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September je tu … 

Dragi učenke in učenci, spoštovani starši in učitelji! 

 Vstopili smo v novo šolsko leto, ki bo 

prineslo nove obveznosti, mnoge 

priložnosti, veliko veselja, včasih 

morda tudi težave in slabo voljo. Kot 

vsa leta se bomo tudi tokrat močno 

potrudili, da bodo naši skupni cilji 

doseženi. Naše poslanstvo je vzgajati 

in izobraževati tako, da sprejemamo 

drugačnost, se medsebojno 

spoštujemo, da razvijamo kritično 

mišljenje in vztrajnost ter 

pridobivamo vseživljenjsko znanje. 

Zato morajo biti naši skupni cilji 

visoki, kajti le tako bomo kos 

izzivom, ki so pred nami. Zavedamo 

se, da z znanjem rastemo in se 

povezujemo. Želimo si prijaznih 

medsebojnih odnosov in strpnega 

reševanja problemov. Bodimo 

pozitiven vzor drug drugemu. 

 

Dragi učenci! 

 Šola vas je pričakala z nekaterimi obnovljenimi prostori, temeljito očiščena in primerno urejena. 

Ponosni bodite, da imate odlične pogoje za delo in življenje v njej. Imejte jo radi, upoštevajte pravila 

in vse bo lažje. Poskrbite za svojo varnost, tako na poti v šolo in iz nje, upoštevajte cestnoprometne 

predpise. Potrudite se, da boste po svojih močeh uresničili naše skupne cilje in dosegli uspeh, na 

katerega bomo vsi ponosni. Vse dobro v novem šolskem letu.  

Ivan Planinc, ravnatelj 

 

 

 

 

 

  



Branje je zakon! 

 

  
 

 »Rastem s knjigo« je 

nacionalni projekt 

spodbujanja bralne kulture.  

Z njim skušamo 

osnovnošolce in 

srednješolce motivirati za 

branje mladinskega 

leposlovja slovenskih 

avtorjev ter jih spodbuditi k 

obiskovanju splošnih 

knjižnic. 

Vsi sedmošolci in dijaki 

prvih letnikov srednjih šol 

prejmejo vsak svoj izvod 

izbrane knjige in  ob tej 

priložnosti obiščejo najbližjo 

splošno knjižnico. Obisk 

knjižnice poleg prejema 

knjige vključuje še 

spoznavanje knjižničnega 

informacijskega znanja, 

seznanjanje z najnovejšim 

mladinskim leposlovjem ter 

predstavitev avtorjev in 

knjige. 

Tudi sedmošolci OŠ 

Gorica smo se prijetnega 

oktobrskega četrtka 

namesto  med šolske klopi 

odpravili do Mestne 

knjižnice Velenje. V šolski uri 

s tamkajšnjo knjižničarko 

smo veliko izvedeli o 

projektu Rastem s knjigo, o 

sami knjižnici in seveda o 

tem, kako si lahko 

sposodimo želeno knjigo, jo 

morebiti sami poiščemo 

med kar 193.000 enotami 

knjižničnega gradiva in 

seveda, če imamo knjigo 

predolgo doma, le-to 

podaljšamo. 

V šolo smo se vrnili z novo 

knjigo Avtobus ob treh, več o 

knjigi pa smo si lahko 

ogledali v kratkem filmu, v 

katerem nas je nagovorila 

pisateljica Nataša Konc 

Lorenzutti. 

Kulturni dan je bil tudi v 

nadaljevanju bralno 

obarvan. Poimenovali smo 

ga kar Oh, to branje. Rešili 

smo anketo o branju, si 

ogledali ugotovitve in jih 

grafično prikazali, razglabljali 

o pomenu branja in se čisto 

na koncu podali na bralno 

potovanje naših dveh 

književnih junakov. 

 

      

 

 



       

 Obisk gospoda policista, nato pa varno na Piko 

V petek, 21. 9. 2018, je prvošolce na POŠ Vinska Gora obiskal  

policist. Z nami je odšel na učni sprehod in pozorno opazoval 

otroke. Ob koncu nam je dal zeleno luč za obisk Pikinega 

festivala, saj so otroci pravilno hodili v koloni in se naučili varno 

prečkati cesto. Opremljeni z novim znanjem o varnosti v 

cestnem prometu, smo v ponedeljek, 24. 9. 2018, vsi učenci 

POŠ Vinska Gora odšli na “Piko”. Otroci so bili pridni in zelo 

ustvarjalni. Preživeli smo čudovito dopoldne. 

 

Evropski teden mobilnosti na OŠ Gorica 

 

»ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ« 

DAN BREZ AVTOMOBILA 

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti 

in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice. 

Evropskemu tednu mobilnosti smo se pridružili tudi na naši šoli. V petek, 21. septembra, je od 8.20 do 

10.00 na parkirišču pred šolo potekala prireditev Dan brez avtomobila. Parkirišče je za dve uri postalo 

igrišče. Za učence 5. in 6. razredov so bile organizirane številne delavnice: likovno ustvarjanje, košarka, 

turnir trojk, badminton, ples, kolesarski poligon. Pri številnih aktivnostih so se nam pridružile 

ambasadorke zdravja, ki nas skozi celo šolsko leto ozaveščajo o zdravem načinu življenja. Do cilja 

imamo na voljo veliko možnosti, ki nam lahko skrajšajo čas in potovalne stroške. Z uporabo javnih 

koles, avtobusov, vlakov ali souporabo avtomobilov bomo manj onesnaževali okolje, hkrati pa naredili 

tudi nekaj zase: dokazano je namreč, da so mobilni ljudje srečnejši ljudje. 

Dragi starši, bodimo otrokom vzgled. Večkrat namesto vožnje z avtomobilom do bližnjega cilja raje 

sedimo na kolo ali pojdimo peš. 

ŽELIMO  IMETI MESTO PO MERI LJUDI, NE AVTOMOBILOV! 

 

 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/09/26/obisk-gospoda-policista-nato-pa-varno-na-piko/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/09/24/evropski-teden-mobilnosti-na-os-gorica/
http://www.osgorica-velenje.si/files/2018/09/logo.jpg


       

 
 

Množični tek za otroke 

»ZAČNI MLAD, TEKMUJ POŠTENO« 

V sredo, 19. 9. 2018, so se učenci prve triade udeležili akcije 

Atletske zveze Slovenije, s katero spodbujajo otroke k atletskim 

korakom in želijo ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina 

življenja. S tekom na 200 m, kar je tudi uradna atletska 

disciplina,  je v akciji sodelovalo 172 učencev od 1. do 3. 

razreda. ČESTITAMO! 

 

 

Mini paleta za osnovnošolce 

 

V soboto, 8. septembra, je Zveza likovnih 

društev Slovenije skupaj z Društvom 

Šaleških likovnikov Velenje pod okriljem 

Velenjskega gradu organizirala Mini 

paleto. Cilj organizacije mladinske Mini 

palete je spodbujanje otrok k 

ustvarjalnemu razmišljanju in ustvarjanju. 

Dela za natečaj Mini palete so pod 

mentorstvom učiteljice Danice Arzenšek 

naslikali tudi mladi umetniki naše šole. 

Motiv na temo Kulturna dediščina so slikali 

Metod Lamot, Ema Jovan, Larisa Einfalt, Lea Videmšek in Lana 

Jenko. S svojimi zanimivimi  deli so popestrili razstavo, ki je bila v grajskih prostorih na ogled do 7. 

oktobra.  Učenci so za sodelovanje prejeli priznanja in praktične nagrade, EMA JOVAN pa je za svoje 

delo prejela SREBRNO MINI PALETO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/09/24/mnozicni-tek-za-otroke/


       

 Pouk v naravi 

Topli jesenski žarki so nas cel teden vabili iz učilnic na plan. V petek, 4. 

oktobra, smo se prvošolci odzvali njihovemu povabilu in odšli v Lukovo 

vilo. Gozd je postal naša učilnica. Odkrivali smo gozdne plodove, 

sadovnjak, ustvarjali z jesenskimi listi, se naučili novo pesem in  se 

sladkali s sladkim pečenim kostanjem. V naravi nam je res lepo! 

 

45. Mala Napotnikova kiparska kolonija in 

otvoritev razstave 

Da spomin na kiparja Ivana Napotnika ne 

zamre, so zaslužni tudi na Medobčinski zvezi 

prijateljev mladine Velenje.   V letu, ko v 

Šoštanju praznujejo 130. obletnico kiparjevega 

rojstva, je bila jubilejna tudi Mala Napotnikova 

kiparska kolonija, saj je bila že 45. po vrsti. Zato 

je v okviru Napotnikovega leta potekala v 

Šoštanju, na prenovljenem Trgu Svobode. V 

petek opoldne so v Mestni galeriji Šoštanj 

odprli tudi pregledno razstavo, ki prikazuje 

zgodovino te v svetu edinstvene kiparske 

kolonije. Pripravili so jo v sodelovanju z 

Muzejem Velenje, v okviru projekta »Leto 

obletnic«. Razstava je bila odprta do 15. 

oktobra 2018. 

Na 45. Mali Napotnikovi kiparski koloniji je v 

slabih dveh dneh nastalo 13 del v 

lesu.  Sodelovalo je 9 osnovnih šol iz Velenja, 

Šoštanja, gostujoča osnovna šola iz Prebolda in 

ekipa velenjske umetniške gimnazije.  Večino 

ekip so sestavljali trije mladi kiparji. Skupaj jih 

je bilo 28. Njihovo delo je usmerjalo 

10  likovnih pedagogov iz posameznih šol ter 

mentor kolonije, akademski kipar Silvo Kretič. 

Tudi letos sta se udeležencem kolonije 

pridružila člana Društva šaleških 

likovnikov Franc Ravnjak in Milan Matko. 

Čeprav letos tema ni bila predpisana, je večina 

ekip svoj poklon 130-letnici rojstva kiparja 

Ivana Napotnika počastila tudi s svojimi deli. 

Tokrat je bil zven 

dlet in kladiv veliko 

bolj glasen kot 

zadnja leta, saj se je 

večina odločila, da 

skulpture oblikuje iz 

večjih kosov lipovega 

lesa.  Na koncu je 

strokovna komisija 

izbrala tri dela, ki bodo 

del stalne zbirke najboljših del, ki so nastala v 

štirih desetletjih in pol. To so dela »Maček 

Murko«, ki ga je ustvarila ekipa iz OŠ Livada 

Velenje pod mentorstvom 

likovnega pedagoga Vida 

Sevčnikarja, »Trpeča«, kip 

žene z dvignjenimi rokami, 

ki jo je ustvarila ekipa Staš 

Gregorič, Ema Jovan, Lana 

Jenko  OŠ Gorica Velenje 

pod mentorstvom likovne 

pedagoginje Danice 

Arzenšek in skulptura 

»Jesenska dama«, ki jo je 

oblikovala ekipa iz OŠ Karla Destovnika Kajuha 

Šoštanj pod mentorstvom likovne 

pedagoginje Mije Žagar. Razstava letošnjih del 

je od ponedeljka, 8. oktobra, na ogled v 

šoštanjski knjižnici, v novembru po jo bodo 

preselili še v velenjsko mestno knjižnico. 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/10/08/pouk-v-naravi/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/10/10/45-mala-napotnikova-kiparska-kolonija-in-otvoritev-razstave/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/10/10/45-mala-napotnikova-kiparska-kolonija-in-otvoritev-razstave/


       

 Geografska ekskurzija devetošolcev 

 

V sredo, 3. oktobra, smo se devetošolci 

odpravili na ekskurzijo v alpske pokrajine. Z 

avtobusom smo odrinili ob 6.30 zjutraj. Vozili 

smo se v Mojstrano, gručasto naselje v občini 

Kranjska Gora v Zgornjesavski dolini pod cesto 

Jesenice–Kranjska Gora, na prodnem vršaju ob 

sotočju reke Save Dolinke in potoka Bistrice. 

Pot do Mojstrane je bila dolga dve uri, vendar 

smo se kljub zgodnji uri kratkočasili s 

pogovarjanjem. Naš cilj je bil slovenski 

planinski muzej, ki se nahaja nekoliko izven 

Mojstrane na levi strani ceste v smeri doline 

Vrat. V muzeju 

smo si ogledali 

bogato zbirko 

predmetov s 

pestro 

zgodovinsko 

pripovedjo. 

Raznolikost 

fotografskega 

in arhivskega 

gradiva nas je opominjala na pomembnost 

planinske dejavnosti v slovenskem prostoru. 

Dobili smo tudi priložnost, da smo izkusili 

bivanje v bivaku med nevihto. Vodenje je bilo 

zanimivo in poučno, na koncu pa smo si 

ogledali še kratek film o planinstvu. 

Pot smo nadaljevali v dolino Vrata, kjer smo 

na poti proti Aljaževemu domu, približno štiri 

kilometre iz Mojstrane, videli čudovit slap 

Peričnik. Pada kar 52 metrov globoko. Slap 

Peričnik je po priljubljenosti in obiskanosti med 

najbolj znanimi slovenskimi slapovi. Tudi 

pozimi je slap izredno slikovit, saj zamrzne v 

nešteto ledenih kapnikov in sveč. Posebna 

privlačnost slapu je, da se pod njim lahko 

sprehodimo. Mi se žal nismo sprehodili pod 

njim, saj smo morali nadaljevati pot proti 

Aljaževemu domu. Ustavili smo se, ko se je 

cesta končala, in pot nadaljevali peš, od 

parkirišča le 200 metrov do Aljaževega doma 

(1015 m). Tu je najpomembnejše izhodišče za 

številne vzpone na Triglav, Škrlatico, Stenar in 

drugo. Za Slovence je 

imel Triglav (2864 m) 

od nekdaj simbolni 

pomen, od 

osamosvojitve države 

naprej pa še posebej. 

Po njem se imenuje 

tudi edini slovenski 

narodni park. Triglav 

je pogost cilj 

planincev in je 

dostopen iz dolin Vrata, Kot in Krma, iz Trente, 

s Pokljuke in iz Bohinja. Ustavili smo se pred 

Severno Triglavsko steno, ki jo uvrščajo med 

najmogočnejše stene v Alpah. Mogočen vtis 

naredi predvsem zaradi širine (3 km) in višine 

(okrog 1000 m). Največja višinska razlika je 

okrog 1200 metrov, povprečna nagnjenost pa 

znaša 45 stopinj. Steno prekinjajo v navpični 

smeri stebri in grape, po katerih potekajo 

številne alpinistične smeri. 

Pogled na severno Triglavsko steno je bil 

veličasten, tukaj smo se razdelili v skupine in po 

posameznih postajah v okolici reševali učni list.  

Po tem smo se okrepčali in naredili 

skupinsko sliko. Nato nas je pot vodila do 

Blejskega vintgarja. Blejski vintgar, tudi samo 

Vintgar, je 1,6 km dolga soteska na 

Gorenjskem, skozi katero teče reka Radovna. 

Celotna ekskurzija je bila poučna. Mogočno 

bohotenje alpskih pokrajin je bilo nepozabno. V 

živo si ogledati  razne pojave in geografske 

znamenitosti je veliko bolje, kot  samo o tem 

govoriti. Doživeli smo tudi pravi alpski mraz, 

vendar je bila izkušnja neprecenljiva. 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/10/11/geografska-ekskurzija-devetosolcev-2/


       

 Stene korita so visoke od 50 do 100 m, višina 

pobočja pa je 250 m. V soteski so skoki, 

tolmuni, brzice, draslje in druge korozijske 

oblike delovanja vode. Na koncu Vintgarja 

pada preko praga 13-metrski slap Vintgarski 

Šum. Vintgar je bila tudi končna točka naše 

ekskurzije in mislim, da je bil sprehod po njej 

razkošen in čudovit. K temu vtisu je tudi 

prispevala reka Radovna, ki je zanimive 

smaragdno zelene barve, z odtenki modre. 

 

 

Ania Marinčić Barić 

 

Mladi planinci opravili prvi jesenski vzpon 

Minulo soboto (6. 10.) je bil prelep sončen dan, 

ki je v naravi poudaril zlate jesenske barve. 

Učenci planinci s starši ali starimi starši in 

mentoricama smo se podali na pohod od 

planine Vodole proti Koči na Loki pod Raduho. 

Bilo nas je za prav lepo druščino (35 iz POŠ v. 

Gora in 11 iz OŠ Gorica). Dolgo kolono 

pohodnikov je vodila učiteljica Branka Mestnik, 

na repu kolone pa sem hodila mentorica 

mladih planincev iz Vinske Gore. Med 

pohodniki pa smo imeli še dva usposobljena 

planinska vodnika iz Vinske Gore, Marijo Lesjak 

in Tomaža Kumra, ki sta bila tokrat tudi v vlogi 

babice oziroma očeta. 

Po začetnem vzponu smo se najprej ustavili na 

planini Javorje, kjer smo zelo na kratko počili, 

saj se je z vrhov začela spuščati megla. Naredili 

smo nekaj fotografij, pili in se razdelili v dve 

skupini. Manjša skupina je z vodnico Branko 

odšla še malce višje, v smer proti Lanežu, vsi 

ostali z mlajšimi šolarji pa smo jo mahnili kar 

proti Loki. Tam smo si privoščili malce daljši 

počitek, malico ter topel čaj in si v Dnevnike 

mladih planincev pritisnili prvi žig. Druga 

skupina pohodnikov se nam je prav kmalu 

pridružila in skupaj smo malce posedeli pred 

kočo. 

Kar kmalu se je tudi na Loki začela spuščati 

megla in takrat smo se tudi mi spustili proti 

dolini, kjer pa je sonce radodarno sijalo še ves 

popoldan. Z izbrano turo smo bili vsi pohodniki 

zadovoljni in komaj že čakamo na naslednji 

pohod v novembru. 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/10/11/mladi-planinci-opravili-prvi-jesenski-vzpon/


       

 

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. 

Dom je primerno izhodišče za vse vrste pohodov in ekskurzij v 

bližnjo in daljno okolico. Za ljubitelje gorskega kolesarjenja imamo 

v domu kolesa ter pripravljene lažje in težje kolesarske ture. V bližini 

doma je večnamensko asfaltirano rokometno igrišče, ob njem pa je 

možno tudi šotorjenje. 

 

                                                                                                                                                   

Petošolci v šoli v naravi na Slivniškem Pohorju 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibanje – telesna aktivnost vsak dan 

 

Naša telesa so ustvarjena za gibanje. Zagotovo 

smo že vsi občutili, kako blagodejno na naše 

počutje vplivajo sprehodi v naravi, športne igre 

s prijatelji, kolesarjenje, ples, hoja v hrib, tek … 

Ste pomislili, kako malo gibanja je potrebno, da 

ohranimo svoje zdravje in zmanjšujemo 

tveganje za nastanek bolezni, če smo redno 

telesno dejavni? 

Ambasadorji zdravja OŠ Gorica smo v torek, 

16. 10. 2018, poskrbeli za gibanje na 

promenadi v Velenju. Skupaj z obiskovalci 

prireditve Rožnati oktober smo krepili naše 

zdravje. Najprej smo se skupaj ogreli s plesom, 

nato pa smo izvajali različne vaje za zdravje 

kosti, krepitev mišic, vaje za gibljivost in moč, 

na koncu smo se še preizkusili v preskakovanju 

kolebnice. 

Ambasadorji zdravja 

se zavedamo, da 

gibanje pomaga 

preprečevati in 

zmanjševati 

dejavnike tveganja, ki 

so vzrok za težave in obolenja: debelost, 

povečanje vrednosti sladkorja, holesterola, 

zvišan krvni tlak … Obenem pa gibanje pomaga 

tudi pri premagovanju stresa in izboljšanju 

razpoloženja. 

Torej, izberimo tisto dejavnost, ki nam prinaša 

veselje in jo hkrati tudi najlažje vključimo v 

svoje vsakdanje življenje. 

Začnimo z majhnimi koraki in postopoma 

dodajajmo več telesne dejavnosti v naš 

vsakdan. 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/10/11/petosolci-v-soli-v-naravi-na-slivniskem-pohorju/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/10/17/gibanje-telesna-aktivnost-vsak-dan/
http://www.osgorica-velenje.si/files/2018/10/zdrava-%C5%A1ola.jpg


       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Njami«, pice iz krušne peči, pečena jabolka in kostanj 

Učenci tretjega razreda smo izvedli zelo zanimiv, poučen in 

prijeten naravoslovni dan, ki smo ga preživeli v Lukovi vili. K 

sodelovanju smo povabili tudi mamice, atije, dedke in babice, ki so 

se radi odzvali in nam priskočili na pomoč pri posameznih opravilih 

(rezanju kostanja, pripravi ognja, pospravljanju …). 

Najprej smo si pripravili pice iz pirine moke, jih po želji obložili z 

manj mastnim sirom, papriko, paradižnikom, koruzo in šunko. Pri 

tem sta nam pomagala Tajrin in Evin ata  (izkušena picopeka), ki 

sta vse pice tudi spekla v krušni peči. Bile so zares slastne!! 

Tabornik Jure nam je pripravil ogenj, kjer smo si pekli jabolka, v 

kaminu pa je zakuril sošolkin oče Robert in spekel kostanj. Peko 

jabolk in kostanja smo si krajšali s pesmicami. Seveda smo bili ob 

vseh teh dobrotah tudi žejni, zato smo se odžejali z domačim 

jabolčnim sokom in s šaleškim biserom. 

Veliko novega smo izvedeli o zdravi prehrani, spoznali, kako so 

včasih pekli v krušni peči in kako so si pastirji krajšali čas na paši. 

Bilo je čudovito. 

Brez pomoči staršev in starih staršev, vzgojiteljice Mojce ter 

tabornika Jureta nam vsega tega ne bi uspelo narediti tako dobro. 

Hvala vsem za lepo izkušnjo!!! 

                                                                                            Tretješolci in 

razredničarki 
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Obisk na sodobni kmetiji Potočnik – Zavodnje 
V petek, 19. 10. 2018, smo učenci tretjega razreda obiskali sodobno hribovsko kmetijo v Zavodnjah 

nad Šoštanjem. Bili smo očarani, ko smo izvedeli, da jogurti, ki jih uživamo v šoli pri malici, prihajajo 

ravno od tukaj, saj se na tej kmetiji že več kot 40 let ukvarjajo s kvalitetno pridelavo mleka in mlečnih 

izdelkov. Spoznavali smo sodoben način kmetovanja, kjer živali prebivajo v modernem, zračnem 

hlevu, ki mu ne manjkajo niti avtomatski masažni valji. Okušali smo različne vrste kruha, se preizkušali 

v pripravi jogurta in z velikim zanimanjem raziskovali gospodarska poslopja. 

Ugotovili smo, da je hrana iz bližnje okolice boljša in ne izgublja na kvaliteti, saj ji ni potrebno dodajati 

zdravju škodljivih dodatkov proti pokvarljivosti. Na koncu smo preverili, kako spretno 

znamo  »šofirati« samokolnico in prenašati jajca ter posodico, polno vode. 

Preživeli smo čudovito dopoldne in se predajali lepotam narave. Zahvaljujemo se družini Potočnik, da 

nas je prijazno sprejela, nam predstavila pomen kmetovanja ter nas pogostila z izvrstnimi domačimi 

dobrotami. 

                                                                              Tretješolci in razredničarke 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Mladi planinci opravili že drugi pohod 
Martinova sobota ( 10. 11.) je bila prečudovit dan – vreme prijetno toplo, jesenska narava pa obsijana 

s soncem, da so barve kar žarele. 

Člani planinskih krožkov OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora smo se zjutraj z avtobusom odpeljali  do Loke 

pri Mozirju. Tu smo začeli s peš hojo po delu markirane evropske poti  E6, ki vodi skozi več držav od 

Baltika do Jadrana. Oznake so drugačnih barv kot naša Knafeljčeva rdeče-bela markacija, ki označuje 

planinsko transverzalo. Evropska ima v sredini rdečega kroga rumeno piko. Sledili smo torej takim 

oznakam in se po gozdnih poteh kar precej dvignili, da smo dosegli vrh Dobroveljske planote. 

Opazovali smo lepo urejene domačije, živino na paši, kapele ob poti in še marsikaj zanimivega. 

Mentorica krožka ima na tej planoti prijateljico, ki nas je na svoji domačiji zelo lepo sprejela in tudi 

pogostila. Pripravila nam je različne pijače, spekla celo dve vrsti rogljičkov. Odlični so bili, čisto sveži. 

Ker smo bili velika skupina, smo se posedli vsepovsod naokrog in pomalicali. Otroci so se poigrali s 

prijaznim psom, si ogledali kokoške in se malce podružili med sabo, poklepetali pa so tudi starši. 

Po prijetnem počitku smo se morali posloviti in jo mahniti nazaj proti dolini. Na gozdnih poteh je bilo 

veliko odpadlega listja, po katerem smo bredli. V senčnih grapah pa je bilo listje mokro in spolzko  in 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/10/22/obisk-na-sodobni-kmetiji-potocnik-zavodnje/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/11/12/mladi-planinci-opravili-ze-drugi-pohod/


       

 
tam smo morali biti še posebej previdni. Brez nezgod smo se vrnili do avtobusa in se odpeljali proti 

domu. Prav prijetno smo preživeli sobotno dopoldne! 

Nada Štravs 

 

Koncert ob 90-letnici skladatelja Jakoba Ježa 

 
V četrtek, 8. 11. 2018, je v Narodnem domu Celje 

zvenela pesem skladatelja Jakoba Ježa. 

Ob njegovi 90-letnici so pripravili koncert in v lep 

šopek povezali njegove pesmi za otroške in mladinske 

zbore, ki jih je v njegovem bogatem skladateljskem 

opusu največ. 

K sodelovanju so bile povabljene vse “kulturne šole” 

celjske regije. Našo šolo so v projektnem mladinskem zboru 

pod vodstvom ge. Katje Gruber predstavljale pevke Ana Krenker, Hana in Julija Dermol. Pesmi, ki jih 

je odpel 80-članski projektni mladinski zbor, so bile posebno darilo za g. Jakoba Ježa. Ganile niso le 

slavljenca, temveč slednjega poslušalca in gledalca v dvorani. 

Iskrene čestitke vsem sodelujočim. 

 

Slovesnost ob dnevu spomina na mrtve  

V sredo, 24. oktobra, je  MO Velenje pri spomeniku Onemele 

puške na Titovem trgu pripravila slovesnost ob dnevu 

spomina na mrtve. Slavnostni govornik na prireditvi je 

bil podžupan MO Velenje Srečko Korošec. Program na 

slovesnosti smo pripravili učenci in učitelji Osnovne šole 

Gorica. V okviru slovesnosti so cvetje v počastitev dneva 

spomina na mrtve položili župan Mestne občine Velenje in predsednik Združenja borcev za vrednote 

NOB Velenje Bojan Kontič, podžupan MO Velenje Srečko Korošec in članica Izvršnega odbora 

Združenja borcev za vrednote NOB Velenje Lojzka Rihtaršič.  

 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/11/12/koncert-ob-90-letnici-skladatelja-jakoba-jeza/


       

 
Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost OŠ Gorica 

 
Ob svetovnem dnevu 

otroka, ki ga obeležujemo 

20. novembra, smo v 

šolsko skupnost OŠ Gorica 

sprejeli 64 prvošolcev. 

Čeprav so prag šole 

prestopili že 1. 

septembra, so na ta dan 

uradno postali 

enakopravni člani naše 

velike šolske družine. 

V skupnost jih je sprejel 

predsednik šolske skupnosti, 

Selman Halilovič. Izrekel jim je toplo dobrodošlico in zaželel obilo uspeha in prijetnih trenutkov 

na šoli. Tudi gospod ravnatelj Ivan Planinc je prvošolcem položil na srce nekaj lepih, 

spodbudnih  besed in jim ob tako pomembnem dogodku iskreno čestital. 

 S kratkim kulturnim programom so se našim najmlajšim predstavili učenci višjih razredov. Goriška 

škratka Sara in Andraž ter reper Seid so na zanimiv in igriv način osvežili  šolska pravila. Četrtošolci so 

z glasbeno točko »flash mob« prikazali, kako se na naši šoli imamo radi, devetošolki Katja in Meta pa 

sta ves program povezali v prijetno celoto. Na prireditvi seveda ni manjkala niti šolska himna. 

Prvošolci so dokazali, da jo že dobro poznajo. Program je zaključila naša četrtošolka Eva s citrami. 

Dogodek smo obeležili s skupinsko sliko in drobnim darilcem, ki bo prvošolce spominjalo na leto, ko 

so prvič sedli v šolske klopi. 

Branka Tratnik Meh, mentorica šolske skupnosti OŠ Gorica 

 

 

Minicity Ljubljana 

 

V sredo, 28. 11. 2018, smo učenci tretjega razreda obiskali Minicity 

v Ljubljani. 

Lahko potrdimo, da se v prestolnici Slovenije skriva pravo otroško 

mesto v malem. V njem namreč stojijo policijska postaja, bolnišnica, 

pekarna, banka, zobozdravstvena ordinacija pa tudi televizijski 

studio, trgovina ter še druge enote. V tem mestu otroci stopimo v 

čevlje odraslih in na igriv način spoznavamo raznolike poklice in  se učimo 

o svetu, ki nas obkroža. 

Na tehniškem dnevu smo bili deležni 3-urnega vodenja s pomočjo zabavnih animatorjev. Poprijeli smo 

za valjčke z barvo in pleskali stene, v trgovini smo sedeli za blagajno, »poskenirali« izdelke in nato  

 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/11/22/sprejem-prvosolcev-v-solsko-skupnost-os-gorica/
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»poračunali«. Najbolj sta nam bili všeč zobna ordinacija z vsemi pripomočki ter preizkušnja nastopanja 

pred kamerami kot pravi tv-voditelji/voditeljice. 

 

 

 

 

 

Prvošolce smo sprejeli v šolsko skupnost 
 

Na POŠ Vinska Gora imamo letos 14 prvošolcev in po dobrih dveh mesecih smo jih že toliko spoznali, 

da smo se odločili, da so »zreli«, da se pridružijo naši veliki družini vseh učencev. Pripravili smo jim 

kulturni program, v katerem so jim starejši učenci pokazali, kaj vse že znajo. Mlajšim so zastavili nekaj 

resnih in nekaj zabavnih nalog, nato pa so svečano ponavljali še ZAOBLJUBO, v kateri  so zajeta pravila 

lepega vedenja in spoštovanja do vsakogar. Za spomin na lep dogodek so dobili vrečico suhega sadja 

in priponko šole, katere učenci so. Bili so prav ponosni, kar se vidi tudi na fotografijah. 

Nada Štravs 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/11/22/prvosolce-smo-sprejeli-v-solsko-skupnost/


       

 

Tradicionalni slovenski zajtrk izvedli tudi na POŠ Vinska Gora 
 

Minuli petek smo tudi na podružnici dan začeli izredno zdravo – vsi smo zajtrkovali! In to ne kakšno 

hitro hrano iz supermarketa, ampak smo si privoščili domač temen kruh, maslo in mleko s kmetije, 

jabolka so bila celo iz našega kraja – od Sadjarstva Gradišnik in tudi med je bil lokalen, saj nam ga je 

poklonila domača Čebelarska družina Vinska Gora. 

Nihče se ni pritoževal, da je prišel v šolo pol ure prej – prav lepo smo se imeli! Ob desetih pa smo 

skupaj zapeli še Slakovega Čebelarja, družbo pa nam je delala v kranjsko sivko oblečena učenka, ki se 

je »pasla na medenih smrekah«, ki so jih okrasili učenci v prvi triadi. 
Nada Štravs 
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Mlada pesniška olimpijada 2018 

Letos je potekala že 8. Mlada Pesniška olimpijada. Tudi 

sama rada pišem pesmi, zato sem se prijavila in napisala 

pesem Spoznanje, za katero sem osvojila 2. mesto v 

kategoriji od 7. do 9. razreda. Letošnja tema so bile sanje in 

mi, mladi pesniki smo morali napisati čim bolj izvirno delo 

na to temo. 

Vse nagrajene avtorje so preteklo soboto povabili na 

podelitev priznanj v dvorec Bukovje v Dravograd. 

Nagrajenci smo dobili priznanja in predstavili svoje pesmi. 

Slišali smo tudi pesmi olimpijcev oziroma tistih 

srednješolcev iz cele Slovenije, ki so se odločili v dvorcu 

Bukovje ostati kar tri dni in se učiti ter širiti svoje znanje na 

področju pesništva. 

Pesniška olimpijada je bila vsaj zame nepozabna izkušnja, 

saj sem lahko slišala tudi druge zanimive in edinstvene 

pesmi ostalih nagrajencev in olimpijcev.      

Lana Jenko 

 

  

SPOZNANJE 

Sanje so znanje,  

so moje dognanje, 

so moje pisanje in moje 

spoznanje. 

So lepe ali grde, 

 so svetle ali črne. 

So moje, le moje, 

 so njene ali tvoje. 

Jaz sanjam leteče, stoječe, 

sedeče, 

se razne obleke  

ter čevlje in vreče. 

Dosežem vse želje, cilje in milje, 

preplezam vrhove  

in premagam strahove. 

Sanjam poklice,  

krivice in vse neresnice, 

želim pomagati, kaj dati in brati, 

svoje deliti, kaj znati, učiti. 

Želim si boljši svet, brez laži in 

vsega, kar boli. 

Želim si resnico, 

 pravico in mirno ptico, 

ki leti nad nami,  

nam poje, žvrgoli in srečo želi. 

Želim si veliko stvari,  

nič pa se kar ne dobi, 

zato ne bom le sanjala,  

bom tudi kaj dala, 

da dosežem svoje cilje,  

resnice in milje. 

 

Lana Jenko, OŠ Gorica 
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Kako nas je dinozaver Tiko naučil strpnosti 
in spoštovanja 
 

Na OŠ Gorica smo se v letošnjem šolskem letu odločili, da 

eno izmed prednostnih nalog šole posvetimo strpnosti in 

prijateljstvu. Učence smo pričeli s temo seznanjati že od 

samega začetka šolskega leta. Nalogo smo si zamislili kot 

projektni teden, ki se je odvijal ravno v tem tednu, od 12. do 

16. novembra. 

V sredo, 14. novembra,  so si učenci od 1. do 4. razreda ogledali lutkovno glasbeno predstavo 

Dinozaver Tiko in veliki zob. Ekipa izobraževalnega centa Eksena iz Šentjurja jim je na zanimiv in njim 

razumljiv način pobližje predstavila sporočilo strpnosti, spoštovanja in prijateljstva. 

Glede na odziv učencev jih je predstava navdušila in tudi opomnila na zelo pomembne človeške vrline, 

strpnost spoštovanje ter prijaznost, kar bogati naša življenja in hkrati krepi medsebojne odnose. 

Branka Tratnik Meh, prof. 

 

Igre talentov 
V petek, 16. 11. 2018, je v Domu kulture Velenje že drugo leto zapored 

potekala dobrodelna prireditev Igre talentov. Letošnjo prireditev sta 

vodila znan velenjski komik Uroš Kuzman ter radijski in televizijski 

napovedovalec Ambrož Kvartič. Za popestritev prireditve pa je 

poskrbel  tudi znan velenjski glasbenik in raper Nemir Tadija z 

gostoma. Vsekakor pa so bili glavni in v ospredju nastopajoči nadarjeni 

učenci iz vseh sedmih velenjskih osnovnih šol, ki so predstavili svoj 

talent na odprtem izvenšolskem odru. Našo šolo so uspešno 

predstavili odličen pianist Matej Ferlež in pevki Hana in Julija 

Dermol. Organizatorji prireditve so bili OŠ Gorica, Interact klub ter 

Rotary klub Velenje. Interact je svetovna organizacija (v okviru 

Rotary kluba), ki združuje mladostnike od 12. do 18. leta po celem 

svetu. Cilj te organizacije je spodbujanje mladih k aktivnemu 

ustvarjanju, druženju pa tudi dobrodelnosti. Klub organizira različne 

projekte in dejavnosti, ki so odvisni od interesa klubskih članov pod 

vodstvom mentorjev. Dobrodelnost se odvija predvsem na lokalnem 

nivoju v okviru zmožnosti in idej, ki jih mladi imajo. Sredstva, ki smo 

jih zbrali na prireditvi, so namenjena šolskemu skladu OŠ Gorica in 

počitnicam socialno ogroženih otrok v športnem taboru. 

Ania Marinčić Barić, 9.a 
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Krašenje smrečic na gradu 

Veseli december se je zares začel: mesto so osvetlili z množico 

lučk, grad nad mestom pa vsako leto privablja obiskovalce z 

razstavo prazničnih voščilnic in okrašenimi smrečicami. Za 

oboje poskrbijo otroci iz vrtcev in učenci iz šol Šaleške doline. 

Tudi letos je bilo tako. Muzej Velenje je že pred časom pozval 

otroke in mentorje k sodelovanju v ustvarjanju voščilnic in 

okraskov na temo kulturne dediščine. Tudi šolarji Gorice in 

Vinske Gore smo sodelovali z voščilnicami in z okrasitvijo dveh 

smrečic. 

Voščilnica prvošolke Nike Avberšek pod mentorstvom učiteljice 

Jane Tkavc je bila celo nagrajena, nekaj ostalih sodelujočih 

voščilnic pa smo našli med razstavljenimi. Smrečice smo že 

tradicionalno krasili četrtošolci. Imeli smo srečo z vremenom, 

saj ni bilo preveč mrzlo. Z rezultati smo bili zadovoljni, saj 

menimo, da sta naši smreki lepo okrašeni. Kdor pa si je želel 

videti še ostale, pa je moral na grad in si vse skupaj sam 

ogledati. In temu je vse skupaj tudi namenjeno – ogledu.  

Nada Štravs 
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NOVOLETNI BAZAR 

Na zadnji novembrski dan je našo šolo prevevalo živahno predpraznično vzdušje. 

Povsod so bile stojnice z domačimi dobrotami in izdelki učencev. Potekal je 

novoletni bazar, na katerega smo se v sklopu razrednih ur in dnevov 

dejavnosti pridno pripravljali že ves mesec. Nastali so lepi, unikatni in 

uporabni izdelki, ki izražajo ustvarjalnost učencev in bodo polepšali marsikateri 

dom. Ob prijetnem druženju smo začutili utrip praznikov, ki jih že z veseljem 

pričakujemo. 

S prodajo izdelkov smo zbrali kar 4.417,20 evra. Ves 

izkupiček smo namenili Šolskemu skladu in tako priskočili 

na pomoč nekaterim učencem. 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalno decembrsko srečanje mladih planincev 

na Tuševem 

V idiličnem sneženem jutru smo se člani planinskih krožkov 

(centralne šole Gorica in POŠ Vinska Gora) zbrali vsak pred svojo šolo. 

Iz dolgoletnih izkušenj vemo, da če startamo ob istem času, prispemo 

na Tuševo približno ob istem času – imamo torej zelo podobno dolgo 

pot. 

V Vinski Gori se nas je letos zbralo 26, na Gorici pa 28 in zaradi snega 

smo vsi napredovali malce počasneje in na cilj prispeli šele ob 10.45. 

Gospa Vikica na Tuševem se je že spraševala, če smo pohod 

odpovedali, pa jo pozabili obvestiti. Potem pa nas je bilo kar naenkrat 

v sobi 54 in nastala je prava gneča. Vsi pohodniki, ki smo s sabo prinesli 

http://www.osgorica-velenje.si/2018/12/16/tradicionalno-decembrsko-srecanje-mladih-planincev-na-tusevem/
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darilce presenečenja, smo ga oddali in mentorice (Mojca, Branka, Nada) smo jih opremile s številkami 

za žreb. Po malici pa smo izvedli žreb številk in vsak je moral rešiti še zanimivo uganko, ki se je skrivala 

v številki vsakega darilca. Dobitniki daril so bili videti z dobljenimi  presenečenji  kar zadovoljni. Malce 

so se otroci še poigrali na snegu na igrišču, starejši pa poklepetali, nato pa smo se vsi skupaj še 

fotografirali za spomin in jo nato mahnili proti dolini, vsaka skupina spet v svojo smer. Vinskogorčani 

smo se vračali preko Lipja, da smo naredili krožno pot, saj smo se zjutraj vzpenjali preko Gonžarjeve 

peči. Na poti so se nekateri še malce vozili po zadnji plati kombinezonov ali z lopatkami, celo kakšen 

dedi se je pridružil vnukom, kar je povzročilo veliko veselja prav pri vseh. 

Do 13. ure smo se vrnili v dolino, tako kot smo tudi načrtovali. Pa je minilo še eno prijetno druženje! 

                                                                                                                                                            Nada Štravs 

 

Decembrska prireditev uspela tudi na POŠ 
 

Dolgoletno tradicijo prednovoletnih srečanj več 

generacij v Vinski Gori nadaljujemo oziroma vsako leto 

znova poskrbimo, da jo ohranjamo. Tudi v četrtek, 14. 

12., smo to naredili. 

Krajevna skupnost in Društvo upokojencev ob koncu 

leta na srečanje povabita krajane, starejše od 70 let, in 

jih pogostijo. Starejši pa radi pogledajo nastope otrok, 

svojih vnukov in pravnukov. 

Zato smo učenci podružnice z učiteljicami pripravili 

kulturni program, kot gostje pa so nastopili še otroci iz 

vrtca in domača skupina Vingosi. Dvorana je bila nabito 

polna, kar nas je razveselilo, saj so ljudje po prireditvi 

obiskali tudi šolski bazar, ki smo ga skrbno pripravljali 

več  tednov. Tudi srečelov je odlično uspel, dobitke pa 

so pomagali zbirati učenci oziroma starši. Ves 

pridobljeni denar (prek 800 €, kar je glede na naše 

število učencev res veliko) bo namenjen šolskemu 

skladu za učence oziroma starše, ki potrebujejo pomoč 

pri plačilu različnih šolskih stroškov. 

Otroke je ob koncu programa obiskal še Božiček in jih 

razveselil z darili. Vsaka skupina otrok je z velikim 

pričakovanjem odnesla svoj paket v učilnico in že 

preizkusila družabne igre oziroma pregledala knjige in 

druge zanimive stvari iz vsebine zavojev. Božiček, 

hvala! 

Nada Štravs 
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Zakaj povzročaš bolečino? Petarde? Ne, hvala! 

Živali slišijo poke glasneje in intenzivnejše kot ljudje, saj imajo veliko bolj izostren sluh. Ali so petarde 

zares nujen način za izkazovanje novoletnega veselja? 

Ravno o tem ter o nepotrebni uporabi petard opozarjajo plakati, ki so izvrstna zamisel družbe TAM-

TAM. Vse uporabnike pirotehničnih sredstev oziroma petard spodbujajo, da pomislijo nase, na ljudi 

okoli sebe ter na morebitne poškodbe. Spomniti pa se je treba tudi na živali, ki v tem obdobju zaradi 

pokov doživljajo hudo stisko. 

Učenci in učenke so se ob plakatih in na ustvarjalnih listih lahko vživeli v stripovske junake psa, mačka 

in ptiča, ki so človekov najboljši prijatelj, vendar v prazničnem času, zaradi zabave ljudi, najbolj trpijo. 

Živalim so dodajali sporočila, ki bi jih le- te želele sporočiti. 

V tem času sicer poteka tudi vseslovenska akcija Bodi zvezda, ne meči petard, ki prav tako opominja 

na nevarnosti uporabe pirotehnike. 

  

http://www.osgorica-velenje.si/2018/12/19/zakaj-povzrocas-bolecino-petarde-ne-hvala/


       

 

 

MPZ priprave 
Mi ‘mamo se fajn, pa če vam prav je al’ ne … 
 

Končno smo dočakali pevske priprave v Gorenju pri Zečah, ki so 

letos popestrile praznični december. Pesem nas povezuje ves čas 

od jutra do večera. Poleg načrtovanega, trdnega in strokovnega 

dela je tudi naš prosti čas glasbeno obarvan. Glasba, petje in  ples 

nas združuje, saj odmeva po sobah, hodnikih in vsem domu CŠOD 

Gorenje.  Tako smo že skoraj povsem pripravljeni na nove pevske 

izzive. 

 

Večer glasbe Lojzeta Slaka 
 

Nedeljsko popoldne in večer smo pevci OPZ Gorica – POŠ Vinska 

Gora preživeli v družbi velikanov narodno zabavne glasbe. 

Skozi koncert nam je »družina Slak s prijatelji« predstavila zgodbo 

Lojzeta Slaka. V besedi in glasbi smo potovali od njegovega rojstva 

preko vseh uspehov, nastopov doma in v tujini do smrti. 

V veliko čast si štejemo, da smo bili k sodelovanju povabljeni tudi 

mi. Skupaj s hišnim ansamblom Lojzeta Slaka in harmonikarko Kajo 

Završnik smo pred polno dvorano odpeli Slakovo Mavrico ter 

ljudsko pesem Jaz sem muzikant. 

V soju žarometov smo se dobro počutili in si pridobili lepo 

izkušnjo. 

učiteljici Tjaša Lešnik in Sonja Drev Einfalt 

 
Tehniški dan v 4. b 

 
V soboto, 1. 12. 2018, smo imeli v 4. b tehniški dan. Šivali smo 
okraske za novoletno jelko ob Velenjskem gradu. K 
sodelovanju smo povabili tudi mamice in babice, ki so se nam 
pridružile pri šivanju. Njihovega obiska smo bili zelo veseli. S 
skupnimi močmi smo sešili pikaste nogavičke iz filca ter izdelali 
novoletne voščilnice z gumbi. Obiskat nas je prišel tudi gospod 
ravnatelj. Mamice in babice so mu povedale, da so se kar 
pomladile, ker so spet sedle v šolske klopi. 
V prijetni družbi smo preživeli veselo in ustvarjalno sobotno 
dopoldne, našo jelko pa že krasijo pikaste nogavičke. 
                                                                           Učiteljica in učenci 4. b 

  

http://www.osgorica-velenje.si/2018/12/09/mpz-priprave/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/11/27/vecer-glasbe-lojzeta-slaka/
http://www.osgorica-velenje.si/2018/12/05/tehniski-dan-v-4-b/


       

 

Kulturni dan: Stop obrekovanju!  

Ena od naših prednostnih nalog v šolskem letu 2018/2019 je 

tudi obeležitev mednarodnega dneva strpnosti in prijateljstva, 

ki ga je za 16. november razglasila Organizacija Združenih 

narodov. Glavni cilj tega projekta je namenjen spodbujanju 

strpnosti, spoštovanja, sodelovanja in prijateljstva med otroki 

in mladimi. 

Letošnja tema Stop obrekovanju! je bila izhodišče za izpeljavo 

kulturnih dni v 6., 8. in 9. razredu, izpeljali pa smo tudi projektni 

teden na to temo v ostalih razredih in z različnimi dejavnostmi. 

Učencem smo dali priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj 

ozavestijo pomen strpnosti in spoznajo problematiko 

obrekovanja. Spodbudili smo jih, da se še bolj zavedajo 

pomena strpnosti in da razmišljajo, kaj prinaša obrekovanje in 

kakšne so njegove posledice, veliko pozornosti pa smo 

namenili še razvijanju in negovanju medsebojnih odnosov, ki 

vsebujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje, ter k 

spodbujanju medsebojnega prijateljstva in sodelovanja. 

Učenci so si ogledali film Čudo in se v različnih delavnicah na 

temo drugačnosti in tudi strpnosti likovno, literarno in 

glasbeno izražali, preizkusili pa so se še v videoprodukciji. 
 
 

Projektni teden smo zaključili z naslednjimi mislimi: 
 

Bodimo pazljivi, ko izbiramo besede, ki jih namenjamo drugim. 
Imamo možnost, da spreminjamo svet na boljše. 

Začnemo lahko danes. 
Z besedami, nato še z dejanji. 

Če obrekuješ druge, bodo tudi oni tebe.  
Premisli, če se splača obrekovati. 

Obrekovanje ni dobro! 
Pomisli, kako se oseba počuti, če jo nekdo obrekuje. 

  

 
Ceni tisto, kar si. 

Bodi ponosen na to, kar imaš. 
Nikoli se ne sramuj svojih bližnjih. 

Spoštuj svoj izgled, tudi če si drugačen, se razlikuješ v nečem od ostalih. 
Ceni svoje prijatelje. 

Ne glede na to, kar si, nikoli se ne predaj, vedno vztrajaj, nikoli ne veš, kako ti bo to prišlo prav v življenju. 
Najpomembnejše pa je, da imaš rad samega sebe. 

Nikoli se ne pretvarjaj, da si nekdo drug samo zaradi tega, da bi te drugi imeli radi. 
Bodi to, kar si in uživaj v življenju, nikoli se ne norčuj iz drugih, saj se ti na koncu vrne. 

Na koncu koncev – vsi smo ljudje.  (Sara Obradović) 

Nekdo je prišel nekega dne ves 
razburjen k modremu Sokratu. 
“Poslušaj, moram ti povedati, kako 
je tvoj prijatelj …” 
“Počakaj!” ga je prekinil filozof. “Si 
to, kar mi nameravaš povedati, 
precedil skozi tri cedila?” 
“Tri cedila?” se začudi prišlec. 
“Da, moj prijatelj, tri cedila. Prvo je 
cedilo RESNICE. Si preveril, če je 
to, kar mi hočeš povedati, 
resnično?” 
“Nisem. Slišal sem, da ljudje o tem 
govorijo.” 
“Dobri moj prijatelj. Gotovo si to 
precedil skozi drugo cedilo – 
cedilo DOBROTE. Je kaj dobrega v 
tem, kar mi želiš povedati, čeprav ni 
gotovo, da je vse resnično?” 
“Ne!” odgovori človek že precej v 
zadregi. 
“Ni govora o čem dobrem. Ravno 
nasprotno.” 
“Hm!” ga prekine ponovno modrec. 
“Poskušajmo še s tretjim cedilom. 
Je to vsaj KORISTNO, kar bi mi rad 
povedal?” 
“No, ni ravno koristno.” 
“V redu,” reče Sokrat.  
“Če to, kar hočeš povedati, ni 
resnično, niti dobro, niti koristno, 
zakaj bi mi to rad povedal?” 

 

Tri Sokratova cedila 



       

 
  



       

 
Petošolci smučajo na Golteh 
Od ponedeljka, 11. 2. 2019, do petka, 15. 2. 2019, je na Golteh za petošolce potekala brezplačna šola 
smučanja v sodelovanju z MO Velenje in SK Velenje v okviru projekta Naučimo se smučati. 
 

 

 

 

 

Šola v naravi na Kopah 

Šestošolci OŠ Gorica smo marec začeli zelo aktivno, saj smo se v času od 4. 3. 2019 do 8. 3. 2019 

udeležili šole v naravi na Kopah. Vsak dan smo uživali v smučanju. V ponedeljek smo izvedli poskusno 

smuko in se razdelili v skupine, torek in sreda sta bila namenjena vadbi, tekmovanje v veleslalomu pa 

smo zaradi slabega vremena morali odpovedati. Vremenu smo tako prilagodili tudi izvedbo programa. 

V času, ko nismo smučali, smo imeli pouk, udeležili smo se dveh predavanj, in sicer o varnosti na 

smučišču in nevarnostih v gorah, izdelali smo voščilnice in se pripravljali na zabaven večer s 

predstavitvijo sob. Zvečer smo si ogledali film in odšli na zabavo v maskah. Teden je hitro minil in polni 

lepih vtisov ter novega smučarskega znanja smo se odpravili domov. 

razredničarki 6. razredov 

 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/02/13/petosolci-smucajo-na-golteh/
http://www.osgorica-velenje.si/2019/03/07/sola-v-naravi-na-kopah/


       

 
V Vinski Gori zime ni več 

Na pustni torek smo zimo dokončno odgnali! Pri tem početju so nam na POŠ pomagali KURENTI iz 

velenjskega društva, ki se trudi ohranjati tradicijo teh zanimivih, unikatnih slovenskih pustnih likov. 

Preko dvajset odraslih in nekaj otrok si je nadelo težke kostume in se prišlo predstavit šolarjem in 

otrokom iz vrtca v Večnamenski dom. Pravo veselje jih je bilo pogledati in tudi slišati, saj so s svojim 

zvonjenjem izredno glasni. Njihovi kostumi tehtajo od 25 pa tudi do preko 40 kg. Pod njimi je zelo 

vroče, še posebej ker ne mirujejo, ampak S PLESOM ODGANJAJO ZIMO IN KLIČEJO 

POMLAD. Predstavili so nam tudi pokanje z bičem in podrobneje opisali njihovo opremo in navade. 

Maskirali smo se tudi šolarji in učiteljice, zato smo zadnjo uro pouka namenili pustnemu rajanju. Prav 

lepo smo se imeli, obenem pa tudi nekaj novega naučili! 

Nada Štravs 

  

http://www.osgorica-velenje.si/2019/03/07/v-vinski-gori-zime-ni-vec/


       

 
 

Mladi planinci obiskali grad Žovnek in Braslovško 
jezero 
 
 
V soboto (9. 3.) se je že zjutraj naredil prekrasen dan – topel in 
obsijan s soncem. Prav nič težko ni bilo vstati in po zajtrku vzeti 
nahrbtnik z malico ter obuti planinske čevlje. Iz Vinske Gore je na 
avtobus prišlo vseh 32 prijavljenih, na Gorici pa je bila številka 
zaradi nekaj manjkajočih nazadnje precej podobna. 
 
Odpeljali smo se mimo Letuša in Braslovč, v bližino Žovneškega 
jezera. Izstopili smo in pot nadaljevali peš po markirani in ne preveč 
dolgi poti vse do gradu. Tam so nas lepo sprejeli, saj sta za 
dobrodošlico v obliki različnih peciv in pijač poskrbela babica in 
dedek dveh naših učenk, ki sta doma v bližini gradu in redno 
pomagata tudi pri obnovi le-tega. Kasneje smo izvedeli, da grad že 
nekaj let ob nedeljskih dopoldnevih prostovoljno obnavljajo pridni 
domačini in rezultati njihovega dela so že lepo vidni. Vsa čast jim –  
zelo so pridni. Učiteljica Branka je zgodovinarka in nam je zato z 
lahkoto predstavila glavne dogodke s tega območja, ki so se 
dogajali v preteklih stoletjih. Črpala jih je iz knjig, ki jih je napisal 
domačin Franc Kralj. Po gradu smo se lahko sprehodili, tudi v lepo 
urejen stolp so nas spustili, v njem se izvajajo tudi poroke in drugi 
slavnostni dogodki. 
 
Po skupnem fotografiranju smo se z gradu odpravili proti 
Braslovškemu jezeru. Pot nas je vodila skozi lepo urejeno naselje 
in gozdiček, pa spet skozi naselje novih hiš in do jezera. Tam so 
otroci lahko opazovali, kako so ribiči v vodo spuščali vedra rib, kar 
je bilo nadvse zanimivo. Ker je sonce prijetno grelo, smo tam tudi 
pomalicali in se malce dalj časa zadržali ter poklepetali. A ker ura 
neprestano teče in nič ne reče, smo morali ob dogovorjenem času 
zapustiti raj ob jezeru in se vkrcati v avtobusa, ki sta nas odpeljala 
domov. 
Preživeli smo prav prijeten in poučen dan. 

Nada Štravs 
 

  

http://www.osgorica-velenje.si/2019/03/10/mladi-planinci-obiskali-grad-zovnek-in-braslovsko-jezero/
http://www.osgorica-velenje.si/2019/03/10/mladi-planinci-obiskali-grad-zovnek-in-braslovsko-jezero/


       

 
 

 

V Vinski Gori smo obeležili praznik žena in mater 
 
Na prvi dan pomladi smo se v večnamenski dvorani zbrali otroci 
vseh skupin vrtca ter šolarji s svojimi družinami (predvsem 
ženskim delom),  vzgojiteljice, učiteljice, ravnatelj šole Gorica 
ter nekateri predstavniki društev v kraju. 
Na odru so se v posameznih točkah programa predstavili vsi 
otroci, eni več, drugi manj, vsi pa z enim samim namenom – 
pokazati nekaj lepega svoji mami, babici, sosedi … In menim, 
da jim je v celoti  uspelo! Vsaj tako je bilo čutiti , ko so zadovoljne 

ženske zapuščale dvorano, vsaka s svojo rožico. Da pa so jo lahko 
prejele iz rok svojih nadobudnežev, je poskrbel ravnatelj šole 

Gorica, ki je lončnice priskrbel. Vse prisotne v dvorani je tudi 
nagovoril in nam s prijaznimi besedami polepšal dan. Starši pa 
so večer prej s pomočjo KS Vinska Gora pomagali pripraviti 
dvorano. Še enkrat smo vsi skupaj dokazali, da je v slogi moč! 

Nada Štravs 

 
 

Športni dan – drsanje 
 

    Učenci 1. in 2. razreda POŠ Vinska Gora so 
se v četrtek, 7. 3. 2019, z avtobusom 
odpeljali v Velenje na drsališče. Učiteljici 
Mojca in Petra sta prek zanimivih iger in 
vaj večino učencev  naučili osnovnega 
drsanja, nekatere pa tudi že zahtevnejših 
drsalnih gibov. Zelo so uživali in se imeli 
res super! Ob koncu so učenci na poligonu 
opravili še naloge za športni program Zlati 
sonček. Prav vsi so bili uspešni! 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/03/24/v-vinski-gori-smo-obelezili-praznik-zena-in-mater/
http://www.osgorica-velenje.si/2019/03/11/sportni-dan-drsanje-2/


       

 
 
Z Letom metuljev med najboljše 
 
V Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih so v četrtek, 14. 
februarja 2019, pripravili zaključek literarnega natečaja Bodi 
pisatelj/pisateljica 2019. Na letošnji, že šesti natečaj v slovenskem 
jeziku za osnovnošolce druge in tretje triade in peti v tujih jezikih za 
osnovnošolce tretje triade ter srednješolce, je prispelo 160 kratkih 
zgodb v slovenskem jeziku ter 84 v angleščini in nemščini. 
 
 
Naša učenka Ania Marinčić Barić je spisala zgodbo Let metuljev in bila po izboru komisije spet 
najboljša v 3. triadi. 

 

 
 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/03/18/z-letom-metuljev-med-najboljse/


       

 
Planinski krožek na »veliko« soboto na Veliko planino 

 

Vremenska napoved je bila krasna, stabilna. In res je sončno, toplo, 

jasno pomladno vreme trajalo kar ves praznični podaljšani vikend. 

 

Skoraj 50 oseb je v soboto oprtalo nahrbtnike in se v planinski 

opravi podalo proti avtobusu, ki nas je odpeljal proti Mozirju, 

Gornjemu Gradu, preko Črnivca do Volovjeka in Rakove ravni. Tam 

smo z vodnico, učiteljico Branko, začeli s hojo. Povzpeli smo se 

proti Gojški planini, nato pa na Malo planino. Nekateri smo se z 

mlajšimi otroki podali proti kapeli Marije Snežne in nato do 

Domžalskega doma, druga skupina pa je šla na Veliko planino in 

nato do Zelenega roba. Nato so tudi ti pohodniki prišli do 

Domžalskega doma, od koder smo se spet skupaj spustili v dolino 

proti Marjaninim njivam. 

 

Večino časa smo hodili po vijolični preprogi, saj so žafrani planino 

skorajda prekrili. Vmes se najdejo tudi otočki belega in skorajda že 

rdečega, starejšega teloha, pa svišča, zvončkov in drugih čudovitih 

cvetic. Tu in tam ležijo še zaplate snega, ki so razveselile otroke, da 

so naredili in vrgli tudi kakšno kepo. 

 

V katerokoli smer na planini pogledaš, povsod je kaj lepega. Leseni 

pastirski stani imajo posebno okroglasto obliko, strehe so pokrite 

s prijaznimi skodlami. Vsaka pastirska bajtica ima leseno ograjo, ki 

živini preprečuje dostop v notranjost. Prečudovita je ta edinstvena 

arhitektura, treba jo je ohraniti! 

 

Na tokratni turi je bilo res prijetno. Lepota planine in lepo vreme 

je na pohodnike delovala pomirjujoče in ob času odhoda nas je 

morala vodnica kar priganjati, saj bi večina v lepem okolju kar še 

ostala. A vsega lepega je enkrat konec in tudi mi smo se morali 

vrniti v dolino.  V Velenje in Vinsko Goro smo prišli s polurno 

zamudo, a nihče zaradi tega ni bil slabe volje.  

Nada Štravs 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/04/23/planinski-krozek-na-veliko-soboto-na-veliko-planino/


       

 
                                                                                                                                                     

Zaključna prireditev gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline 
(23. april 2019) 

 

V četrtek, 28. marca 2019, je bila v Domu kulture zaključna prireditev gibanja Mladi raziskovalci za 
razvoj Šaleške doline, kjer so podelili priznanja in nagrade. Skozi program je raziskovalce in njihove 
mentorje ter ostale obiskovalce na sproščen in hudomušen način popeljal dr. Ambrož Kvartič. 
Atraktivna projekcija v ozadju je bila delo dijakov in mentorja Petra Vrčkovnika Elektro in računalniške 
šole Šolskega centra Velenje. Pia Katarina Kremžar, dijakinja 2. letnika gimnazije, je poskrbela za 
odlični glasbeni točki, plesalke plesne šole Spin Elena Vučetič, Lara Mlinšek in Lana Djuričič  so 
navdušile s svojo razgibano plesno točko. 

Raziskovalna naloga SETEV ZELENJAVE SE PRIČNE Z IZBIRO SEMENA 

Avtorica: Lana Jenko, 8. razred 

Mentorica: Branka Mestnik 

POVZETEK 

Za raziskovalno nalogo smo se odločili zato, ker obravnava aktualno temo o semenarstvu. Zelenjava 

je bogat vir zdravju koristnih snovi. Lokalno pridelana ima višjo hranilno vrednost. Iz katerega semena 

pa je zrasla? Seme je kulturna dediščina, rastlina v malem, njen začetek življenja. Mora biti zdravo, da 

bo iz njega zrastla zdrava zelenjava. Kalivost smo preizkusili z domačim, ekološkim in konvencionalnim 

semenom različnih vrst zelenjave. Ugotovili smo, da najhitreje kalijo konvencionalna semena, kalivosti 

je 77 %. Počasneje kalijo ekološka (91 % kalivost) in domača semena (97 % kalivost). Od pridelovalcev 

oz. prodajalcev zelenjave na Mestni tržnici Velenje in Celje smo izvedeli, da najpogosteje posejejo 

konvencionalna (37 %) in domača (30 %) semena, nekateri tudi hibridna semena iz uvoza. Presenetilo 

nas je, da je med anketiranimi samo en pridelovalec prodajal zelenjavo, ki je zrastla iz ekološkega  

http://mladiraziskovalci.scv.si/novice?id=335


       

 
 

semena. Intervju smo opravili s tremi pridelovalci semen. Skrbno in odgovorno pridelujejo domača, 

avtohtona semena v sklopu društva Ajda in ekološka semena v semenski hiši Amarant. 

Konvencionalna pridelava semen za Semenarno Ljubljana poteka na Ptuju. Vsi pridelovalci 

poudarjajo, da je lokalno seme dragoceno, osnova samooskrbe. Toda pridelava je premajhna (10 %). 

Na trgovinskih policah prevladujejo cenena uvožena semena. 

Bliža se čas setve. Izberite semena, ki so že stoletja prilagojena na slovensko zemljo. 

 

 

Raziskovalna naloga  

AKVAPONIKA – IZDELAVA IN PREVERJANJE DELOVANJA SIMBIOTIČNEGA 

EKOSISTEMA V VAŠI DNEVNI SOBI 

Avtorja: Matevž Poličnik, 9. razred, Filip Pušnik Jamnikar, 9. razred 

Mentorici: Branka Mestnik, dr. Helena Poličnik, univ. dipl. biol. 

POVZETEK 

Raziskovalna naloga temelji na načrtnem ugotavljanju zakonitosti delovanja akvaponike in izdelavi 

manjšega akvaponičnega sistema. Pojem akvaponika je v našem okolju manj poznan. Predstavlja 

združitev vzreje vodnih organizmov (v našem primeru akvarijskih rib), tj. akvakulture, ter gojenje 

rastlin, tj. hidroponike.  

Za izvedbo poskusa smo zasnovali in izdelali sistem akvaponike. Potrebovali smo akvarij in pleksi 

steklo (nosilec za plastični lonec za rastline), ki predstavlja pokrov na vodni gladini. Za črpanje vode v 

»rastlinski del« sistema smo dodali vodno črpalko, katere pretočno moč smo določili s poskusom. V 

prvem poskusu so vse nasajene rastline začele gniti, ker je bila pretočnost črpalke prevelika (150 l/h). 

Ugotovljena optimalna pretočnost za zgrajen sistem je 50 l/h.  

Izdelali smo dva sistem akvaponike. V enega smo naselili gupije (Poecilia reticulata), v drugega 

notropis (Notropis lutrensis). Izbrana rastlina za poskus je bila grmičasta bazilika. Z raziskavo smo 

ugotovili, da akvaponika omogoča samostojno delovanje in samooskrbo rib ter rastlin v okviru 

simbiotičnega ekosistema. Spoznali smo, da so gupiji boljša izbira kot notropisi. Kljub temu, da smo 

sklepali, da bo raven kisika enaka, se je le-ta spreminjala glede na prezračevanje v sobi. Akvaponika 

je presenetila s svojo uporabnostjo in inovativnimi rešitvami, ki jih ponuja, saj omogoča samooskrbo 

in izrabo prostora. 

 

 

 



       

 
 

Pokaži, kaj znaš 

V četrtek, 25. 4. 2019, ob 18. uri je bilo na naši šoli zelo živahno in polno adrenalina. Potekal je naš 1. 

šolski šov POKAŽI, KAJ ZNAŠ. 

Na avdicijo se je prijavilo 56 učencev. Strokovna komisija je januarja 2019 izbrala 21 izvrstnih točk, ki 

so v četrtek zablestele na odru. Nastopajoči učenci ter učenke iz OŠ Gorica ter Vinske Gore so dokazali, 

da so talentirani za petje, igranje na instrumente, ples ter karate. 

Vsem nastopajočim iskrene čestitke. Naslednje leto se spet vidimo. Do takrat pa tuhtajte, tuhtajte … 

kateri so vaši talenti. 

 

  

http://www.osgorica-velenje.si/2019/04/26/pokazi-kaj-znas/


       

 
Vzorčno mesto 

Tretješolci so se v torek, 7. 5. 2019 (3. b), in v sredo, 8. 5. 2019 (3. a), na 

3. tehniškem dnevu pobližje spoznali s fosili, genetiko ter dinozavri. Odšli 

so v Vzorčno mesto v Velenju in bili presenečeni, ko so kot obiskovalci 

lahko izvajali poskuse, mikroskopirali jagode ter odkrivali interaktivne 

učne postavitve (vijačnica DNK, nastanek sveta …). Največje navdušenje 

je prevladovalo pri zavzeto sodelovalnem iskanju ključa skrivne sobe in 

pri vživljanju v poklic arheologa, kjer so iz mivke izkopavali najdbe. Na 

koncu so bili vsi mnenja, da se 

morajo v svet znanosti ter 

preteklosti vsekakor še podati.  

 
 
 
 
Pevci srebrni na regijskem tekmovanju 
V soboto, 25. 5. 2019, je v Šentjurju pri Celju potekalo regijsko 

tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov “Od Celja do 

Koroške”.  Na tekmovanju je zapelo 21 otroških in mladinskih pevskih zborov, ki jih je izbrala 

strokovna žirija ocenjevalcev območnih revij. 

Regijskega tekmovanja sta se prvič udeležila OPZ Gorica POŠ Vinska Gora (78,7 točke) in MPZ OŠ 

Gorica (77,7 točke). Oba zbora sta se predstavila odlično in za nastop prejela SREBRNO PRIZNANJE. 

Mladinski zbor je izvajal skladbo Razprimo jadra skladateljice in zborovodkinje ge. Katje Gruber, ki je 

izvedbo skladbe po nastopu pohvalila. 

Iskrene čestitke vsem pevcem in seveda hvala vam, starši, za vso spodbudo in podporo. 

Vesela in ponosna sem na vsakega izmed vas, dragi pevci. 

Zborovodkinja Tjaša Lešnik 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/09/vzorcno-mesto/
http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/27/pevci-srebrni-na-regijskem-tekmovanju/


       

 
Športni dan na POŠ Vinska Gora 
Zadnjega šolskega dne v šolskem letu se naši učenci še 

posebej veselijo, saj vedo, da bodo po celoletnem trudu v 

tekmovanjih v mnogih športnih disciplinah končno 

izvedeli, kdo med njimi je bil najboljši v posameznem 

razredu tako med dečki kot med deklicami in kdo sploh 

najboljši na šoli. 

Tudi minuli petek smo izvedli tak športni dan. Zaključili 

smo celoletni projekt »TEČEM Z GLAVO, GIBANJE JE 

ZDRAVO«. Vse dopoldne so bili učenci zelo aktivni, 

pomerili so se v različnih štafetnih igrah, opravljali naloge 

s kolesi, igrali igre z žogami in nazadnje dočakali 

razglasitev najboljših. 

 

Mladi likovniki na OŠ Gorica 
V času Kulturnega maratona so bili likovniki na šoli zelo 

aktivni. V torek, 14. 5. 2019, so se udeležili zaključka 

natečaja Cinkarne Celje. Štirinajst učencev, ki obiskujejo 

izbirni predmet likovno snovanje 1, je oblikovalo družabno 

igro spomin na temo različnih  dejavnosti Cinkarne. Na 

zaključni prireditvi so si ogledali predstavo čarodeja 

Tomija. Za svoje delo so prejeli diplome in praktične 

nagrade. 

Med tednom so po šolskih hodnikih pripravili razstavo 

izdelkov, ki so jih izdelali pri urah likovne umetnosti. 

Izdelki so predvsem s področja prostorskega oblikovanja 

in kiparstva. Predstavljena so dela učencev od 5. do 9. 

razreda.  

11 učencev, ki so se s svojimi deli uvrstili na regijski nivo 

natečaja Evropa v šoli, se je udeležilo podelitve v Domu 

kulture Velenje. Šest se jih je uvrstilo na državni nivo. 

V okviru 9. medgeneracijskega festivala, ki je potekal od 

13. 5. do 18. 5. 2019, se je 9 učenk likovnega snovanja 2 

udeležilo likovne delavnice v Mladinskem centru.  

 

Skupaj s članicami likovnega krožka Perspektiva z 

Univerze za tretje življenjsko obdobje so pod 

mentorstvom učiteljice Danice Arzenšek  v grafični tehniki 

monotipija ustvarile strip z naslovom Stari, novi bonton. 

Nastale grafike smo zvezali v tri zvezke stripov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/27/sportni-dan-na-pos-vinska-gora/
http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/21/mladi-likovniki-na-os-gorica/


       

 
  



       

 
Noč branja 

 

V petek, 17. 5. 2019, smo se zbrale v šoli na 

zaključni prireditvi Kulturnega maratona, Noči 

branja. Otovorjene z dobro voljo smo se 

odpravile v knjižnico, kjer smo odložile vse, kar 

smo potrebovale za udobno branje in spanje. V 

gospodinjski učilnici smo same pripravile okusne 

palačinke in vaflje z nutelo, jagodnim prelivom in 

smetano, da so napolnili naše želodčke za celo 

noč. Po večerji smo kratek čas igrale družabne 

igre. Sledilo je predavanje in pogovor  o pomenu 

branja. Ob desetih smo zlezle v spalne vreče, 

prižgale naglavne svetilke in začele brati vsaka 

svojo knjigo. Več kot polovica udeleženk je brala 

do dveh zjutraj, najdlje pa je vztrajala 

sedmošolka Ida Preložnik, ki je knjigo odložila ob 

pol štirih zjutraj. Ko smo se prebudile, nas je v 

gospodinjski učilnici že čakal zajtrk, ki je bil prav 

tako odličen kot večerja. Pospravljanju knjižnice je 

sledila podelitev nagrad najbolj vztrajnima 

bralkama, potem smo se vesele in zadovoljne 

razšle.  Vsem bralkam bo ta noč še dolgo ostala v 

lepem spominu. 

Sedmošolka Lea Videmšek 

 

  

http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/20/noc-branja/


       

 
Mladi planinci pokukali v Avstrijo 

Letošnja pomlad je prav muhasta in vreme tudi za minulo soboto 

(18. 5.) ni bilo prav zanesljivo. A ker nismo iz sladkorja in se radi 

podajamo v naravo, smo se člani planinskih krožkov z nekaj 

spremljevalci vseeno podali na pot. 

Jutro v Vinski Gori in na Gorici je bilo lepo, vedro. 17 pohodnikov 

iz POŠ in 11 iz centralne šole se je vkrcalo na avtobus in odpeljali 

smo se proti Slovenj Gradcu ter naprej proti Dravogradu. Imeli smo 

velik – dolg avtobus, čeprav smo naročili manjšega. Veliki za v hribe 

pač niso praktični, saj ne morejo zvoziti nekaterih ovinkov. Mimo 

najvišje ležeče šole v Sloveniji na Ojstrici je še šlo, nato pa smo se 

na nekem ovinku malce višje morali izkrcati in nadaljevati peš. Pa 

nič zato, saj smo planinci! Kar kmalu smo prispeli do planinskega 

doma na Košenjaku, a se nismo ustavili, saj smo želeli prej priti na 

vrh. Odločili smo se pravilno, saj je začelo rahlo rositi, na vrhu pa 

je bilo kar nekaj megle, zato z razgledom ni bilo nič. Visok je 1522 

m in tu in tam smo opazili še kakšno zaplato snega. Smo pa lahko 

od blizu pokukali v Avstrijo in stopili malce na njihovo ozemlje. Po 

kratkem oddihu in okrepčilu smo se spustili do planinskega doma 

in si v njem privoščili malico. Nekateri so se poigrali na igrišču ob 

domu, drugi pa v miru popili kavico ali čaj, ali pa poskusili sveže 

pečen jabolčni »štrudelj«. 

Naš izlet se v koči še ni končal, zato smo kmalu spet vzeli pot pod 

noge in jo mahnili do avtobusa, ki nam je po ozki gorski cesti prišel 

naproti. Odpeljal nas je še v Kotlje, kjer smo si ogledali domačijo 

našega pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. No, takrat 

je že močno sijalo sonce in »Prežihova bajta« je bila prav lepa. 

Vodička nam je povedala mnogo zanimivega o pisatelju , njegovem 

težkem življenju in o delih, ki jih je napisal in nam jih zapustil v 

branje. Njegove »Solzice« verjetno pozna vsak odrasel Slovenec. 

Ogledali smo si staro hišo s črno kuhinjo, kaščo  s kletjo in vrt – vse 

je lepo vzdrževano. Zagotovo si bodo mladi planinci zapomnili vsaj 

delček tega, kar so videli in doživeli. 

Izlet je pripravila planinska vodnica Branka Mestnik, na poti sva bili 

za spremstvo tudi vodnica Marija Lesjak in mentorica Nada Štravs. 

V tem šolskem letu je bila tu zadnja tura – ponovno se bomo v 

hribe podali jeseni. Veliko užitkov v naravi želim vsem šolarjem 

tudi med počitnicami, ki se hitro bližajo! 

Nada Štravs 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/19/mladi-planinci-pokukali-v-avstrijo/


       

 
KONCERT OPZ OŠ GORICA ob izidu zgoščenke V SRCU NOSIMO PESEM 

Ema Kač in Anže Blažič, ki sva osnovnošolsko 

pot od prvih črk prestrašenega prvošolčka do 

najstniškega devetošolca prehodila po 

hodnikih OŠ Gorica, sta občinstvo popeljala 

skozi glasbeni večer, s katerim je OPZ OŠ Gorica 

ponosno v svet poslal tretjo zgoščenko s 

pomenljivim naslovom V srcu nosimo pesem in 

na kateri smo lahko prisluhnili repertoarju 

pesmi, s katerimi so naši pevci pod taktirko 

zborovodkinje Miahaele Verdnik z ubranim 

petjem in mehkim zlitim zvokom desetletje 

navduševali ocenjevalno komisijo na 

najpomembnejših tekmovanjih. Koncert so 

popestirili še posebni gostje. Vse druži ljubezen 

do glasbe, petja in tudi OŠ Gorica. Prepevale so 

nam solistke Daša Prelog, Julija in Hana 

Dermol, Anja Vodošek, po strunah violončela in 

violine sta se sprehajali Hana Žlicar in Jerneja Srebernjak, s flavto se je predstavila Špela Zamernik, 

klavirske tipke pa sta krotili Katja Žličar in Tjaša Lešnik.  

 

53. Srečanje mladih raziskovalcev prineslo 11 zlatih priznanj 
 

V torek, 14. maja 2019, je bilo v Murski Soboti že 53. državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. 

Iz gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline so skupno poslali 39 raziskovalnih nalog (23 

osnovnošolskih in 16 srednješolskih). V drugi krog se je uvrstilo 24 nalog (16 OŠ in 8 SŠ). Z zlatim 

priznanjem je nagrajena naloga Anžeta Maja Blagusa z naslovom  

Elektronski sistem evidence prehrane. 

   

http://mladiraziskovalci.scv.si/novice?id=336


       

 
Večer kamišibaj gledališča 

V sredo, 15. 5. 2019, ob 18.30 je bil v naši knjižnici VEČER 

KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA. 

Tretješolci so predstavili tri zgodbice, ki so si jih sami 

izmislili: Rokavička, Tri male ovčke in Medved in prijatelji. 

Četrtošolci so predstavili ljudsko pravljico Janček ježek in 

umetni pravljici Špicparkeljc in Mizica, pogrni se. 

Dandanes, ko postajamo siti ekranov, digitalizacije, 

masovnih zabavnih prireditev in brezosebnih odnosov, je 

kamišibaj dragulj, ki s svojo toplino in neposrednostjo na 

pristen način – kot nekoč – poveže ljudi ob pripovedovanju 

zgodb. 

Drugi del večera smo posvetili našemu mestu. 

Velenje namreč septembra praznuje 60 let. Naši 

učenci so ob tej priložnosti občinstvo navdušili z 

izjemnimi govornimi nastopi: Velenje nekoč, 

Kulturnozgodovinski spomeniki v Velenju, Turizem 

v Velenju in Velenje jutri. 

 

 

 

 

 

Glasbeno-gledališka in filmska poslastica za vse učence 
V sredo, 15. 5. 2019, je šolski sklad učencem naše šole polepšal deževno dopoldne. Vsi učenci od 1. 

do 5. razreda so se z avtobusom odpeljali v Šmartno ob Paki. V kulturnem domu so si ogledali Muzikal 

Pravljični direndaj v izvedbi učencev OŠ bratov Letonja.  Skoraj 50 nastopajočih ubrano poje, pleše, 

igra in ob vsem tem tudi glasbene spremljave sami odigrajo v živo. Naši učenci in učiteljice smo bili 

navdušeni. Iskreno čestitamo vsem nastopajočim in 

njihovim mentoricam. Je pa na šolo »prišla« tudi 

pohvala, da imamo na Gorici pridne otroke, ki se 

kulturno obnašajo in so odlično občinstvo. To se lepo 

sliši. 

Učenci od šestega do devetega razreda so si v kinu 

Velenje ogledali sodobno in dinamično mladinsko 

romantično komedijo z elementi kriminalke GAJIN 

SVET. Film opozarja na težave, s katerimi se v 

sodobnem svetu na eni strani srečujejo otroci, na drugi 

pa njihovi starši, saj obravnava zagate, ki so del našega vsakdana: ločitev staršev, odtujenost v družini 

in nevarnosti svetovnega spleta in družbenih omrežij. V sebi nosi tudi izobraževalno noto, saj igralci s 

kratkimi pozivi nagovarjajo občinstvo k previdni uporabi spleta. 

KAMIŠIBAJ 

To je pripovedovanje ob slikah, ki so vložene v 

lesen oder. Pripovedovalec ob pripovedovanju 

menja slike, ki prikazujejo dogajanje na odru. 

Slike vabijo k bližini, zato je kamišibaj za manjšo 

skupino gledalcev. 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/16/vecer-kamisibaj-gledalisca/
http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/17/glasbeno-gledaliska-in-filmska-poslastica-za-vse-ucence/


       

 
 

Večkrat nagrajeni film je prepričal tudi naše učence. Zagotovo jim bo v spominu ostal tudi pogovor z 

režiserjem Petrom Bratušem, ki je sledil ogledu filma. 

 

PREVOZ, MUZIKAL, FILMSKO PREDSTAVO IN POGOVOR Z REŽISERJEM JE VSEM UČENCEM PODARIL 

NAŠ ŠOLSKI SKLAD. 

Barbara Trebižan, prof. 

 

 

Lepopis – lepo pišem z roko  

V  tednu kulturnega maratona smo si lahko na šolskih 

hodnikih in v knjižnici ogledali razstavo na temo lepopis. 

Vsi naši učenci so prepisali odlomke iz del pisateljice Janje 

Vidmar, ki je bila gostja na podelitvi bralne značke, in 

najboljše smo razstavili. Tri deklice in trije dečki iz vsakega 

oddelka so si prislužili priznanje, najboljša deklica in 

najboljši deček pa sta poleg  priznanja prejela še nagrado 

– nalivnik. 

Vsem iskreno čestitamo! 

Pouk lepopisja v osnovni šoli na Slovenskem 

Pisanje in lepopisne vaje so poučevali že v srednjeveških 

šolah. Konec 18. stoletja je bila na Slovenskem uvedena 

splošna šolska obveznost od 6. do 12. leta. Leta 1814 so 

izšla “Navodila za lepopis”, namenjena za učitelje pri 

pouku lepopisja. “Lepopisne vaje” Janeza Levca iz leta 

1903 in še nekateri priročniki pričajo o skrbi šolnikov, da 

nauče učence lepo pisati. Lepopis so v 19. stoletju 

poučevali v vseh razredih osnovne šole po dve uri na teden. Po letu 1929 so poučevali pisanje v prvih 

štirih razredih osnovne šole po eno šolsko uro na teden. Leta 1959 je bil ta predmet ukinjen kot 

samostojen predmet. 

Pisava vsakega od nas je posebna, izvirna in neponovljiva. 

Morda pa se bo, tuhtam, pri ljudeh znova pojavila potreba po obvladanju lepopisa. Brez prisile. Le 

zaradi žlahtnosti. 

Barbara Trebižan, prof. 

  

http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/16/lepopis-lepo-pisem-z-roko/


       

 
Zaključek bralne značke 

 

Zaključek bralne značke je to šolsko leto potekal v okviru KULTURNEGA MARATONA s 

pisateljico JANJO VIDMAR, v četrtek, 16. maja 2019. 

Po njeni kratki šaljivi predstavitvi, nas je pritegnila avtoričina zaigrana grozljivka z nagradnimi 

vprašanji. Najmlajši bralci so na prireditvi tako uživali, da je pisateljica kar težko zaključila svoj nastop. 

Zagotovo pa nam bo ostala v spominu zgodba iz knjige »OTROCI SVETA« in njeno potovanje po Mehiki 

s priokusom praženih mletih črvov in kobilic. 

Janja Vidmar nam je v KNJIGO zapisala naslednje sporočilo: 

 

Naj nobeno drevo ne pade zaman! 

Naj vsak bralec odpotuje s pomočjo knjig v vse 

svetove, ki ga pustijo brez besed! 

Naj vsako srce ostane odprto za različnosti,  

ki nas bogatijo! 

In naj bo v letu čim več praznikov,  

ko lahko z dobro knjigo sedemo na kavč, 

odpremo čokolado in platnice  

in uidemo, kamor nas vleče srce! 

Ostanite še tako super fajn in predani dobrim 

knjigam,  

da bomo lahko čez desetletje zopet poskusili 

pražene kobilice in pečene mravlje. 

 

Eka Vučina, knjižničarka 

  

 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/17/zakljucek-bralne-znacke-2/


       

 

 
Izlet najkulturnikov v Laško 
 
V vseslovenskem tednu ljubiteljske kulture smo se 

že tradicionalno vsi najkulturniki iz vseh velenjskih 

šol  v četrtek, 27. 5.,  odpravili na izlet v  Laško. V 

mesto z bogato in živo kulturno dediščino smo 

prispeli ob devetih. Pred Kulturnim centrom Laško 

nas je sprejel in nagovoril ravnatelj ter nam zaupal, 

da bo današnji  dan zabaven in družaben. Nato smo 

se odpravili k igri Odkleni Laško. Razdelili smo se v 

osem skupin in vsaka skupina je dobila liste z 

nalogami in zemljevid z različnimi postajami. Na 

vsaki postaji smo rešili eno logično nalogo, ki je 

spadala k tej točki. Tako smo se sprehajali po mestu 

in odkrivali njegove kulturno in zgodovinske 

znamenitosti. Predzadnja naloga nam je bila izziv. 

Vsi skupaj smo na velik list papirja morali narisati 

mesto Laško. Bilo je zabavno, saj smo po sprehodu 

skozi mesto še vsi imeli žive vtise na lepote Laškega. 

Za zaključek izleta smo si v Kulturnem centru Laško 

ogledali muzikal Čarovnija v izvedbi učencev OŠ 

Primoža Trubarja Laško. Nato smo se po lepo 

preživetem dnevu vrnili  domov. Izlet je bil odličen 

in lep zaključek šolskega leta. 

 Ania Marinčić Barić,  9. a razred 

Zaključek Kajuhove bralne značke za 
2018/2019 

29. maja je MZPM Velenje pripravila zaključno 

prireditev za 209 zlatih bralcev in bralk, 

devetošolcev vseh osnovnih šol iz Šaleške 

doline, ki so osvojili vseh 9 Kajuhovih 

bralnih značk. Polno dvorano velenjskega 

Doma kulture je navdušila predstava 

ptujskega gledališča Veliki pok, zlati bralci 

pa so bili veseli tudi lepe knjižne nagrade. 

OŠ Gorica je zastopalo 21 zlatih bralcev.  

 

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/29/izlet-najkulturnikov-v-lasko/


       

 
 

Naravoslovni dan – Šola za hortikulturo in 

vizualne umetnosti Celje  

V torek, 28. 5. 2019, smo imeli učenci šestih razredov 

naravoslovni dan, zato smo zjutraj okoli 9. ure prispeli pred 

Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti v Celju. Že takrat 

smo videli park z raznimi vrstami dreves, grmov in drugih 

rastlin. Odšli smo do učilnice, kjer nas je že čakala svetovalna 

delavka, ki nam je predstavila šolo in povedala, za katere 

poklice se lahko izučiš. Po predstavitvi smo se razdelili v dve 

skupini. Ena je ostala v tej učilnici, druga pa je z drugo 

učiteljico odšla v učilnico za biologijo. Tam smo imeli kratko 

predavanje o razmnoževanju rastlin, nato pa smo odšli v rastlinjak. Učiteljica nam je pokazala, kako 

se cepijo različne rastline, nato pa smo po njenih navodilih to poizkusili tudi sami. Za tem sta se skupini 

zamenjali. Imeli smo še eno kratko predavanje o posebnih vrstah rastlin (najstarejših, najvišjih, 

največjih), ki smo si jih kasneje v parku tudi ogledali. Ob dvanajstih se je naš naravoslovni dan zaključil, 

nato pa smo se z avtobusom odpeljali proti šoli. 

Lara Kosi, 6.b 

 
Nagradni izlet 

 

Juhuhu … Pa smo dočakali 17. maj 

2019, ko smo se osnovnošolski 

avtorji raziskovalnih nalog in 

mentorji odpravili na zasluženi 

izlet v Avstrijo. Pot nas je vodila 

skozi Mislinjsko dolino, Dravograd 

do Celovca, kjer smo se povzpeli 

na najvišji leseni razgledni stolp v 

Evropi. Imeli smo čudovit pogled 

na Vrbsko jezero z okolico. Stolp je 

vsekakor največja turistična 

atrakcija Koroške. Na stolp so se 

nekateri povzpeli peš (prehoditi so 

morali kar 441 stopnic), drugi pa s sodobnim dvigalom. Sledilo je razburljivo »potovanje okoli sveta« 

v parku Minimundus, kjer smo si lahko ogledali več kot 150 pomanjšanih svetovnih znamenitosti. V 

lepem vremenu in sproščeni družbi, je bil izlet res krasen.  

 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/29/naravoslovni-dan-sola-za-hortikulturo-in-vizualne-umetnosti-celje/
http://www.osgorica-velenje.si/2019/05/29/naravoslovni-dan-sola-za-hortikulturo-in-vizualne-umetnosti-celje/
http://mladiraziskovalci.scv.si/novice?id=337


       

 
 
ZOTKINI TALENTI 2019 
 

Na prireditvi ZOTKINI TALENTI 2019, ki je bila v soboto, 8. junija, so 

počastili dosežke nadarjenih mladih, na državnih tekmovanjih iz znanj 

z različnih področij in srečanju mladih raziskovalcev v organizaciji 

ZOTKS, ki so v šolskem letu 2018/19 prikazali največ znanja in dosegli 

najboljše rezultate. Zbrane je najprej nagovoril prof. dr. Radovan 

Stanislav Pejovnik, predsednik upravnega odbora ZOTKS, kasneje pa 

še dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport RS. 

Med drugim je povedal, da je izjemno ponosen, da imamo take 

izjemne talente, za katere ve, da delajo tisto, kar sami najbolj želijo, 

predvsem pa, da delajo v dobro človeštva. 

 

Med dobitniki zlatih priznanj je tudi naš osmošolec Anže Maj Blagus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Male sive celice 
 
V soboto, 1. junija, je bila ob 10.15 zaključna oddaja MALIH SIVIH CELIC. 
Oddajo smo si lahko ogledali na SLO 1. Tam smo bili tudi mi. Kot že veste, 
so našo šolo že v jeseni v studijskem delu oddaje zastopali Ania, Metod 
in Januš.  Še v tem šolskem letu bomo na naši šoli izvedli predizbor kviza 
Malih sivih celic.  

Branka Tratnik Meh, mentorica MSC OŠ Gorica 
  

http://mladiraziskovalci.scv.si/novice?id=338


       

 
 

Odpadek ni samo odpadek 

 

Mladi likovniki sedmih razredov OŠ Gorica smo se odločili, da bomo 

sodelovali pri projektu Odpadek ni samo odpadek. Ustvarili smo 

domiselne in izvirne nalepke za zabojnike smeti, ki so navdušile 

organizatorje projekta. Nagradili so nas z izletom po Goričkem, ki 

je potekal včeraj. Na glavni avtobusni postaji smo sodelujoči 

likovniki in naša mentorica Danica Arzenšek ob pol sedmih zjutraj 

pričakali avtobus, ki nas je odpeljal na obljubljen izlet po Goričkem. 

Najprej smo si ogledali grad Grad, največji grad v Sloveniji. Tam 

smo se veliko naučili o zgodovini gradu in spoznali mnogo 

ogroženih živalski vrst na Goričkem. Pogledali smo si film o tem 

delu Slovenije in iz njega črpali podatke ter tako spoznavali različne 

značilnosti te dežele. S tem smo zaključili ogled gradu. Z 

avtobusom smo se odpeljali do doživljajskega parka Vulkanija, kjer 

smo spoznali zadnji bruhajoč vulkan na območju današnje 

Slovenije. Izvedeli smo veliko novega o vulkanih in njihovem 

delovanju. Na koncu predstavitve smo se s krtkom Olijem, maskoto 

Vulkanije, spustili 6000 metrov globoko v notranjost vulkana, kjer 

so si ogledali 4D-film o nastanku vesolja in Zemlje ter nastanku 

življenja na Zemlji. Ob 16. uri smo se izčrpani, a polni novih spoznaj 

in doživetij vrnili domov v Velenje. 

Lea Videmšek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       

 
 

Šola v naravi 4. razred 
 
1. dan: 
 
Dragi dnevnik! 

Mi gremo pa na morje, se plavat naučit! Debeli Rtič, prihajamo! 

Ob pol devetih smo nestrpno čakali odhod avtobusa. Še poljub in 

slovo od staršev. Začela se je naša dogodivščina. Med vožnjo smo 

opazovali lepote Slovenije in ponovili reliefne oblike. Ustavili smo 

se na postajališču Lom in pojedli malico. Pot smo nadaljevali mimo Postojne, Nanosa ter dveh vetrnih 

elektrarn. A kje je morje? Še malo, pa bo. Res. V daljavi smo opazili visoke žerjave v največjem 

slovenskem pristanišču, v Luki Koper. No, končno. Prispeli smo na Debeli Rtič. 

Razdelili smo se po sobah, dobili prva navodila in opozorila glede varnosti in se okrepčali z okusnim 

kosilom. Sledil je izlet v Piran. Tam smo se razdelili v tri skupine. Sprehodili smo se po mestu, obiskali 

akvarij, si privoščili odličen sladoled in nakupovali spominke. 

Ko smo se vrnili v hotel Bor, smo se pripravili na preizkus plavanja. Po večerji smo se sprehodili do 

morja in se lovili na igrišču. Utrujeni smo se pripravili za spanje. 

  Vsi smo zdravi. 
 

3. dan: 

 

Dragi dnevnik! 

Joj, kako bi še spali. A treba je bilo vstati. Po telovadbi, zajtrku in pisanju 

dnevnika smo plavali na bazenu in v morju. Že veste, da smo vse priboljške, 

ki smo jih prinesli s seboj, oddali v skupno rabo? Učitelji nam jih vsak dan 

nekaj razdelijo. Kako se priležejo! Njam, njam, »cukrček«! Po obilnem 

kosilu in počitku smo izdelovali ribice, darilne škatlice, zapestnice, pahljače 

in vrečke. Popoldansko plavanje nas je osvežilo. Komaj smo dočakali večerjo. 

Potem pa … gremo v kino. V našem hotelu je dvorana, ki so jo ta večer spremenili v kino. Gledali smo 

slovenski film Vlomilci delajo poleti. Sledila je še tombola. 

Čisto vsak je dobil lepo nagrado. Iskrena hvala vsem, ki 

ste prispevali dobitke. Tombola je res zakon! Pred 

spanjem smo se »šli še solit«: čips, smoki, bobi palčke 

… 

Zaspal sem kot mlad 

mucek. Morski zrak in 

plavanje mi odlično 

deneta. Spim kot top. 

Barbara Trebižan, prof. 

 

http://www.osgorica-velenje.si/2019/06/11/sola-v-naravi-4-razred/


       

 
 

In šolsko leto se je izteklo … 

Devetošolci so se poslovili s konstruktivističnimi poskusi. 

 

 

  



       

 
 

  



       

 
 

Pripravila: Vesna Penec, prof. 

      

 


