
  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 
 

Evropski teden mobilnosti je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne 
skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. 
Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto 
povežejo na tisoče sodelujočih mest. 
22. septembra smo tudi v OŠ Gorica obeležili dan brez avtomobila. Parkirišče 
pred šolo in delček ceste smo zasedli učenci 5. in 6. razredov. Učbenike in 
svinčnike smo zamenjali s košarkarsko žogo in odigrali “turnir trojk”, s kolesom 
smo se preizkusili v spretnostni vožnji med stožci, asfalt smo obarvali v 
mavrične barve in jutranje sveže temperature pregnali s plesnimi ritmi. Naši 
učenci so skozi te aktivnosti spoznavali pomen gibanja za lastno 
zdravje in hkrati za naše okolje, saj biti mobilen danes terja tudi 
ogromen okoljski davek. 
In kaj lahko naredimo, da bomo fit in naš življenjski prostor tudi 
zdrav? Pot v šolo prekolesarimo ali se odločimo za jutranjo 
telovadbo in avto zamenjajmo za lastne noge. Pojdimo na kolo, 
zapeljimo se z rolkami ali skirojem. Namesto dvigala izberimo raje 
stopnice. Spremeniti moramo svoje potovalne navade. Nagrada 
je neprecenljive vrednosti. Čist zrak, 
neoporečna pitna voda, bujno rastlinstvo in 
rodovitna zemlja. 

 

Pikast teden za prvošolčke in drugošolčke 
Prvošolci smo postali že pravi šolarji. Šolsko delo je za 
nas mala malica. Prejšnji teden nismo hodili v šolo. 
Namesto nas so prišli Pike Nogavičke in čisto pravi 
gusarji. Na obisku smo imeli tudi opice, same Ficke. 
Kako veliko jih je bilo! Pike Nogavičke in gusarji smo se 
skupaj z učiteljicami odpravili na potep. V torek smo si 
ogledali glasbeno-plesno predstavo Veveriček posebne 

sorte. V sredo smo obiskali tisto pravo vilo Čira Čara, 
policiste, gasilce. V kmečki sobi smo izdelovali izdelke, 
med malico smo plesali s ježkom. Imeli smo se lepo, 
naslednje leto ponovimo. 
Tudi drugošolci smo si ogledali Pikino predstavo 
Veveriček posebne sorte. Joj, kako je bilo zanimivo. Še 
lepše pa je bilo na Pikinih delavnicah. Koliko različnih 
izdelkov smo naredili s pomočjo Pikinih prijateljev. 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/09/24/dan-brez-avtomobila/
http://www.osgorica-velenje.si/2017/09/25/pikast-teden-za-prvosolcke/


 

 

 

Drugošolci plavajo 

Drugošolci se imamo pa res lepo. Takoj po Piki, že 
plavamo … No, po plavanju se bomo pa tudi še malo 
učili. 

V soboto so nas starejši krajani KS Gorica povabili, da 

smo zanje pripravili krajši program. Lepo, jesensko 

dopoldne smo jim popestrili s čudovitim zvokom citer in harmonike, folklornim 

plesom, petjem šolskega pevskega zbora, šalami in z recitacijo pesmi o jeseni. 

Tako učenci kot starejši krajani so v druženju uživali. 

Planinci osvojili Potočko zijalko 
 
V soboto smo mladi planinci opravili prvi letošnji pohod, in 
sicer smo obiskali zanimivo jamo – Potočko zijalko. Imeli smo 
prečudovit, sončen jesenski dan, kar se vidi tudi s fotografij. 
Pohod smo izvedli po opisu, ki ga je obetalo tudi vabilo na 
pohod. Hodili smo tudi po območju medvedovih poti, po meji 
z Avstrijo in po lepo uhojenih, markiranih planinskih poteh. Ob 
poti smo opazovali gobe najrazličnejših sort in drevesa, ki se 
že oblačijo v jesenske barve. Imeli smo čudovite razglede, saj 
je bilo nebo jasno in vidljivost izredna. V muzeju pri Firštu pa 
smo si nazadnje ogledali še poučen film o razvoju človeka ter o 
izkopavanjih in najdbah v jami,  ki smo jo pred tem tudi 
obiskali in si jo ogledali od blizu. 
Program izleta je odlično pripravila učiteljica Branka Mestnik. 
Odličen je bil tudi šofer avtobusa, ki je z velikim vozilom prav 
akrobatsko premagoval ostre ovinke ob vzponu in spustu. In 
nenazadnje, odlični smo bili tudi vsi udeleženci pohoda, ki smo soboto v 
velikem številu (bilo nas je skoraj 60) preživeli v naravi. 

Nada Štravs 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/09/25/drugosolci-plavajo/
http://www.osgorica-velenje.si/2017/10/09/srecanje-starejsih-obcanov/
http://www.osgorica-velenje.si/2017/10/08/planinci-osvojili-potocko-zijalko/


 

 

Že cel mesec smo v šoli in »veliko se nam dogaja«. 
V petek, 29. 9., smo imeli prav poseben obisk. Obiskali so nas policisti v pravi policijski 
marici. Pripeljali so tudi pravega policijskega psa. 
 
V ponedeljek, 2. 10., smo preživeli zelo vznemirljiv dopoldan! Z avtobusom smo se 
odpeljali do osnovne šole v Vinski Gori, kjer smo si ogledali našo podružnično šolo in 
spoznali bodoče sošolce iz Vinske Gore. Skupaj z njimi smo se odpravili peš do obore 
jelenov, kjer nas je pričakal lovec. Bil je čisto pravi lovec v lovski obleki, z nahrbtnikom 
in puško na rami! Povedal nam je veliko zanimivih stvari o delu lovca in o živalih. Nato 
smo lahko odšli v oboro, kjer so nas že čakali jeleni, damjaki in mufloni. Lahko smo jih 
opazovali čisto od blizu, jih hranili z jabolki … to je bilo veliko doživetje! Kmalu smo 
postali lačni, zato smo se okrepčali pri mizah pod kozolcem, kjer smo imeli odličen 
razgled na jelenčke. Lovec nas je povabil še v lovsko sobo, kjer smo se lahko dotaknili 
čisto pravega medveda, ki ga je nekoč sam ulovil, poleg tega pa je bilo v sobi še veliko 
trofej živali, ki smo jih prvič videli tako od blizu. Nazadnje je sledila še igra na velikem 
otroškem igrišču. Preživeli smo krasen dan, za kar se najlepše zahvaljujemo lovcu in 
učiteljici Sonji Drev Einfalt, ki nas vsako leto prijazno povabi na obisk. 

Konec meseca septembra se je ekipa mladih ustvarjalcev udeležila 44. MALE 
NAPOTNIKOVE KIPARSKE KOLONIJE. Učenci so pod vodstvom mentorice Danice 
Arzenšek dva dni oblikovali kip, ki so ga poimenovali Jaz obraz. Staš Gregorič, Leona 
Cencel in Pia Jus so uživali ob vihtenju dlet in ponosno pokazali nastalo delo na končni 
razstavi. 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/10/05/obisk-policistov-in-prvi-naravoslovni-dan/


 

 

 
 

 
Zadnji teden z vikendom vred je bil zaradi obilnega deževja 
precej dolgočasen, moker in neprijeten. Še posebej takih dni 
ne marajo otroci, saj ne morejo biti toliko zunaj. Podružnična 
šola Vinska Gora se je odločila razbiti to vremensko 
monotonijo in za minuli četrtek napovedala 1. športni dan z 
jesenskim pohodom. Pa ne le napovedala – tudi izvedla! 
Izbira dneva je sovpadala z aktivnostjo krajevnega Društva upokojencev, ki je za ta dan 
prav tako planiralo gibanje v naravi, in sicer nabiranje gob pod strokovnim vodstvom 
Gobarskega društva Marauh iz Velenja. V prostorih KS V. Gora so kasneje nameravali 
pripraviti še razstavo nabranega materiala in krajše predavanje o tem. Če več 
organizacij in društev združi moči, je tudi učinek večji. Nas šolarje je k sodelovanju 
povabila nekdanja vodja POŠ, gospa Anica Drev, ki zdaj deluje med upokojenci. Takoj 
smo bili za to, saj imamo v naših učnih načrtih večkrat zapisano tudi medgeneracijsko 
sodelovanje. In gibanje po gozdu je zagotovo primerno za kaj takega. 
Tako smo četrtkov jesenski pohod obogatili z dodatno nalogo – gobarjenjem. 
Predstavniki Gob. društva (predsednik Matej Jenko, ter člana Smiljan Pesjak in Jože 
Lekše) so nas že pred odhodom na teren poučili, kako se pravilno gibamo po gozdu, da 
smo varni in ne ogrožamo narave. Tudi vseh gob ne poberemo (omejitev na osebo je 2 
kg), čistimo pa jih na mestu najdbe, da trosi ostanejo na rastišču. Nabiramo jih v 
pletene košare, nikakor v plastične vreče. Tudi o morebitnih nevarnostih v gozdu smo 
spregovorili (klopi, prašiči …). 
Pred odhodom v gozd smo se razdelili v več skupin in vsaka je dobila tudi kakšnega 
izkušenega gobarja. Veseli smo bili prek dvajset staršev oziroma starih staršev, ki so se 
nam pridružili. Mlajši so se podali v gozdiček najbližje šoli, ostali pa tudi malce dlje, 
odvisno od starosti in sposobnosti udeležencev. 
V gozdu je bilo vsekakor zanimivo. Veliko navdušenih stavkov, kot npr.: »Glejte, 
goba!«, »Kakšna je pa tale?«, »Ali takšno že imamo?«, »Je tale užitna?«, »Takih je pa 
moj dedi našel veliko!« … so otroci izrekli tistega dopoldneva. Gobar je z veseljem 
odgovoril na vsa njihova vprašanja. Bil je kot leksikon, »iz glave« pozna okrog 500 gob. 
Večina ljudi pa nas že kakšnih 10 težko samo našteje. Poleg gob so učenci opazili tudi 
kaj drugega, npr. kostanjeve ježice ali druge zanimive plodove, del živalske čeljusti s 
čekani, manjšo lobanjo ipd. Ob vsem tem navdušenju pa so se ves čas gibali, stopali 
prek naravnih ovir na tleh, se izogibali vejam in deblom – skratka, bil je pravi jesenski 
športni dan. Nihče ni sitnaril, da je utrujen. 
In nenazadnje, nabrali smo kar precej gob za razstavo in tudi kakšno za domov, 
predvsem dežnikaric je bilo največ. Naši cilji so bili doseženi in celo preseženi! Ob 
vrnitvi do šole smo razstavne primerke oddali, da so jih poznavalci lahko natančno 
klasificirali in razvrstili. Kasneje popoldne je bila brezplačna razstava odprta za vse 
krajane, za šolarje pa še naslednje dopoldne, tako da smo si jo lahko ogledali vsi. 
Zagotovo se je vsak od nas naučil česa novega. Narava je tako pestra in raznolika, da 

nikoli ne moremo o njej vedeti 
vsega. 
Zaključim lahko, da je bilo naše 
medgeneracijsko srečanje zelo 
koristno, aktivno in seveda uspešno. 
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in se 
nam pridružili! Upamo, da se ob 
kakšni aktivnosti kmalu spet 
srečamo. (Nada Štravs) 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/09/19/je-gobarjenje-lahko-sportni-dan-pa-se-kako/


 

 

 



Humanost, požrtvovalnost, pomoč, prijateljstvo in pogum! Le za koga vse to velja? 
Seveda za vse nas. In tudi za gasilce. 
Oktober je mesec POŽARNE VARNOSTI, zato smo se tretješolci v sredo,  4. 10. 2017, na športnem 
dnevu sprehodili do gasilskega doma v Velenju. Prostovoljni gasilci so nam predstavili opremo gasilcev, 
popeljali so nas na ogled gasilskih vozil in gasilskega doma. Preizkusili smo se tudi v ciljanju tarče z 
vodnim curkom. Polni najrazličnejših vtisov smo ponovno vzeli pot pod noge in občudovali mesto 
Velenje. Športni dan smo si za zaključek popestrili še s kratkim postankom na otroškem igrišču. 

 

 

 

CŠOD Planinka stoji sredi Pohorja, najizrazitejšega gorovja 
severovzhodne Slovenije, na višini 890 m. Obdan je z 
gozdovi in travniki, od njega je prečudovit razgled na 
Dravsko dolino, Boč in Donačko goro. Naši petošolci so v 
šoli v naravi zelo uživali »z glavo v naravo«. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/10/04/sportni-dan-tretjesolcev/
http://www.osgorica-velenje.si/2017/10/19/petosolska-jesen-na-slivniskem-pohorju/


 
 Tetka Jesen je potrkala na naša okna in nas pregnala v naravo. 

Najprej smo osvojili Triglav. No, ne čisto pravi, tisti, ki ga lahko vidimo skozi okno 
naše šole. Odpravili smo se na Koželj. Za  nas je bil » mala malica«. Vrh Kožlja nam je 
ponudil čudovit razgled na naše mesto. Poiskali smo našo šolo, naše hiše in 
bloke.  Poslušali smo ptičje petje, nabirali žir in iskali veveričke. 
Tetka Jesen nam je ponudila še eno poslastico. Kostanj. Odpravili smo se na Lukovo 
vilo. Pot do tja je bila prava pustolovščina skozi gozd. Tam so nas pričakali taborniki 
in nam spekli kostanj, ki smo ga prinesli od doma. Iz šole so nam poslali tudi malico 
za naše želodčke. Čisto pravi hot dog. Raziskovali smo taborniške skrite kotičke, se 
naučili novo pesmico in zaplesali. Veseli smo, ker vemo, da nas čaka še 
ogromno  pustolovščin. 

 
18. BIENALE OTROŠKE GRAFIKE – ŽALEC 2017 
 
Na krasen sončen dan, petek 13. oktobra 2017, se je v Žalcu odvila 
slovesnost ob odprtju 18. bienala otroške grafike, ki na I. OŠ Žalec poteka 
že od leta 1981, in sicer pod stalnim pokroviteljstvom Občine Žalec. Na 
razpisano temo »MAJHNO, VEČJE, NAJVEČJE« je prispelo 1000 grafik iz 90 
slovenskih osnovnih šol in vrtcev. Komisija v sestavi prof. dr. Matjaža Duha, 
rednega profesorja na PEF Maribor, izredne prof. Mojca Zlokarnik, mag. umetnosti 
Aleksandre Zalokar, prof. lik. ped. je ob koncu prejšnjega šolskega leta izbrala 500 
grafičnih listov za razstavo in med njimi 10 za nagrado. Nagrajeni učenci so na 
slovesnosti prejeli zlato plaketo in diplomo, njihovi mentorji pa diplomo in grafiko 
častnega predsednika, rednega profesorja na PEF Maribor Samuela Grajfonerja, 
akademskega kiparja in grafika specialista, ki je nagrajencem čestital, vse prisotne pa 
nagovoril s svojim razmišljanjem o pomembni vlogi otroškega bienala in grafike v 
osnovni šoli. Tokrat smo bili še posebej ponosni, saj je bila med nagrajenkami tudi 
učenka naše šole (sedaj že dijakinja) Maja Flis, z mentorico lik. pedagoginjo Danico 
Arzenšek. 
Na razstavi so s svojimi deli sodelovali tudi naslednji učenci naše šole: Andraž Osetič, 
Špela Pirnat in že srednješolci Taja Atelšek, Špela Pintarič in Vid Matjaš. 
Nagrajena grafika: SRAJCA, kolažni tisk, MAJA FLIS, 9.razred. 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/10/19/prvosolcki-in-jesen/
http://www.osgorica-velenje.si/2017/10/18/ponovno-uspesni-likovni-ustvarjalci-nase-sole/


 

 

Začetna pot nas je vodila proti južni strani Pohorja v 

kamnolom Cezlak, ki se nahaja na 600 m nadmorske višine 

severno od Oplotnice. Temperatura zraka ob 8.23 je bila 9 
oC. Z vodičko smo se sprehodili v varni bližini kamnoloma 

granodiorita. V kamnolomu je bil delovni dan, vendar smo 

kljub hrupu ujeli veliko zanimivega. S pridobivanjem 

granodiorita je začel kmet Cezlak, vendar je po letu 1905 

kamnolom prevzela družina Windischgrätz, ki je opravila natančne geološke raziskave. 

Danes je kamnolom v lasti in upravljanju podjetja Mineral iz Podpeči. Magmatsko 

kamnino pohorski tonalit režejo na kocke z diamantno žago. Kocke so bile videti, kot 

da bi kljubovale času. Zaradi belih žil v kamnini, kar je tudi slovenska posebnost, se 

dajo narediti prav lepi vzorci pri tlakovanju površin. Najbolj so se mi v spomin vtisnili 

prav ti prekrasni vzorci. 

Na naslednjo postojanko smo se odpeljali 

proti severovzhodu Slovenije na 200 m 

nadmorske višine v kraljestvo treh src in 

mineralne vode v Radence. Ravno na dan 

našega obiska je zdravilišče praznovalo 135 

let. Leta 1882 so odprli prvi zdraviliški 

objekt. Zdravilna voda s povprečno 

temperaturo 23 oC pomaga pri različnih 

boleznih srca in ožilja, prav tako kopeli in 

sladkovodno blato s temperaturo od 30 do 

33oC. Tudi mi smo poskusili zdravilne učinke 

neprečiščene mineralne vode. Okus je bil poseben in nepozaben. 

Po kratkem počitku nas je pot vodila v Doživljajski park Vulkanija pri Gradu na 

Goričkem. Po predstavitvi sestave vulkana smo obiskali geološki muzej, kjer smo videli 

olivno zelen mineralolivin. Izvedeli smo, da je egipčanska kraljica Kleopatra olivin 

cenila bolj kot drage kamne, kot sta rubin in smaragd. Nato smo se spustili v 

podzemne rove in doživeli izbruh vulkana. Po učnih postojankah smo prispeli v 3D-

kino, kjer smo si ogledali kratek posnetek zgodovine vulkana. Raziskovanje in 

spoznavanje tri milijone let starega spečega vulkana in geološke značilnosti Goričkega 

je bilo res razburljivo in vznemirljivo. 

Za zaključek prvega dneva naše ekskurzije smo še obiskali vodni park Terme 3000 v 

Moravskih Toplicah. No, preden smo vsi že neučakani lahko skočili v bazen in se 

prepustili vodnemu uživanju, smo poslušali uvodno predstavitev. Izvedeli smo za 1400 

m dolgo vrtino do termalne vode s temperaturo 71 oC. Za terapevtske namene jo 

ohladijo in razkužijo s klorom, ki uniči povzročitelje bolezni. Težko pričakovano kopanje 
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je bilo vrhunsko. Uživali smo celi dve uri. Zadovoljno utrujeni smo prespali v CŠOD 

Murska Sobota. 

Po obilnem zajtrku smo se v nov  dan odpravili v gručasto ravninsko naselje Veržej, ki 

leži na Murskem polju na desnem bregu reke Mure. Obiskali smo rokodelski center 

DUO v Veržeju. Sprejela nas je lončarka Urška, ki  nam je predstavila lončarsko obrt. 

Preizkušali smo se v oblikovanju gline na vretenu. Občutek mokre in mehke gline v 

dlaneh med oblikovanjem je bil prijeten in še bolj vznemirljivo je bilo opazovati, kako 

se ta kup blata spreminja v čudovit lončarski izdelek. Postajali smo pravi umetniki in 

bili smo zelo ponosni na naše lepe in unikatne izdelke. Nato smo si v istem centru 

ogledali muzej rokodelstva, kjer so nam predstavili tkalstvo in druge veje 

rokodelstva. Videli smo izdelke iz slame, vej in koruznega ličja.  

Po okusnem kosilu v CŠOD Murska Sobota smo se 

odpravili v naselje Dobrovnik, kjer je tropski vrt 

Ocean Orchids. Tukaj so bile prava paša za oči 

tropske in subtropske rastline iz celega sveta, kot so 

denimo banane, avokado, papaja, mango, ingver, 

karambola ter številne druge. Vsekakor pa ni 

manjkalo orhidej vseh barv in vrst. Podjetje Ocean 

Orchids vzgaja dva milijona orhidej letno že 10 let. 

Oči smo si napolnili z čudovito umetnijo 

naravnega cvetočega raja. 

Zadnja postaja je bila cerkev sv. Helene v vasi 

Pertoče na Goričkem. Umetnik Marko Rupnik 

je okrasil celoten prezbiterij z velikim 

mozaikom, ki je sestavljen iz tisoče drobnih in 

raznolikih naravnih kamenčkov. Mozaik nas je 

vse očaral. (Ania M. Barić) 

 

12. 10. 2017 smo učenci tretjega razreda na 

naravoslovnem dnevu obiskali hribovsko 

kmetijo v Zavodnjah nad Šoštanjem. Ugotovili 

smo, da jogurti, ki jih uživamo v šoli pri malici, prihajajo ravno od tukaj, saj se na tej 

kmetiji ukvarjajo s pridelavo mleka in mlečnih izdelkov. Spoznavali smo sodoben 

način kmetovanja, okušali različne vrste kruha, se preizkušali v pripravi jogurta in z 

velikim zanimanjem raziskovali tudi hlev. Na koncu smo preverili, kako spretno 

znamo  »šofirati« samokolnico in prenašati buče ter jajca. 

Preživeli smo čudovito dopoldne in se predajali lepotam narave. Zahvaljujemo se 

družini Potočnik,  da nas je prijazno sprejela in pogostila s samimi domačimi 

dobrotami. 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/10/13/tretjesolci-na-kmetiji/


 

 
Oktober je mesec boja proti raku na dojki, 
ko povsod po Sloveniji potekajo aktivnosti, 
ki poudarjajo zgodnje odkrivanje te 
bolezni. Društvo za boj proti raku Velenje 
je v sodelovanju z Mestno občino Velenje, 
Zdravstvenim domom Velenje, Osnovno 
šolo Gorica in Šolo za storitvene 
dejavnosti pripravilo prireditev Rožnati 
oktober v Velenju. 

Prireditev je potekla v četrtek, 26. 10. 2017, od 10.00 do 12.00 na Promenadi Velenja. 
Na eni izmed stojnic smo se predstavili tudi AMBASADORJI ZDRAVJA OŠ Gorica. 

Ambasadorke zdravja Ana Preložnik, Pia Mrak, Zoja Kuster in Mariela Vasiljević smo 
obiskovalcem predstavile  pomen zdrave prehrane in gibanja. Pripravile smo jutranjo 
telovadbo, predstavile naše plakate o zdravi prehrani in gibanju ter mimoidočim delile 
roza pentlje. 

Ambasadorji zdravja 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/10/26/roznati-oktober-v-velenju-2/
http://www.osgorica-velenje.si/files/2017/10/plesalka.jpg
http://www.osgorica-velenje.si/files/2017/10/zdrava-sola.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Obiskali so nas čebelarji krajevnega  društva in nam poklonili nekaj medu, ki smo ga 
ob drugih dobrotah vsekakor z veseljem použili. Ob 10.00 pa so nas obiskali 
muzikantje (del ansambla Vikend) s pevko v narodni noši in z njihovo pomočjo ter 
spremljavo smo odlično zapeli Slakovega Čebelarja. Vzdušje je bilo odlično in 
verjamem, da bo dogodek mnogim še dolgo ostal v prijetnem spominu. Z nami je 
bilo tudi nekaj staršev oziroma babic, ki so v 3. razredu pomagale mesiti in peči 
kruh, in tudi njim je bil ta dan zelo zanimiv. Kruh in žemljice smo tudi vsi poskusili in 
vse je bilo odlično. Upam, da bodo odslej otroci zjutraj raje zajtrkovali, tako v šoli 
kot doma. 

Nada Štravs 

 

 

 

Na naravoslovnem dnevu, ki je potekal v četrtek, 16. 11. 2017, so se 
učenci tretjega razreda preizkusili v peki kruha. Z njimi so si nadeli 
predpasnike ter zavihali rokave tudi mamice, očetje, dedki in babice. 
Manjkale niso niti kuharske kape iz papirja. Po receptu so pripravili in 
zamesili testo. Medtem ko so čakali, da je testo vzhajalo, so bili 
deležni poučnih nasvetov babic. Sledilo je spretno oblikovanje 
hlebčkov, štručk, prest, žemljic in peka mešanega, pirovega, 
ajdovega, belega kruha. Spoznali so, da je od zrna in vse do slastnega 
ugriza v svež kruhek precej dolga, truda polna pot. Ampak to nič ne 
de, saj je vonj po pečenem kruhu nenadomestljiv in za vselej ostane 
v čudovitem spominu. 

Vsem prisotnim so se zahvalili in se poslovili s pesmijo Od zemlje do žemlje. Hvala 
vsem za lepo doživetje! 

 

 

 

 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/11/19/tudi-na-pos-vinska-gora-smo-imeli-tradicionalni-slovenski-zajtrk/
http://www.osgorica-velenje.si/2017/11/17/ko-po-pecenem-kruhu-zadisi/
http://www.osgorica-velenje.si/wp-content/blogs.dir/6455/files/tradicionalni-slovenski-zajtrk-pos/zajtrk-pos-1.jpg


 

 
Na »Martinovo soboto« smo se mladi planinci v lepem, 
prijetnem  jutru odpravili od doma. Ni bilo preveč mrzlo, celo 
sonček se je že kazal. V Vinski Gori smo se pravočasno zbrali vsi 
(21 šolarjev s starši ali starimi starši), na avtobusu, ki je iz Gorice 
tudi pripeljal zelo točno, pa je bilo še nekaj več oseb od nas, tako 
da je bil velik avtobus skoraj povsem poln. 

Namenili smo se proti Zabukovici, kjer je najprej izstopila manjša 
skupina pohodnikov, ki so z učiteljico Branko Mestnik želeli po 
malce daljši poti priti na »Zasavski Triglav«, kot tudi imenujejo 
MRZLICO. Zaradi dolgega avtobusa je bilo nekaj težav na ostrih ovinkih, a je spretnemu 
šoferju le uspelo na start na Vrhe pripeljati še drugo, mlajšo skupino pohodnikov, ki jih 
je po enostavnejši poti na vrh Mrzlice vodila vinskogorska vodnica Marija Lesjak, 
mentorici Mojca in Nada pa sva pomagali, da nismo koga izgubili. 

Med potjo smo občudovali jesenske barve v gozdu, bredli po odpadlem listju na 
poteh,  se družili in v pogovornem tempu prispeli do koče. Tam je zunaj velikanski 
prostor, kjer so se otroci z veseljem poigrali, še prej pa seveda pojedli obvezni sendvič in 
si povrnili potrošene moči. Tudi starši so se okrepčali in poklepetali v prijetno topli koči. 
Nekateri so se povzpeli še na bližnji vrh, da so občudovali razgled v vse smeri. 

Nazaj do avtobusa smo se odpravili po nekaj bližnjicah, da je bila pot zanimivejša. Celo 
na opozorilo, da se v teh gozdovih potika medved, smo naleteli. A ker smo bili dovolj 
glasni, se ga nismo bali. Na avtobus smo se vrnili ob dogovorjeni uri in tudi domov smo 
prispeli ob predvidenem času. 

Lepo je bilo, verjetno smo izkoristili še zadnji lep jesenski dan pred prihajajočo 
ohladitvijo in snegom do nižin (Nada Štravs). 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

Učenci 3. b razreda so sodelovali v akciji » Otroci za 
varnost v prometu«, katere namen je bil opozoriti 
voznike na nevarnost alkohola v prometu. Osrednja 
aktivnost programa je bila ulična akcija v času 
martinovega, v kateri so bili aktivni policisti Policijske 
postaje Velenje in otroci. Policisti so na Goriški cesti v 
Velenju ustavljali naključne udeležence prometa. Po 
začetnem – večinoma neprijetnem soočenjem 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/11/13/planinski-krozek-osvojil-mrzlico-1122-m/
http://www.osgorica-velenje.si/2017/11/12/varen-voznik-je-trezen-voznik/


voznikov s policistom so ustavljeni navsezadnje doživeli prijetno presenečenje, saj so k njim pristopili 
otroci in jim podarili svoj izdelek in zloženko o škodljivem pitju alkohola. Zahvalili so se jim za uspešno 
opravljen alkotest  in jim zaželeli srečno vožnjo brez alkohola. Dogodek se je dotaknil »src« otrok, 
babic, dedkov, staršev … in seveda, udeležencev v prometu. 

 

 

 

 

Z dvema skupinama likovnega krožka (2. in 3. razred ter 3. razred) smo se prijavili na natečaj »Deluj eko 
– ohrani čebelo in smreko«, ki sta ga organizirala Medex in trgovina Hofer. Namen natečaja je bil 
ozavestiti otroke o ohranjanju narave, na njim zanimiv način. Tema letošnjega natečaja so bile 
slovenske pravljice, bajke, pripovedke, basni in pesmi na temo čebel in gozdnih živali. 
S skupino 2. in 3. razreda smo se osredotočili na pesem Čebelica, ki jo je napisal Janez Bitenc. Pesem 
sem jim prebrala in nato smo se o njej pogovorili. Dogovorili smo se, da bomo izdelali marjetice ter 
čebelice, ki nabirajo med. Marjetice in čebelice smo nato obesili na vrvico, nekatere čebelice pa tudi 
nalepili na smreko. Za vrh smreke smo izdelali tudi večjo čebelico. 
S skupino 3. razreda smo prebrali pesem Ciciban in čebela, ki jo je napisal Oton Župančič. Navihana 
pesem je učencem dala navdih, da izdelajo cicibane iz različnih materialov in zgubajo čebelice. Tudi na 
vrh te smreke smo zgubali večjo čebelo. 
Vsi učenci so bili pri delu zelo ustvarjalni, delovni ter pridni kot čebelice. S svojim vloženim trudom sta 
smreki dobili še lepšo podobo. Skupina učencev 2. in 3. razreda je s svojo okrašeno smreko prišla med 
82 najlepše okrašenih smrek v Sloveniji in si s tem prislužila nagrado organizatorjev. Nagrajena smreka 
bo tudi razstavljena v trgovini Hofer na Selu. 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/11/26/nagradni-natecaj-deluj-eko-ohrani-cebelo-in-smreko/


 

 

 

 
Na tehniškem dnevu, ki je potekal v torek, 28. 11. 2017 so se učenci tretjega razreda 
ustavili v kreativnem otroškem mestu – Minicity v Ljubljani. 
To mesto sestavlja mnogo hišk, kjer vsaka predstavlja poklic, ki ga opravljamo odrasli v 
vsakdanjem življenju. Učenci so bili deležni 3-urnega vodenja s pomočjo zabavnih 
animatorjev. 
 V dopoldnevu, ki je prehitro minilo, so bili tretješolci zidarji, kupci, prodajalci, pacienti, 
zdravniki, policisti, voditelji oddaje Slovenija ima talent … Poleg tega, da so si ogledali 
poskuse z vodo in se oblekli v pleskarje, so tudi denar dvigovali kar na bankomatu in se 
preizkusili kot radijski voditelji. Izkazali so se kot dobri graditelji hiše iz opeke in kot 
spretni pomočniki zobozdravnika. 
Po 3 urah aktivnosti so bili navdušeni in prav nič utrujeni. Preživeli so zabaven, 
inovativen in vsekakor poučen dan. 

Že tri mesece vsak dan v našo zgradbo prihajajo tudi 
prvošolci. Mi starejši jih opazujemo in »ocenjujemo«. 
Sklenili smo, da so zdaj že »zreli«, da jih sprejmemo 
medse kot enakovredne člane naše velike šolske 
družine. Starejši šolarji smo jim pripravili prireditev, 
na kateri so korajžni prostovoljci nastopili s svojimi 
točkami, predvsem glasbenimi in plesnimi. 
Četrtošolki Hana in Žanin, ki sta povezovali program, 
sta nato z nekaj nalogami izzvali tudi nove člane, da 
pokažejo, kaj že znajo. Odlično so se odrezali (tvorili 
so zanimive stavke, reševali uganke, nekaj zapeli, 
medsebojno sodelovali v gibalnih nalogah, celo 
računali …) in nazadnje še pred vsemi glasno ponavljali svečano zaobljubo, ki se je bodo 
odslej še bolj dosledno držali in jo izpolnjevali. 
Nazadnje smo jim še čestitali in jim razdelili potrdila o pripadnosti ter manjša  darilca. 

Nada Štravs 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/11/29/obiskali-smo-minicity-v-ljubljani/
http://www.osgorica-velenje.si/2017/11/29/sprejem-novih-clanov-v-skupnost-ucencev-sole-pos-vinska-gora/
http://www.osgorica-velenje.si/2017/11/29/sprejem-novih-clanov-v-skupnost-ucencev-sole-pos-vinska-gora/


 

 
V sredo, 29. 11. 2017, je bil za prvošolce Osnovne šole Gorica prav poseben dan.  Po treh 
mesecih uvajalnega obdobja so postali pravi šolarji – člani šolske skupnosti OŠ Gorica. 
Svečan sprejem je potekal  v avli šole.  Starejši učenci, člani šolske skupnosti so poskrbeli 
za pester kulturni program – prvošolcem so se predstavili s plesom, igranjem na 
harmoniko in petjem. Seveda pa so tudi prvošolci morali dokazati, da so pravi šolarji. 
Vsak pravi šolar Osnovne šole Gorica namreč  zna zapeti  šolsko himno. Našim 
prvošolcem je to zelo dobro uspelo, starejši učenci so jih nagradili z glasnim aplavzom. Po 
treh mesecih »pripravništva« so jih tako sprejeli  v šolsko skupnost.  Kot se za pravi 
sprejem spodobi, so prvošolce ob tej priložnosti nagovorili: ravnatelj šole Ivan Planinc, 
predsednica šolske skupnosti Ema Kač,  ter mentorica šolske skupnosti Andreja Šifer. 
Zaželeli so jim uspešno šolanje ter jim podelili potrdila o sprejemu v šolsko skupnost in 
kresničke. Za  naše prvošolce je bil to prvi večji korak v njihovi osnovnošolski karieri. 
Sledilo je fotografiranje, v razredu pa je prvošolce čakalo še eno sladko presenečenje: 
mandarine!    

Mojca Zagožen 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/11/29/sprejem-prvosolcev-v-solsko-skupnost-3/


 

 

 



 

 

V veselem decembrskem vzdušju se je v šolski avli zbrala množica otrok, staršev, 
babic in dedkov, ki so se v družbi Goriških škratkov in ob praznični glasbi poveselili in 
poklepetali. 
Ogledali so si prijeten kulturni program, ki so ga pripravili naši najmlajši cicibani, 
škratki ter pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora. 
Stojnice, na katerih so učenci ponujali svoje ročno ustvarjene izdelke in dišeče 
dobrote, so bile res bogato obložene. Na njih so obiskovalci občudovali številne 
novoletne okraske, praznične aranžmaje, naravno kozmetiko, slastne piškote in druge 
jedi. Dedek Mraz pa nas je popeljal v praznični svet pričakovanj, dobrih želja in 
drobnih pozornosti. 
Vzdušje je bilo ves čas živahno, kar daje vedeti, da moramo to vrsto druženja ohraniti 
tudi v prihodnje. Z občutkom, da smo naredili nekaj dobrega, smo polni prijetnih 
vtisov odšli domov. 
S prodajo izdelkov smo zbrali kar 3766,50 evra. Ves izkupiček bomo namenili 
Šolskemu skladu in tako nekaterim učencem pomagali v stiski. 
Hvala staršem, KS Gorica, delavcem OŠ Gorica in seveda učencem, ki so pridno in 
ustvarjalno pripravili izdelke za prodajo. 

 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/12/15/bazar-v-znamenju-praznicnega-druzenja/
http://www.osgorica-velenje.si/2017/12/22/proslava-ob-dnevu-samostojnosti-in-enotnosti/


 

 

 

December je predvsem za otroke lep in prijeten mesec – zunaj je zima (včasih z njo 

pride tudi zelo zaželeni sneg), ves mesec je vse okrašeno, dogajajo se prireditve, 

obdarovanja,  blizu so praznični prosti dnevi, polni smo pričakovanja. Otroke v tem 

času obiščejo kar trije dobri možje – Miklavž, Dedek Mraz in Božiček in to celo po 

večkrat (doma, v šoli, pri babici, v različnih ustanovah). Tudi šolarje na POŠ Vinska 

Gora so obiskali vsi prej omenjeni. 

Ampak zadnji dan pouka so jih obiskali še trije možje, oblečeni v rdeče – to je tudi 

njihova delovna, prepoznavna barva. In to so bili res pravi DOBROTNIKI! Prišli so s treh 

PETROLOVIH bencinskih servisov (Šoštanj, Velenje – Partizanska in Velenje – Celjska 

vzhod) ter v sklopu njihovega projekta »Naša energija povezuje«, ki namenja sredstva 

za pomoči potrebne in v skupno dobro v svojem okolju, našim učencem prinesli vsak 

svojo donacijo za 200 € – skupaj torej kar nepredstavljivih 600 €! 

Predstavniki učencev iz vseh petih razredov naše podružnične šole so simbolično 

sprejeli donacije iz rok predstavnikov bencinskih servisov in se jim seveda lepo 

zahvalili ter jim zaželeli prijetno praznovanje ter zdravo in uspešno leto, ki prihaja. 

Denar, ki je bil na šolo Gorica Velenje že nakazan, bomo vsekakor zelo racionalno in 

koristno porabili za nabavo različnega materiala in pripomočkov za ustvarjanje za 

učence, saj bodo tako dobili kar največ – kar vložimo v otroke, v njihovo znanje in 

spretnosti, se nam v prihodnosti zagotovo najbolj obrestuje. Želimo si namreč, da naši 

nadobudneži zrastejo v razgledane, odgovorne in čuteče posameznike, ki se bodo čez 

nekaj let vrnili med nas kot sodelavci in poslovni partnerji, s katerimi bomo sodelovali 

na različnih področjih življenja in dela. 

Vsem zgoraj omenjenim servisom oziroma ljudem, ki so tam zaposleni, se še enkrat 

lepo zahvaljujem tudi v imenu kolektiva POŠ Vinska Gora, saj smo zaposlene zelo 

vesele, da ste se spomnili na nas – vaša prijazna gesta potrjuje naše prepričanje, da 

naša šola dela dobro, saj ste nam mnogi (tudi gospod Srečko Sevšek, tokratni 

pobudnik izpeljane akcije) zaupali vzgojo svojih otrok in vnukov. Vse dobro in srečno 

2018 želimo vsem skupaj tako na delovnem mestu kot doma v krogu svojih družin! 

                                                                   Nada Štravs, vodja POŠ Vinska Gora 

http://www.osgorica-velenje.si/2017/12/29/ucenci-na-pos-vinska-gora-so-hvalezni-dobrotnikom/


 

 

 



 

 
Zadnji dan pouka v letu 2017 je našo šolo obiskal slovenski 
rokometni vratar Matevž Skok, ki se je skupaj s slovensko 
reprezentanco v Zrečah pripravljal na evropsko prvenstvo. Še 
posebej je bil obiska vesel naš odličen rokometaš Nejc 
Hriberšek, učenec 7. b-razreda. Matevž mu je ob tej 
priložnosti podaril svoj dres in rokometno žogo ter 
perspektivnemu sedmošolcu zaželel uspešno delo v šoli in 
dobre rezultate na športnem področju. Tudi Nejc je našemu 
odličnemu športniku zaželel dobre obrambe in veliko zdravja. 
Mi pa dodajamo, naj se obema novoletne želje uresničijo. 

V četrtek, 18. 1. 2018, so se na naši šoli zbrali najboljši devetošolci Savinjsko-Šaleške 

regije na območnem tekmovanju iz angleščine. Organizacija tekmovanja je bila tokrat 

na strani aktiva angleščine pod vodstvom Alenke Videmšek, prof. angleščine. 

Uvodni program je bil prepleten s pesmijo prvošolčkov in mladinskega pevskega zbora, 

s pozdravom organizatorke tekmovanja in ravnatelja, g. Ivana Planinca. 

Med tekmovalci so bili tudi trije učenci naše šole, Danaj Čebular, Tadej Rebernjak in 

Aljaž Sovič. 

Prav tako so bili vsi učenci in njihovi učitelji mentorji s strani šole »nagrajeni« z drobno, 

a uporabno pozornostjo. 

                                                                        Iz aktiva angleščine spisala Andreja Vintar, prof. 

 

Od petka, 19. 1., do nedelje, 21. 1. 2018, so potekale 

intenzivne pevske priprave v CŠOD Gorenje nad Zrečami. 

Vikend je potekal v prijetnem, veselem in delovnem 

vzdušju. Prosti čas smo preživeli v telovadnici, se zabavali 

ob družabnih igrah in ob večerih učilnico spremenili v 

kino. Pevca in pevke so pridno vadili repertoar za revijo 

pevskih zborov. Obiskal nas je tudi gospod ravnatelj. Bil je 

navdušen nad zvokom pesmi, ki smo se jo šele včeraj začeli 

učiti. 

Z veseljem vam povemo, da so učenci vzorno pospravljali 

sobe in preživeli vikend skoraj (samo eno uro na dan so ga 

imeli na voljo) brez mobilnih telefonov. Bravo! Tako se 

dela! 

 
 
 
 
 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/01/03/na-obisku-matevz-skok/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/01/22/obmocno-tekmovanje-iz-anglescine-9-razred/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/01/20/pevske-priprave-mpz/


 

 Osnovna šola Gorica Velenje je v mesecu januarju 2018 prejela v dar 16 izvodov 

knjig o ekologiji; devet različnih naslovov z zgodbami in pripovedmi o odnosu 

človeka do okolja,  varovanju narave in odgovornosti do vsega živega na tem 

planetu. 

V šolski knjižnici bomo knjige razstavili in predstavili. Tako bomo našim učencem 

približali realnost podnebnih sprememb in človeško miselnost o bolj prijaznem 

odnosu z naravo in okoljem ter v vzgojno-izobraževalni dejavnosti vzpodbujali 

znanje za učinkovito ustvarjanje pozitivnih ekoloških sledi na Zemlji. 

Zahvaljujemo se gospodu BOŠTJANU KRAJNCU, direktorju KSSENE, ki nam je z 

darovanimi knjigami popestril šolsko knjižnično zbirko in s tem omogočil prosti 

pristop za izposojo posameznih naslovov vsem članom naše knjižnice. 

Marija Vučina, knjižničarka 

 
Iz dnevnika … 

3. dan 

Vsega lepega je enkrat konec. V CŠOD-ju nismo bili sami. Z nami je 

bila skupina folkloristov. Drug drugemu smo pokazali, kaj smo se 

naučili, spakirali, pospravili sobe, se še najedli in zahvalili 

prijaznemu osebju ter polni vtisov odhiteli na avtobus. Vinska Gora 

– prihajamo. 

 

Nekatere smo prvič prespale drugje, same zlagale prtljago in 

oblačile postelje. Veliko smo peli in se igrali. Vesele smo, ker smo 

dobile najboljšo oceno za urejeno sobo. Bilo je super. (1. R. – 

MEDVEDKE) 

 

Zelo nam je bilo všeč. Imele smo se super. Vsak dan smo prebrale 

veliko novih zgodb. Zelo všeč nam je telovadnica. (2. R. – SLONČICE) 

 

Bilo je super. Soba je zelo lepa. Hrana je dobra. Učiteljice so prijazne. 

(3. R. – RISINJE) 

 

Tukaj smo se počutilo v redu, ker imajo dobro hrano. Všeč nam je: da smo se naučili 

veliko novih pesmi; ker smo se veliko družili; ker smo hodili na svež zrak; ker smo 

lahko pokazali svoje talente; ker imajo pograde. Uživale smo. (4. R. – MALE GORILE) 

 

Počutile smo se dobro. Hrana je bila odlična. Vesele smo, saj smo se naučile dva 

nova jezika. Tudi jutranja telovadba nam je bila kul. (5. R. LISIČKE) 

Imeli smo se lepo. Veliko smo se igrali s prijatelji, barvali smo, peli, pripravljali mize, 

dobro jedli. (Fantje – JELENČKI) 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/01/16/zahvala-za-darovane-knjige-osnovni-soli-gorica-velenje/


 

 

 



 

 8. februar je slovenski praznik kulture. Ja, kulture – tiste, tolikokrat prezrte, 

spregledane in tiste nebodigatreba. A če se je še tako otepamo, je v naša življenja 

tako močno vpeta, da bi ne mogli brez nje. 

Naši učenci so se ji poklonili velikopotezno. S hudomušnimi 

najstniškimi dialogi, prepletenimi z virtuoznostjo mladega 

pianista in do srca segajočo melodijo pevskega zbora, ob 

modernih plesnih ritmih, pogumnem premiernem nastopu 

reperja in  še za piko na i – sestri, ki s svojima glasovoma segata 

po zvezdah. 

In našlo se je ljubezensko pismo. 

Zanjo. 

Ki … 

 » … odpira, pogovarja, sprašuje, da se povezuje, da opazuje, se 

ozavešča, da se oglaša, da je glasna, neustrašna, nora, 

da se ne uklanja, da je dejavna, da trenira, da 

prežvekuje, pretaka, da se ne slepi, da ne zaspi, da 

projicira, provocira, da jezi, da žgečka, da brca, da 

komunicira in ne politizira, da ne tekmuje, ampak 

ustvarja, da ne taktizira, ampak razgalja. Da je 

upoštevana, vidna in da se jo čuti.« 

Kulturno s kulturo naprej. 

Vesna Penec, prof. 

 

Zadnja leta so zime precej muhaste – v smislu, da včasih snega v 

nižinah ni ali pa prav hitro izgine. Po zelo toplem januarju smo se 

snega zadnje dni zelo razveselili in da nam ga ne bi spet prehitro 

pobralo, smo ob prvi priložnosti izvedli dan na snegu, poln 

snežnih radosti. Sneg je bil ravno pravšnji za vožnjo z lopatkami, 

sanmi, bobi, gumo in celo z deskanjem so poskušali. Za vsako od 

teh aktivnosti smo našli primerno strmino in se 

dogovorili za red na posameznih progah in ob 

njih, da je bilo poskrbljeno za varnost.  Med uro 

športne vzgoje so se nam pridružili tudi učenci 

prvih dveh razredov. 

Učenci so neizmerno uživali, vsi skupaj pa smo bili 

veseli, da je vse potekalo brez nevšečnosti. Še 

zeblo ni nikogar, saj so bile temperature ravno 

pravšnje. Bolj kot hladno nam je bilo vroče zaradi 

gibanja. Topel čaj, ki nas je čakal ob vrnitvi v šolo, 

pa se je vsem prilegel. 

Škoda, da je tak dan samo enkrat v šolskem letu, saj je bilo prav prijetno! (Nada 

Štravs) 

                                                                                                                                                   



 

 

Zimska idila na Golteh 

Petošolci OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora so od 12. 2. do 16. 2. 2018 

na Golteh obiskovali brezplačno šolo smučanja v sodelovanju z MO 

Velenje in SK Velenje v okviru projekta Naučimo se smučati. 

 
 
 

Šolsko področno prvenstvo v smučarskih skokih 
 
V torek, 20. 2. 2018, je bilo v Mislinji  šolsko področno tekmovanje v 
smučarskih skokih na alpskih smučeh za učence od 1. do 4. razreda. 
Tekmovanja se je udeležilo 10 učencev naše šole, ki so dosegli odlične 
rezultate. Osvojili so 2 zlati in 1 bronasto medaljo, poleg tega pa še dve 4. 
in eno 5. mesto. 
Na državno tekmovanje so se uvrstili: Stela Lalek Vegan, Tonja Juršnik, 
Samo Videmšek,  Edin Ajšič, David Zajc, Rok Blagus in Maks Grabnar. 
 
 

Šah v Vinski Gori 

V Vinski Gori učenci vsako leto igrajo šah pod vodstvom zunanjega 
mentorja domačina Franca Špegla enkrat tedensko, a le v zimskih 
mesecih –  spomladi zaključijo. Minuli petek smo torej naredili slovesno 
podelitev priznanj najboljšim šahistom. 

V krožku je možgančke razvijalo kar 20 učencev od 2. do 5. razreda. 
Razdeljeni so bili v starostne kategorije in po medsebojnih igrah na 
turnirju dosegli naslednje rezultate: 

       Dečki 2. in 3. razreda 

1. mesto: Žak Lemež 
2. mesto: Nejc Vodošek,  
3. mesto: Nace Potočnik,  

 

 

Dečki 4. in 5. razreda 

1. mesto: Rok Klančnik,  
2. mesto: Miha Podpečan 
3. mesto: Domen 

Sedovšek 

 

 

Starejše 
deklice  

1. mesto: Lara 
Kosi 

2. mesto: Hana 
Grobelnik 

3. mesto: Lina 
Rupreht

Absolutni zmagovalec turnirja (z največ osvojenimi točkami) je bil ROK KLANČNIK. 

Potem ko smo podelili priznanja, so se učenci še malce posladkali, se zahvalili 
mentorju za sodelovanje in za slovo do konca ure odigrali še nekaj partij šaha. 
ČESTITKE VSEM DOBITNIKOM PRIZNANJ, pohvala pa tudi vsem ostalim, ki so 
prihajali na krožek. In seveda, HVALA tudi mentorju. Se še priporočamo za naslednje 
leto! 

                                                                                                                  Nada Štravs 

 



 

 

 

 
Petje, druženje, igrice, sneg! Lepo nam je. Zvečer smo kljub temu težko zaspali. 
Starši, malo pa smo vas pogrešali. 

 

 

 

 

 

 

V šolsko knjižno zbirko smo prejeli v dar novo publikacijo – slikanico z 
naslovom  »Miha spozna Evropsko unijo«. 
 
Avtorja slikanice se zavedata pomena izobraževanja naših mladih o 

pomenu Evropske unije,  krepitve evropskih vrednot in priložnosti, ki 

vam jih ta ponuja. Slikanica na svojevrsten način predstavlja pogum 

živeti svoje talente in ustvarjanje mladih za mlade na najbolj dojemljiv 

način. 

V želji predstaviti Evropsko unijo (EU) kot priložnost za mlade, je 

projekt knjige in slikanice podprl evropski poslanec Franc Bogovič in 

vsem osnovnim šolam v Sloveniji podaril 2 izvoda tega naslova. 

Poslancu Evropskega parlamenta, gospodu Francu Bogoviču se 

zahvaljujemo za darovani slikanici, ki bosta našim učencem ponudili priložnost branja 

in spoznavanja pomena Slovenije v EU. 

 

 

Res je, mlajši so se že nekoč, se zdaj in se bodo tudi v prihodnosti  učili od starejših. 
In tako je tudi prav! Zakaj ne bi znanja, spretnosti in izkušenj delili, jih prenašali na 
mlajše rodove? Tega se dobro zavedamo tudi v šoli v  Vinski Gori, kjer večkrat za 
pomoč zaprosimo naše upokojence. In na srečo imajo v DU ljudi (kot so recimo 
Danica Tisnikar, Hela Oštir, Danica Rožič, Peter Kumer in še bi se našel kdo), ki so 
vedno pripravljeni priti med mlade. 
In tako je bilo tudi minulo sredo, ko so mojstrice ročnih del obogatile ure likovne 
umetnosti v 4. in 5. razredu. Bliža se praznik žena in mater, pa smo se odločili, da bi 
otroci naredili nekaj uporabnega za mamice. Vsaka mama s ponosom pokaže, kaj že 
zmore narediti njen otrok in najbolj se bodo mame lahko postavljale z nakitom, ki ga 
bo vsak opazil. Gospe iz DU so učencem najprej predstavile izdelane ogrlice, nato pa 
še razložile, kako se jih naredi in na kaj je treba biti še posebej pozoren, da bo končni 
izdelek  estetski in res uporaben.  Potrebovali smo samo zaobljene kovinske sponke 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/02/03/pevske-priprave-otroskega-pevskega-zbora-v-domu-csod-gorenje/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/01/29/publikacija-miha-spozna-evropsko-unijo/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/01/28/mlajsi-se-ucimo-od-starejsih/
http://www.osgorica-velenje.si/files/2018/01/Miha-spozna-EU.png


 

 

in pisane papirnate trakove, narezane iz koledarjev ter nekaj kapljic lepila. Pa 
seveda pridne, spretne prstke, ki so spenjali, sukali, navijali, rezali, lepili, sestavljali. 
In kaj je pri vsej stvari najboljše? Ob upoštevanju danih navodil je prav vsakemu 
učencu in učenki uspelo v dveh urah izdelati vsaj eno čudovito ogrlico, ki je bo vsaka 
mamica zagotovo zelo vesela! Ne le učenci, tudi njihove  gospe mentorice so bile z 
ustvarjenim zadovoljne. In kar je najpomembnejše – nismo se jim zamerili, saj so 
obljubile, da še kdaj pridejo in nas naučijo še kakšne druge spretnosti. 
Drage gospe, v imenu učencev in učiteljic, najlepša hvala za podarjeno znanje in še 
kdaj nasvidenje! 

                                                                                Zapisala: Nada Štravs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Učenci 3. b razreda so se v torek, 13. 3. 2018, na 3. tehniškem 

dnevu pobliže spoznali s sodobno tehnologijo. Odšli so v 

Vzorčno mesto v Velenju in bili presenečeni, ko so kot 

obiskovalci lahko izvajali poskuse in odkrivali interaktivne 

učne postavitve (delovanje električnega kroga 

Termoelektrarne Šoštanj). Opazovali so tudi delovanje 

različnih vrst robotov (ljudi in živali), ki so zmožni izvajati tudi 

gospodinjska opravila. Največje navdušenje je prevladovalo 

pri doživljanju virtualne resničnosti in pri opazovanju okolice 

skozi tehnološko napredna 3D-očala. Na koncu so bili vsi 

mnenja, da je digitalizacija naša skupna, svetovna in neizogibna prihodnost. 

 

Pa jo imamo. Razstavo o Ani Frank. Pričakovali smo jo skoraj leto dni. 

12. marca je na šoli zaživela razstava o Ani Frank, katere osnovni namen je, 

učencem predstaviti njeno življenjsko zgodbo, ko se je med drugo svetovno vojno 

morala skupaj s svojo družino zateči v skrivališče, kjer je pisala dnevnik. 

Po razstavi bodo vodili učenci naše šole, ki so se na vodenje temeljito pripravljali s 

pomočjo dvodnevnega izobraževanja pod vodstvom ekipe Muzeja 

novejše zgodovine Ljubljana.   

Zgodba Ane Frank je svetovna znana, poznajo jo tako rekoč vse generacije današnje 

Evrope. Z vključevanjem osebnih zgodb v pouk zgodovine lahko preko resničnih 

oseb in njihovih življenjskih zgodb učencem približamo nek zgodovinski čas. 

Pričujoča razstava je zato neprecenljiva priložnost za vzgojo mladih za svet brez 

sovraštva. Anin dnevnik nas opozarja na to, kakšne so posledice predsodkov, 

nestrpnosti in sovraštva. Da živimo v svetu, kjer je lažje razbiti atom, kot predsodek, 

če si sposodim besede Alberta Einsteina. 

Ker se zgodovina ponavlja, se moramo še bolj zavedati, da preteklost vpliva na 

sedanjost in sedanjost vpliva na prihodnost. Dokaz za to je Zlata Filipović, ki je kot 

desetletna deklica iz Sarajeva, septembra 1991 začela pisati svoj otroški dnevnik. 

Niti v sanjah si ni predstavljala, da bo ta postal vojni dnevnik in da jo bo svet spoznal 

kot sarajevsko Ano Frank. 

In koliko je še danes takšnih An in Zlat na svetu, ki so prikrajšane za svobodo, igro in 

mladostne radosti, trepetajo v strahu za svoje življenje in življenje svojih najbližjih ali 

se soočajo s pomanjkanjem? Kolikim Anam in Zlatam se je srečno otroštvo 

spremenilo v vojno vihro in katastrofo? Koliko ljudi bo še moralo zapustiti svoje 

domove? Koliko otroških dnevnikov se bo tudi na današnji dan začelo z Draga Kitty 

oz. Draga Mimmy? 

Andreja Šifer, prof. 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/03/14/tehniski-dan-3-b-razreda/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/03/13/otvoritev-razstave-ana-frank-zgodba-za-sedanjost/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Naši nastopajoči so vsem zbranim, ne samo mamicam, 

babicam, dekletom in ženam, sporočili: 

Življenje, veliko, visoko, večno … zakličite mu dober 

dan sleherni dan. Smejte se, plešite v dežju, počnite 

stvari, ki vas veselijo. Dragoceni čas preživljajte v 

družbi tistih, ki jih ljubite in tudi sami sebe vzljubite.  

 

 

 

 

 

V soboto (10. 3.) smo mladi planinci spet vzeli pot pod noge in prvič letos šli v hribe. 
Po toplem januarju in zasneženem februarju smo imeli zdaj v marcu prav idealne 
pogoje za zimski vzpon. Naš cilj je bil HOM, 605 m visoka, izredno razgledna točka 
nad Savinjsko dolino. Nanj smo se povzpeli iz vasice Šešče in ga dosegli v dobri uri. 
Na njem je čudovito urejena koča, ki nam je ponudila zatočišče, prijazna oskrbnica 
pa postregla s pijačo in še čim. 
Po okrepčilu smo se spustili v dolino, kjer nas je počakal avtobus in nas odpeljal še v 
Žalec na ogled EKOMUZEJA hmeljarstva in pivovarstva. Vodička po razstavi nas je 
pritegnila z zanimivim pripovedovanjem, razstavljenimi eksponati, filmom iz leta 
1962, ki je prikazoval obiranje hmelja in njegovo nadaljnjo predelavo, vse do 
varjenja piva v Laškem. Nazadnje so nam postregli še s hmeljevim čajem in prav vsi 
smo ga z užitkom popili, čeprav je malce grenak – a tak mora biti. Grenko je tudi 
pivo, pa ga mnogi obožujejo. No, nas hmeljev čaj ni uspaval (ker naj bi pomirjal), mi 
smo se polni energije zadovoljni vrnili v Vinsko Goro in Velenje do napovedane 14. 
ure. 
Na izletu nas je bilo vsega skupaj 16 in imeli smo se prav prijetno. (N. Štravs) 
 

 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/03/12/mladi-planinci-obiskali-hom-in-ekomuzej-hmeljarstva-in-pivovarstva/


 

 

 

 

Šolske klopi in učbenike smo zamenjali za smučke, zimske radosti in spoznavanje 

gorenjskih lepot. 

 

 

 

Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov Šaleške doline je tudi letos v 
nič kaj pomladnem marcu postregla z izjemnimi nastopi naših mladih pevcev. 13. 
in 15. marca so se v Domu kulture Velenje predstavili kar štirje zbori naše šole 
oziroma je zapelo več kot 150 učencev. Najprej je navdušil OPZ Škratki iz 1. 
razreda pod vodstvom Mojce Zagožen. V četrtek, 15. marca, so se predstavili še 
trije naši zbori – otroški pevski zbor iz naše podružnice v Vinski Gori ter otroški in 
mladinski pevski zbor OŠ Gorica. 

OPZ POŠ je odlično opravil svoj nastop pod vodstvom 
zborovodkinje Tjaše Lešnik, zboru pa pomaga tudi 
Sonja Drev Einfalt. 

OPZ naše šole je svoj izjemno zahteven program 
odlično in prepričljivo izvedel pod vodstvom 
zborovodkinje Mihaele Verdnik. Mladi pevci so se 
tudi letos udeležili državnega  tekmovanja v Zagorju 
ob Savi in osvojili zlato priznanje. 

S svojim repertoarjem pa so presenetili tudi pevci 
mladinskega pevskega zbora, ki nas pod taktirkama 
zborovodkinje Tjaše Lešnik navdušujejo z odličnimi 
nastopi. 

Vsem pevkam in pevcem ter zborovodkinjam iskreno 
čestitamo za prekrasne izvedbe, zahvaljujemo pa se tudi 
staršem in vsem, ki so naše mlade pevce podpirali in jih 
spodbujali pri njihovem delu. 

 

 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/files/2018/03/nastop-OPZ.jpg
http://www.osgorica-velenje.si/files/2018/03/zbor-POS.jpg
http://www.osgorica-velenje.si/files/2018/03/zbor-MPZ.jpg


 

 

 

 

 

Na šolskem državnem prvenstvu v 
smučarskih skokih na alpskih 
smučeh je uspešno sodelovalo 5 
naših učencev. Dosegli so odlične 
rezultate: 

 Stela Lalek Vegan, 2. mesto 
 Samo Videmšek, 8. mesto 
 Tonja Juršnik, 9. mesto 
 Rok Blagus, 10. mesto 
 Edin Ajšić, 11. mesto 

 

V torek, 27. 3., je bila dvorana večnamenskega doma polna otrok in staršev ter 
drugih obiskovalcev. Zbrali smo se na prireditvi, posvečeni ženskam. Večji del 
programa smo pripravili s šolarji, s točko pa so se predstavili še vrtec, plesna šola 
»Pleši z mano« ter domača vokalno instrumentalna skupina Vingosi. 

Dvorano so tokrat pripravili starši (zaščito tal in stole), za dekoracijo odra pa smo 
poskrbeli s starejšimi šolarji. Še dodatno, najlepšo  dekoracijo  pa so predstavljale 
pisane rožice v lončkih, ki jih je za vse ženske kupila OŠ Gorica. Vse zbrane je v 
uvodu nagovorila  pomočnica ravnatelja, gospa Sonja Ramšak, ob zaključku pa je 
spregovoril še predsednik KS Vinska Gora, ki je ravno tisti dan praznoval še svoj 
osebni praznik, rojstni dan. Učenci so mu na odru zapeli in mu izročili skromno, 
ročno izdelano darilce. 

Po odzivih staršev je bila prireditev všečna, pa tudi s strani KS Vinska Gora je slišati 
in videti (na njihovem facebook profilu) same pohvale in željo po nadaljnjem 
dobrem sodelovanju. Če je tako, smo veseli tudi mi v šoli. 

                                                                                                                                                      
    Nada Štravs 

  

http://www.osgorica-velenje.si/files/2018/03/skoki.png
http://www.osgorica-velenje.si/2018/03/14/solsko-drzavno-prvenstvo-v-smucarskih-skokih-kranj-2018/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/03/14/solsko-drzavno-prvenstvo-v-smucarskih-skokih-kranj-2018/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/03/14/solsko-drzavno-prvenstvo-v-smucarskih-skokih-kranj-2018/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/03/30/prireditev-za-mamice-babice-tete-izvedli-tudi-v-vinski-gori/


 

 

 

 

Otroški pevski zbor OŠ Gorica, pod vodstvom zborovodkinje Mihaele Verdnik, je na 

državnem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov v Zagorju osvojil ZLATO 

PRIZNANJE. 

 

 

 

 

 

 

21. aprila, ravno na DAN ZEMLJE, smo se v naravo podali tudi mladi 
planinci z nekaj starši in mentoricama. Planinska vodnica Branka 
Mestnik je pripravila zanimivo turo. Avtobus nas je odpeljal do 
Zavodenj, kjer smo začeli pešačiti po markirani poti, ki se je poldrugo 
uro rahlo vzpenjala skozi gozd vse do planinske koče – Andrejevega 
doma na Slemenu. Tam smo posedli ob mizah pred domom, pomalicali, 
se odpočili in opravili administrativne zadeve (žigi v Dnevnike 
mladih planincev, vpis v knjigo obiskovalcev ipd.). 

Proti Žlebniku smo približno eno uro sestopali po delu Šaleške 
planinske poti. Na Kajuhovi domačiji stoji nov spominski objekt, v 
katerem smo si lahko ogledali tudi nekaj gradiva o pesniku. 

Tukaj nas je potem naložil avtobus in prepeljal v bližino Kavčnikove 
domačije. Do nje smo se seveda  povzpeli peš, saj z avtobusom ne 
bi šlo. In tako je tudi prav. Domačija stoji na strmi travnati jasi, 
obdana z gozdom. Pričakal nas je gospod Damjan Kljajič in nam 
odlično predstavil življenje izpred skoraj 300 let, kolikor je 
približno stara dimnična hiša. Ogledali smo si tudi filmček o tej 
kulturni dediščini, nato pa obiskali še vse prostore v hiši z 
zanimivo opremo in vsemi drobnimi  predmeti v njej. 

Zadovoljni smo se vrnili v avtobus in se do 14. ure vrnili v Velenje 
oziroma v Vinsko Goro. 

                                                                                                                      
                           Nada Štravs 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/03/28/drzavno-tekmovanje-otroskih-in-mladinskih-zborov-v-zagorju/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/04/22/planinski-pohod-zavodnje-sleme-zlebnik-kavcnikova-domacija/


 

 

 

 

 

 

 

 

Minulo soboto smo tudi na POŠ Vinska Gora izvedli športni dan in se s 
športnimi aktivnostmi družili tako med sošolci, med razredi in tudi z 
odraslimi. Starejši so bili namreč povabljeni, da s svojim delom pomagajo 
očistiti okolico tako šole oziroma strogega centra kraja kot tudi bolj 
oddaljenih lokacij. Krajevna skupnost Vinska Gora jim je na v času kosila 

postregla še z golažem in v sončnem dnevu je bil to res odličen 
zaključek in druženje. 

Učenci pa so se najprej na različne načine ogreli, nato pa smo izmerili 
njihove sposobnosti za zahteve ŠVZ kartonov. V lepem vremenu smo 
zunaj tudi tekli, med drugim tudi tako imenovani »tek prijateljstva«, 
na katerem si je vsakdo izbral nekoga in z roko v roki sta odtekla krajšo 
razdaljo. To je bilo veselja, še posebej, če te za roko zgrabita kar dva 
prijatelja hkrati in se nato teče v troje! 

Pozabili pa nismo niti na posebej zdravo malico, saj je naš ŠD potekal pod geslom 
»ZDRAV, DOBER« TEK! Poleg polnozrnatih žemljic s sirom so učenci kasneje použili 
še pisana sadno-zelenjavna nabodala in zelo uživali. Ostankov skorajda nismo 
imeli! 

Celotno sobotno dopoldne je bilo učencem všeč in kar nekaj jih je ob koncu 
vprašalo: Kdaj bo spet kakšna taka sobota? Za nas učiteljice je bil to vsekakor 
kompliment in zadovoljni smo se odpravili v sončno popoldne. 

                                                                                                                   Nada Štravs 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/04/10/sportni-dan-na-soboto-super-kdaj-bo-spet/


 

 

 



 

  

V Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani je v sredo, 
9. maja, potekala prireditev ob zaključku natečaja Evropa v 
šoli, ki se ga tudi naši učenci že tradicionalno zelo uspešno 
udeležujejo. Mladi ustvarjalci so letos poustvarjali na temo 
Dediščina okoli nas: Kjer preteklost sreča prihodnost. Svoje 
ideje so lahko izrazili z literarnimi, likovnimi, fotografskimi in 
video deli. Na odru med najboljšimi ustvarjalci sta bila tudi 
naša učenca Januš Purg, ki je z literarnim izdelkom osvojil 1. 
mesto v tretji triadi, in petošolka Mia Kajba, ki je z likovnim 
izdelkom osvojila 3. mesto med učenci druge triade. 

Osrednji del prireditve je bil pogovor otrok in mladostnikov z 
evropsko komisarko Violeto Bulc, za glasbo pa sta poskrbela 
ambasadorja leta kulturne dediščine dr. Igor Saksida in reper 
Rok Trkaj.  

 

V torek, 15. 5., smo se učenci, ki smo bili v 
tem ali prejšnjih šolskih letih vpeti v 
kulturno dogajanje na šoli, ponosno 
odpravili na izlet v Žalec in okolico. Na 
avtobusu so se nam  pridružili še učenci iz 
drugih velenjskih šol.  

Prva postojanka je bila v I.OŠ Žalec, kjer je 
potekala razstava likovnih del  učencev 
osnovnih šol iz Spodnje Savinjske doline. 
Razstava je bila polna izjemnih risb, grafik, fotografij in slik, ki jih je črta oz. linija 
povezovala kot rdeča nit. Nato smo se odpravili nedaleč stran od Žalca severno od 
Šempetra  na ogled jame Pekel, kjer nas je že čakala vodička. Sprehod po skrivnostnem 
podzemlju, ki je staro več kot 3 milijone let, polnem kapnikov in  kapniških stebrov, je 
bil več kot zanimiv, saj si ob takem naravnem razkošju zaželiš obisk ponoviti. Po 
uspešnem izogibanju stalaktitov in stalagmitov ter varni hoji po ozkih stezah v jami 
smo se odpeljali nazaj v Žalec v Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva. Tam so 
nas  poučili o postopku izdelave piva in o vrstah hmelja. Spoznali smo, da je »zeleno 
zlato«, kot ga imenujejo v Spodnji Savinjski dolini,  imelo velik vpliv na življenje 
tukajšnjih ljudi in običajev tako danes  kot v preteklosti. Dan smo zaključili v dvorani 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/05/10/zakljucna-prireditev-nacionalnega-natecaja-evropa-v-soli-20172018/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/05/10/zakljucna-prireditev-nacionalnega-natecaja-evropa-v-soli-20172018/


 

 

Krajevnega društva Vrbje, kjer smo si ob prijetnem kramljanju in okusni pogostitvi 
ogledali kulturno predstavo  v angleškem jeziku »Alien Research« učencv I. OŠ Žalec. 

Izlet je bil sproščen, zabaven in zanimiv. Domov smo se vrnili polni lepih vtisov.  

Ania Marinčić Barić 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/05/20/obisk-igralcev-rk-gorenje-velenje/


 

 Tudi to leto so bili  likovni ustvarjalci OŠ Gorica uspešni na natečaju Likovni svet otrok 

v Šoštanju. Na natečaju, kjer sodelujejo šole in vrtci iz vse Slovenije, so učenci in 

njihova mentorica Danica Arzenšek prejeli srebrno priznanje. Na 50. razstavi, katere 

otvoritev je bila v četrtek, 17. 5. 2018, na OŠ Karla Destovnika Kajuha, razstavljajo 

Ema Jovan, Viktorija Brecl, Borut Slatinek, Izabela Gashi, Lana Jenko iz 7. razreda, Ema 

Kač, Zoja Jenko, Pia Jus in Ajda Potočnik iz 9. razreda ter šestošolki Larisa Einfalt in 

Sara Tasić Mir. Razstava bo na ogled vse leto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključek Bralne značke nam je 18. maja popestril komik, 
prevajalec in pisatelj Boštjan Gorenc – Pižama. Predstavil nam je 
zabavne odlomke iz svojih prevodov Kapitana Gatnika in Gospoda Gnilca, ki 
jih je podkrepil s prirejenimi  ljudskimi pravljicami. Šnofijeva druščina in sLOLvenski 
klasiki 1 pa sta njegovi deli, s katerima je spravil v smeh slehernega gledalca in bralca 
na zaključni prireditvi BZ na naši šoli. 

V šolskem letu 2017/2018 je osvojilo bralno značko 76 % vseh učencev od 1. do 9. 
razreda OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora in je še vedno najbolj množično slovensko 
bralno gibanje v  osnovnih šolah po Sloveniji, zato ga spodbujajmo tudi v prihodnje.  

http://www.osgorica-velenje.si/2018/05/22/s-knjigo-v-svet-je-geslo-bralne-znacke-slovenije-in-maskota-je-ostrzek/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/05/22/s-knjigo-v-svet-je-geslo-bralne-znacke-slovenije-in-maskota-je-ostrzek/


 

 

Minulo soboto (12. maja) smo se nekateri  člani  obeh planinskih krožkov (Gorica in 

POŠ V. Gora) združeni še zadnjič v tekočem šolskem letu podali na pohod. Bilo nas je 

30, kar je ravno pravšnja skupina. Z avtobusom smo se mimo Mozirja, Nazarja in skozi 

Bočno odpeljali na MENINO planino, kjer smo 

začeli peš hojo. 

Imeli smo prečudovito vreme, sončno, a ne 

prevroče. Ob poti smo opazovali prekrasno 

cvetje, hodili pa večino časa  po mehki trati, ki 

je nežna kot dobro izdelana preproga. Regrat je 

na tej višini še v cvetju, tudi za v solato ga je še 

veliko. Tudi pomladanski žafrani in podlesne 

vetrnice cvetijo šele sedaj, sicer pa smo v 

nekaterih vrtačah še opazili sneg. Nekajkrat 

smo preplezali ograje za živino in se ogledovali v vodnih odsevih mlakuž in jezerc – tudi 

črne pupke in vodne drsalce smo opazili v njih. 

Usmerili smo se proti Golemu vrhu, kjer smo si privoščili počitek z malico, nato pa smo 

jo mahnili proti BIBA planini, mimo BIBA jezera. Na Vivodnik se nismo povzpeli, saj so 

se začeli nekam nevarno kopičiti temni oblaki. In odločili smo se povsem pravilno, saj 

so prve nežne dežne kapljice padle ravno takrat, ko smo prispeli do planinskega doma. 

V domu smo se spet odžejali, najedli in uredili formalnosti z žigosanjem planinskih 

dnevnikov. 

Zadovoljni sami s sabo in opravljeno aktivnostjo smo se z avtobusom odpeljali proti 

Velenju in Vinski Gori. Hvaležni smo bili vodnici Branki Mestnik za dobro izbrano turo 

in se po tiho že odločili, da bomo s hojo v naravo nadaljevali tudi v naslednjem 

šolskem letu, saj bomo tako največ naredili zase, za svoje zdravje. LEPO JE BITI V ČISTI 

NARAVI. 

                                                                                                                                      Nada Štravs 

 

  



 

 

 

Raziskovalna naloga VPLIV OKOLJA NA RAZVOJ ŽABE SEKULJE 

Avtorica Ania Marinčić Barić, 8 razred 

Mentorica: Branka Mestnik, Gabrijela Triglav Brežnik 

V našem življenju imajo dvoživke zelo pomembno vlogo, so naravni kazalniki 

onesnaženosti okolja. Med raziskavo smo opazovali, kako na razvoj in rast paglavcev 

žabe sekulje vplivajo različni okoljski dejavniki, predvsem temperatura. Razvoj od 

jajčeca do žabice smo raziskovali v treh različnih okoljih: opazovali smo jih v naravnem 

okolju v mlaki močvirnatega travnika ob potoku Trebušnica in v dveh kontroliranih 

okoljih. Eno stekleno posodo smo položili na odprto teraso večstanovanjske stavbe in 

drugo stekleno posodo v stanovanje. Po dveh mesecih spremljanja razvoj vseh 

paglavcev, so tisti v stanovanju, pri konstantni temperaturi vode 22o C in zraka 24oC 

preživeli vsi ter se razvili v male žabe. Paglavci sekulje v stekleni posodi  na terasi, so  

zaradi nižjih temperatur, razvili samo zadnje okončine. V naravnem okolju pa so v času 

raziskave zaradi neugodnih življenjskih razmer (hladnejši zrak, suša, krčenje vode v 

mlaki) v velikem številu poginili. Preživeli paglavci so se borili za življenje v blatu mlake 

in še niso razvili nobenih okončin. Spoznali smo, da so neugodne vremenske razmere 

lahko usodne za število preživelih paglavcev. Z doslednimi vsakodnevnimi meritvami 

temperature zraka in vode smo ugotovili, da rast in razvoj paglavcev žabe sekulje v 

kontroliranih pogojih poteka hitreje kot v naravi. V raziskavi smo dokazali, da ima na 

življenjski krog sekulje ključni vpliv bivalna temperatura, razpoložljiva hrana in ostali 

okoljski dejavniki.   

 

Raziskovalna naloga SMO DEBELI IN POZABLJIVI, KER PREMALO SPIMO? 

Avtor: David Kosi, 8. Razred 

Mentorici: Branka Mestnik, Iwona Ewa Kosi 

 

Motivacija za raziskovalno nalogo je bilo sodelovanje na tekmovanju iz sladkorne 

bolezni. Spoznali smo, da obstaja očitna povezava med pomanjkanjem spanja in 

presnovnimi motnjami. O teh raziskavah vemo zelo malo in redko se omenja pomen 

spanja za naše zdravje. Z veseljem smo se lotili raziskovalne naloge in si zadali cilj, da 

pojasnimo besede moje mame, ki je vedno govorila  »pojdi spat, ker boš drugače 

zbolel«. Izbrali smo si zdravstveno področje – povezave med vplivom premajhne 

količine spanja, pojavom debelosti in motnjam koncentracije, spomina.  

Z rezultati ankete smo ugotovili, da 35 % otrok starih trinajst let, premalo spi. Podoben 

odstotek fantov ima povišan ITM (indeks telesne mase), 12 % je debelih. Med dekleti 

ima 19 % povišan ITM. Z eksperimenti smo želeli dokazati, da pomanjkanje spanja, 



 

 

predstavlja stres za organizem. Hkrati vpliva tudi na koncentracijo in pozornost, ki sta 

odločilni za dober spomin. Po neprespani noči smo posneli elektroencefalogram, 

določili nivo  kortizola v slini in s testom MoCA testirali kognitivne sposobnosti. 

Raziskava je potrdila, da premalo spanja predstavlja stres za organizem in posledično 

ima vpliv na pojav debelosti. Poveča se želja po hrani, zaradi spremembe 

hormonskega ravnovesja (kortizol) se zmanjša sposobnost  koncentracije in 

pozornosti. Z namenom, da opozorimo na pomen spanja, smo oblikovali zloženko 

Spanje je zdravje.   

 

Raziskovalna naloga HRANO NA KROŽNIK - NE V SMETI 

Avtorici: Špela Pirnat, 8. razred,  Deja Purg, 8. Razred 

Mentorici: Barbara Trebižan, Branka Mestnik 

 

Hrana nam daje moč za vsakodnevne dejavnosti, rast in 

obnovo telesa in ima še druge naloge. V zgodnjem otroštvu 

nas umiri, poteši in tolaži. V času mladostništva je 

pomembno, da uživamo zdravo in uravnoteženo hrano ter 

dovolj tekočine. V preteklosti so jo zaradi pomanjkanja zelo 

spoštovali, danes pa poslušamo o ogromnih količinah hrane, 

ki konča v smeteh.  

Tehtali smo, koliko hrane učenci OŠ Gorica ne zaužijemo. Dobre petine šolske malice 

v povprečju ne zaužijemo, to je 9 kilogramov na dan. Šolskega kosila v povprečju 

zavržemo 67 %, to je 48 kilogramov dnevno. Učenci najmanj posegajo po juhah, 

solatah, zelenjavnih prilogah in sezonskih jedeh. Za malico najraje jedo pico, za kosilo 

pa ocvrto meso in testenine. Najraje izbirajo nezdravo hrano. Najbolj priljubljena 

pijača je sok, najmanj pa mleko.  

Opazovali smo (ne)kulturo prehranjevanja. Učenci si pred obrokom in po njem 

neredno umivajo roke. Nestrpno čakajo, da dobijo hrano. Med jedjo hitijo, hrane ne 

prežvečijo dobro, govorijo in nespretno uporabljajo pribor. Redki se hrani posvetijo z 

vsemi čuti in v njej uživajo.  

Za učence smo organizirali predavanje in delavnice o zdravi prehrani in kulturi 

prehranjevanja. Starše smo seznanili, katera hrana je zdrava, koliko hrane v šoli konča 

v smeteh, katero hrano učenci najraje oz. najmanj radi uživajo, predstavili smo jim 

kulturo prehranjevanja na šoli.  

V družini in šoli moramo uživati zdravo hrano ter razvijati spoštljiv odnos do hrane in 

kulturo prehranjevanja.  

 

 



 

 

 

 



 

 Ponedeljek, 11. 6. 2018 
Dragi dnevnik! 
Hura! Končno je prišel težko pričakovani dan. Ob 8. 
30 smo nestrpno čakali odhod avtobusa. Še poljub, 
slovo od staršev in naša avantura se je začela. Med 
vožnjo smo opazovali lepote Slovenije in ponovili 
reliefne oblike. Na postajališču Lom smo se 
okrepčali z malico in si pretegnili noge. Kmalu smo 

v daljavi zagledali morje in visoke žerjave v Luki 
Koper. Prispeli smo in pojedli kosilo. Potem 
smo se z avtobusom odpeljali v Piran. Privoščili 
smo si sladoled, ogledali smo si akvarij in se po 
ozkih ulicah sprehodili do cerkve. Razgled je bil 
čudovit. Na bazenu smo pokazali svoje 
plavalne spretnosti. Po večerji so bile na vrsti 
športne aktivnosti. Ob 21. 30 smo šli spat. 

 
Torek, 12. 6. 2018 

Dragi dnevnik! 
Noč je bila kratka. Komaj sem dobro zatisnil oči, so me že zbudili za 
jutranjo telovadbo. Različni kosmiči, siri, salame, marmelade, 
jogurti, več vrst kruha, hrenovke, jajca, mleko, kakav in čaj. 
Kraljevski zajtrk mi je dal moči za vse dopoldne. Plavali smo v 
notranjem in zunanjem bazenu. Tudi za kosilo je velika izbira jedi. 
Vsak dan je po kosilu in večerji sladica. Saj so že v starih časih rekli, 
da prazen žakelj ne stoji pokonci. Med popoldanskim počitkom 
smo se vpisali v različne delavnice. Potem smo spet plavali. Zvečer 
je bil za vse šole organiziran ples »ODŠTEKANIH FRIZUR«. 
Tričlansko komisijo in gledalce so najbolj navdušili Luka, Žanin, 
Sumejja, Dino, Zara in Omar. Bili so nepozabni. Kdo bi verjel, da lahko človek v enem dnevu 
doživi toliko lepega. 

 
Sreda, 13. 6. 2018 
Dragi dnevnik! 
Joj, kako bi še spal. A treba je bilo vstati.  Po telovadbi, zajtrku in pisanju dnevnika smo se 
pripravili na plavanje. Sem že povedal, da smo vse priboljške oddali v skupno rabo? Učitelji 
nam jih vsak dan nekaj razdelijo. Najm, njam, »cukrček moj«! Po odličnem kosilu in počitku 
smo imeli lov na zaklad. Razdelili smo se v skupine. S pomočjo zemljevida smo se orientirali in 
čisto sami poiskali 4 kontrolne točke. Pomembno je bilo sodelovanje članov skupine. Vsi smo 
našli zaklad. To so bili čokoladni zajčki. Popoldansko plavanje nas je osvežilo. Po večerji smo 
šli v kino. Po filmu sem zaspal kot mlad mucek. Morski zrak in plavanje mi odlično deneta. 
Spim kot top. 

 
Četrtek, 14. 6. 2018 
Dragi dnevnik! 
Danes zapišem čisto kratko. Ob 7. 15 sem si rekel: »Rana ura, zlata ura« in vstal. Pohod v 
Resljev gaj je bil čudovit. Ime je dobil po izumitelju ladijskega vijaka. Kako veliki vinogradi so 
tu in koliko nasadov oljk. Spet smo plavali. Učitelji so nas ocenili. Po kosilu smo napisali 
razglednico in raziskovali obalo. Iskali smo polže, školjke, rakovice… Po večerji smo se 
pomerili med dvema ognjema in se šli solit (pojedli smo vse čipse, bobi palčke, ribice…). 
Sledilo je najboljše: TOMBOLA. Še zadnja noč. Jutri pa – mama, prihajam domov. 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/06/15/mi-gremo-pa-na-morje/


 

 
V petek, 22. junija, smo učenci in učitelji OŠ Gorica poslovili  še od enega šolskega leta. 

Preden so bila podeljena spričevala, smo na šolskem odru po potepu po Velenju 

obiskali Velenjski grad, pokukali v pisarno župana, prisluhnili reperju Seidu, zaplesali 

na velenjski plaži in se seveda ustavili na Gorici. S pesmijo, plesom in duhovito 

druščino turistov smo vstopili v počitnice. 
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Rozman, Mark Mešter, Maša 
Gruber, Teodora Tambić 
 
2. razred:  
Ema Ravnjak, Julija Pavić, Šejla 
Osmič, Valentina Šifer, Enej 
Simić, Sara Rozman, Jarel Chiara 
Mladinov, Zoja Lončarič, Hana 
Kopina, Jan Kočivnik Lesjak, Aura 
Knez, Mirjam Jelen, Sanaja 
Halilović, Gaja Gradišnik, Nik 
Zajc, Meta Vižintin, Teo Delić, 
Elle Blan 

 
Urška Zaleznik 
Jan Tkavc 
Saša Korenič 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tina Brezovnik 
 
 
Štefka 
Štukovnik 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Državno 
tekmovanje 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SREBRNO 
PRIZNANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZLATO 
PRIZNANJE 
 

 
 
3. razred 
Ema Koletnik, Tarik Mušić, Živa 
Poličnik, David Zajc, Maj 
Pongrac, Maruša Raško, Luka 
Razdevšek, Anina Čumurdžić, 
Samo Videmšek, Anej Rodić, Sara 
Rančnik, Tadej Oremuž, Omar 
Mustafić, Stela Lalek Vegan 
 
4. razred:  

Rok Blagus, Brin Lorger, 

Sumejja Osmić, Julija 
Prislan, Jan Zajc, Din 
Hasanić, Janej Čebular, 
Miša Časl, Omar Ajšić 

 
 
5. razred 
Nik Blagus, Tia Lončarič, Pia Mrak, 
Ana Preložnik, Andraž Purg, Lev 
Marjan Zierer,  
Irma Laszlo, Zala Jurko, Mia Kajba, 
Aja Krajnc, Aljaž Rotovnik 

 
 
6. razred:  
Metod Lamot, Urh Raško, Tian 
Pilaj, Lea Videmšek, Jaka 
Grebenšek 
 
7. razred:  
Anže Maj Blagus, Lana Jenko, 
Ajda Osojnik, Selman Halilović, 
Staš Gregorič 
 
8. razred: 
 Matevž Poličnik, Neda Kutnjak, 
Filip Pušnik Jamnikar 
 
9. razred: 
Aljaž Sovič, Danaj Čebular 
 
Metod Lamot, Matevž Poličnik 
 
 
Aljaž Sovič 

 
 
 
 
Lucija Potočnik, 
Mihaela 
Verdnik 
 
 
 
 
 
Barbara 
Trebižan, 
Zdenka Kodrič 
 
 
 
 
 
 
Nevenka Brešar 
Renata Stopar 
 
 
Tadeja 
Pungartnik, 
Brigita Koželj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brigita Koželj 
 

Šolsko 
tekmovanje 
 
 
 
 
 
 

KRESNIČKA PRIZNANJE 
ZA USPEH 
 
 
BRONASTO 

1.razred: Ivana Lovrić, Klara 
Blatnik 
 
 
1. razred: Taja Sovič 
3. razred 
David Zajc, Živa Poličnik, Bine 
Oštir, Anina Čumurdžić, Eva 

Urška Zaleznik 
 
 
 
 
 
S. Korenič 
Mihaela 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avberšek, Samo Videmšek 
 
Luka Tepić, Valentina Šifer, Ria 
Lainšček 
 
4. razred  
Elena V. Djurić, Rok Blagus, Leon 
Albina 
 
5. razred  
Nik Blagus, Andraž Purg, Lev 
Marjan Zierer, Irma Laszlo 

VerdniK 
 
Tina Brezovnik 
 
Barbara 
Trebižan, 
Zdenka Kodrič 
 
Nevenka Brešar 
Renata Stopar 

Šolsko 
tekmovanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regijsko 
tekmovanje 

TEKMOVANJE V 
ZNANJU 
GEOGRAFIJE 

BRONASTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SREBRNO  

7. razred:  
Lana Jenko, Viktorija Brecl 
 
8. razred: 
 Ania Marinčić Barić, Špela Zajc 
 
9. razred:  
Ervin Mustafić, Tilen Einfalt, Žiga 
Klep 
 
Ervin Mustafić 

Branka Mestnik 
 
 
 
 
 

Šolsko 
tekmovanje 
 
Državno 

NEMŠČINA BRONASTO 
 
SREBRNO 

Tilen Einfalt 
 
Tilen Einfalt 

Branka Tratnik 
Meh  

 NEMŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

SREBRNO 
PRIZNANJE 
 
 
 
 
 
ZLATO 

8. razred 
Sara Osmić, Pia Horvat, Taida 
Tabaković 
 
9. razred: Ervin Mustafić 
 
 
Ania Marinčić Barić in Tilen 
Einfalt 

 

Regijsko 
tekmovanje 
 
 
 
 
 
 
 
Državno 
tekmovanje 

MLADI 
RAZISKOVALCI ZA 
RAZVOJ ŠALEŠKE 
DOLINE 

SREBRNO 
 
 
ZLATO 
 
 
 
 
 
ZLATO 
 
SREBRNO 

8. razred: Ania Marinčić Barić, 
David Kosi 
 
Deja Purg, Špela Pirnat 
Danaj Čebular 
 
 
 
 
David Kosi 
 
Danaj Čebular, Deja Purg, Špela 
Pirnat 

Branka Mestnik, 
Barbara 
Trebižan 

Državno 
tekmovanje 

LOGIKA ZLATO 
PRIZNANJE 
 
BRONASTO 
PRIZNANJE 

9. razred: Aljaž Sovič 
 
 
9. razred: 
Danaj Čebular  
 
8. razred 
Matevž Poličnik, Ania Marinčić 

Brigita Koželj  
 
 
 
 
 
 
 



Barić 
 
7. razred 
Anže Maj Blagus, Selman 
Halilović, Viktorija Brecl, Gregor 
Štukovnik,  
 
6. razred 
Lea Videmšek, Metod Lamot 
 
2. razred: Samo Štrancar, 
Valentina Šifer, Tia Mrkonjić, 
Julija Pavić, Ema Ravnjak, Tajra 
Praprotnik 
 
Mirjam Jelen, Hana Kopina, Elle 
Blan, Teo Delić, Avra Knez, Jan 
Kočivnik Lesjak 
 
3. razred 
Omar Mustafić, Samo Videmšek, 
Stela Lalek Vegan, Lana Čorić 
Jeličić, Anej Rodić 
 
4. razred: Elena V. Djurić 
5. razred: Lev Marjan Zierer 

 

Tadeja 
Pungartnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tina Brezovnik 
 
 
Štefka 
Štukovnik 
 
 
 
Mihaela 
Verdnik 
 
 
Barbara 
Trebižan 
Renata Stopar 

Državno 
tekmovanje 

LIKOVNI SVET 
OTROK 

BRONASTO  
 
 
 
 
 
SREBRNO 
PRIZNANJE 

1.razred 
Asija Paloš, Hoheger 
 
2. razred 
Avra Knez, Lejla Hasanović 
 
6. razred:  
Sara Tasić Mir, Larisa Einfalt 
 
7. razred:  
Borut Slatinek, Ema Jovan, 
Izabela Gashi, Lana Jenko, 
Viktorija Brecl 
 
9. razred 
Ema Kač, Pia Jus, Ajda Potočnik, 
Zoja Jenko 

Saša Korenič 
 
 
Štefka 
Štukovnik 
 
 
 
 
Danica 
Arzenšek 

Šolsko 
tekmovanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Državno 
tekmovanje 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA O 
SLADKORNI 
BOLEZNI 

BRONASTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SREBRNO 

9. razred 
Tilen Einfalt, Gaber V. Zebec, 
Danaj Čebular 
 
8. razred 
Meta Gradečak, Katja Krušnik, 
David Kosi, Ervin Mustafić, Ania 
Marinčić Barić, Neda Kutnjak 
 
 
8. razred: Neda Kutnjak, Ania 
Marinčić Barić 

Viktorija 
Strozak 

Šolsko 
tekmovanje 

PROTEUS BRONASTO  8. razred: Filip Pušnik Jamnikar, 
Ania Marinčić Barič 

Viktorija 
Strozak 



ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGLEŠKA 
BRALNA ZNAČKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZLATO 
PRIZNANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SREBRNO 
PRIZNANJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. razred 
Nika Lesjak, Lina Rupreht, Olja Erlah, 
Luka Mlakar, Anže Brecl, Janej 
Čebular, Omar Ajšič, Tonja Juršnik, 
Amila Hodžić, Mia Sara Zebec, Tara 
Nedeljković, Mark Mustač, Mladen 
Jovanić, Alen Beriša, Patrik 
Gabrovec,  
Julija Prislan, Elena Vučetić Djurić, 
Sumejja  Osmič, Anej Tabakovič, Rok 
Blagus, Gal Stopar Uran 
 
5. razred 
Irma Laszlo, David Bohak, Jan 
Topler, Lev Marjan Zierer, Marcel 
Videmšek, Nika Žnidar, Domen 

Tajnšek, Ota Erlah, Lara Kosi, Zoja 
Kuster, 
Ammar Romanič, Bor Koprivnikar, 
Nik Blagus, Belma Mujanović 
 
 
 
4. razred 
Žanin Legnar, Rok Klančnik, Ines 
Pokleka, Amadej Javornik, Domen 
Sedovšek, Hana Grubelnik, Din 
Hasanič, Tinkara Maher, Emil 
Baraković, Miša Časl, Albina Ledn, 
Lana Blatešič, Luka Antunović, Tilen 
Župančič, Tia Brajlih, Nea Jeseničnik 
Bera, Anea Muminovič 
 
 
5. razred 
Anja Fujs, Sara Klanfer Strniša, 
Marcel Brečko, Aja Krajnc, Mia 
Kajba, Zala Jurko, Irma Laszlo, David 
Bohak, Jan Topler, Lev Marjan 
Zierer, Larisa Oštir, Ema Lesjak, Jaka 
Pogorelc, Miha Podpečan, Anja Fujs, 
Sara Klanfer Strniša, Marcel Brečko, 
Aja Krajnc, Mia Kajba, Zala Jurko, 
Mariela Vasiljevič, Amra Muharemi, 
Ana Preložnik, Jaša Gregočič, Tia 
Lončarič 

Andreja Vintar, 
Petra Matko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alenka 
Videmšek 

Občinsko 
tekmovanje 

LIKOVNI NATEČAJ 
VIDNI V PROMETU 

PRIZNANJE Tai Kubale, Lara Kuster, Kaj 
Ludvik 

Mihaela 
Verdnik 

 LILI IN BINE 
(MATEMATIKA IN 
MEDPREDMETNO) 

Bronasto 
priznanje 

Samo Videmšek Mihaela 
Verdnik 

 



 

NOGOMET:   medobčinsko  (starejše deklice)   1. MESTO 

 

NOGOMET:   področno (starejše deklice)    3. MESTO 

 

NOGOMET:   medobčinsko (mlajši dečki)    5. MESTO 

 

ROKOMET:   medobčinsko (mlajši dečki)    2. MESTO 

 

KROS:           ekipno (mlajši od  1. do 5. razreda)    4. MESTO 

 

OLIMPIADA:         6. MESTO 

 

   

KROS:    medobčinsko prvenstvo 

 

AJŠIČ EDIN                    1. R.                              6. MESTO 

MRKONJIĆ IVANO                         1. R.      7. MESTO 

BEČIĆ EMAR                    2. R.                   2. MESTO 

KOČIVNIK LESJAK JAN                   2. R.       3. MESTO 

MRKONJIĆ TIA                                2. R.       1. MESTO 

VIŽINTIN META       2. R.       5. MESTO 

RODIČ ANEJ                    3. R.       6. MESTO 

ERLAH OLJA                    3. R.                                           5. MESTO 

ZEBEC MIA        4. R.       4.  MESTO 

BRECL  ANŽE                                  4. R.                                           4. MESTO 

PRELOŽNIK ANA       5. R.                                           3. MESTO 

SALMIČ TINKARA                          6. R.                                           4. MESTO 

SUŠEC MATIJA                    6. R.                                           2. MESTO 

DELIĆ LANA                    6. R.        6. MESTO                          

                                          

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH: 

 

SAMO VIDEMŠEK                  3.R.      3. MESTO 

ROK BLAGUS            3. R.      5. MESTO 

STELA LALEK VEGAN             3.R.      1. MESTO 

TONJA JURŠNIK           4. R.      1. MESTO 

 

 

 

PODROČNO TEKOVANJE V SMUČANJU: 

 

STELA LALEK VEGAN         2007       4. MESTO 

FILIP RAZDEVŠEK               2005                       4. MESTO 

ANA PRELOŽNIK         2007       3. MESTO 

IDA PRELOŽNIK      2006       5. MESTO 

 

 



MEDOBČINSKO PRVENSTVO V STRELJANJU: 

 

TIN MUSTAČ         2005       5. MESTO 

TEODOR KLOSTERNIK                 2003       6. MESTO 

MARK MUSTAČ                            2008       1. MESTO 

 

 

PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI  (POSAMEZNO) 

 

STAREJŠI UČENCI: 

 

ALJAŽ  SOVIČ   VIŠINA                4. MESTO 

GAL MURŠIĆ   VORTEKS   4. MESTO 

NIKA JENKO   60 M    1. MESTO 

 

MLAJŠI UČENCI: 

 

HRIBERŠEK NEJC  VORTEKS   1. MESTO 

SUŠEC MATIJA   60 M    5. MESTO 

RAZDEVŠEK FILIP  VIŠINA                4. MESTO 

SALMIČ TINKARA  60 M    2. MESTO 

DELIĆ LANA   600 M     3. MESTO 

OMEROVIĆ BELMA  VORTEKS   5. MESTO 

    

 

ATLETIKA  -  TROBOJ 

 

TIA  LONČARIČ                                                  3. MESTO 

 

 

 

ATLETIKA :            DRŽAVNO  PRVENSTVO 

 

NIKA JENKO       12. MESTO 

NEJC HRIBERŠEK        7. MESTO        

 

 
 

 

 

PRIPRAVIL:  CVETO PETEK, prof. 

 

 

  



1.D  

vrsta tekmovanja UČENEC  mentor 

   

MATEMATIČNO TEKMOVANJE –

Kenguru 

 

Priznanje za uspeh 

Vid Anžej 

Gaja Hrustel 

Mia Matjačič 

Erik Rupreht 

Sara Tajnšek 

Ana Vodušek 

Sonja Drev Einfalt, prof. 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE  

KRESNIČKA 

Priznanje za uspeh 

Vid Anžej 

Žan Forštner 

Gaja Hrustel 

Maks Pogorelc 

Erik Rupreht 

Sara Tajnšek 

Saška Turk Friškovec 

Sonja Drev Einfalt, prof. 

BRALNA POHVALA (BZ) Pohvala  - 16 učencev Sonja Drev Einfalt, prof. 

TEKMOVANJE ZA NAJ 

ŠPORTNIKA ŠPORTNICO 

1. Žana Kroflič  pri deklicah 

2. Vid Anžej med dečki 

Sonja Drev Einfalt, prof. 

ŠPORTNI PROGRAM  

ZLATI  SONČEK 

Mala modra  medalja  

12 učencev 

 

Sonja Drev Einfalt, prof. 

Plavalni tečaj  Pohvala za uspešno opravljen 

tečaj plavanja   15 učencev 

 

vaditelji plavanja 

Cici vesela šola pohvala  - 15 učencev Sonja Drev Einfalt, prof. 

RAZREDNE POHVALE Žan Forštner, Gaja Hrustel, Žana 

Kroflič, Sara Tajnšek 

Sonja Drev Einfalt, prof. 

 

2. d   

vrsta tekmovanja UČENEC  mentor 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE – 

ZA BRONASTO VEGOVO 

Kenguru 

 

6 PRIZNANJ: 

 

1. Lucija Prelog 

2. Lamin Keita 

3. Žak Lemež 

4. Nace Potočnik 

5. Lenart Rok Benčina 

6. Tinkara Gril 

 

Jasna Ovnik, prof. 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE  

KRESNIČKA 

7 PRIZNANJ: 

 

1. Žak Lemež  

2. Lucija Prelog 

3. Nace Potočnik 

4. Gašper Vodošek 

5. Tinkara Gril 

6. Lamin Keita 

7. Lenart Rok Benčina 

 

 

Jasna Ovnik, prof. 

TEKMOVANJE RAČUNANJE JE 

IGRA 

ZLATO PRIZNANJE: 

1. Lucija Prelog 

2. Tinkara Gril 

3. Nace Potočnik 

 

Jasna Ovnik, prof. 



 

PRIZNANJE: 

1. Lenart Rok Benčina 

2. Lamin Keita 

3. Žak Lemež 

4. Gašper Vodošek 

 

 

TEKMOVANJE ZA NAJ 

ŠPORTNIKA ŠPORTNICO 

3. Tinkara Gril 

4. Lamin Keita 

 

Jasna Ovnik, prof. 

ŠPORTNI PROGRAM  

ZLATI SONČEK 

 

Veliko modro medaljo / diplomo:  

vsi (11) 

Jasna Ovnik, prof. 

Tekmovanje za čiste zobe pohvala – vsi (11) med. sestra Patricija Hanžekovič 

Bralna pohvala 

 

pohvala  - vsi (11) Jasna Ovnik, prof. 

Plavalni tečaj  diploma  - vsi (11) vaditelji plavanja 

Cici vesela šola pohvala  - vsi (11) Jasna Ovnik, prof. 

Razredne pohvale: 1. Nace Potočnik 

2. Lenart Rok Benčina 

3. Lucija Prelog 

4. Tinkara Gril 

 

Jasna Ovnik, prof. 

3. D  

vrsta tekmovanja UČENEC  mentor 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE – 

ZA BRONASTO VEGOVO 

Kenguru 

 

1. Karolina Gril 

2. Eva Lesjak 

3. Nejc Vodošek 

4. Pia Andrejc 

5. Žana Ferme 

6. Lan Mazaj 

7. Nuša Ramšak 

8. Vid Sušec 

9. Jure Lesjak 

Maja Mavec 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE  

KRESNIČKA 

1. Žana Ferme 

2. Eva Lesjak 

3. Lan Mazaj 

Maja Mavec 

Znam več z Lili in Binetom 

 

Matematično tekmovanje 

1. Žana Ferme 

Priznanje za sodelovanje 

Pia Andrejc, Eva Lesjak 

 

Medpredmetno tekmovanje 

1.Eva Lesjak 

Priznanje za sodelovanje 

Pia Andrejc, Žana Ferme 

Petra Petek 

BRALNA POHVALA (BZ) pohvala  - 11 učencev  Maja Mavec 

TEKMOVANJE ZA NAJ 

ŠPORTNIKA ŠPORTNICO 

5. Žana Ferme pri deklicah 

6. Gal Praprotnik med dečki 

Maja Mavec 

ŠPORTNI PROGRAM  

ZLATI SONČEK 

Zlata medalja  

6 učencev 

Priznanje za sodelovanje 

5 učenci 

Maja Mavec 

Plavalni tečaj  7. stopnja 

Karolina Gril 

 

5. stopnja 

Nejc Vodošek 

Eva Lesjak 

Pia Andrejc 

Gal Praprotnik 

vaditelji plavanja 



Nuša Ramšak 

Jure Lesjak 

Žana Ferme 

 

4. stopnja 

Lan Mazaj 

Vid Sušec 

 

3. stopnja 

Domen Sitar 

 

Cici vesela šola pohvala  - vsi (11) Nina Košica 

 

4.c  

vrsta tekmovanja UČENEC  mentor 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

 

1. Anže Brecl 

2. Hana Grobelnik 

3. Rok Klančnik 

Nada Štravs 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE – 

ZA BRONASTO VEGOVO 

Kenguru 

 

1. Anže Brecl 

2. Olja Erlah 

3. Hana Grobelnik 

4. Tilen Hriberšek 

5. Luka Mlakar 

Nada Štravs 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE  

KRESNIČKA 

1. Anže Brecl 

2. Hana Grobelnik 

3. Žanin Legnar 

Nada Štravs 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE 1. Anže Brecl 

2. Olja Erlah 

3. Hana Grobelnik 

4. Žanin Legnar 

Nada Štravs 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA Zlato priznanje: 

1. Nika Lesjak 

2. Lina Rupreht 

3. Olja Erlah 

4. Luka Mlakar 

Srebrno priznanje: 

1. Žanin Legnar 

2. Rok Klančnik 

3. Hana Grobelnik 

4. Amadej Javornik 

5. Domen Sedovšek 

6. Ines Pokleka 

Priznanje za sodelovanje: 

Tilen Hriberšek 

Andreja Vintar, prof. 

BRALNA POHVALA (BZ) pohvala  - 12 učencev (to so vsi ) Nada Štravs 

TEKMOVANJE ZA NAJ 

ŠPORTNIKA ŠPORTNICO 

7. Olja Erlah pri deklicah 

8. Anže Brecl med dečki 

Nada Štravs 

ŠPORTNI PROGRAM  

KRPAN 

Bronasta medalja: 10 učencev 

Priznanje za sodelovanje.: 2 uč. 

Nada Štravs 

Plavalni tečaj v ŠVN Zlati delfin: / 

Srebrni delfin: Anže Brecl,   

Olja Erlah,  Hana Grobelnik,  

 Rok Klančnik,  Žanin Legnar,   

Luka Mlakar  

Bronasti delfin: Nika Lesjak, 

 Ines Pokleka,  Lina Rupreht, 

 Domen Sedovšek, Amadej Javornik,  

Tilen Hriberšek 

vaditelji plavanja 

Cici vesela šola pohvala  - vsi (12) Nina Košica 

RAZREDNE POHVALE Anže Brecl, Olja Erlah, Rok 

Klančnik, Žanin Legnar, Hana 

Grobelnik, Lina Rupreht 

Nada Štravs 



 

5.d  

vrsta tekmovanja UČENEC  mentor 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

 

1. Miha Podpečan 

2. Lara Kosi 

 

Nina Košica 

MATEMATIČNO TEKMOVANJE – 

ZA BRONASTO VEGOVO 

Kenguru 

 

1. Domen Tajnšek 

2. Lara Kosi 

3. Ajda Verdev 

Nina Košica 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE  

KRESNIČKA 

4. Ota Erlah 

5.  Domen Tajnšek 

Nina Košica 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlato priznanje: 

5. Lara Kosi 

6. Ota Erlah 

7. Domen Tajnšek 

8. Marcel Videmšek 

9. Nika Žnidar 

Srebrno priznanje: 

1. Larisa Oštir 

2. Ema Lesjak 

3. Jaka Pogorelc 

4. Miha Podpečan 

Priznanje za sodelovanje: 

1. Lucija Majcen 

2. Ajda Verdev 

3. Eva Končnik 

 

Andreja Vintar, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRALNA POHVALA (BZ) 

 

pohvala  - 12 učencev  

 

Nina Košica 

 

TEKMOVANJE ZA NAJ 

ŠPORTNIKA ŠPORTNICO 

9. Ajda Verdev pri deklicah 

10. Domen Tajšek med dečki 

Nina Košica 

 

ŠPORTNI PROGRAM  

KRPAN 

 

 

Srebrna  medalja  

12 učencev 

 

Nina Košica 

DIPLOMA ZA USPEŠNO 

OPRAVLJEN TEČAJ SMUČANJA 

12 učencev SK Velenje 

KOLESARSKI IZPI 12 učencev Nina Košica 

RAZREDNE POHVALE Ota Erlah, Lara Kosi,  

Miha Podpečan, Marcel Videmšek, 

Jaka Pogorelc, 

Domen Tajnšek 

 

NinaKošica 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Ota Erlah,  Miha Podpečan, Domen 

Tajnšek 

Nina Košica 

 
 

 

 

 

 

 

Velenje, 29. junij 2018 

Pripravila: Vesna Penec, prof. 


