
NOVICE – ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 

junij 2016 
 

LIKOVNE DELAVNICE Z GOSTI IZ AVSTRIJE 

V petek, 17. junija 2016smo na šoli gostili učence iz avstrijskega Gradca in izvedli 
skupno likovno delavnico na temo POP umetnost. Sodelovanje s šolo 

NeueMittelschule Sankt LeonhardGrazje bilo prvo v okviru dolgoletnega projekta 
Partnerstva mest. 

Andreja Javernik, likovni pedagog naše šole je izvedla zanimivo in razgibano 
delavnico z 12 učenci iz Gradca in 11 učenci naše šole. Učenci so se sprva 

spoznavali ob gestah in gibanju po prostoru, nato so se orientirali na papirju in 
nadaljevali z vodenim slikanjem po vzoru ameriškega umetnika Andya Warhola. 

Sledila je evalvacija nastalih del in priprava razstave. Likovni izdelki bodo na ogled 
na naši šoli do jeseni. 

  
  

 



 
  



 
  

Zapisala: Stanka Emeršič, vodja projekta 

Andreja Javernik, idejna vodja in izvajalka ustvarjalnih delavnic 
 

Gradnik urejevalnika vsebine [6] 
 



 



maj 2016 [2] 
 

NARAVOSLOVNI TABOR  - TRIJE KRALJI 

(1., 2. in 3. razred) 

  
(27. 5. - 29. 5. 2016) 

  
  

PRIHOD DOMOV: 

29. 5. 2016, ob 15. uri, parkirišče pri Jožefovi cerkvi. 

  
  
  
  

POZDRAVLJENI STARŠI. 

NAJ NIČ VAS NE SKRBI, 

SAJ NA TREH KRALJIH UŽIVAMO MI. 

DO ČRNEGA JEZERA SMO SE SPREHODILI, 

PO GOZDNI UČNI POTI, ZNANJA PRIDOBILI. 

KOSILO OKUSNO DALO NAM JE ELAN, 

DA Z LOKOM DOKAZALI SMO SVOJO SPRETNO STRAN. 

IGRE Z ŽOGO POPESTRILE SO POPOLDANSKI ČAS, 

KO SONČNI ŽARKI BOŽALI SO NAS. 

GOSPA RAVNATELJICA Z OKUSNIMI PIŠKOTI ZMERAJ NAS RAZVESELI, 

ŽAL PA TUDI MED VIKENDOM, KMALU V ŠOLO ODHITI. 

ZA SLADKE OKUSE RES SMO JI HVALEŽNI, 

SAJ NJENIH DOBROT POGOSTO SMO DELEŽNI. 

PO VEČERJI BOWLING ŠE SLEDI, 

NATO PA SMUK V POSTELJO GREMO PRAV VSI. 

NEDELJA SPET BO ZANIMIVA, RADOŽIVA, POUČNA IN PRAV NIČ MUČNA. 

KMALU SREČAMO SE SPET, 

ZATO PRIPRAVITE SE NA DOOOOLG KLEPET! 



  
  
  
  

  2. dan (28. 5. 2016) 

  
  

Objave   
(PROSIM KLIKNITE) 

 

maj 2016 [1] 
 

TABOR ZA NADARJENE 

  
(20. 5. - 22. 5. 2016) 

  
 

 
  

Po poteh triglavskih pravljic. 
  

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


 
  
  

Pod Triglavom, našim očakom.  
  
  
  

Objave 

(PROSIM KLIKNITE) 
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GOST PISATELJ – PRIMOŽ SUHODOLČAN 

V četrtek, 5. maja 2016, nas je obiskal priljubljeni mladinski pisatelj Primož 
Suhodolčan. 

Druženje z zabavnim pisateljem polnim energije in hudomušnih zgodb je darilo 
šole vsem učencem, ki so v šolskem letu 2015/2016 opravili Bralno značko. 

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


Primož Suhodolčan je s svojim prisrčnim nastopom navdušil naše učence. 
Verjamemo, da bodo v prihodnje še z večjim veseljem prebirali njegove knjižne 

uspešnice. 

  

  



 

  

Koraljka Čeh, 

koordinatorica Bralne značke na šoli 

  
  

VELIKIUSPEHPADEŽNIKOVIHPLESALCEV 

  
18. aprila 2015 smo se udeležili področnega tekmovanja Šolski plesni festival na 

Sladkem Vrhu in poželi izvrstne rezultate. 
  

Plesni par Alina Truntič in Ivan Ostojić sta osvojila zlato medaljo v standardnih plesih za 

učence 2. triade, ter bronasto v latinsko ameriških plesih. 

  
Plesni par Emilija Ostojić in Dario Petrović Štampar sta osvojila zlato medaljo, Teja 

Zalokar in Mitja Marin srebrno, Ana Plavčak in Matej Marin pa bronasto medaljo v 

standardnih plesih za učence 3. triade. Vsi trije pari so se uvrstili na državno tekmovanje v 

standardnih plesih. 

Teja Zalokar in Mitja Marin sta osvojila srebro tudi v latinsko ameriških plesih za učence 

3. triade ter se tako uvrstila na državno tekmovanje v latinsko ameriških plesih. 

Čestitamo vsem plesalcem na osvojenih medaljah. 
  



Ponosni smo tudi na vse naše tekmovalce 2. in 3. triade, plesne pare in plesalke 
sodobnih plesov, saj so dali vse od sebe in s svojim timskim duhom pripevale k 

odličnem vzdušju naše ekipe. 
  

 
  

Mentorji: Koraljka Čeh, Dejan Peklar in Davor Bozovičar 
  

 

marec 2016 [2] 
 

  

HUMANITARNA AKCIJA 

  
  

Čas akcije: od 21. 3. do  6. 5. 2016 

  
Vseslovenski rotarijski projekt »HALO, SI ZA TO?«, ki  bo izpeljan skupaj z Zvezo prijateljev 

mladine Slovenije na osnovnih in srednjih šolah po vsej Sloveniji.   
Predmet projekta je zbiranje odsluženih mobilnih telefonov in polnilcev, ki se potikajo po 

predalih in ne vemo, kam z njimi. 
  

Cilji projekta so 
• ekološki:  osveščanje mladih o omejenih virih in odgovornem ravnanju z odpadki 

• finančni: prodaja zbranih odpadnih telefonov, izkupiček nameniti projektom 
namenjenim otrokom in mladostnikom. 



  

Dostop do spletne strani projekta in ogleda predstavitvenega videa  »HALO, SI ZA 

TO?«  http://www.starmobi.si/ 

  

  

REZULTATI  ČETRTE  ZBIRALNE  AKCIJE  STAREGA  PAPIRJA  V 
ŠOLSKEM    LETU 2015/2016 

(7. 4. 2016) 
  

  

  

Objave 

(PROSIM KLIKNITE NA ZGORNJO SPLETNO POVEZAVO) 

  
ŠOLA V NARAVI 

SV. DUH NA OSTREM VRHU - DOM ŠKORPIJON 
  
  

(3. razred) 
  

21. 3. - 23. 3. 2016 
  
  
 

 
  

http://www.starmobi.si/
http://www.padeznik-mojasola.si/Obvestila%20III.%20triada/Lists/Objave/AllItems.aspx


  
Drugi dan (22. 3. 2016) 

Objave 
(prosim kliknite na zgornjo spletno povezavo) 

  
  
  

ŠPORTNI TABOR NA ROGLI 

(18. 3. - 20. 3. 2016) 
  

  

  
  
  
  

Vtisi in fotografije (19. 3. 2016) 

Objava 

(kliknite na zgornjo spletno povezavo)   

  
  

 

april 2016 [2] 
 

  
  

S PA-DEŽNIKOMVAMSTERDAM 

(1. – 4. 4.  2016) 
  

Že sedmo leto zapored, v okviru nadstandarda naše šole, z učenci od 6. do 9. 
razreda odkrivamo lepote in znamenitosti evropskih dežel. Letos smo se odpravili v 

http://www.padeznik-mojasola.si/Dogodki%20I.%20triada/Lists/Objave/AllItems.aspx
http://www.padeznik-mojasola.si/Dogodki%20III.%20triada/Lists/Objava/AllItems.aspx


deželo mlinov in tulipanov, na Nizozemsko. 
  

Z ladjico smo pluli po neštetih kanalih Amsterdama, v Rijks muzeju občudovali 
spretnost Rembrandta, Vermeera, Van Gogha in številnih nizozemskih umetnikov, 

v  pomorskem muzeju Scheepvaart  pa se prelevili v neustrašne mornarje in začutili 
utrip nekdanjega življenja pomorščakov. 

  
Drugo največje pristanišče na svetu, Rotterdam, smo si ga ogledali z višine 118 

metrov, obiskali sedež mednarodne politike in kraljeve družine den Haag, se 
martinčkali na sončnih ulicah barvitega Delfta, kjer izdelujejo čudovito keramiko in se 

prepustili vetru obmorskega Volendama. 
Obiskali smo hišo Ane Frank, odkrivali potek izdelave sira in tradicionalnih coklov ter 

mogočnost nizozemskih mlinov. 
  

Nova doživetja so ustvarila nepozabne spomine, ki jih bomo obujali vsaj do kakšne 
nove pustolovščine. 

  
  
  

Udeleženci ekskurzije 
  

   
  
 

 
  
  



Več fotografij si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 
  

Objava 

(prosim kliknite) 
 

marec 2016 [1] 
 

  

S PLESOM V POMLAD 

V torek, 15. marca 2016, smo  s plesom pozdravili pomlad. V okviru plesne prireditve je 
potekalo tudi šolsko tekmovanje plesnih parov v standardnih in latinsko ameriških plesih ter 
posameznih plesalk v hip hopu, popu in latinu.  Tisti, ki so se uvrstili med prve tri plesne pare 

oz. prvih šest posameznih plesalk, bodo svoja prizadevanja nadaljevali na področnem 
tekmovanju Šolski plesni festival. 

Na prireditvi je nastopilo tudi veliko naših učencev, ki sicer plešejo različne plesne zvrsti pri 
plesnih skupinah kot so Galerija plesa, Pingi, Zapleši.Si in na Konzervatoriju za glasbo in balet. 

http://www.padeznik-mojasola.si/Dogodki%20III.%20triada/Lists/Objava/AllItems.aspx


 



 

Mentorja: Koraljka Čeh in Dejan Peklar 
 

april 2016 [1] 
 

  
  

21. in 22. aprila so se dobitniki zlatih in srebrnih priznanj Mladi za napredek Maribora za 

raziskovalne naloge, skupaj z mentorji podali na nagradni izlet po Primorski. Ogledali smo si 

veliko zanimivih krajev, muzejev in med drugim smo se podali celo na raziskovanje kraške 

jame. 
  
  



 
  

Zapisala Julijana Djaković 
 

8. marec 2016 
 

OB MEDNARODNEM DNEVU ŽENA SMO UČENCI IN UČENKE 5. b RAZREDA, 
OBISKALI NAŠE PRIJATELJE V DOMU POD GORCO. 

  

Zanje smo pripravili pesmi, ki govore o mamah, ženah, prebrali odlomek iz Cankarjeve črtice 
Skodelica kave, zapeli pesem Mamica je kakor zarja …, skratka polepšali smo dan vsem, ki so 

nas poslušali. 

Tudi za nas je bil ta dan nekaj posebnega, toliko pohval in vzpodbudnih besed za nastop, ki 
smo ga pripravili z našo učiteljico, nam je spodbuda za naše nadaljnje delo. 

  



  

 



 

Učenci 5. b 
 

Gradnik urejevalnika vsebine [4] 
 

NASTOP UČENK IN UČENCEV V DOMU POD GORCO OB 5. 
ROJSTNEM DNEVU 

  

(15. februar 2016) 

  



   

 
  

  



Več fotografij si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 
  

Nastop_DOM POD GORCO_5. rojstni dan_februar 2016 
  

 

Gradnik urejevalnika vsebine [3] 
 

  
  

REZULTATI  TRETJE  ZBIRALNE  AKCIJE STAREGA PAPIRJA 

  

Objave 

(prosim kliknite na spletno povezavo) 
 

Gradnik urejevalnika vsebine [2] 
 

PUST  2016 

  

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202015%5F16%2FNastop%5FDOM%20POD%20GORCO%5F5%2E%20rojstni%20dan%5Ffebruar%202016
http://www.padeznik-mojasola.si/Obvestila%20II.%20triada/Lists/Objave/AllItems.aspx


  

  



 

 
  



Zimovanje na Kopah (18. 1. - 22. 1. 2016) 
 

ZIMOVANJE NA KOPAH 

(18. 1. - 22. 1. 2016) 

  
  
 

 
  
  
  
  

Objave 

(KLIKNITE NA ZGORNJO SPLETNO POVEZAVO) 
 

december 2015 [3] 
 

PREDBOŽIČNI IZLET V KORNBERG IN V HARTBERG 

V soboto, 12. decembra 2015 smo se odpravili na predbožični izlet v Avstrijo. Obiskali smo 
grad Kornberg v vasici Dörfl. Grad je v zasebni lasti družine Bardeau in ponuja v 

predbožičnem času na 400 kvadratnih metrih prodajno razstavo ročnih umetnin različnih 
avtorjev. 

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


Pot smo nadaljevali do kraja Bergl, kjer se nahaja čokoladnica  Zotter.. Ob prihodu smo si 
najprej v njihovi kino dvorani ogledali film Zlato Majev, kjer smo se poučili o pridelavi kakava 
v srednjeameriški državi Belize, od koder družina Zotter uvaža kakavova zrna za proizvodnjo 

njihovih čokoladnih dobrot. Sledil je ogled proizvodnje, kjer smo tudi pokušali kakav oz. 
čokolado z različnimi dodatki. 

Pot smo nadaljevali do mesta Hartberg, ki ima bogato zgodovino in mnogo lepo ohranjenih 
znamenitosti, kot so Mestna hiša,  župnijska cerkev Svetega Martina, kostnica, grad 

Hartberg, kapucinski samostan. Ohranjen je tudi del mestnega obzidja iz 12. stoletja. Sledilo 
je prosto popoldne, ki so ga udeleženci izleta izkoristili za prehrano, nakupe, klepet ali za 

sprehajanje med stojnicami z božičnimi izdelki. 

V večernem času smo se vrnili na Studence. 

 

 



 



 

Zapisala: Stanka Emeršič, vodja ekskurzije 
 

Gradnik urejevalnika vsebine [1] 
 

  

REZULTATI  DRUGE  ZBIRALNE  AKCIJE  STAREGA  PAPIRJA  V 
ŠOLSKEM    LETU 2015/2016 

(25. in 26. 11. 2015) 

  
  

 KLIKNITE NA SPODNJO POVEZAVO: 

 Objave 
 

december 2015 [2] 
 

Božično novoletni koncert 

(21. 12. 2015) 

  

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


  

december 2015 [1] 
 

Božično novoletni bazar 

  

Fotoutrinki: 
  
 



 
  
  

Več fotografij si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 

  

 Božično novoletni bazar (5. december 2015) 

(prosim kliknite) 
 

Košarka 2015 
 

Rezultati v šolskem letu 2015/16 

  

1. 

Pričeli smo s tekmovanjem v košarki za starejše dečke, letnik 2001 in mlajši. Igrali smo 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202015%5F16%2FBo%C5%BEi%C4%8Dno%20novoletni%20bazar%20%285%2E%20december%202015%29


v  telovadnici o.š. Bojana Ilicha in dvakrat  zmagali, proti o.š. Bojana Ilicha in proti 

O.Š.Bratov Polančičev. Proti slednjim smo se precej namučili in zmagali po podaljških. 

Uvrstili smo se na finalni turnir četverice za občinskega prvaka. Fantje so s primernim 

pristopom dokazali, da so prava ekipa . 

  

Za šolo so igrali: 

  
1 . MARIO JANŠEK                               2001          

2. TIMOTEJ MAVRIČ                            2001                                                                                                    

3. ALEN VOGRINEC                              2001 

4. DMITRI LUNGA                                2001 

5. ZORAN GAVRIĆ                               2001 

6. TINE KORITNIK                                2001 

7. IVO ČERČEK                                     2001 

8. VITO VRAŽIČ                                   2001 

9. SVEN JUG                                        2001 

10. NIK PISANEC                                2001 

11. TIM ORAŽEM                               2002 

12. VID TEMENT                                 2002 

13. JAKA NEŽMAH                          2003 
  
14. MATEJ ZAZIJAL                         2001 
  

  

2. 

Nadaljevali smo z občinskim prvenstvom v košarki, finalni turnir za starejše dečke.  Turnir se 

je odvijal v športni dvorani Lent. Premagali smo O.Š France Prešeren in v finalu izgubili proti 

O.Š. Bratov Polančič. Osvojili smo 2. mesto  uvrstili na področno prvenstvo. Zaradi poškodbe 

je manjkal Sven Jug, ki ga je uspešno nadomestil Aleks Draksler. 

  
3. Področno prvenstvo, finalni turnir štirih ekip na O.Š. Miklavž. Izgubili smo proti domači ekipi O.Š. 
Miklavž in v tekmi za tretje mesto premagali O.Š. Šentilj. Vsem sodelujočim čestitamo za dosežene 
uspehe. 
  

  



  

oktober, november 2015 
 

PRIDELKI S ŠOLSKEGA EKOVRTA 

  
  



 

  

  



 

  

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost (7. oktober 2015) 
 

SPREJEMPRVOŠOLCEVVŠOLSKOSKUPNOST 

  
Teden otroka je bil prav poseben za naše prvošolce, saj so bili v sredo, 7. oktobra 

sprejeti v šolsko skupnost. 



Pozdravili so jih predstavniki šolske skupnosti, Monika Špan, Ester Šumandl 
Majhenič in Aleks Draksler. 

Učenci in učenke interesne dejavnosti IGRAMO SE GLEDALIŠČE, pod mentorstvom 
učiteljice Nevenke Pušnik, pa so jih razveselili z gledališko igro. 

Prvošolci so morali obljubiti, da se bodo upoštevali določena šolska pravila in po 
prisegi jih je gospa ravnateljica razveselili z darilom; dežnikom, ki je simbol naše šole 

  

Danes, ko postajamo člani šolske skupnosti, svečano obljubljamo, 

o da se bomo pridno učili, 

o da bomo skrbno pisali domače naloge, 

o da bomo dobri prijatelji, 

o da bomo spoštovali starejše ljudi 

o in da bomo pazili na svoje zdravje in varnost. 
o  

 
  

  

 
  

Mentorica šolske skupnosti, 
Mateja Kokol 

 



oktober 2015 [2] 
 

  

RazstavalikovnihdelnaPedagoškifakultetiMaribor 

  

V šolskem letu 2014/2015 je na Pef pod mentorstvom doc. Janje Batič potekal likovni 
natečaj RADI IMAMO LIKOVNO UMETNOST. Namenjen je bil učencem od 1. do 5. 
razreda. Tudi naša šola se je uspešno predstavila. Med vsemi prispelimi likovnimi 
deli iz širšega štajerskega območja so za razstavo izbrali najboljša likovna dela. V 
četrtek,15.10.2015, je tako potekala svečana otvoritev likovne razstave s kulturnim 
programom. Na razstavi so našo šolo zastopali in prejeli priznanja naslednji učenci: 

-          MarkoZazijal(mentorica:TamaraŠkafarVogrin) 

-          Jaša Živadinović, Pia Demšar (mentorica Dragica Mlinarič in Lidija

Šauperl) 

-          Luka Petrovič, Aleksej Ledinek, Vahid Dibrani, Tjan Živko (mentorica 

PetraDamišLavrenčič) 

-          Gaj Bregar (mentorica Nina Malajner) 

-          JašaBraun,AnitaNošaj,JanejVargazon(mentoricaNevenkaPušnikin

BrankaMeznarič) 

-          NikoPeklar,AsimaHadža(mentoricaUršaKrajšek) 

-          ZalaPerger(mentoricaMarjanaŠauc) 

-          ZalaKolarič,ĐulijanBislimi,ŽanRantaša(mentoricaJanjaModrijančič) 

Med vsemi razstavljenimi deli so izbrali tri najboljša likovna dela, učenci pa so prejeli 
knjižno nagrado. Ponosno lahko povemo, da sta med njima tudi učenca naše šole 

-          Janej Vragazon iz 2. a, šol. Leto 2014/2015 (mentorici Nevenka Pušnik in 

Branka Meznarič) 
-          Gaj Bregar iz 4. a , šol. Leto 2014/2015 (mentorica Nina Malajner) 

  

  

  



 

Vsem sodelujočim učencem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo. 

Pripravila: Nevenka Pušnik 
 

Vzgojno preventivna akcija DRUGAČE NA POT – V ŠOLO S KOLESOM 
 

  
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI, ki poteka od 16. do 22. septembra 2015, je na tisoče 

evropskih mest tudi letos povezal v prizadevanjih za človeku bolj prijazne načine 



mobilnosti. 

Nosilni slogan letošnje kampanje se glasi: ''Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.'' 

  
Seveda so se tudi letos naši šestošolci udeležili  vzgojno preventivne 

akcije DRUGAČENAPOT– VŠOLOSKOLESOM, ki želi spodbuditi mlade k 
uporabi alternativnih prevoznih sredstev, predstaviti varne kolesarske poti in opozoriti 

na ukrepe, s katerimi je potrebno zagotoviti varnost kolesarjev. 
  

Udeležili so se učne ure varnega kolesarjenja po mestnih prometnicah. 
  

Nadvse uspešni pa so bili v tekmovanju v spretnostnem poligonu, saj sta Anney 
Krajnc in MaksPerčič  zasedla 7. in 6. mesto, Luka Seifried pa 1.mesto. 

  

 



 
  

Iskrenečestitke! 
 

PRVO MESTO V SKUPNI AKCIJI ZBIRANJA IZRABLJENIH TONERJEV, KARTUŠ IN TRAKOV 
 

  

PRVO MESTO V SKUPNI AKCIJI ZBIRANJA IZRABLJENIH TONERJEV, 
KARTUŠINTRAKOV 

  

Na sončno četrtkovo jutro, 10. septembra 2015, smo se z učenci 2. a odpravili na 
nagradni izlet, ki nam ga je podarilo podjetje Bitea d. o. o. Naši učenci že vrsto let 
zbirajo odpadne kartuše in tonerje, v letu 2014/2015 pa smo bili najboljši izmed 

slovenskih šol in smo si zato prislužili prvo nagrado. 



  



 

  

Ker je v lanskem letu 1. a (letos 2. a) z učiteljico Nevenko Pušnik in vzgojiteljico 
Branko Meznarič zbral največ kartuš in odpadnih tonerjev, smo se odločili, da se na 

izlet odpravijo prav oni. 

Obiskali smo Ranč Kaja in Grom, kjer so se učenci igrali v naravi, jahali konje, se 
družili z živalmi na ranču in jih hranili. 

Vse, ki se do zdaj še niste odločili za sodelovanje v naši akciji vabimo, da se 
pridružite! 

  

Koordinatorja projekta 

Koraljka Čeh in Dejan Peklar 
 

  
 

  
   

oktober 2015 [2] 
 

DAN ZNANOSTI NA FNM MARIBOR 

Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko je 15. 10. 2015 potekal Dan znanosti. Učenci naše 

šole smo se delavnic udeležili v okviru tržnice znanja. Bilo je zelo zanimivo in poučno. Igrali 

smo se matematične igrice, reševali logične uganke, slikali z IR kamero, spoznavali različne 

snovi in živali, pihali 3D mehurčke, sestavljali 3D telesa in si ogledali vivarij. 



  

Več fotografij si lahko ogledate na spodnji spletni povezavi: 

Dan znanosti na Fakulteti za naravoslovje in matematiko 15. 10. 2015 

  

  

Mentorici: Julijana Djaković in Suzana Tomšič Mavrič 
 

oktober 2015 [1] 
 

  

17.GRAFIČNIBINENALEVŽALCU 

V šolskem letu 2014/2015 je potekal likovni natečaj, že 17. grafične bienale v Žalcu. 
Tudi naša šola je ponovno sodelovala z likovnimi deli mladih ustvarjalcev. 

Strokovna komisija za izbor grafičnih listov v sestavi: mag.ZoraStančič, graf. spec., 
docentka za grafiko , TodorčeAtanasov, akad.  slikar in grafik, NinaKoželj,prof. lik. 
umet., vizualna umetnica, je dne, 3. 9. 2015, med 1700prejetimigrafičnimilistiiz

130šol in vrtcev izbrala 400 grafik za razstavo in 10 grafik, za katere 
prejmejo nagradoavtorji,mentorjiinnjihovešole. 

Med likovnimi deli, ki bodo kar dve leti krasila hodnike I OŠ Žalec, so tudi dela naših 

http://www.padeznik-mojasola.si/Galerija/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FGalerija%2FNOVICE%2F%C5%A0olsko%20leto%202015%5F16%2FDan%20znanosti%20na%20Fakulteti%20za%20naravoslovje%20in%20matematiko%2015%2E%2010%2E%202015


učencev. Priznanje so tako prejeli: 

Alex Prosenjak - mentorica Petra Damiš Lavrenčič 

Staš Sitar, Aljaž Bombek, Nik Vrabl – mentorici Nevenka Pušnik in Branka 
Meznarič 

  

Mladimlikovnimustvarjalcemiskrenočestitamo! 

  

Pripravili:NevenkaPušnikinBrankaMeznarič 
 

september 2015 
 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA V RIEGERSBURG (AVSTRIJA) 
  

28. septembra 2015 so se učenci sedmih razredov udeležili interdisciplinarne 



ekskurzije z naslovom Srednji vek na vulkanu in v višavah ptic. Obiskali so 
krajaRiegersburgin Berglna avstrijskem Štajerskem. 

  
Med vožnjo so učenci spoznali geografske značilnosti avstrijske Štajerske in se 
seznanili z osnovnimi podatki Republike Avstrije.  Med vzponom na hrib pa so si 

učenci lahko predstavljali, kako težko je bilo življenje v srednjem veku. Sledil je ogled 
ptic ujed, ki je učence zelo navdušil. Videti te ptice in njihove telesne značilnosti v 

razdalji nekaj centimetrov je poseben dogodek. Sledilo je 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 
krajaBergl, kjer se nahaja čokoladnicaZotter. Po devetdesetih minutah sprehoda po 

tovarni smo se s sladkimi vtisi odpravili proti Mariboru. 
  

 



 
  

Zapisala: Stanka Emeršič 
 

29. september 2015 
 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 

  

Od leta 2001 je 26. september razglašen za Evropski dan jezikov.  Cilj obeležitve 
tega dne je, da opomnimo otroke na ta dan, da se otroci naučijo besede v tujem 
jeziku oz. v več tujih jezikih ter da jim privzgojimo pomen učenja in znanja tujih 

jezikov. 

Letošnji Evropski dan jezikov smo na šoli obeležili že 13. leto z različnimi 
dejavnostmi.  Učenci četrtih in petih razredov so izvedli kulturni dan z naslovom 

Evropski dan jezikov, kjer so podrobneje spoznali pomen tega dne, ob igri s kocko 
spoznavali zastave evropskih držav, poslušali pozdrave v različnih jezikih, peli pesem 

Mojster Jaka v šestih jezikih, zapisovali besedo »dober dan« na kartončke in jih 
pritrdili na vrata učilnic, izdelali podlage za jedilnico in se naučili zaželeti »dober tek« 

v mnogih jezikih, sodelovali so pri kvizu o Evropi in izvedli še druge aktivnosti. 
Posamezne dejavnosti so izvedli tudi učenci preostalih razredov na razredni uri. 

Tradicija ob tem dnevu na šoli je obisk otrok iz vrtca Studenci. Tako so se gostje 
skupaj z našimi prvošolci naučili šteti do pet in poimenovati pet osnovnih barv v 

angleščini in nemščini. Otroke so učiteljice in vzgojiteljice razdelile v osem mešanih 
skupin. K vsaki skupini je prišel vodja (učiteljici in učenci višjih razredov), ki je  s 

pomočjo slikovnih aplikacij in iger naučil otroke števila oz. barve v angleščini oz. v 



nemščini. Vodje skupin so se menjavali na sedem minut. Pred slovesom smo 
naučene besede v obeh jezikih ponovili. 

  

 



 
 

Bralni maraton (september 2015) 
 

BRALNI MARATON 2015 

  
  

Maribor že trinajsto leto zapored pripravlja Bralni maraton, s katerim obeležimo 
začetek bralne značke. 

  
  

Na naši šoli smo sezono branja obeležili tako, da smo 17. 9. 2015, v sodelovanju z 
Bralno značko Slovenije, vsem učencem  1. razreda podelili knjigo Ostržek bere za 

bralno značko. 
  

 



 
Veseli učenci 1. b 

  
  

V petek, 18. septembra 2015, smo se med »maratonce« podali tudi mi, saj že vrsto 
let podpiramo to prireditev in aktivno sodelujemo 

na Bralnem maratonu. 
  

 



 
Živa Petrič, 4. b in Ela Cerar, 4. a 

  
Tudi letos so naši učenci brali lastno poezijo, s katero so izrazili svoje misli in želje na 

temo IZBIRAJ. SPREMINJAJ. ZDRUŽUJ. 
  
  
  

Učenka Ela Cerar je nastopila s svojim delom Mesto prihodnosti, Živa Petrič je 
predstavila pesem Ločujmo za življenje, Iris Šaberl pa 

To, kar res pomeni nam. 
  

  



  

Iris Šaberl, 5. a 

  
  

S svojimi aktivnostmi in podpiranjem bralne kulture tudi Padežnikovci veliko 
prispevamo k priljubljenosti branja med našimi učenci. 

  
  

Koraljka Čeh, mentorica Bralne značke 
 

 


