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ŠPORTNA GIMNASTIKA 

Naši športniki nas še naprej razveseljujejo. Dne, 28. 5. 2014 je potekalo občinsko prvenstvo v športni 

gimnastiki za pokal Leona Štuklja. Telovadci so dosegli ekipno prvo mesto v kategoriji druga triada in 

ekipno prvo mesto v kategoriji tretja triada.  

Za drugo triado so tekmovali: Tadej Kramberger, Jure Seifried, Jaka Nežmah, Filip Rosenfeld 

Skerbinek, Matjaž Jenuš, Maks Perčič in Aljaž Jenuš. Za tretjo triado so tekmovali: Sven Jug, Amin 

Marinšek Hussein, Denis Rodinger, Klemen Ketiš in Rok Petrovič.  

V prvi triadi so tekmovali trije posamezniki: Roko Meklin, Matic Perčič in Staš Tin Lorbar.   

Med posamezniki je Roko Meklin v prvi triadi dosegel drugo mesto, v drugi triadi Tadej Kramberger 

prvo mesto med kategoriziranimi tekmovalci, v tretji triadi Sven Jug prvo mesto med kategoriziranimi 

tekmovalci, Klemen Ketiš tretje mesto ter Amin Marinšek Hussein drugo mesto med 

nekategoriziranimi tekmovalci.  

 

Vsem telovadcem iskrene čestitke. 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Več slik si lahko ogledate na spodnji povezavi: 

Športna gimnastika 2014 

(kliknite) 

 

Mentor: Matjaž Popošek 
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Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. je ob podpori Agencije RS za varnost prometa – Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu razpisal natečaj Z roko v roki za varnost otrok. Namen 

natečaja je ozaveščanje učencev o pomenu varnosti v prometu ter odgovornosti vsakega posame-

znika v prometu in donatorska podpora aktivnosti osnovnih šol pri urejanju prometa varne okolice 

šol. 

Iza Plavčak, Lara Golob in Žiga Ademovič so s svojimi eseji, Varno in zabavno na poti v šolo, sodelovali 

na nagradnem natečaju.  

 

Esej ŽIGE ADEMOVIČA je pripomogel, da je med 26 izbranimi šolami za pridobitev donatorskih 

sredstev v višini 2000€, prišla tudi naša šola. 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202013%5F14%2F%C5%A0portna%20gimnastika%202014
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

 

Ob odlično opravljeni dodatni nalogi je ŽIGA ADEMOVIČ PRIŠEL MED PRVIH PET FINALISTOV in se je 

tako, 11. 6. 2014 na OŠ Zadobrova v Ljubljani, udeležil zaključne prireditve, kjer je predstavil svojo 

pesem Prometna. 

Prav z njo je dokončno prepričal komisijo, zmagal, in tako postal 

PRVI JUNIOR AMBASADOR VARNOSTI. 

  



 

Žiga, iskrene čestitke ob prejetju tega častnega in odgovornega naziva! 

  

 

13. junij 2014 
 

 

PERICE 2014 

V petek, 13. junija 2014, je Turistično društvo Studenci Maribor organiziralo tradicionalno 

tekmovanje v splakovanju perila pri Jožefovem studencu. Prireditve in tekmovanja so se udeležili tudi 

naši učenci. S posvojitvijo Jožefovega studenca v letu 2013 svoj delež pri ohranjanju kulturne 

dediščine in njenemu vključevanju v življenje prispevajo tudi učenci OŠ Janka Padežnika Maribor. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx
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Rezultati pete zbiralne akcije starega  papirja in končni rezultat  vseh zbiralnih akcij v šolskem  letu 

2013_14 po razredih.  

 

Tabelo si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Objave 

(kliknite) 
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Na že 46. likovnem natečaju »Likovni svet otrok« v Šoštanju, tokrat na temo »Prijateljstvo«, so se 

učenci naše šole, kljub množici sodelujočih šol, znova uspeli uvrstiti na razstavo s svojimi likovnimi 

deli. 

Strokovna komisija je tokrat izbrala likovna dela naslednjih učencev, ki za ta dosežek prejmejo 

bronasta priznanja: 

 

MARUŠA FIRAR ČENDAK, 1. A 

BJAN JANČIČ, 1. A 

VID PLEJ, 1. B 

LARA EICHMEIER, 1. C 

ALEKS DRAKSLER in  NEJLA MEMIĆ,  7. A 

EVA BRATUŠA  in ROK PETROVIČ,  7. A 

http://www.padeznik-mojasola.si/Obvestila%20II.%20triada/Lists/Objave/AllItems.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

  

Svečana otvoritev razstave je bila v četrtek,  29. maja 2014, ob 18. uri v avli OŠ Karla Destovnika 

Kajuha v Šoštanju. 

Udeležili so se je tudi  nekateri naši učenci s starši in z mentorji. 

 

Vsem razstavljavcem iskreno čestitamo. 

 

 



Zapisali Branka Meznarič in Petra Damiš Lavrenčič 

 

april, maj 2014 
 

 

   

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V KOŠARKI ZA OSNOVNOŠOLCE 

Danes, 27. 5. 2014 smo se udeležili zaključnega finalnega turnirja v košarki v Murski Soboti. Igrali smo 

dve tekmi, prvo proti OŠ Grm iz Novega mesta in izgubili. V tekmi za tretje mesto je bil naš 

nasprotnik OŠ Murska Sobota I. Tekma je bila izredno izanačena, vendar je bil na koncu tekmec boljši. 

Kljub temu so naši fantje prikazali dobro igro in primeren pristop. Za doseženo četrto mesto v državi 

vsem čestitamo.  

  

 

  

 

Zahvaljujemo se vsem, ki so nas spodbujali in navijali za nas na vseh šestnajstih tekmah.  

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

 

Naš igralec Zoran Gavrić pa je dosegel izjemen uspeh, saj je postal najboljši strelec državnega 

prvenstva, prav tako je bil izbran v najboljšo petorko finalnega turnirja. 

 

ČESTITAMO! 

  

 

V sredo, 14. maja 2014, smo  sodelovali na finalnem turnirju divizije vzhod. Dosegli smo novi dve  

zmagi in sicer proti ekipi OŠ Venclja Perka Domžale in proti OŠ Celje.  

Tekom celotnega prvenstva so naši učenci od 14 odigranih tekem dosegli že 13 zmag. 

  

Tako smo se uvrstili na finalni turnir četverice, kar pomeni med štiri  

najboljše v državi. 



  

Za šolo so igrali: 

Stojijo od leve: športni pedagog Matjaž Popošek., Zoran Gavrić, Tine Koritnik, Vito Vražič,  

Vid Tement, Gentrit Kelmendi, Dimitri Lunga, Nik Pisanec, Tim Oražem in trener Rajko Keršić. 

Čepijo od leve: Aleks Draksler, Sven Jug, Alen Vogrinec, Ivo Čerček in Matej Zazijal. 

Timotej Mavrič je sodeloval na dveh turnirjih.  Rene Kavčič je sodeloval  na enem košarkaškem 

turnirju.  

  

 

 

V sredo, 23. aprila 2014, so učenci OŠ Janka Padežnika Maribor tekmovali v polfinalu državnega 

prvenstva v košarki (dečki, letnik 2001 in mlajši). Dosegli so dve zmagi proti OŠ Olge Meglič Ptuj in OŠ 

Šoštanj.  
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TABOR NADARJENIH 

(23.5-25.5.2014) 

Grad Štatenberg – čajanka pri Attemsih 

 

VTISI IN SLIKE UČENCEV 

Objave  

(kliknite na Objave) 
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IZJEMEN USPEH NA 48. SREČANJU MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE 

 

Letos je potekalo že 48. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Raziskovalni nalogi, ki sta v mesecu 

aprilu poželi zavidljive uspehe na regionalnem srečanju "Mladi za napredek Maribora" Zlati rez 

povezuje matematiko in biologijo (avtorja Žiga Ademovič in Iza Plavčak, mentorici Stanka Smojver in 

Suzana Tomšič - Mavrič) in Viltuški baron - Eduard von Lannoy (avtorici Živa Špindler in Nika Kobale, 

mentorica Manja Flisar Šauperl), sta bili v konkurenci številnih raziskovalnih nalog iz regijskih 

raziskovalnih centrov Ljubljana, Celje, Maribor, Velenje, Ravne na Koroškem, Koper, Nova Gorica, 

Idrija, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota in Ptuj predlagani za uvrstitev na 48. srečanje mladih 

raziskovalcev Slovenije. 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Mozaik%20taletnov/Lists/Objave/AllItems.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

 

 

Živa Špindler, Nika Kobale, Iza Plavčak, Žiga Ademovič 

 

 

Člani strokovnih komisij državnega srečanja so naloge pregledali ter ocenili in izbrali 6 najboljših 

osnovnošolskih nalog na posameznem področju. Njihovi avtorji so jih predstavili na zaključni 

prireditvi v Murski Soboti. Med njimi tudi Žiga Ademovič in Iza Plavčak, ki sta za raziskovalno nalogo 

Zlati rez povezuje matematiko in biologijo v kategoriji interdisciplinarna področja prejela srebrno 

priznanje in zasedla 3. mesto v državi. 

Izjeme uspeh sta po predstavitvi v Murski soboti dosegli tudi učenki Nika Kobale in Živa Špindler. V 

raziskovalni kategoriji zgodovina in umetnostna zgodovina sta prav tako prejeli srebrno priznanje in 

zasedli 3. mesto med mladimi raziskovalci Slovenije.  

  

ČESTITAMO! 

 

Zapisala: Manja Flisar Šauperl 
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Tabor zgodnjega naravoslovja 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


(16. 5. do 18. 5. 2014) 

   

  

VTISI IN SLIKE UČENK IN UČENCEV  

Objave 

 (kliknite na Objave) 
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OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

 

Na OŠ  Borcev za severno mejo je potekalo predtekmovanje OTROŠKE VARNOSTNE OLIMPIJADE, 

katere so se udeležili tudi izbrani četrtošolci naše šole in osvojili drugo mesto. S TEM SO SI 

ZAGOTOVILI FINALNI NASTOP. 

Tekmovalcem iskreno čestitamo in jim želimo čim več sreče v finalu. 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Obvestila%20I.%20triada/Lists/Objave/AllItems.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

  

Mentorica Marjana  Šauc 

 

10. maj 2014 
 

 

37. DRŽAVNO SREČANJE IN TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV 

 

V soboto, 10. maja 2014, je na OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah potekalo 37. Državno srečanje in 

tekmovanje mladih čebelarjev.  

  

Pod imenom Velike Lašče se veliko ljudi spomni Primoža Trubarja, Frana Levstika in drugih velikih 

imen, ki so zaznamovale slovensko književnost. Pomislijo na stare domačije in prav vsak obišče 

Trubarjevo. 

10. maja pa se mi nismo odpravili po znanje slovenščine, temveč smo se uspešno udeležili 37. 

Državnega tekmovanja v čebelarstvu. Albert Einstein je nekoč dejal: »Ko bo izginila čebela z obličja 

Zemlje, bo človek preživel le še štiri leta; saj, ko ni več čebel, ni več opraševanja, ni več rastlin, ni več 

živali, ni več ljudi...«  In mi se tega še kako zavedamo. V soboto smo vstali že ob 5:50, da smo prišli v 

Velike Lašče pravočasno in lahko izkazali svoje znanje o čebelah. Našo šolo smo v naslednjih dvojicah 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


zastopali: Matjaž Pongrac in Matej Melanšek, Tine Koritnik in Eva Bratuša ter Neža Perger in Maja 

Pongrac. Letos smo bil izredno uspešni in smo vsi trije pari osvojili srebrno priznanje v srednji 

kategoriji. Najboljša med nami sta bila Tine in Eva, ki sta jima zmanjkali 2 točki do zlatega priznanja, 

ostalima dvema paroma pa so manjkale 4 točke do zlata. 

Na tekmovanju sta nas spremljala mentorja Dejan Peklar in Ismet Čenanović. 

Tekmovalci v veselem vzdušju zapuščamo Velike Lašče in se že veselimo naslednjega tekmovanja, 

drugo leto. Kaj pa vemo, mogoče pa naslednje leto zlato. 

 

MAJA PONGRAC, 7.A 

  

 

Vsem iskreno čestitamo! 

Mentor: Dejan Peklar 

  

 

25. april 2014 
 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Področno tekmovanje za Šolski plesni festival  

v Radljah ob Dravi 

  

  

25. aprila 2014 se je končalo področno tekmovanje za Šolski plesni festival v Radljah ob Dravi. Tudi 

letos so bile naše plesalke in plesalci izredno uspešni. 

 

V kategoriji mlajših plesnih parov sta srebrno medaljo prejela plesni par Ana Plavčak in Jaka Nežmah. 

Uvrstitev v finalni nastop in doseženo peto mesto je pripadlo plesnemu paru Teji Zalokar in Mitji 

Marinu. Našo šolo sta zastopala še Tamara Bosanac in Matej Marin, ki sta dosegla osmo mesto. 

V kategoriji starejših plesnih parov sta Sara Nežmah in Jan Antolinc prejela bronasto medaljo in se 

tako uvrstila na državno tekmovanje Šolskega plesnega festivala, ki bo 30. maja 2014 na Vrhniki. 

Uvrstitev v finale področnega tekmovanja in doseženo šesto mesto je uspelo starejšemu plesnemu 

paru Lari Golob in Tilenu Golobu. 

 

Starejša dekleta so dosegla četrto mesto v kategoriji osnovnih šol med posameznicami. Plesalke 

posameznice, ki so predstavljale našo šolo na področnem tekmovanju Šolskega plesnega festivala, so 

bile Nika Veingerl, Zala Špolarič, Sara Nežmah, Žana Nežmah, Lea Žnidarič in Ester Šumandl Majhenič. 

 



 

  

ČESTITAMO! 

 

25 april 2014 
 

 

Plesalci v Domu pod Gorco 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Ob mednarodnem dnevu plesa smo učenci Oš Janka Padežnika Maribor in  

otroci vrtca Studenci zaplesali varovancem Doma pod Gorco. Tokrat so  bili varovanci nad našim 

ekstremnim plesom navdušeni. 

  

  

 



 

 

 Amin, Denis, Sara, Katjuša in Živa 
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ZAKLJUČEK PREŽIHOVE BRALNE ZNAČKE 

 

Vse pridne bralce smo tudi letos nagradili z obiskom slovenskega ustvarjalca. Obiskal nas je 

hudomušen in še vedno navihan Tone Partljič, slovenski pisatelj, scenarist, dramatik in politik. 

Učence, od najmlajših prvošolčkov do najstarejših, ki končujejo deveti razred, je uspel nasmejati in 

celo pripraviti k igralskemu ustvarjanju. 

 

Zelo smo veseli, da število bralcev iz leta v leto narašča, prepričani pa smo, da je temu tako tudi po 

zaslugi zanimivih gostov, ki vsako leto obiščejo naše ljubitelje knjig. 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx




 

  

Koraljka Čeh, mentorica Bralne značke 

 

Mladi za napredek maribora 2014 
 

 

IZJEMEN USPEH V PROJEKTU "MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2014" 

 

Tudi letošnje leto so se učenci, ki so v svojem izobraževanju in razumevanju sodobnih raziskovalnih 

postopkov pripravljeni narediti korak naprej, v okviru projekta "Mladi za napredek Maribora" lotili 

izdelave raziskovalnih nalog. Posebno zahteven izziv je spodbudil 139 osnovnošolcev, ki so izdelali 91 

nalog. Učenci naše šole so dosegli sijajne rezultate. 

 

Osmošolec Žiga Ademovič in devetošolka Iza Plavčak sta za nalogo z naslovom Zlati rez povezuje 

matematiko in biologijo (mentorici Stanka Smojver in Suzana Tomšič - Mavrič) osvojila srebrno 

priznanje. 

 

Izjemen uspeh sta v letošnjem projektu dosegli devetošolki Živa Špindler in Nika Kobale. Za nalogo 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Viltuški baron - Eduard von Lannoy (mentorica Manja Flisar Šauperl) sta prejeli zlato priznanje in 

posebno nagrado Zveze prijateljev Mladine ZA NAJBOLJŠO RAZISKOVALNO NALOGO letošnjega 

projekta po izboru članov organizacijskega odbora. 

 

Nagrajenki Živa in Nika bosta odšli na dvodnevni nagradni izlet po slovenski in hrvaški Istri, ki ga 

najuspešnejšim avtorjem raziskovalnih nalog in inovacijskih projektov podeljuje Mestna občina 

Maribor. S posebno nagrado za najboljšo raziskovalno nalogo pa sta si prislužili tudi počitniško 

letovanje v Domu Virc v Poreču, ki ga podeljuje Zveza prijateljev mladine Maribor.  

 

ČESTITAMO! 

 

 

Nika Kobale, Živa Špindler, Žiga Ademovič in Iza Plavčak na podelitvi v Narodnem domu. 

 

15. april 2014 
 

 

SVETOVNI DAN MLADIH PROSTOVOLJCEV 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

15. aprila smo se učenci 5. a razreda ponovno odpravili v Dom pod gorco, kjer smo s starostniki odšli 

na sprehod. 

Nekateri starostniki so bili na invalidskem vozičku, drugi pa so hodili. Naredili smo majhen krog in se 

veliko pogovarjali. Izvedeli smo veliko o njih in oni o nas. Vsi smo bili veseli, da smo lahko spet 

sodelovali z njimi. Večji učenci in tudi nekateri izmed nas so vozili starejše na vozičkih. Vsi so bili 

neizmerno veseli, saj v domu ni veliko osebja in tudi njihovi sorodniki nimajo časa. Zato smo jih mi 

odpeljali na kar dolg sprehod v svežem, deževnem aprilskem dnevu. Celo nekaj osebja iz doma je 

prišlo zraven in tudi oni so bili veseli. 

Vsem nam je postalo toplo pri srcu, saj smo naredili nekaj dobrega: družili smo se z ljudmi starejše 

generacije. 

  

 

  



 

 

Ana Plavčak, 5. a 

  

Več slik je na spodnji povezavi: 

Prostovoljci DOM POD GORCO_april 2014 
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VARNOST IN MOBILNOST ZA VSE 

 

 

Revoz je tudi v letošnjem šolskem letu v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost v prometu 

organiziral program Varnost in mobilnost za vse. Prispele projekte je ocenjevala žirija, ki so jo 

sestavljali: Zvone Milkovič, predstavnik občinskega SPV MO Ljubljana, Bojan Oblak, AVP, ter Nevenka 

Bašek Zildžović in Urška Bahor, Revoz, d.d. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202013%5F14%2FProstovoljci%20DOM%20POD%20GORCO%5Fapril%202014
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

        Naši petošolci: 

Gaj BORŠIČ 

Aljoša GOLOB 

Gaja HERŽENJAK 

Anej HERŽENJAK 

Jan KORITNIK 

Ana PLAVČAK 

Deja VINDER 

Sara VOLGEMUT 

 

so se s svojim projektom uvrstili med pet najboljših! 

 

 

Tako se bodo udeležili zaključnega dogodka, ki bo v sredo, 23. aprila 2014, v Pustolovskem parku 

Otočec pri Novem mestu. Na dogodku bodo razglasili tudi zmagovalni razred. 

  



 

 

Č E S T I T A MO ! 

 

20. marec 2014 
 

 

Celo jesen in zimo smo plesali in vadili, kadar smo le našli kakšen prost trenutek. 20. marca 2014 pa 

smo svoje znanje pokazali tudi širši javnosti. V telovadnici smo pripravili prireditev Plesno popoldne. 

Združili smo jo s tekmovanjem za Šolski plesni festival. Med tekmovanjem, ko so sodniki usklajevali 

svoje rezultate, so posamezne plesalke prikazale tudi lastne koreografije in predstavile nove plesne 

zvrsti. 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

  



 

Lep plesni pozdrav. 
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V soboto, 5.4. se je odvijal nogometni turnir v mini nogometu za otroke osnovnih šol, ki izvajajo 

program Zdrav življenjski slog. Organizator je bil O.Š. Maksa Durjave. Naša šola je sodelovala s petimi 

razredi, kar je predstavljalo največje število udeležencev med vsemi sodelujočimi šolami. Pohvalno! 

Učenci 2., 4., 5., 6. In 7. razreda so izjemno uspešno zastopali našo šolo in dosegli veliko zmag.  

  

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

Čestitamo! 

  

Video prispevek si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 

http://youtu.be/AmS4M5y-m50 
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VODNI KROG – OD PITNE DO ODPADNE VODE 

 

 

Učenci petih razredov smo se odpravili na naravoslovni dan z namenom spoznati, kako priteče voda v 

naše domove. Odšli smo do treh ribnikov in se skupaj s strokovnjaki za vodo odpravili na Piramido. 

Tam so nam predstavili osnovne podatke o vodi in dobili smo mape z listi. Potem smo odšli na 

Vrbanski plato, kjer so nam razložili o črpališču. Dobili smo steklenice in kataloga ter jabolko. Z 

http://youtu.be/AmS4M5y-m50
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


avtobusom smo se odpeljali še do čistilne naprave, kjer smo si ogledali potek čiščenja odpadne vode. 

V čistilni napravi je zelo smrdelo. Česa takšnega si nisem predstavljala. Dobili smo plastenke z vodo. 

Mislim, da si nihče ni predstavljal tako zanimivega in poučnega naravoslovnega dne. 

  

 

  



 

 

Ana Plavčak, 5. a 

  

  

  

 

  

 

14. marec 2014 
 

 

EKO PROJEKT – ZELIŠČARSKI DNEVNIK 

Učenci drugih, tretjih in četrtih razredov so v okviru interesne dejavnosti Zgodnje naravoslovje, pod 

mentorstvom učiteljice Petre Erjavc, sodelovali v EKO projektu Zeliščarski dnevnik. Za  svoj dnevnik so 

v petek, 14.3. 2014 v Celju, od društva DOVES-FEE Slovenija, prejeli prvo nagrado. 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

ČESTITAMO! 

 

13.marec 2014 
 

 

SODELOVANJE V MEDNARODNEM PROGRAMU  

VARNOST IN MOBILNOST ZA VSE 2014 

 

 

Naši petošolci že pridno izvajajo dejavnosti v okviru programa Varnost in mobilnost za vse. Prav 

zaradi tega so v četrtek, 13. 3. 2014 obiskali MOM, Urad za komunalo, promet in prostor. S kratkim 

programom so predstavili pereče prometne probleme v okolici šole (varna ureditev prometne 

situacije v križišču Kotnikove in Iztokove ulice). Predstavniki Urada za komunalo, promet in prostor, 

Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so našim petošolcem z veseljem prisluhnili in 

obljubili, da bodo v najkrajšem možnem času predstavljeno prometno situacijo ustrezno uredili. 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

 

Janja Zimšek 

 

6. marec 2014 
 

 

                                                                                                                                                 PO POTEH 

PRAČLOVEKA 

Z učenci iz interesne dejavnosti Zgodnje naravoslovje, smo v četrtek, 6. 3. 2014, obiskali razstavo Po 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


poteh pračloveka. Razstava je bila razstavljena v Planetu Tuš. Med razstavnimi predmeti je bil 

prikazan razvoj človeka, predhodnik medveda, mamut in še veliko drugih, zanimivih živali iz 

prazgodovine. Ob vodenju razstave so pozorno poslušali in si tako pridobili nova znanja o razvoju 

človeka in živali. Ob koncu je nastala še skupinska slika mladih nadobudnih naravoslovcev. 

  

 
 

marec 2014  [1]  
 

 

  

PREDSTAVITEV TABORNIŠKEGA RODA UKROČENA REKA MARIBOR 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


  



 

  

  

  

  

 

7. marec 2014 
 

 

KNJIŽNIČNA ČAJANKA 

 

V želji, da bi šolsko knjižnico in vse v povezavi s knjigo približali našim otrokom in njihovim družinam, 

smo v četrtek, 6. marca 2014, organizirali že drugo  knjižnično čajanko v šolskem letu 2013/14. 

Zahvaljujemo se vsem staršem, starim staršem in našim zvestim bralcem, da so se v velikem številu 

odzvali vabilu in tako pokazali interes za branje in pisano besedo. 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx




 

  

Koraljka Čeh, prof. 

vodja projekta 

 

7.marec 2014 
 

 

  

NASTOP PRVOŠOLCEV V DOMU POD GORCO 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

 



 

  

  

 

 
 

4. marec 2014  [2]  
 

 

PUSTNO RAJANJE V ŠOLI  

 

Utrinki pustnega rajanja na OŠ Janka Padežnika Maribor 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx




 

 

 

Več slik si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 

 

Pust (4. marec 2014) 

(KLIKNITE) 

 

4. marec 2014  [1]  
 

 

PUSTNO RAJANJE V DOMU POD GORCO 

 

 

Na deževen pustni torek smo se v maskah peš odpravili  v Dom pod gorco. Tam so nas lepo sprejeli. 

Začeli  smo plesati. 

Zelo smo bili veseli  in popolnoma razigrani. Nekateri so plesali v paru, ostali pa smo se skupaj 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202013%5F14%2FPust%20%284%2E%20marec%202014%29
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


zabavali. Tudi zapeli smo, saj smo varovance doma s tem zelo razveselili.  Nekateri starostniki so se 

nam pridružili, večina pa jih je z velikim veseljem opazovala. Po velikem rajanju smo nekaj prigriznili, 

seveda so bili to pustni krofi, popili sok in še malo poklepetali. Vzeli smo svoje jakne, se oblekli in se z 

velikim nasmehom poslovili. Na srečo ni deževalo, zato smo se lahko v suhem odpravili proti šoli. 

Vsi smo bili zelo veseli in razigrani. Bilo je lepo in bili smo zelo veseli ponovnega obiska. 

 



 

 

Živa Žurga in Ana Plavčak 5. a 

 

Šolsko leto 2013_14 
 

 

TEKMOVANJE  IZ  ASTRONOMIJE 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 

Dne  12. 12. 2014 je potekalo šolsko tekmovanje iz astronomije. Učenci Zoran Gavrič (7. b), Žiga 

Ademovič (8. b) in Matej Melanšek (9. a) so prejeli bronasta priznanja. Še posebej sta se izkazala 

Zoran Gavrič in Žiga Ademovič, ki sta se uvrstila tudi na državno tekmovanje. 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Dne  11. 1. 2014 je na gimnaziji v Murski Soboti potekalo državno tekmovanje iz znanja astronomije, 

na katerega sta se uvrstila Zoran Gavrič in Žiga Ademovič. Oba tekmovalca sta prejela srebrno 

priznanje. 

  

 

 

 

ČESTITAMO! 

 

Mentorica:  Suzana Tomšič Mavrič 

 

20. februar 2014 
 

 

ROBOSLED 2014 

 

V četrtek, 20. februarja, se je odvijalo regijsko tekmovanje ROBOSLED. Učenca Tine Koritnik in Ivo 

Čerček sta dosegla 3. mesto v kategoriji  dirkač ter Dominik Kolednik in Matija Kiker 2. mesto v 

kategoriji poznavalec.   

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


  



 

  

ČESTITAMO! 

 

14. februar 2014 
 

 

V PETEK, 14. 2. 2014, NA VALENTINOV DAN, SMO SE FOLKLORISTI  

ODPRAVILI V DOM POD GORCO. 

 

Nastopali smo ob njihovi tretji obletnici doma. 

Naša koreografija Studenček, je požela velik aplavz, na koncu pa smo zaplesali še z varovanci doma in 

gosti. Vsi so bili navdušeni. 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


   



 

  

In potem  nas je čakala tudi torta……še več takih nastopov….!!!! 

FOLKLORISTI 

  

  

Več slik si lahko ogledate na spodnji povezavi: 

Šolsko leto 2013_14  

(kliknite) 

 

Januar 2014 
 

 

OLIMPIJSKE IGRE V DOMU POD GORCO 

 

Po prihodu so nas v domu prijazno sprejeli. Bili smo malo nervozni, saj nismo vedeli, kaj nas čaka. Vsa 

oblačila smo odložili v sobi in se odpravili v telovadnico, kjer so nas že čakali starostniki. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202013%5F14&View=%7bA4690E49-66C8-4747-9AD6-01F4FEE5829F%7d
http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Negovalci in animatorji so nam razložili, da bomo tekmovali na olimpijskih igrah s starostniki in vsi 

smo se zelo razveseli, saj tega nismo pričakovali. 

»Pa se pomerimo«, smo si rekli. 

Prvo igro smo po skupinah odigrali tako, da je vsak izmed nas moral na žlici prenesti jajce v krožnik. 

Tokrat so zmagali starostniki. A iger še ni bilo konec. 

Naslednja igra je bila ugotavljanje reči, ki so bile v vreči. Sedaj smo to igro seveda dobili mi. 

V tretji igri smo tekmovali v parih. Na trebuhu smo morali držati žogo, a tokrat  brez smeha ni šlo. 

Juhuhu, spet smo zmagali! 

V nadaljevanju smo zadevali kroge v cilj. Ni nam šlo najbolje, zato smo to igro izgubili. 

Naslednje je bilo zanimivo in smešno, saj so tekmovalci morali zlagati časopis po straneh. Obe skupini 

sta izgubili zaradi pomoči animatorjev. 

Sledila je še ena igra, a tokrat kviz o poznavanju Slovenije. Tu so žal zmagali starostniki, a nič zato, 

sledila je še zadnja igra. To je bil kviz ugank. V tem smo bili zares odlični in smo zato zmagali. 

A tokrat zmaga ni bila pomembna temveč sodelovanje in smo zato vsi prejeli medalje. Na koncu je 

sledila tudi pogostitev, saj smo bili tudi malce izčrpani. 

Toplo oblečeni smo se zahvalili in se odpravili nazaj v šolo. V domu smo dobili domačo marmelado in 

vsak izmed nas je dobil še milo. Oboje so naredili starostniki iz Doma pod gorco. Zelo smo jim bili 

hvaležni, marmelado smo z veseljem pojedli za malico. 

  



     



 

 

Živa Žurga in Ana Plavčak, 5. a 

 

20. december 2013 
 

 

PONOVNO V DOMU POD GORCO 

 

Ponovno so nas povabili v Dom pod Gorco, da bi sodelovali pri lutkovni predstavi. 

Trije učenci petega razreda in učiteljica Marija Črnič smo se z osebnim avtomobilom odpeljali v Dom 

pod gorco. Prispeli smo, se preoblekli in ker še vse ni bilo na svojem mestu, smo se pogovarjali s 

starejšo gospo in igrali smo se z lutkami. Malo smo imeli tremo in strah nas je bilo, da bi se pri 

besedilu zmotili. Prišli so starostniki, sedli in začeli smo.  Končali smo z igro, se priklonili in starostniki 

so bili veseli. Od veselja smo skupaj zapeli nekaj pesmi. 

Bilo je zabavno. Na koncu smo se posladkali in poslušali petje starostnikov. 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx




 



 

 

Ana Plavčak in Gaj Boršič, 5. a 

 

14. december 2013 
 

 

PREDBOŽIČNI IZLET V LEOBEN 

V soboto, 14. decembra 2013 smo se že petič zapored odpravili na predbožični izlet v Avstrijo. 26 

učencev od 1. do 5. razreda je skupaj s starši oz. starimi starši obiskalo mesto Leoben. Mesto se 

nahaja 15 kilometrov zahodno od mesta Bruck an der Mur, skozenj vodi    t. i. železna cesta in je 

edino mesto v Avstriji z Univerzo premogovništva in plavžarstva. 

Pot nas je vodila po Phyrnski avtocesti vse do ciljne točke, kraja Leoben.  Mesto s približno 25.000 

prebivalci nas je tisto sobotno opoldne pričakalo s sončnimi žarki. Ob prihodu smo se razdelili v dve 

skupini. Skupina staršev si je pod vodstvom turistične vodičke in učitelja Nika Osvalda ogledala 

mestno jedro s prečudovitimi pročelji hiš, ki imajo za seboj že dolgo in pestro zgodovino. Skupina 

otrok je pod vodstvom muzejske pedagoginje in učiteljice Stanke Emeršič izdelovala dišeče angelčke. 

Tako so se otroci preizkusili v ročnih spretnostih ter s poslikavo blaga, oblikovanjem glave in s 

šivanjem kril izdelali angelčka ter mu dodali vonj eteričnega olja. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


  



 

  

Sledilo je prosto popoldne, ki so ga udeleženci izleta izkoristili za prehrano, nakupe, klepet ali vožnjo z 

mestnim vlakcem. Pred odhodom domov je za adrenalinski privzdih poskrbela vožnja s t.i. 

velekolesom. Z višine 35 metrov je bil čudovit razgled na lepo okrašeno mesto Leoben. 

V galeriji si lahko ogledate nekaj utrinkov iz ekskurzije. 

  

 Več slik si lahko ogledate na :  

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor > Galerija > NOVICE > Šolsko leto 2013_14 > Leoben 

(december 2013)  

  

Zapisala: Stanka Emeršič, vodja ekskurzije 

 

november 2013 
 

 

SKUPAJ GRE LAŽJE 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/default.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE
http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202013%5F14
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Bili smo v Domu pod gorco in pomagali starostnikom oblepiti koše. 

Starostniki so se nas razveselili in tudi mi smo bili veseli, da smo jim lahko pomagali. Koše smo 

pomagali oblepiti zato, ker starostniki slabo vidijo. Najprej nam je bilo nerodno, potem pa smo se 

navadili in se z njimi pogovarjali. Tisti starostniki, ki so lahko, so pomagali. Čutili smo ljubezen in 

srečo, saj smo pomagali drugim. Preplavilo nas je morje čustev. Mislimo, da so starostniki prav tako 

čutili, saj so to izražali z nasmehom. Med delom so nam marsikaj povedali in mi smo jim z veseljem 

prisluhnili. 

Ko smo končali z delom, so nas pogostili s pecivom. Bilo je odlično in povedali  so nam, da je 

slaščičarka naredila pecivo prav za nas danes zjutraj. Pojedli  smo pecivo, se zahvalili in se s toplimi 

srci polnimi ljubezni odpravili nazaj v šolo. Bilo je veselo, zanimivo in zabavno. Še zdaj se spominjamo 

tega veselega dogodka. 

 

 

  

Ana Plavčak in Gaj Boršič, 5. a 

 

5. november 2013 
 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Razstava Romi v gibanju 

 

5. novembra 2013 so učenci OŠ Janka Padežnika Maribor pripravili kulturni program ob odprtju 

razstave Romi v gibanju v Centru judovske kulturne dediščine  

Sinagoga Maribor. Razstava je nastala na osnovi istoimenske razstave, ki sta jo v letu 2008 pripravila 

Akademija v Gradcu in Romano service, ter je bila dopolnjena s podatki o zgodovini Romov v 

Sloveniji. 



 

  

 

oktober 2013  [3]  
 

 

ČIŠČENJE JOŽEFOVEGA STUDENCA 

 

Lani je naša šola posvojila Jožefov studenec. Zdaj smo mi dolžni skrbeti zanj. 

Pri vrtnarskem krožku smo se z vrtnarskimi pripomočki odpravili proti studencu. Tam smo si razdelili 

delo in pričeli puliti plevel, pometati listje in pobirati smeti. Dela je bilo zelo veliko, zato smo hitro 

vzeli rokavice in lopatke. V grmovju je bilo veliko plevela, zato smo morali delati hitro in temeljito. 

Pobrali smo vse smeti, listje in ovenele rastline ter jih spravili v veliko smetiščno vrečo. Uredili smo 

tudi gredice z rožami. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

Ko smo delo končali, smo se zadovoljni odpravili nazaj v šolo. Za studenec bomo skrbeli tudi v tem 

šolskem letu. 

Izabela Štok, 6. a 

 

oktober 2013  [2]  
 

 

Moto letošnjega, že 16. bienala otroške grafike je bil DOBER ODTIS. 

Častna predsednica bienala, mag. ZORA  STANČIČ, docentka za grafiko, je dejala, da je grafika 

umetniška disciplina, kjer sta namera in naključje v posebnem razmerju, vendar je treba ustvariti 

meje in pogoje za sproščeno ustvarjanje. 

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali mag. ČRTOMIR FRELIH, spec., izredni prof. za grafiko na PEF 

Ljubljana , dr. JURIJ SELAN, akad. slikar, docent, na PEF Ljubljana ter SAMUEL GRAJFONER, spec., 

redni prof. na PEF Maribor, je izmed 1200 grafičnih listov iz 95 slovenskih šol in vrtcev izbrala 300 del 

za razstavo. Tudi letos so med uvrščenimi učenci naše šole in njihovi mentorji, ki so prejeli priznanja. 

To so: 

Staš Tin Lorbar, 1. b , Lana Živadinovič, 1. b,  Ayet Zeča, 1. b,  Neja Tuš, 1. b (Branka Meznarič in 

Marjetka Mataln), 

Adel Bajrić, 1. a (Lidija Šauperl in Janja Pulko). 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

 

V petek, 11. oktobra 2013, ob 10.30 je bila v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu čudovita 

slovesnost ob odprtju razstave 16. BIENALA OTROŠKE GRAFIKE  - ŽALEC 2013. Razstavo si je  možno 

ogledati v avli I. OŠ Žalec  vse do prihodnjega bienala. 

Vsem učencem razstavljavcem iskrene čestitke 

Pripravila 

Branka Meznarič 

 

oktober 2013  [1]  
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JESENSKI UTRIPI V PODALJŠANEM BIVANJU 

(2. RAZRED) 

  

  





  

 

26. september 2013 
 

 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 

(26. 9. 2013) 

 

»26. septembra 2013 praznujemo Evropski dan jezikov. Učenci prostovoljci OŠ Janka Padežnika 

Maribor smo se pridružili starostnikom iz Doma pod gorco. V skupinah smo spregovorili v nemškem 

in angleškem jeziku. Bilo je prijetno druženje in zanimiva izkušnja. » 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

Zapisala: 

Esten Kirbiš in Nejc Planinšek 

 

18. september 2013 
 

 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V RIEGERSBURG (AVSTRIJA) 

 

Za učence sedmih razredov že nekaj let zapored organiziramo interdisciplinarno ekskurzijo v Avstrijo. 

Tudi letos smo, 18. septembra 2013, obiskali kraj Riegersburg na avstrijskem Štajerskem. 

Med vožnjo so učenci spoznali geografske značilnosti avstrijske Štajerske. Med vzponom na hrib pa 

so si učenci lahko predstavljali, kako težko je bilo življenje v srednjem veku. Sledil je ogled ptic ujed. 

Še nekaj pouka na prostem, kjer so reševali delovne liste. Pred odhodom iz Riegersburga smo si še 

ogledali razstavo o čarovnicah v grajski stavbi. Po pet minutni vožnji smo prispeli do bližnjega kraja, 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


kjer se nahaja čokoladnica Zotter. Po devetdesetih minutah sprehoda po tovarni smo se s sladkimi 

vtisi odpravili proti Mariboru. 

Učenci so spoznali srednji vek na vulkanu in v višavah ptic. 

 

 

  

Zapisala: Stanka Emeršič 

 

19. september 2013  [2]  
 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 2013 

Učenci 9.a in 9.b so se, 19. septembra 2013, udeležili zaključne ekskurzije z naslovom Morski gusar. 

Zgodaj zjutraj smo se podali na pot proti slovenski obali. Med vožnjo je sledil zanimiv program, ki ga 

je vodil naš vodič Miro. Ob prihodu v Portorož je sledila adrenalinska vožnja z gokardi. Učenci so 

preizkusili nov vodni adrenalinski park, se pomerili v vlečenju vrvi ter  v igranju odbojke. Po poznem 

kosilu je sledilo  kopanje v  Žusterni . 

V zgodnjih večernih urah  je sledila vožnja domov. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


 

 

  

Zapisala:  

Stanka Emeršič 

Matjaž Popošek 

  

 

19. september 2013  [1]  
 

 

 

http://www.padeznik-mojasola.si/Novice/default.aspx


Na Evropskem tednu mobilnosti 2013 se je naša šola kot eko in 

zdrava šola odlično predstavila. Na stojnici sta pod vodstvom učiteljev 

Mateje Mesarič Slana in Darka Kožiča uspešno obveščala mimoidoče 

Žiga Ademovič in Jan Rudl. Vsem, ki ste prispevali krasen material 

za stojnico, se iskreno zahvaljujemo. 

  

 

 

Več o tem pa v rubriki ''Varno v prometu''. 

 

Janja Zimšek 

  

 

 


