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SEPTEMBER
Šolarji so se poslovili od počitnic

OŠ Gorica spet zaživela
V šolske klopi jih je pospremil ravnatelj

1. september je pomembna prelomnica za otroka, starše in tudi učitelje.
Novo šolsko leto, novi izzivi ... Nove vsebine, novi učbeniki. A preden se
je še počitniško razpoložena mladina, ki je tokrat na šolskem dvorišču
čakala tudi v spremstvu nekaterih staršev, podala v učilnice, jih je
nagovoril ravnatelj Ivan Planinc:
"Drage učenke, učenci, spoštovani starši in sodelavci!
Za nami so številni sončni dnevi, ki so nas razvajali v letošnjih počitnicah,
in upam, da ste jih dobro izkoristili. Pred nami je nov začetek šolskega
leta, ko bomo skupaj začeli pisati novo zgodbo. Tudi letošnje šolsko leto
začnimo z zanosom, pričakovanji, polni upanja in načrtov. Naša skupna
želja je, da oblikujemo tako OŠ Gorica, kjer se bo kakovostno šolsko delo
kazalo na vseh področjih, z dobrimi medsebojnimi odnosi, v strpnem
dialogu in razumevanju. Čaka nas veliko izzivov in priložnosti, kjer bo
možno pokazati naše sposobnosti in pravi odnos do dela. Vsi se moramo
zavedati, da opravljamo pomembno in odgovorno delo, ki ga bomo
uspešno zmogli opraviti le, če bo vsak prispeval svoj delež v naše skupno
dobro ..."
Ravnatelj Ivan Planinc je učence v učilnice povabil še s temi besedami:
"Drage učenke in učenci! Pričakujemo, da očiščenim učilnicam vrnete
kakovostno vsebino, da na oglasne deske pripnete nove risbice, da za
spletno glasilo napišete nove verze in zanimive dogodke, da e-redovalnico
napolnite z lepimi ocenami in kar je najpomembnejše, da odraščate v
poštene, prijazne mlade osebnosti, da se družite in sklepate nova
prijateljstva. Naj se nova doživetja prijetno začnejo."

IN ŠOLA SE
ZAČNE ...
42. Mala Napotnikova kiparska
kolonija

Tudi letos je v septembru potekala Mala
Napotnikova kiparska kolonija. Kiparjenja so se
udeležile tri učenke naše šole. Nina, Zala in Tjaša so
bile zelo uspešne pri obdelavi lesa in izdelale izvirno
oblikovano montažno plastiko na temo drevo.

Obiskal nas je policist
Prvošolci smo dobili obisk. Obiskali so nas možje v modrem. Pripeljali so se s
policijsko marico, pa tudi s kolesom. Najprej smo se odpravil na sprehod in pri tem
ponovili, kako se pravilno hodi po pločniku. Vsi so videli, da smo prvošolci, saj smo
ponosno nosili rumene rutice. Nato so sledili obvezno fotografiranje, ogled
avtomobila in preizkus policijske sirene. Sledila je uganka. Kdo je to? Ima štiri tačke,
dva uhlja, en smrček in visoko dvignjen rep. Policist že ne, je pa njegov zvesti
pomočnik.
Policijski pes je pokazal nekaj trikov, vse nas pa je zanimalo, kako dolgo mora pes
hoditi v šolo, da postane pravi policijski pes, in na kakšen način lovi lopove. Čisto na
koncu smo se odpravili še v razred in ponovili pravila pravilne hoje v prometu.

Uspeh naše skakalke
Učenka 9. razreda Jerneja Brecl se je med 2.–6. 9. 2015 udeležila mednarodnega tekmovanja FIS Shüler
Grand Pix v Oberstdorfu v nordijski kombinaciji (smučarski skoki in tek na smučeh). V petek je z 2. daljavo
šla na 2,5 km progo v šprintu in ostala na 2. mestu, v soboto pa
je bila po skakalnem delu 3., po 4 km teka pa je pristala na 5.
mestu.

Devetošolci raziskovali lepote alpske pokrajine

Povsod je lepo, a doma je najlepše
Od Mojstrane, soteske Vintgar in še na obisk k Prešernu

V zadnjem septembrskem tednu smo
se devetošolci z avtobusom odpeljali
raziskovat del Slovenije, ki ga mnogi od
nas še niso videli. Ekskurzijo je vodila
učiteljica Branka Mestnik, ki nam je
želela
približati
lepote
alpske pokrajine kot naravno geografske
značilnosti in kulturno dediščino.
Avtobus se je najprej ustavil v Vrbi na
Gorenjskem, kjer smo obnovili in
nadgradili
znanje
o
največjem
slovenskem pesniku Francetu Prešernu.
Pot smo nadaljevali proti Mojstrani, kjer
smo si v Planinskem muzeju lahko
ogledali
predstavitveni
film
o
Triglavskem narodnem parku. Lahko bi
ostali in si bolje pogledali muzej, a nas je
čas preganjal, saj smo obiskali še dolino
Vrat in sotesko Vintgar.
Najbolj se nas je dotaknila prav slednja. Njena lepota je zaprla usta
še tistim, za katere se je to zdelo nemogoče. Očarala in presenetila
nas je drugačna stran naše dežele. Slovenija je res čarobna.

VINTGAR

Veličastna soteska,
romantični kraj!
Hej, ti divji in divni slovenski
naš raj!

Ena največjih in najbolj poznanih naravnih znamenitiosti v Gorjah je
nedvomno med Hom in Boršt vrezana Soteska Vintgar. Soteska je dolga
1,6 km. Skoznjo teče čudovita zelenkasta reka Radovna s svojimi tolmuni,
slapovi in brzicami. Višina pobočja je 250 metrov. Steza nas vodi preko
lesenih mostov in tako imenovanih Žumrovih galerij.

Drugošolci pikasto kulturni
Drugošolci smo si v
ponedeljek, 21. 9.
2015, v Domu
kulture v Velenju
ogledali Pikino
predstavo. Grozni
Gašper,njegov brat
Peter in muhasta
Maja so nam
pokazali, kakšnih
otrok si starši
zagotovo ne bi
želeli. Smo se pa
njihovim
neumnostim vsi iz
srca nasmejali.

Velenje se predstavi
V soboto, 20. 9. 2015, je
na prireditvi »Velenje se
predstavi«, ki je
potekala ob prazniku
Mestne občine Velenje,
našo šolo predstavila
ANJA VODOŠEK, učenka
9. B-razreda. Anja je
zapela tri pesmi. S svojo
pozitivno energijo,
suverenostjo in odličnim
nastopom je še enkrat
dokazala, da je izjemna
vsestranska glasbenica.

Športni tudi učenci POŠ Vinska Gora
Na POŠ smo izvedli 1. športni dan. Prvošolci in drugošolci smo
se odpravili na Petelinjek in osvojili vrh, visok 507 m. Uživali
smo.

Plavalni tečaji za drugošolce

Fotoutrinki s Pikinih delavnic

OKTOBER
Popestrili smo dan
starejšim krajanom KS
Gorica
V soboto, 17. 10. 2015, smo imeli
na OŠ Gorica goste. Krajevna
skupnost Gorica je v naši avli
organizirala občni zbor starejših
krajanov KS Gorica.
Učenci OŠ Gorica so za uvod v
njihovo druženje pripravili kratko
kulturno
popestritev
pod
vodstvom
učiteljic
Katarine
Podbornik in Mojce Zagožen.
Najstnik Pavel je kar na odru pisal
seminarsko nalogo z naslovom
Igre nekoč in danes, medtem pa je
pazil na svojo mlajšo sestrico.
Njeni prijatelji so ji prišli delat
družbo. Z njo so se igrali
najrazličnejše stare in sodobne
igre, peli, plesali … zato Pavel ni
imel miru. Kmalu je opazil, da se
lahko iz njihovih iger tudi kaj
nauči! Ob koncu so vsi skupaj s
Pavlom zapeli pesem Sreča na
vrvici in se poslovili od starejših
krajanov, besedo pa so predali
predsedniku krajevne skupnosti
Gorica, Jožefu Kandolfu.

Varnost v prometu na POŠ
Vinska Gora
Prvošolci POŠ smo si skupaj z g. policistom
ogledali varne poti pri šoli in se poučili o
varnosti v prometu. Za presenečenje pa nas
je s svojim znanjem razveselil še policijski
pes.

V nadaljevanju so naši kuharji
starejšim krajanom postregli s
Učencipoizbirnega
predmeta
šport za
kosilom,
občnem zboru
pa je
sledilo
druženje.
Tako so
zdravje
na pohod
nastarejši
Mozirsko kočo
krajani v prostorih naše šole preživeli
še en pester dan, vsi skupaj pa smo
bogatejši
za še eno novo
medgeneracijsko izkušnjo.
Besedilo in fotografije: Mojca
Zagožen

Prvošolci POŠ smo si skupaj z g. policistom

Otroci za otroke
V tednu otroka med 5. in 9. oktobrom sta na OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora potekala
dobrodelna akcija Otroci za otroke in knjižni sejem.
S skupnimi močmi smo Šolski sklad obogatili za 221,36 €. Učenci v Vinski Gori so prispevali
125,11 €, na Gorici pa 96,25 €. Naša šolska knjižnica je pridobila tudi nekaj knjig in ostalih
potrebščin.
Vsem, ki ste podprli našo dobrodelno akcijo, prinesli, darovali in s tem pomagali, se iskreno
zahvaljujemo.
Šolski
sklad OŠ Gorica

Literarni prispevek osmošolke Alje
Mrkonjić

Z akcijo zbiranja starega papirja želimo opozoriti na
problematiko ravnanja z odpadki in dvigniti splošno
zavest ljudi o pomenu ločenega zbiranja odpadkov s
poudarkom na papirju.

ZDRAV DUH V
ZDRAVEM TELESU

NOVEMBER
Naše prve krompirjeve počitnice
Tudi mi smo jih dočakali. Prve počitnice. Hitro je minilo. V zadnjem
tednu smo se odpravili na obisk k lovcu. Ta nam je povedal, kako se
skrije v gozdu in kaj je sploh njegovo delo. Nato nas je popeljal skozi
velika železna vrata. Proti nam so pritekle živali, ki jih lovci pogosto
srečajo v gozdu. Mufloni, srnjaki in damjaki. Lahko smo jih celo
božali. Zadnji dan pred počitnicami smo se odpravili v gozd. Nabirali
smo gozdne plodove, si ogledali drevesne liste in prisluhnili petju
ptic.

Srečanje z lovcem in
ogled divjadi
Prvošolci OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora smo v
četrtek, 22. 10. 2015, izvedli prvi naravoslovni dan –
Srečanje z lovcem in ogled divjadi. Učenci OŠ
Gorice so si najprej ogledali podružnično šolo v
Vinski Gori, nato pa smo se peš odpravili do
Domačije Lamperček. Tam nas je pričakal lovec, g.
Miha Videmšek, in nam povedal o lovu in lovcih,
nato pa smo si skupaj ogledali divjad v obori ter
lovsko sobo.

Priznanji MO Velenje
Učenci in delavci POŠ Vinska Gora smo ponosni na svojo okolico šole. V
sredo, 21.10. 2015 smo prijeli kar dve priznanji MO Velenje:


- priznanje za urejeno okolico in



- priznanje za 2. mesto za projekt Cvetje v čevljih.

CVETJE V ČEVLJIH



LITTLE ARTICLE
TITLE PLACED HERE

Ko šola postane "kul"
Tretješolci na
kmetiji Potočnik

V sredo, 21. 10. 2015, smo
učenci 3. razreda obiskali
sodobno
Na kmetiji hribovsko
je lepo
kmetijo Potočnik, ki leži v
Zavodnjah nad Šoštanjem.
Lastniki so nas toplo
sprejeli in nas pogostili z
domačim kruhom ter
domačim jogurtom. Po
malici nam je gospodar
razkazal kmetijo, na kateri
pridelujejo mleko. Najprej
smo si ogledali hlev, v
katerem je okoli 130 krav.
Spoznali smo, s čim se
hranijo, kako se čistijo,
opazovali robota, ki skrbi
za hrano v jaslih in robota
pri molži.

...

Meni je bilo super! Prosil bom mamico,
če bi me peljala še enkrat! (Ammar)
Ooo, ko bi tudi jaz živel na kmetiji! (Žan
Lukas)

Videli in božali smo tudi druge živali (teličke, konja, psa in muco).
Življenje in delo na kmetiji nas je navdušilo, zato smo tudi sami poprijeli
za delo in nakrmili teličke ter pometli hlev. Nato smo zaposlili svoje prste
z oblikovanjem različnih živali iz semen. Ob tem smo spoznavali različna
semena in jih nekaj tudi pospravili v naša usta. Oh, kakšne lepe umetnije
so nastale! Kmalu je bil spet čas za malico. Uživali smo v pripravi
jagodnega jogurta, še bolj pa v njegovi pokušini. Nato smo se zapodili v
hrib in se veselili s svojimi prijatelji. Na koncu smo se pozabavali in
razgibali še z zabavnimi štafetnimi kmečkimi igrami. Toplo jesensko
sonce, ki nas je spremljalo na ta dan, nas je vodilo nazaj v šolo, kamor
smo se vrnili bogatejši za obilico novih vtisov in doživetij.

Drugošolce je obiskal čebelar
Miša in Tonja: K nam je prišel
čebelar g. Vitko. Postavljali
smo mu vprašanja. Poskusili
smo med in tudi cvetni prah.
Izdelali smo panjske končnice.
Naučili smo se čebeljo pesem
in jo tudi zaplesali. Bilo nama
je všeč. Veliko sva se naučili.

Jan: Risali smo panjske končnice.
Poskusili smo cvetlični prah in cvetlični
med. V šolo je prišel čebelar. Čebelarja
smo lahko kaj vprašali. Gledali smo,
kako je sestavljena čebela. Imel sem se
fajn.

Prvošolci smo osvojili “Triglav”
No, ne pravi Triglav, ampak tisti, ki ga najdemo v Velenju – Koželj. Pa se

Jesensko
ustvarjanje v
gozdu

najprej malo pohvalimo. Hodili smo 2 uri in 34 minut, malicali 26 minut.
Skupaj smo prehodili 6,27 km. Na poti smo srečali kar nekaj ovir. Pot
nam je prekrižal strm hrib, za nekatere pravo drsališče. Nemalokrat smo
se ustavili pri blatni mlakuži. Hitro smo nabrali nekaj palic in jih položili
čez blatno oviro. Celo srnica nas je prišla pozdraviti, žaba pa se nam je le
nasmehnila. Čisto na koncu pa smo preizkušali naše ravnotežje na
mostičku. Imeli smo se lepo in obljubimo, da se spomladi podamo še na
daljšo pot.

Slovenski tradicionalni zajtrk
V petek, 20. 11. 2015, smo obeležili dan slovenske hrane in zato smo si že pred
začetkom pouka privoščili domače mleko, med, maslo in jabolka, ki so jih
prispevali lokalni dobavitelji. Saj ne, da teh dobrot drugače ne jemo, le v petek smo si jih privoščili na malo bolj
poseben način.
Učenci 1. in 3. razredov smo povabili na zajtrk župana MOV g. Bojana Kontiča. Užival je v programu, ki smo
mu ga pripravili. Razložili smo mu, zakaj mora piti mleko, in mu pokazali, kako razumemo pomen ekološko in
lokalno pridelane hrane. Zagotovo smo ga prepričali, da vemo, da hrana ne raste na policah v trgovini! Po mislih,
pesmih in spisih o mleku smo tretješolci župana pospremili v jedilnico, da smo mu pokazali, kako radi zdravo
hrano tudi uživamo. V jedilnici nas je vse pričakalo glasno petje prvošolcev, ki so vzklikali: »In mi smo lačni,
lačni, lačni, čemo jest!« No, pa dajmo! Nikogar ni bilo potrebno prepričevati, da naj hitro poskusi dobrote. Pot do
njih so kazali čebelice in ježki na pogrinjkih, ki so jih pripravili prvošolci. Potem pa se je iz jedilnice slišal le še
zadovoljni mmm …

Čudovite panjske končnice
V petek, 20. 11. 2015, smo v 2. c imeli naravoslovni dan. Največ pozornosti smo namenili čebelarstvu. Dan
smo pričeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Mmm … res nam je teknil sladki med na domačem maslu
in kruhu. Pogovorili smo se o pomenu zdrave prehrane in zajtrka in primerjali zajtrk nekoč in danes. Nato
nam je naša nova učiteljica Ines predstavila čebelarstvo, pridelavo medu in razložila pomen čebel za
človeka. Vsi šolarji na POŠ Vinska Gora smo ji z zanimanjem prisluhnili, saj je s seboj prinesla tudi panj,
panjsko končnico in čebelarsko obleko. Na posnetku smo si ogledali, koliko lepih čebelnjakov imamo v
Vinski Gori. Nato je v naši učilnici sledilo učenje plesa (Čuki – Čebelice) in pesmice (Zum zum čebelice –
Romana Kranjčan). Po malici pa smo spoznali, kako lepe panjske končnice so včasih slikali ljudje. V poslikavi
smo se preizkusili tudi sami. Odlično nam je šlo, se tudi vam tako zdi? Našo učilnico pa že nekaj časa krasijo
Eko smreke, saj smo sodelovali v natečaju »Bodi eko, ohrani čebelo in smreko«.
Jasna Ovnik

DECEMBER
Bodi zvezda ali proč s petardami v prazničnem decembru
Ponedeljek ni bil čisto vsakdanji, saj smo šolske klopi za 45 minut zamenjali za posebno srečanje. Obiskal
nas je najboljši keramičar med raperji in najboljši raper med keramičarji, kot se sam rad opiše, in sicer
6pack Čukur. Svoje nekdanje šole pa Boštjan ni obiskal kar tako, z rimami nas je želel opozoriti na
nevarnosti petard in ostalih pirotehničnih sredstev. Dogodek je za osnovnošolce velenjskih šol organiziral
Sosvet za izboljšanje varnosti občanov Mestne občine Velenje skupaj s Policijsko postajo Velenje in
kolegijem ravnateljev, medijsko pa so nas izprašale še novinarke Radia Velenje.
Ker si vsi želimo, da bodo prazniki resnično lepi in varni, se torej zabavajmo brez pirotehničnih sredstev.
Zabavajmo se varno ali kot poziva vse starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, župan MO Velenje Bojan
Kontič, z opozarjanjem na nevarnosti in z lastnim zgledom prispevajmo k preprečevanju in zmanjševanju
posledic neprimerne uporabe pirotehničnih sredstev.
Torej, bodimo zvezde, ne mečimo pertard.

Dedek Mraz na obisku
Veseli smo, ker si nas obiskal in si z nami ogledal novoletni program.
S pesmijo so nas v pravljični december popeljali naši najmlajši iz vrtca. Učenci lutkovnega krožka so se
predstavili s predstavo Dan, ko so voščenke odšle na dopust. Na šoli so postale prava atrakcija tolkalke Tulc
ekspres. Ja, seveda, tudi one so popestrile praznično vzdušje. Na koncu so zapeli še prvošolci otroškega
pevskega zbora Škratki.

Naši judoisti osvojili 4 medalje
V Večnamenskem domu Vinska Gora že peto leto potekajo treningi juda.
Mlade judoiste enkrat tedensko uri trener Ivi Knafelc (JK SHIDO). V soboto,
12. 12. 2015, so se udeležili turnirja v Letušu in kar štirje naši učenci so se
domov vrnili z medaljami v svojih kategorijah:
Luka MLAKAR 2.C – 1. mesto
Tjaž PODHOVNIK 5. C – 1. mesto
Tilen EINFALT 7. B – 2. mesto
Žiga KLEP 7. B – 1. mesto

Bazar v znamenju božično-novoletnega druženja
Veseli december je v šolsko avlo privabil vse, ki so se s pesmijo in v družbi Goriških škratkov zbrali, da bi
naredili nekaj dobrega za leto, ki prihaja.
Čaroben in zabaven kulturni program so pripravili naši učenci, saj so zapeli pesmi, ki jih
v tem prazničnem času vsi radi pojemo. Razveselili smo se najmlajših cicibanov,
škratkov ter pevcev otroškega in mladinskega pevskega zbora.
In ker se v prihajajočih praznikih radi obdarimo, smo skupaj s starši pripravili izdelke na
bogato obloženih stojnicah. Ves izkupiček, zbran s prodajo izdelkov, bomo namenili
Šolskemu skladu in tako nekaterim učencem pomagali v stiski.
Na šolskem dvorišču pa je tudi prijetno dišalo po slastnih palačinkah, ki so jih pridno pekli naši dobri
prijatelji iz KS Gorica, ki so k slastnim dobrotam ponudili še tople napitke. Prijetno druženje je zaključil
dedek Mraz.
In čarobni trikotnik je znova zaživel in nas spet povezal. Z nakupi izdelkov smo zbrali kar 3.333 evrov.
Hvala staršem, KS Gorica, delavcem OŠ Gorica in seveda učencem, ki so pridno in ustvarjalno pripravili
izdelke za prodajo.

Zelišča s šolskega vrta
vabijo

Cilji dela na zeliščnem vrtu
-Povezovanje učencev z naravo in
preživljanje časa v naravi,
-pridobivanje osnov vrtnarjenja in
vrtnarskih spretnosti,
-prepoznavanje različnih vrst zelišč
in njihovih uporabnih vrednosti,
-razvijanje potrpežljivosti,
-spodbujanje
sodelovanja
in
skupinskega dela,
-razvijanje ročnih del ob procesu
predelave zelišč,
-spodbujanje podjetništva v sklopu
prodaje izdelkov na bazarju.

Učenci 3. in 4. razredov v podaljšanem bivanju pod mentorstvom
prof. Sonje Ramšak že tretje leto zapored skrbijo za šolski zeliščni vrt.
Ta je hkrati živahna učilnica na prostem, ki ponuja različne načine
učenja, kot tudi bogata popestritev šolske okolice.
Delo na vrtu
Vsako šolsko leto v pomladanskih mesecih učenci zemljo obogatijo z
domačim humusom, jo dobro prelopatajo in naredijo novo zasaditev
različnih eno- in dvoletnih zelišč. V času podaljšanega bivanja vrt
skrbno negujejo, spremljajo rast zelišč v različnih rastnih obdobjih in
skrbijo za dobre pogoje rasti.
Pridelek
Lani so zelišča na vrtu zelo dobro uspevala, saj so učenci večkrat želi
rastline in jih posušili za različne čaje, nabrali pa so tudi veliko cvetov ognjiča, kamilic, ožepka in ameriškega
slamnika. Vsa zelišča so skrbno očistili in pripravili za sušenje. Posušena čajna zelišča so primerno embalirali
in pripravili za bazar.
Različni izdelki
Znanje o zeliščih so učenci v tem šolskem letu še dodatno nadgradili. Iz pridelanih zelišč so pripravili
različne oljne macerate, te pa uporabili kot osnovno sestavino za pripravo trdih mil in dišečih mazil.
Božični bazar
Učenci so si z oskrbovanjem zeliščnega vrta in z izdelavo različnih izdelkov iz zelišč zadali veliko dela. Vendar
zaradi velike želje po pripravi in odlični izpeljavi bazarja motivacije in energije za delo ni manjkalo.

10. decembra so se učenci s svojimi izdelki predstavili v avli OŠ Gorica, na bazarju. Bazar ponuja priložnost,
da z nakupom izdelkov z zeliščnega vrta – čajev, sokov, mil, mazil in maceratov – obiskovalci nagradijo delo
svojih otrok, z darili razveselite svoje najbližje ter s plačilom hkrati prispevajo svoj delež v šolski sklad, ki je
namenjen pomoči učencev iz socialno šibkejših družin.
Učenci podaljšanega bivanja 3. in 4. razredov

Naši učenci uspešni tudi na parketu
pod košem

Velenje po meri
invalidov
3. december je dan, ki ga obeležujemo kot
mednarodni dan invalidov. V Velenju si
prizadevamo, da je življenje prijetno in lepo za vse
občanke in občane, tudi za tiste drugačne, ki pa še
vedno ostajajo neomajen del naše skupnosti. Za
to priložnost je 3. 12. 2015 ob 18. uri v Domu
kulture Velenje potekala proslava ob dnevu
invalidov, katere se niso udeležili le ti, temveč vsi
občani, ki si prizadevajo zmanjšati razlike med
nami.
V preteklih mesecih je med velenjskimi šolami
potekal natečaj za literarno in umetniško
nadarjene, Velenje po meri invalidov. Cilj natečaja
je bilo spoznanje, kako mladi sprejemajo, opažajo
in čutijo življenje invalidov v našem mestu. K
temu so prispevali likovni in literarni izdelki

učencev iz OŠ Gorica, Šalek, Antona Aškerca,
Mihe Pintarja Toleda in Gustava Šiliha. Mnogo
čudovitih likovnih del, ki so prispela na natečaj,
visi v galeriji v preddverju Doma kulture. Goste so
navdušila že ob prihodu (tiste, ki lahko vidijo). Na
natečaj pa so prispeli tudi literarni prispevki, ki so
jih na prireditvi prebrale avtorice same. Štiri dela,
natančneje dve pesmi in dve zgodbi, so govorila
predvsem o drugačnosti med nami, kako jo je
treba sprejemati in kako se tega loteva Mestna
občina Velenje. V enem od njih je avtorica
pripovedovala, kako si v občini s številnimi
projekti prizadevamo, da omogočamo vsem
našim prebivalcem dobre pogoje za življenje in
delo. Invalidi se posebej navdušujejo nad
gugalnicami, narejenimi prav zanje, posebnimi
dvigali, ki jih odpeljejo do mestne knjižnice,
določenimi zvoki na semaforju, ki slepim in
slabovidnim omogočajo varen prehod čez cesto,

prijaznimi tolmači, ki gluhim med raznimi
prireditvami omogočajo razumevanje in uživanje
dogajanja na odru. V drugem je avtorica skozi
pogovor z namišljeno osebo poudarjala, da hiba
človeka ne more ustaviti na življenjski poti. Spet
tretji in četrti sta v verzih poudarjala odlične
pogoje za življenje invalidov v Velenju. Sodeč po
bučnem aplavzu po vsakem od prebranih del bi
lahko rekli, da so bili vsi v dvorani navdušeni. V
drugem delu prireditve je Šolski center Velenje še
zadnjič uprizoril priljubljeno predstavo Diaspora,
ki prav tako opozarja na drugačnost med nami.
Županov govor na začetku pa je še posebej

poudaril, kako pomembno je, da v naši občini
skrbimo za invalide in jih sprejemamo v svojo
družbo.
Velenjčani smo ponosni, da smo vse od leta 2004
občina po meri invalidov. Druženje ob dnevu
invalidov nas povezuje in nam omogoča, da se
naučimo še bolje razumeti življenje tako ali
drugače hendikepiranih ljudi ter da jim znamo
pomagati.
Hana Žličar, 8. r.

JANUAR
Prismučali smo si 9 medalj
V sredo, 27. 1. 2016, sta na Golteh potekali tekmovanje za pokal smučarskega kluba Velenje in področno
tekmovanje v smučanju.
Sodelovalo je tudi 18 učencev naše šole. Domov smo prinesli 4 zlate, 2 srebrni in 3 bronaste medalje. Zlato
so osvojili Stela Lalek Vegan, Jaka Purg, Tonja Juršnik in Aleks Osredkar, srebrno medaljo sta si prismučala
Ida Preložnik in Jan Mrkonjič, bron pa Rok Blagus, Ana Preložnik in Sumejja Kadrič.

Šestošolci na Kopah

Projekt Naučimo se smučati
Petošolci na Golteh sodelujejo v projektu Naučimo se smučati, ki ga pripravljamo v sodelovanju z MO
Velenje in SK Velenje. Učenci uživajo na snegu in pridobivajo novo smučarsko znanje.

Pevski vikend otroškega
pevskega zbora OŠ Gorica

Od 22. 1. do 24. 1. 2016 smo bili pevci OPZ OŠ
Gorica na pevskih pripravah. Dobra volja, smeh in
seveda petje so nas spremljali vse tri dni, ki smo
jih preživeli v prelepi pohorski vasici Gorenje z
razgledom na Maribor in Celje. V CŠOD-ju so nas
lepo sprejeli in nam kuhali odlično hrano, tako da
smo imeli dovolj moči za dolge pevske vaje, ki so
nas čakale vsak dan. Zborovodkinji Mihaela in
Tjaša sta nas pohvalili, ker smo tako zbrano in
ubrano peli. No, pa saj nismo počeli samo tega.
Med odmori smo se igrali v sobah in zunaj,
ustvarjali in se vneto pripravljali na večerne
programe. V petek smo imeli tekmovanje Pokaži,
kaj znaš, v soboto pa veliko modno revijo. Oh, da
bi videli, kako so se po pisti sprehajali naši fantje
in dekleta – kot pravi manekeni. Najbrž ne boste
nič presenečeni, če povemo, da komaj čakamo
naslednje priprave. Zakaj? Preberite spodaj.

peli in se naučili veliko pesmic. Komaj čakamo
naslednje priprave! P. S.: Hrana je odlična. (Tia,
Urša, Luna, Adna, in Anna)

Všeč mi je bilo, da sem šel prvič na priprave in
sem tu tudi prespal. Pa še nove prijatelje sem
spoznal. (Maj)

V sobi smo igrali karte, jedli sladkarije in
»smokiče«. Res sem vesel, ker je bil naš Lev prvi
spremljevalec na modni reviji. (Nik)

Veliko smo peli. Tudi ustvarjali smo (pošastna
knjižna kazala, darilne vrečke …) in se igrali na
svežem zraku. Všeč mi je bilo, ko smo se v sobi
igrale z metlo. (Ana P.)

Teh priprav nikoli ne bom pozabil, saj sem se
zaljubil. Imeli smo se res fajn. (Žak)

Na pripravah je bilo zelo zanimivo. Pa še zmagale
smo na tekmovanju Pokaži, kaj znaš. Veliko smo

Tu je bilo »ful« super. Zelo mi je bilo všeč na
modni reviji in ko sem na Pokaži, kaj znaš delala
kolesa. Najboljše od vsega pa je bilo spanje s
prijateljicami. (Sumeja)
Najbolj sem se zabavala, ko smo si zvečer v
posteljah pripovedovale vice. (Laura)
Jaz sem najbolj uživala na modni pisti. Teh priprav
nikoli ne bom pozabila, saj sem dobila tudi nove
prijatelje. (Sara Mia)
Jaz na modni reviji nisem sodelovala, sem pa
vesela, ker je zmagala prijateljica, za katero sem
navijala. (Lea)

Pevske priprave OPZ Vinska Gora
Pa smo jih le dočakali, PEVSKE PRIPRAVE namreč. Tudi letos smo se učenci otroškega pevskega zbora OŠ
Gorica, POŠ Vinska Gora skupaj z zborovodkinjo Tjašo Lešnik in učiteljicama Petro in Nino odpravili na
intenzivne pevske priprave v dom Štrk na Ptuju. Po prihodu smo se udobno namestili in že smo bili
pripravljeni za prvo vajo in nove pevske izzive. Na pripravah pa nismo samo peli, počeli smo še marsikaj
zabavnega. Proste urice smo si popestrili z likovno in plesno delavnico in se pripravljali na zaključni »žur«,
kjer smo pokazali vse svoje talente. Pevsko obarvane dneve smo preživeli lepo. Želimo si, da bi vse tone
čimprej in čimbolj točno povezali v prekrasno melodijo, ki bo zagotovo razveseljevala vaša ušesa tudi v
prihodnje.
Pevci OPZ Gorica, POŠ Vinska Gora in učiteljice Tjaša, Nina in Petra

FEBRUAR
Pustna maska in pustne dobrote
V torek, 9. 2. 2016, smo imeli učenci 6. razredov tehniški dan, kjer smo v učilnicah pripravljali pustne
šeme in pekovske dobrote. Razdelili smo se v štiri skupine. Prva skupina je pekla pustne dobrote, druga
in tretja skupina sta izdelovali pustne maske, četrta skupina pa je v računalniški učilnici po spletu iskala
zgodovino pusta in značilne slovenske pustne maske.
V moji skupine smo delali jogurtove miške in krhke flancate. Najprej smo vsi dobili recepte, ki smo jih
natančno prebrali. Izdelali smo testo in ga pustili počivati. Miške in flancate smo cvrli v veliki količini
olja. Po vsej učilnici je lepo dišalo in nam vzbujalo tek, saj so se nam dobesedno pocedile sline.
Medtem ko so nekateri cvrli miške in flancate, so drugi zlagali in prepogibali prtičke, da so nastale
papirnate skodelice. Posodo smo prali in pospravljali sproti, zato na koncu ni bilo veliko dela.
Druga in tretja skupina sta risali različne pustne maske z voščenkami in izdelovali obraze kurentov. Za
kurenta so uporabili volno iz različnih barv in kolaž papir za jezik ter ostalo okraševanje. Končne maske
so bile “lepe”, kot se za kurenta spodobi.
Učenci, ki so po spletu iskali zgodovino pusta in pustne šege, so nabrali veliko zanimivih podatkov na to
temo.
Na koncu smo se vse skupine zbrale v knjižnici in predstavili svoje izdelke. Po predstavitvi zgodovine
pusta smo se sladkali s slastnimi jogurtovimi miškami in flancati. Bilo je zelo zanimivo in zabavno.
Škoda, da je v letu samo en pustni torek.
Ania Marinčić Barić, 6. a

Občinska prireditev ob
slovenskem kulturnem prazniku

Letos smo pripravili kulturni vrtiljak in tako obeležili slov.
kulturni praznik oziroma, kot sta naša voditelja Matevž in
Teo ugotovila v uvodnem pozdravu:
Današnji večer je poklon kulturi - tisti, ki nas sprejme v ta svet, ko se
rodimo. Tisti, ki se z nami igra v peskovniku, tisti, s katero

[Lara Sušec Stankovič:
Uvod in zaključek so
dramatično popestrila
dekleta, oblečena v
umetnike, ki iščejo
svojo muzo – navdih.
Učenci so z osupljivim
plesom prikazali
moderno različico
zgodbe o prevzetni
Urški in povodnem
možu.

]

spoznavamo prve črke, in tisti, ki z nami hodi čez
leta v službo. Spremlja nas, ko nam srce igra, se z
nami smeji, v vsakdanji sivini pa nam dušo greje.
Gospa kultura pesmi in knjige piše, poslika platno,
les obdeluje, kamen oblikuje, solze izpere, se z
lutkami igra, se nam iz ekrana smehlja, naravo
ohranja, stavbe vzdržuje, staro z novim povezuje.
Prijazno z vsemi se rokuje, prešerno poje, lepo
pozdravlja,
ob odhodu se poslavlja,je naša zgodovina in
domovina. Od rojstva do smrti z nami živi, kultura
sem jaz, si ti, smo mi vsi.

Živa Skutnik: Prijetno me je presenetila tudi
scena. Na eni strani odra je bilo prikazano
staro mesto iz časa, v katerem je živel naš
največji slovenski pesnik France Prešeren, na
drugi strani pa so bile moderne stolpnice z
velenjskim Domom kulture. Na koncu so nas
presenetili tudi pevski zbor z učenci
glasbene šole, ki so zapeli in zaigrali
Zdravljico v posebni priredbi.

Prvošolci na drsalkah
Prvošolci smo zadnje dni letošnje zime
izkoristili za drsanje. Nekateri so bili na
drsalkah prvič, drugi so že pravi profesionalci,
tretji pa so svoje znanje malo dopolnili.
Avtobus nas je pripeljal do drsališča, nato so
bile na vrsti naše glave. Vse smo zaščitili s
čelado. Sledile so drsalke. Po začetnem
ogrevanju smo stopili na led. Tam so nas
čakale različne naloge. Naučili smo se, kako
narediti počep in poskok na drsalkah, ter
drsanje po eni nogi. Domov smo odšli polni novih dogodivščin in znanja.

Področno prvenstvo
osnovnih šol v judu za področje Savinjske,
Dolenjske in Koroške
Varovanci Judo kluba Shido so se v soboto “bojevali” na področnem prvenstvu osnovnih
šol v Vojniku. Tekom celega dneva se je v tamkajšnji telovadnici OŠ zvrstilo preko 600
borb. Otroci so se pomerili v svojih kategorijah. Našo šolo so odlično zastopali Žiga Klep
(1. mesto), Tilen Einfalt (3. mesto), Tjaž Podhovnik (2. mesto) in Luka Mlakar (2. mesto).

MAREC
Intenzivne pevske priprave MPZ OŠ Gorica, 4.–6. 3. 2016, CŠOD
ŠTRK (Ptuj)
ČUMNATA
V petek na Ptuj smo se odpeljali,
da v Štrku dobro bi pesem bi spoznali.
Vadili smo dneve cele,
da bi pesmi se prijele.
Prvi glas peti je poskušal,
drugi je res ves čas fušal,
tretji niso bli drugačni,
v mislih bili so grozno lačni.
Ves čas čakali smo kosilo
lačni, da se je kadilo.
Srečneži bili so tisti,
ki dežurni so na listi.
Pet minut so prej hodili,
nas pa s pesmijo pustili.
Med prostim časom nismo peli,

da glasilk si ne bi vneli.
Delali smo, kar smo želeli,
zato bili smo ful veseli.
Zvečer telefone so pobrali,
da vsi komaj smo zaspali.
Zjutraj so nazaj jih dali,
od sreče smo se po tleh metali.
In prišel je tisti dan,
ko smo rekli: zdej pa stran!
Prijazno smo se zahvalili
in se srečni poslovili.
TALE PESEM JE V ČUMNATI NASTALA,
IN ZA STO EVROV SE UČITELJEM PRODALA!
Petra Žvikart, Neža Vipavc, Diana Avdić, Zala Kač,
Živa Skutnik, Tjaša Lesjak

Šolsko regijsko tekmovanje v
smučarskih skokih
1. 3. 2016 je na Ljubnem ob Savinji potekalo
šolsko regijsko tekmovanje v smučarskih skokih za
učence od 1. do 4. razreda. Tekmovanja se je udeležilo
17 učencev naše šole.
Najuspešnejša sta bila Tonja Juršnik (2. mesto) in Jaka
Purg (3. mesto).
Na šolsko državno prvenstvo so se z dobrimi skoki
uvrstili tudi: David Zajc, Leon Barač Blazinšek, Samo
Videmšek, Rok Blagus, Luka Mlakar, Nik Blagus in Lea Grabnar.

Garderobne omarice
Učence 6., 7. in 8. razreda so po zimskih počitnicah pričakale nove
garderobne omarice.

Šola v naravi 7. razred
Zapis iz dnevnika
Pošiljamo vam vetrovne pozdrave s Pohorja, kjer smo že v polnem zagonu. Po namestitvi in dobrem
kosilu smo prvi dan preživeli v naravi. Po športnem plezanju in kurjenju ognjev smo se po večerji
odpravili na nočni pohod. Ko se je znočilo, je bilo lepo gledati v dolino osvetljeno z drobnimi lučkami.
Potem pa tuširanje in nočni »počitek«.

Prav poseben petek v prvem razredu
Prvošolci smo zadnji petek pred podaljšanim vikendom
preživeli malo drugače. Začeli smo z zdravim zajtrkom. V
naši učilnici so nastajali čarobni napoji. Zeleno barvo napoja
smo pričarali s pomočjo špinače in regrata, pomaranč,
banan, semen in soka. V roza napoj smo dali gozdne
sadeže, jogurt, mleko, banano, ingver, lanena semena in
špinačo. Potem je sledil najslajši del … preizkušanje napojev … vsi smo preizkusili vse.
Po okrepčilnem zajtrku in malici smo se odpravili na podelitev priznanj najboljšim športnikom v
športnem projektu Tečem za zabavo, gibanje je zdravo. Pa ne boste verjeli … medalje smo lahko
pojedli.
Prvošolci

Sobotni pohod na Dobroveljsko planoto
V soboto, 19. marca, smo mladi planinci po
nekajmesečnem »zimskem spanju« spet prilezli
na plano. Tokrat nas je pomladansko sonce
dobesedno zvabilo na plano. Bil je čudovit dan,
temperature pa naravnost idealne za hojo.
Na izlet smo se zaradi uvedbe davčnih blagajn
in prepovedi pobiranja gotovine tokrat prvič
odpravili v lastni režiji, brez PD Velenje in
ostalih velenjskih šol. Na centralni šoli in
podružnici se nas je skupaj zbralo ravno
pravšnje število za en avtobus, nekaj čez
štirideset.
Odpeljali smo se do Dobrovelj, kjer smo začeli s
peš hojo in po prijetno mehkih, a ne blatnih
stezah z lahkoto dosegli ČRETO. Z vrha, kjer
stoji cerkvica, smo se spustili do koče na višini
966 m. Tam smo si privoščili malico, z užitkom
smo posedeli na soncu zunaj pred kočo. Za
spomin smo se še skupaj fotografirali.

Nato smo pot nadaljevali po gozdnih poteh in
poljskih cestah proti Farbanci. V osojnih
robovih smo videli še kar nekaj snega, tudi
hodili smo nekajkrat po njem. V planinskem
domu na FARBANCI (702 m) nas je prijazno
sprejel oskrbnik Jože, ki je ravno v soboto
praznoval god. Postregel nas je z brezplačnimi
slanimi prigrizki. Spet smo se malce nastavljali
soncu, nato pa krenili v dolino, kjer nas je v vasi
Kokarje čakal avtobus in nas odpeljal v našo
Šaleško dolino.
Izlet je pripravila in lepo vodila planinska
vodnica Branka Mestnik, pomagali pa sva
mentorici Mojca Albreht in Nada Štravs.
Otrokom se je pridružilo tudi nekaj staršev
oziroma starih staršev. Preživeli smo res
čudovit dan v naravi, ki jo na vsakem koraku
prebuja pomlad.

Zapisala: Nada Štravs

Državno prvenstvo v smučarskih skokih
Na šolskem državnem prvenstvu v smučarskih skokih, ki je
potekalo 10. 3. 2016 v Planici, je uspešno sodelovalo 8 naših
učencev: Jaka Purg, David Zajc, Leon Barać Blazinšek, Rok
Blagus, Samo Videmšek, Nik Blagus, Tonja Juršnik in Lea
Grabnar.
Najuspešnejši so bili:




Tonja Juršnik – 7. mesto
Jaka Purg – 16. mesto
David Zajc – 16. mesto

APRIL
Zbiralna akcija odpadnega papirja
Na OŠ Gorica se zavedamo, da so odpadki produkt človeškega delovanja in se jim s trenutnimi
življenjskimi navadami težko izognemo. Z rastjo populacije raste količina odpadkov, med njimi tudi
papirja, zato ga vsa leta zbiramo. Še posebno zadnjih deset let smo na tem področju zelo uspešni. S
pomočjo učencev, njihovih staršev in delavcev šole ga vsako leto zberemo okoli 15 ton.
Zbiralna akcija odpadnega papirja je potekala tudi v petek, 22. aprila 2016. Bila je zelo uspešna, saj ga
nam je uspelo v treh urah zbrati 5660 kg. Del so prispevali tudi učenci POŠ Vinska Gora in otroci vrtca.
Učenci in delavci šole želimo opozoriti na ranljivost planeta, na katerem živimo. Z zbranim odpadnim
papirjem bomo prispevali pomemben delež k ohranjanju narave. Zavedamo se, da vsaka tona
recikliranega papirja ohrani življenje sedemnajstih dreves, ki iz ozračja absorbirajo več sto kilogramov
ogljikovega dioksida.
Denar, ki ga bomo prejeli od zbranega odpadnega papirja, bo namenjen plačilu kulturne prireditve.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali. Prosimo vas, da ga zbirate še naprej, saj bo naslednja akcija
meseca oktobra, na začetku šolskega leta 2016/2017.

Državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov v
Zagorju ob Savi
V torek, 5. 4. 2016, se je Otroški pevski zbor Osnovne
šole Gorica pod vodstvom zborovodkinje Mihaele
Britovšek udeležil državnega tekmovanja otroških in
mladinskih pevskih zborov v Zagorju ob Savi.
V treh dneh se je predstavilo 29 najboljših otroških
zborov v državi. Konkurenca je bila izjemna, naš zbor
pa je še enkrat dokazal, da spada v sam vrh
zborovskega petja v Sloveniji. Domov so se vrnili zelo ponosni, saj so osvojili ZLATO PRIZNANJE Z
ODLIKO! Ponosni smo tudi mi, zato vsem pevcem in pevkam ter zborovodkinji iskreno čestitamo za
vrhunski dosežek.
Komaj že čakamo, da jih zopet slišimo peti na naslednji prireditvi …
Judo – šolska liga mlajši dečki in deklice
V soboto, 9. 4. 2016, je potekal drugi krog šolske lige v Judu. Tekmovanje je bilo v Hočah pri Mariboru.
Sodeloval je tudi Judo klub Shido, ki je dosegel skupno drugo mesto med ekipami. Za klub sta
tekmovala tudi učenca POŠ Vinska Gora Luka Mlakar 2. C (2. mesto) in Tjaž Podhovnik 5. C (2. mesto).

Sedmošolci v šoli v naravi
Dnevniški zapis za 3. dan

Danes smo se odpravili na pohod proti Belviju. Pot je bila zanimiva in nezahtevna. Sredi gozda so nas
presenetile zaplate snega, iz katerih so kukali prvi znanilci pomladi. Mesto Maribor in okolico smo si
ogledali s stolpa na vrhu. Po malici smo se prijetno utrujeni vrnili proti domu, kjer nas je čakalo kosilo.
Popoldne so nas čakale nove obveznosti.
Večere preživljamo ob miselnih, socializacijskih in družabnih igrah …

Pri vrtnarju
V četrtek, 21. 4., smo drugošolci imeli naravoslovni dan. Obiskali smo vrtnarijo Dolinsek v Bevčah.
Vrtnar nam je razložil, kako skrbi za rastline, kako jih presaja, kako razmnožuje, katere rožice so
enoletnice, dvoletnice in katere trajnice. Tudi sami smo se preizkusili pri presajanju paradižnika. Vse,
kar smo si posadili, smo lahko odnesli domov. Bilo je zelo lepo. Spoznali smo, da je delo vrtnarja zelo
zahtevno, vendar zelo lepo.

Sinhrono slikanje
V Velenju je od 14. 4. do 16. 4. 2016 potekal 6.
Medgeneracijski festival. V okviru festivala je bilo več
prireditev, v katerih se je prepletalo delo in
sodelovanje različnih generacij. Delavnice Sinhrono
slikanje so se udeležile tudi Zala Kač, Nina Pintarič,
Zoja Jenko in Eva Domitrovič. Skupaj s članicami
likovnega krožka Univerze za tretje življenjsko
obdobje Perspektiva so ustvarjale medsebojne
portrete. Slikale so v parih in ustvarile slikarsko in
izrazno izvirne portrete, ki so bili razstavljeni pred
kulturnim domom.
Mentorica Danica Arzenšek

Plavanje za tretješolce
Mi gremo na bazen,
se plavat naučit,
da bomo plaval kakor rib’ca,
žabc’a al’ pa kit.
No, pa saj plavati že znamo, samo malo smo se še morali izboljšati. Tretješolci smo zato ves teden
pridno vadili na velenjskem bazenu. Kljub temu da nas je plavanje zelo utrudilo, so bile ure na bazenu
nepozabne in smo zelo uživali. Sploh na koncu vsakega dne, ko smo se prosto igrali, »tunkali« drug
drugega, se škropili in veselili. Najbolj smo bili veseli za sošolce, ki jim je uspelo splavati. V petek so nas
naši vaditelji nagradili z diplomami, ki dokazujejo, da smo pripravljeni na šolo v naravi v 4. razredu. Že
odštevamo dneve …
Mi bomo šli na morje,
doma bomo pustil
rokavčke, šlavfke,
sam kopalke bomo še rabil.

Noč knjige, 22.– 23. 4. 2016 na OŠ Gorica
Ljubitelji knjig četrtih in petih razredov smo v spalnih vrečah, s svetilkami in knjigami v roki preživeli
NOČ BRANJA v šolski knjižnici.
Po slastni večerji smo vznemirjeni legli, a veliko nas ni zaspalo še dolgo v noč – šelestenje knjig, branje
z lučko, tihi klepet je za vse nas bilo nepozabno doživetje. BRANJE SE SPLAČA.

MAJ
Grajski dan
V sredo, 11. 5. 2016, smo imeli tehniški dan in smo se odpravili na Velenjski grad. Odšli smo spoznavati
srednji vek. Spoznali smo, da če bi živeli v srednjem veku, nam ne bi bilo preveč fino. Fantje bi morali
postati oprode in se učiti bontona (no, saj jim ne bi škodilo), dekleta pa bi doma morala šivati opremo
za viteze in skrbeti za otroke. Starši bi določili, s kom se moramo poročiti in koliko otrok naj imamo.
Služiti bi morali kralju, ki bi nas lahko tudi poslal v vojno. Znati bi morali uporabljat meč, ščit, sabljo, top
in stranišče na “štrbunk”. To bi bilo pestro! Po ogledu gradu smo odšli na delavnice, kjer smo si izdelali
viteško opremo – meč, šlem in krono. Kovali res nismo, smo se pa zelo trudili, da bi izdelali čim boljše
izdelke iz papirja. Po čudovitem dnevu je viteška pehota odkorakala nazaj v šolo in tako se je končal
naš srednjeveški dan.
Zapisali tretješolci: Mia K, Sara K. S., David B, Tia L in Jaša G.

Goriški
vitezi

JUDO
Baumgartnov
pas
U10 in U12
V soboto, 7. maja, je v Mariboru potekalo 55.
tekmovanje v judu za tradicionalni “Baumgartnov
pas”. Tekmovanja so se udeležili tudi člani judo
kluba Shido. Tjaž Podhovnik, petošolec POŠ Vinska
Gora, je v kategoriji U12 do 42 kg dosegel 1. mesto.

Pri prijateljih OŠ Safet beg
Bašagić v Sarajevu

MLADI UMETNIKI

16. 5. so v Ljudski
univerzi Velenje
otvorili mini Razstavo
otroških likovnih del.
Sedem mladih
umetnikov (od 1. do 4.
razreda) je ustvarjalo
skozi celo šolsko leto..

Zaključna prireditev bralne značke (17. 5. 2016)
Nagrada zvestim bralcem na šoli Gorica in POŠ Vinska Gora je bil
nastop vsestranskega slovenskega ustvarjalca Matjaža Pikala v
ŽIVO. Našo pozornost je pritegnil z recitacijami svojih del, z igro na
odru, s petjem in igranjem na harmoniko. Naučil nas je »MISLITI
DOBRO IN MODRO« s pesmijo po slovensko, angleško, špansko
in kitajsko. Mi pa smo obljubili, da bomo brali več, vsak dan in cele
počitnice.

Svoje znanje je nanje
slikala priznana umetnica
ga. Urška Stropnik Šonc.
Ne samo, da so otroci na
delavnicah uživali,
nastale so prave
umetnine. Svoj pridih sta
na razstavi pustili tudi
naši učenki Larisa Einfalt
in Sara Tasić Mir iz 4.C
razreda.

Pesem in ples
- igraje in zares -

[ŠOLSKI SKLAD
IN OŠ GORICA Z
DOBRODELNIM
KONCERTOM
ZBRALA 1420 €.

Zlati bralci
Zaključna prireditev BRALNE ZNAČKE za šolsko leto 2015/2016 in podelitev posebnih
priznanj devetošolcem, ki so vsa leta pridno brali, je bila v ponedeljek, 30. maja 2016, v
dvorani Doma kulture Velenje.
V programu je sodelovalo Lutkovno gledališče Velenje s predstavo Mali princ.

JUNIJ
Učenci 7. b nagrajeni za izdelek v projektu “Odpadek naj
ne bo odpadek”
V ponedeljek, 11. 4. 2016, smo imeli naravoslovni dan z naslovom Odpadek naj ne bo odpadek. Odšli
smo v Center ponovne uporabe, nato do vile Rožle, kjer smo imeli predavanje. Na koncu pa še do
odlagališča odpadkov. V vili Rožle smo dobili nalogo, da izdelamo uporaben izdelek iz lesa. Mi smo se
odločili izdelati stol. Izdelali smo ga Tilen Einfalt, Nika Jenko, Pia Jus, Žiga Klep, Tija Košica, Ajda
Potočnik, Nika Višnar in Jaka Zajc. Najprej smo poiskali odpadne deske, fantje so jih s stroji obdelali,
dekleta pa smo jih zbrusila. Te deske smo polakirali z lakom. Ko so se posušile, smo jih sestavili v stol in
ga patinirali s črno barvo. Med delom smo se zelo zabavali.
V ponedeljek, 6. 6. 2016, pa smo skupaj z razredničarko go. Arzenšek
odšli do vile Rožle, kjer so bili razstavljeni izdelki, ki so jih naredili učenci
različnih šol. Po predstavitvi najboljših del, je sledila razglasitev
nagrajencev. Zaradi dobrega izdelka smo bili tudi mi nagrajeni in skupaj
z ostalimi nagrajenci gremo 21. 6. 2016 na izlet. Uživali smo pri
izdelovanju stola in se že veselimo izleta.
Nika Jenko, Nika Višnar, Tija Košica in Ajda Potočnik

Plavalni tečaj tudi za POŠ Vinska
Gora
Je že res, da so počitnice in mokre vodne dogodivščine že tik
pred vrati. Učenci prve triade POŠ Vinska Gora so se nanje z
veseljem pripravljali prejšnji teden (30. 5.–3. 6. 2016) na
plavalnem tečaju. Vsako jutro smo se navdušeni odpeljali v
Velenje na bazen, kjer so učenci v različnih skupinah nadgrajevali
svoje plavalno znanje. Učitelji plavanja so ob koncu tečaja učence
zelo pohvalili in vsakemu podelili priznanje za opravljen tečaj.

Zaključna ekskurzija tretješolcev
Učenci 3. razredov smo se odpravili na zaključno ekskurzijo v enega najlepših predelov naše Slovenije –
Logarsko dolino. Na poti smo se ustavili ob Igli, ki jo je izgubila Ajdovska deklica. Ob vstopu v Dolino
smo očarani obstali in si ogledovali mogočne gore, obsijane s soncem. Ko pa nas je slap Rinka osvežil s
hladno vodo, se je z različnih koncev slišalo še »To je moj najboljši dan v lajfu«. Sladoled je bil le pika na
i. Doživeli smo veliko novega, se družili in zabavali ter sklenili, da ta košček narave pokažemo tudi
svojim družinam.

Projekt “Cvetje v čevljih” na POŠ
Vinska Gora
Moji čevlji so že spet premajhni, joj, pa še luknjo imajo na podplatu!
Tudi bratec jih ne bo mogel nositi. Kaj pa zdaj? Spomnim se, da smo
lani stare čevlje in športne copate prinesli v šolo. Tam smo vanje
posadili cvetoče rožice.
Saj res, učiteljica je rekla, da naj jih tudi letos prinesemo, pa še
kakšno rožico zraven.
Tako smo šolarji in učiteljice zbrali velik kup starih čevljev in v šolo
prinesli različne cvetoče rastline in zelišča. Naša četrtošolka Eva nas
je razveselila s kar dvema zabojčkoma rož, saj je njen dedek, gospod
Dolinšek, vrtnar.
Prijavili smo se na projekt »Cvetje v čevljih«. Na travnatem griču za
šolo je zraslo veliko drevo s posebnimi cvetovi. Na drevesu je v starih
čevljih zacvetelo pisano cvetje. Namesto da bi odsluženi čevlji končali
na smetišču, jih vsak dan občudujemo in zalivamo rožice v njih.
S skupnimi močmi in z malo domišljije smo spet popestrili del našega
lepega šolskega vrta.
Hvala vsem, ki ste nam pri tem pomagali!
Učenci in učiteljice POŠ Vinska Gora

Judo turnir v Braslovčah
V nedeljo, 5. 6. 2016, se je uspešno zaključil 1. Judo turnir v Braslovčah. Na tekmi
so si nova znanja, izkušnje in odlične uspehe priborili tudi nekateri naši učenci. Za
svoj klub (Judo klub SHIDO) so tekmovali: Jure Lesjak 1. C – 4. mesto, Luka Mlakar
2. C – 1. mesto, Tjaž Podhovnik 5. C – 2. mesto, Tilen Einfalt 7. B – 3. mesto ter Žiga
Klep 7. B – 2. mesto. Judoisti kluba SHIDO so si skupaj priborili še pokal – 1. mesto.
Čestitke mladim judoistom in trenerju Iviju Knafelcu.

Čudovit dan v živalskem vrtu
V torek, 14. 6. 2016, smo se drugošolci na zaključni izlet odpeljali v živalski vrt v Ljubljano. Pot je hitro
minila, saj smo na avtobusu prepevali pesmice, ki smo se jih naučili med letom. Še hitreje pa so minile
urice v živalskem vrtu. Takoj, ko smo prispeli, nas je navdušila predstava z morskim levom, nato pa smo
s pomočjo zemljevida obiskali prav vse živali. Ris, medved, opice, žirafe, slon, zebre, kamele, tiger,
leopard, emuji, noji, pavi, kenguruji … to so res najzanimivejše živali, ki smo jih videli. Uživali smo tudi v
otroškem živalskem vrtu, kjer smo mladičke lahko božali. Na vsakem pravem zaključnem izletu ne sme
manjkati sladoleda. Tega smo si po malici in igri na igrišču privoščili prav vsi. Marsikdo je bil ta dan v
živalskem vrtu prvič. Verjamemo pa, da ne zadnjič, saj je
tako lep izlet potrebno še kdaj ponoviti. Imeli smo se res
lepo!

Ko pisani stari čevlji zadišijo in zacvetijo, so tu
počitnice
Izložba v trgovini s čevlji ali modna pista? Ne, ni to, čeprav je mogoče tako videti na prvi pogled. V
središču kompozicije se na svojem otočku bohotijo visokopetci, čevlji z najvišjimi petami, v katere smo
posadili res izbrane rastline, ki prenesejo vrtoglavico in strah pred višino.
Ne malo stran je otoček z zimskimi cvetočimi čevlji, poslikanimi smučmi in drsalkami, ki služijo kot
lonček za »ledene« rože. Ob pogledu nanj si lahko v vročih poletnih dneh v misli prikličemo zimsko
nostalgijo in se malo osvežimo.
Že na drugi strani pa nas pisani škornji in dežniki popeljejo v svet dežja in lužic, mogočni pohodni čevlji
s planikami pa nas kličejo v planinski raj. To pa še ni vse. Nogometno igrišče, na katerem čakajo na
začetni žvižg majhni, veliki, pisani in prepoteni športni copati, ki ciljajo na veliko cvetočo žogo, pa nas
že vabi na poletno športno druženje. Pa saj to je že povabilo v brezskrbne počitniške dni.
V parku, ki se nahaja pred OŠ Gorica, so stari, že pozabljeni čevlji dobili novo življenje. V okviru
občinskega projekta Cvetje v čevljih so učenci podaljšanega bivanja OŠ Gorica skupaj z učiteljicami
čevlje polepšali z različnimi barvami in vzorci ter jih oživili z različnim cvetjem. V čevlje so nasadili
cvetje in jim določili pomembno mesto na zeleni ploščadi pred šolo, kjer vzbujajo domišljijo ter lepšajo
trenutke mimoidočim in učencem, ki posedajo na klopcah. S sodelovanjem v projektu so učenci dobili
priložnost za kreativno ustvarjanje, obenem pa je bil ob delu v parku izpostavljen tudi pomen
večnamenske uporabe izdelkov, ki delno zavira onesnaževanje in omogoča trajnostni razvoj. Učenci so
s projektom razvijali svojo skrb za čisto in urejeno okolje.
Za zeleni park bodo učenci in zaposleni na OŠ Gorica skrbeli vse poletje in tako zagotovili cvetoče in
urejeno šolsko okolje. Vabljeni, da si park ogledate in se prepustite domišljiji tudi sami.
Učenci in učiteljice podaljšanega bivanja OŠ Gorica

Šola v naravi, 5. razred
Prebujanje v naravi, pospravljanje sob, lokostrelstvo, plezanje, bejžbol, naravne oblike gibanja, kurjenje
v naravi, šumenje pohorskih gozdov, pokaži kaj znaš, tombola, ples …

Sedmošolci s pridihom Kitajske

Nasmehnimo se soncu z ustrezno zaščito
Pomembno je, da otroci čimprej in s čimbolj enostavnim pristopom usvojimo znanje o pomenu skrbi za
zdravje. Zato smo se na OŠ Gorica odločili, da smo posamezni učenci iz oddelkov od 4. do 8. razreda
postali AMBASADORJI ZDRAVJA.
Naša naloga je, da svoje vrstnike in odrasle aktivno spodbujamo k zdravemu načinu življenja. Povezali
smo se tudi z Društvom za boj proti raku Velenje.
Tema, ki smo si jo izbrali, je NASMEHNIMO SE SONCU Z USTREZNO ZAŠČITO.
Ambasadorji zdravja smo pripravili plakate, s katerimi smo opozarjali o nevarnosti in posledicah
izpostavljanju sonca, ki jih koža nikoli ne pozabi. Zapisali pa smo tudi pravila pametnega izpostavljanja
soncu.
NE izpostavljajte se soncu med 10. in 16. uro, ko je sevanje UV-žarkov najmočnejše. Poleti se oblecite v
lahka bombažna oblačila z dolgimi rokavi, ki ne prepuščajo UV-žarkov, na glavi imejte svetla pokrivala s
širokimi krajniki. Namestite se v senci dreves ali pa imejte s seboj senčnik!
Uporabljajte kremo za sončenje z zaščitnim faktorjem. Kremo namažite 30 minut, preden greste ven,
ne pozabite na ustnice, ušesa, vrat in kožo pod naramnicami kopalk ali obleke. Mažite se vsaki dve do
tri ure in po vsakem kopanju!
Oči zaščitite s sončnimi očali, ki zagotavljajo 100 % zaščito pred UV-žarki. Sončni žarki lahko
poškodujejo očesno roženico in povzročijo nastanek sive mrene v poznejših letih.
Pijte dovolj tekočine, najbolje vodo ali nesladkane negazirane pijače.
S projektom smo želeli seznaniti mladostnike in odrasle, da je pretirano izpostavljanje soncu zelo
nevarno, saj UV-žarki poškodujejo kožo in oči, oslabijo imunski sistem in povzročajo nastanek kožnega
raka. Z ustrezno zaščito pred soncem pa lahko nevarne vplive sonca ublažimo in si tako privoščimo
popolne poletne užitke.
Ambasadorji zdravja OŠ Gorica

Četrtošolci na morju
Dragi dnevnik!
Sreda, 22. 6. 2016
Noč je bila kratka. Komaj sem dobro zatisnil/a oči, že so me prebudili za jutranjo telovadbo. Potem pa
zajtrk. Različni kosmiči, siri, salame, marmelade, jogurti, več vrst kruha, trdo kuhana jajca, hrenovke,
mleko in čaj. Kraljevski zajtrk mi je dal moči za dopoldne. Iz notranjega bazena smo šli na obalo. Tu je
zelo raznoliko živalstvo in rastlinstvo. Mimogrede smo opazili lignje, ribe in našli veliko lupin školjk (2)
in polžev (1). Po kosilu smo v skupinah iskali skriti zaklad. Zvečer so bile za vse otroke organizirane
športne igre: nogomet in boj med dvema. Odlični smo bili. Presenetili smo z borbeno igro in junaško
zapeto šolsko himno. Sledila je pojedina »Pejt se solit!«.
Kdo bi verjel, da lahko človek v enem dnevu doživi toliko lepega. Zdaj že zeeehaaaaaammm. Spim.
Zzzzzzzzzz.



Jou, jou, plavat sm šou,
plavalno skupino sm spoznau,
na morju školjke sm iskau,
rakovice tri spoznau.
Pomoooooool, pomooooool,
sonce seka kapo gor,
kopalke gor, pol pa dol.
Lačn južno sm pojedu,
mau u štarcuno sm pogledu,
kupu kartico za ata, sestro,
brata, mamo.
Pišeeeeeeeem,
pišeeeeeeeeem,
tu je fajn, ful uživam,
res se vsak večer umivam.
Lejga zdej pa hiter spat,
jutr moram zgodej vstat.
Avtor sporoča, da pravopisnih
napak ni.



Dosežki učencev na različnih tekmovanjih
Tekmovanje
NEMŠKA BRALNA
ZNAČKA EPI
LESEPREIS

Dosežek/priznanje
SREBRNO PRIZNANJE
8. razred
Danijela Brečko, Katarina Rednjak, Matija Osojnik, Pavel
Vižintin, Robi Šeliga, Teo Mrkonjić
9. razred
Andrej Štukovnik, Anja Jevnišek, Iva Hrboka, Manca
Salmič, Matjaž Čelan, NejlaDragonić
ZLATO PRIZNANJE
9. razred
Neža Vipavc

MATEMATIČNO
TEKMOVANJE
KENGURU

BRONASTO PRIZNANJE
1. razred
Oriana Lovren, Samo Videmšek, BineOštir, Eva Avberšek,
Oriana Lovrenc, Omar Mustafić, Stela Lalek Vegan, Sara
Rančnik, Anej Rodič, Maja Uranjek, Anže Ramšak, Luka
Razdevšek, Ema Koletnik, Vito Lipuš Smajlović, Tarik
Mušić, Živa Poličnik, Maj Pongrac, Maruša Raško, Hanna
Sadiković, David Zajc

Mentor
Branka Tratnik
Meh

Katarina
Podbornik, Saša
Korenič, Jana
Tkavc, Štefka
Štukovnik,
Mihaela
Britovšek, Ema
Hozjan,
Nevenka Brešar,
2. razred
Renata Stopar,
Omar Ajšić, Tonja Juršnik, Lana Blatešić, Jan Zajc, Domen Zdenka Kodrič,
Lamot, Tara Nedeljković, Rok Blagus, Neja Jeseničnik
Brigita Koželj,
Bera, Brin Lorger, Anea Muminović,Sumejja Osmić, Julija Tadeja
Prislan, Gal Uran Stopar, Nina Topler, Elena Vučetić Djurić Pungartnik
4. razred
Maj Deleonardis, Hana Mušič, Tiana Pavić, Tian Pilaj, Inja
Ramšak
3. razred
David Bohak, Nik Bošnjek, Irma Laszlo, Jan Topler, Mia
Kajba, Lev Marjan Zierer, Lea Grabnar, Jaša Krajnc, Tia
Lončarič, Nik Blagus, Belma Mujamović, Taja Pražnikar,
Mariela Vasiljevi, Denis Kokovnik, Zoja Kuster, Pia Mrak,
Ana Preložnik, Amra Muharemović, Andraž Purg, Martin
Tuk
5. razred
Ines Alić, Nikola Crnobrnja, Patricija Čujež, Ajda Maher,
Filip Razdevšek, Borut Slatinek, Lejl Sulejmanović, Gregor
Štukovnik, Ajda Osojnik, Jan Mrkonjič, Lana Jenko,
Selman Halilović, Luana Djordjević, Anže Blagus
6. razred
Matevž Poličnik, Špela Pirnat, Tinkara Ovčar, Andraž
Osetič, Taida Tabaković,
7. razred
Danaj Čebular, Aljaž Sovič, Jaka Zajc

8. razred
Andraž Podpečan, Taja Atelšek, Matevž Sušec, Pavel
Vižintin, Filip Dominković
9. razred
Neža Vipavc, Matjaž Čelan

SREBRNO PRIZNANJE
5. razred
Lana Jenko
7. RAZRED
Danaj Čebular
8. RAZRED
Andraž Podpečan
9. RAZRED
Matjaž Čelan
ZLATO PRIZNANJE
Matevž Poličnik, 6. r., Taja Atelšek, 8. r.
LOGIKA

BRONASTO PRIZNANJE
3. razred
Lev Marjan Zierer, Mia Kajba, Sar Klamfer Strniša, Anja
Fujs, Irma Laszlo

Mihaela
Britovšek
Tadeja
Pungartnik,
Brigita Koželj

6. razred
Matevž Poličnik
7. razred
Danaj Čebular, Aljaž Sovič

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA ANGLEŠČINE

ITAFEL

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA FIZIKE

8. razred
Andraž Podpečan, Taja Atelšek
9. razred
Matjaž Čelan, Anja Vodošek, Neža Vipavc
BRONASTO PRIZNANJE
9. razred
Neža Vipavc, Matjaž Čelan, Vita Višič
SREBRNO PRIZNANJE
Neža Vipavc, 9. r.
BRONASTO PRIZNANJE – 8. R.
Matija Osojnik, Maja Flis, Andraž Podpečan
SREBRNO PRIZNANJE
8. razred
Andraž Podpečan
ZLATO PRIZNANJE
9. razred
Neža Vipavc

Alenka
Videmšek

Andreja Vintar
Zvonko
Kramaršek

ASTRONOMIJA

SREBRNO PRIZNANJE/9. R.
Neža Vipavc, Matjaž Čelan

RAČUNALNIŠTVO
(TEKMOVANJE
BOBER)

ZLATO PRIZNANJE
Andraž Podpečan, 8. r.

Zvonko
Kramaršek

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA O SLADKORNI
BOLAZNI

SREBRNO PRIZNANJE
Petra Žvikart, 9. r., Matija Osojnik, 8. r.

Viktorija
Strozak

ZLATO PRIZNANJE
Matjaž Čelan, 9 .r.

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA GEOGRAFIJE
MLADI IN DENAR

GRAFIČNI BIENALE
ŽALEC
LIKOVNI SVET OTROK

BRONASTO PRIZNANJE (7.- 9. r.)
Matjaž Čelan, Maša Čanč, Nina Ramšak, Staša Plešnik,
Ervin Mustafić, Nika Višnar, Vita Višič, Tilen Jahiri Kandolf

Branka Mestnik

SREBRNO PRIZNANJE
Petra Žvikart, Neža Vipavc

Andreja Šifer

Priznanje: Matevž Sušec, Taja Atelšek

Danica
Arzenšek,
Štefka Štukovnik

Bronasto priznanje
3. razred
Tilen Zupančič, Elena Vučetić Djurić, Rok Blagus
5. razred
Borut Slatinek

8. razred
Andraž Podpečan, Ajla Kerić, Lara Stanković Sušec,
Katarina Rednjak, Taja Atelšek

9. razred
Ana Jurko, Zala Kač

Priznanje za sodelovanje na državni ravni: Tija Jahiri
Kandolf, Matevž Poličnik
VESELA ŠOLA

BRONASTO PRIZNANJE
4. razred
Tinkara Salmič, Tinkara Wlodyga, Teja Kutnjak, Urh
Raško,
5. razred
Lejl Sulejmanović, Borut Slatinek, Selman Halilović, Borut
Slatinek
6. razred
Nika Rems, Neda Kutnjak, TaidaTabaković,
SREBRNO PRIZNANJE

Saša Korenič

5. razred
Naida Nišić, Januš Purg
6. razred
Ania Marinčič – Barič
7. razred
Tilen Einfalt, Aljaž Sovič

RAZISKOVALNE
NALOGE

8. razred
Danijela Brečko
SREBRNO PRIZNANJE
Matjaž Čelan
BRONASTO PRIZNANJE
Nina Ramšak in Vita Višič

TEKMOVANJE ZA
CANKARJEVO
PRIZNANJE

BRONASTO PRIZNANJE
2. razred
Omar Ajšić, Miša Časl, Janej Čebular, Tonja Juršnik
3. razred
Anja Fujs, Pia Mrak, Mia Pavković, Mariela Vasiljević, Mia
Kajba, Andraž Purg, Lev Marjan Zierer, Rok Blagus, Brin
Lorger
4. razred
Hana Mušič
5. razred
Nikola Crnobrnja, Lara Kajba, Lana Jenko, Januš Purg, Jan
Mrkonjič
6. razred
Ania Marinčić Barić, Taida Tabaković, Deja Purg,
7. razred
Aljaž Sovič, Tilen Einfalt, Ema Kač, Danaj Čebular
8. razred
Taja Atelšek, Hana Žličar
9. r.
Matjaž Čelan, Nina Ramšak, Eva Domitrovič
SREBRNO PRIZNANJE
Viktorija Razdevšek, 9. r., Ana Jurko, 9. r., Hana Žličar, 8.
r.

ANGLEŠKA BRALNA
ZNAČKA

4. razred na šolski ravni
11 zlatih priznanj
4 srebrnih priznanj
5. razred na šolski ravni
7 zlatih priznanj
6 srebrnih priznanj

Andreja Vintar,
Branka Mestnik

Katarina
Podbornik
Nevenka
Smolčnik,
Zdenka Kodrič,
Vesna Penec,
Renata Stopar

EVROPA V ŠOLI
(likovni natečaj)

Priznanje
Regijsko
Alen Beriša, 2. B, Lara Kajba, 5. R.

Urška Zaleznik

TEKMOVANJE OPZ

Zlato priznanje z odliko na regijskem tekmovanju

LIKOVNI NATEČAJI

Velenje po meri invalidov, Napotnikova kiparska
kolonija, sodelovanje na mednarodnem natečaju Lion
Cluba, Medgeneracijsko sodelovanje – sinhrono slikanje

Mihaela
Britovšek
Danica Arzenšek

KRESNIČKA

Bronasto priznanje
Tonja Juršnik, Brin Lorger, Sumejja Osmić, Elena Vučetić
Djurić, 2. r.
Lev Marjan Zierer, Ana Preložnik, Nik Blagus, 3. r.
Borut Slatinek, Malik Romanić, Tin Mustač, Patricija
Čujež, Januš Purg, Ajda Osojnik, Lana Jenko
5. r.

Mihaela
Britovšek,
Mojca Zagožen

ZNAM VEČ Z LILI IN PRIZNANJE
BINETOM
Matematika
3. razred
David Bohak, Marcel Brečko, Irma Laszlo, Lamar
Sulejmanović, Mariela Vasiljević

Medpredmetno tekmovanje
Aljaž Rotovnik, Marcel Brečko, Irma Laszlo, Pia Mrak, Tia
Lončarič, Ana Preložnik, Mariela Vasiljević
Tekmovanje
iz Bronasto priznanje
Taja Atelšek, 8.b, Matic Bajsič, 8. a
znanja zgodovine

Andreja Šifer

9. razred
Matjaž Čelan, Neža Vipavc, Anina Pavić, Tjaša Erjavec
Srebrno priznanje
9. razred
Matjaž Čelan, Neža Vipacv, Anina Pavić

Računanje je igra

Zlato priznanje

Štefka Štukovnik

Alen Beriša, Janej Čebular, Tonja Juršnik, Domen Lamot,
Miša Časl, Din Hasanić, Mia Sara Zebec, Neja Jeseničnik
Bera, Gal Stopar Uran, Elena Vučetić Djurić, Brin Lorger

Priznanje:
Jan Zajc, Emil Baraković, Amila Hodžić, Tinkara Maher,
Patrik Gabrovac, Ammar Musić, Pia Brajlih, Sumejja
Osmić, Dino Vehabović, Rok Blagus, Julija Prislan
Janej Čebular, Din Hasanić, Tonja Juršnik (vsi 2.b),
Moja domovina od 2. a: Nea Jeseničnik, Tilen Bošnak, Amman Musić

zrna
do
kruha
Srebrno priznanje: Ania Marinčič Barič
(literarni natečaj)

Katarina
Podbornik,
Štefka
Štukovnik,
Nevenka
Smolčnik

Jernej Herman

ROBOTIKA

BRONASTO TEKMOVANJE
Mitja Zajc, Matej Aubreht, Žiga Korpar

ZLATI SONČEK

Velika modra medalja – 20 učencev 2. B

Državno
tekmovanje z
mobilnimi roboti
ROBObum 2016

Priznanje za uspešno sodelovanje

Dosežki učencev POŠ Vinska Gora
1. c
vrsta tekmovanja

UČENEC doseženo mesto

mentor

/

-

Anže Brecl, Hana Grobelnik, Lina
Rupreht, Amadej Javornik, Rok
Klančnik, Luka Mlakar

Sonja Drev Einfalt, prof

Vsi dobijo priznanje za sodelovanje

Sonja Drev Einfalt, prof

Anže Brecl – 1. mesto v Velenju
(uvrstitev na državno)
Anže Brecl – 3. mesto
Luka Mlakar – 10. mesto
Anže Brecl, Žanin Legnar

Sonja Drev Einfalt, prof

Anže Brecl

Sonja Drev Einfalt, prof

Vsi učenci dobijo priznanje za
sodelovanje
Vsi-12

Sonja Drev Einfalt, prof

CANKARJEVO TEKMOVANJE

MATEMATIČNO TEKMOVANJE – ZA
BRONASTO VEGOVO Kenguru

Računanje je igra
ŠOLSKO TEKMOVANJE SKOKI

MEDOBČINSKI KROS
TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNIKA
ŠPORTNICO RAZREDA

NAJ ŠPORTNIK POŠ VINSKA GORA
TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA

Sonja Drev Einfalt, prof

Bralna pohvala

Plavalni tečaj

Vsi prejeli diplomo za uspešno
opravljen plavalni tečaj
Vsi dobijo pohvale za sodelovanje

Sonja Drev Einfalt, prof

UČENEC doseženo mesto

mentor

Miha Podpečan,Miha Fatur

Jasna Ovnik, prof.

Marcel Videmšek, Ota Erlah, Miha
Fatur, Jaka Pogorelc, Zala Gril,
Lara Kosi, Ema Lesjak, Miha Podpečan

Jasna Ovnik, prof.

CICI VESELA ŠOLA

2. c
vrsta tekmovanja
CANKARJEVO TEKMOVANJE

MATEMATIČNO TEKMOVANJE – ZA
BRONASTO VEGOVO Kenguru
ŠOLSKO TEKMOVANJE SKOKI

Ema Lesjak – 5. mesto v Velenju
Miha Podpečan – 7. mesto v Velenju
Oba sta se uvrstila na državno.

TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNIKA
ŠPORTNICO

Ema Lesjak
Miha Fatur

Jasna Ovnik, prof.

ZLATO PRIZNANJE:

Jasna Ovnik, prof.

TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA

Lara Kosi,Ota Erlah,Miha Fatur
PRIZNANJE:
Domen Tajnšek, Miha Podpečan,
Lucija Majcen, Eva Končnik, Marcel
Videmšek,

ŠPORTNI PROGRAM
ZLATI SONČEK

Veliko modro medaljo / diplomo:
Ota Erlah, Miha Fatur, Lara Kosi
Ema Lesjak, Lucija Majcen, Larisa Oštir,
Miha Podpečan, Jaka Pogorelc, Ines
Pokleka, Domen Tajnšek, Ajda Verdev,
Marcel Videmšek, Nika Žnidar

Jasna Ovnik, prof.

Vsi - 15

Jasna Ovnik, prof.

Bralna pohvala

Plavalni tečaj

Vsi prejeli diplomo za uspešno
opravljen plavalni tečaj

3.c
vrsta tekmovanja
CANKARJEVO TEKMOVANJE

UČENEC
Jaka Pogorelc, Miha Podpečan

mentor
Petra Petek, prof.

MATEMATIČNO TEKMOVANJE – ZA
BRONASTO VEGOVO Kenguru

Ota Erlah, Miha Fatur, Lara Kosi, Miha
Podpečan, Marcel Videmšek

Petra Petek, prof.

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE
KRESNIČKA

Miha Fatur, Lara Kosi, Miha Podpečan,
Jaka Pogorelc

Petra Petek, prof.

TEKMOVANJE »ZNAM VEČ Z LILI IN
BINETOM«

PRIZNANJE:
Lara Kosi, Ota Erlah, Miha Podpečan,
Domen Tajnšek, Jaka Pogorelc

Petra Petek, prof.

TEKMOVANJE »RAČUNAM Z LILI IN
BINETOM«

PRIZNANJE:
Lara Kosi, Domen Tajnšek, Miha
Podpečan
Bronasto priznanje: Ajda Verdev

Petra Petek, prof.

TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNIKA
ŠPORTNICO

Ota Erlah, Miha Fatur

Petra Petek, prof.

ŠPORTNI PROGRAM
ZLATI SONČEK

Veliko zlato medaljo
Vsi učenci (14) razen Ines Pokleka

Petra Petek, prof.

Bralna pohvala

Petra Petek, prof.

Plavalni tečaj

pohvala - 14 učencev (to so vsi razen
Ines Pokleka)
diploma - vsi

Cici vesela šola

pohvala - vsi

Petra Petek, prof.

UČENEC doseženo mesto

mentor

Viktorija Brecl

Nada Štravs

Hana Dermol, Ema Jovan
Gal Cvikl

Nada Štravs

LIKOVNI NATEČAJ
»Likovni svet otrok«

Breda Copot

vaditelji plavanja

4. c
vrsta tekmovanja
CANKARJEVO TEKMOVANJE

MATEMATIČNO TEKMOVANJE – ZA
BRONASTO VEGOVO Kenguru

ŠOLSKO TEKMOVANJE SKOKI

Viktorija Brecl – 3. mesto v Velenju
(uvrstitev na državno)

TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNIKA
ŠPORTNICO

Ema Jovan, Nejc Hribaršek

Nada Štravs

Bralna pohvala

Vsi razen enega - 12

Nada Štravs

Pohvalo dobijo vsi

Nada Štravs

Viktorija Brecl, Gašper Podpečan

Nina Košica, prof.

vrsta tekmovanja

UČENEC doseženo mesto

mentor
Nina Košica, prof.

CANKARJEVO TEKMOVANJE

Nik Jovan, Špela Zajc, Špela Pirnat
Jaka Osetič, Andraž Osetič
Jaša Jakop, Jerneja Mohorič, Andraž
Osetič, Špela Pirnat
Tjaša Ramšak, Domen Remše
Val Vozlič, Špela Zajc
priznanja vsi

Nina Košica, prof.

Anže Hren, Tjaša Ramšak

Nina Košica, prof.

Tjaša Ramšak
Diplome vsi - 16

Nina Košica, prof.

16 srebrnih medalj

Nina Košica, prof.

Vsi- 16

Nina Košica, prof.

VESELA ŠOLA

Julija Dermol, Tjaša Ramšak, Jerneja
Mohorič, Miha Lesjak
Špela Pirnat, Domen Remše

Nina Košica, prof.

KOLESARSKI IZPITI

vsi

Nina Košica, prof.

CICI VESELA ŠOLA
VESELA ŠOLA

5. c

MATEMATIČNO TEKMOVANJE – ZA
BRONASTO VEGOVO Kenguru

POLICIST LEON SVETUJE
TEKMOVANJE ZA NAJ ŠPORTNIKA
ŠPORTNICO
NAJ ŠPORTNICA POŠ VINSKA GORA
NAUČIMO SE SMUČATI
ŠPORTNI PROGRAM
KRPAN
Bralna pohvala

ŠPORTNI DOSEŽKI
V ŠOL. L.
2015/2016
EKIPNE UVRSTITVE
ATLETIKA – PODROČNO EKIPNO PRV. – STAREJŠI DEČKI – 2. MESTO, STAREJŠE DEKLICE – 2. MESTO
KROS – MEDOBČINSKO PRV. – EKIPNO (1. – 5. r) – 4. MESTO
ROKOMET – MEDOBČINSKO PRV. – STAREJŠI DEČKI – 5. MESTO
NOGOMET – MEDOBČINSKO PRV. – STAREJŠI DEČKI – 5. MESTO
KOŠARKA – MEDOBČINSKO PRV. – STAREJŠI DEČKI – 2. MESTO
KOŠARKA - PODROČNO PRV. – STAREJŠI DEČKI - 3. MESTO
STRELJANJE – MEDOBČINSKO PRVENSTVO – EKIPNO – DEČKI – 2. MESTO
OLIMPIJADA – EKIPNO PRV. (DEČKI, DEKLICE) – 1. MESTO
POSAMEZNE UVRSTITVE
STRELJANJE – MEDOBČINSKO PRVENSTVO
TIN MUSTAČ – MLAJŠI DEČKI – 2. MESTO, MATIJA OSOJNIK – STAREJŠI DEČKI – 4. MESTO
FILIP DOMINKOVIĆ – STAREJŠI DEČKI - 5. MESTO

ATLETIKA – KROS – MEDOBČINSKO PRVENSTVO:
ANŽE BRECL - 3. MESTO (LETNIK 2008),
ROK BLAGUS – 6. MESTO (LETNIK 2008),
ANA PRELOŽNIK – 3. MESTO (LETNIK 2007),
LAMAR SULEJMANOVIĆ – 4. MESTO (LETNIK 2007),
TINKARA SALMIČ – 3. MESTO (LETNIK 2006),
AJDA OSOJNIK – 5. MESTO (LETNIK 2005),
JERNEJA BRECL – 3. MESTO (LETNIK 2001),
NAJA ŠKARJA – 3. MESTO (LETNIK 2001),
MANCA SALMIČ – 7. MESTO (LETNIK 2001),
ŽIGA KORPAR – 3. MESTO (LETNIK 2001)

PLAVANJE
PIA KATARINA KREMŽAR
DRŽAVNO TEK. V SKLADNOSTNEM PLAVANJU – 1. MESTO, DRŽAVNO TEKMOVANJE V PROSTI
SESTAVI SOLO – 2. MESTO, DRŽAVNO TEKMOVANJE V OBVEZNI SESTAVI – 3. MESTO
ATLETIKA – XV. SLOVENSKE IGRE ŠOLARJEV (KRANJ 2016)

LEJLA AVDIĆ – SKOK V VIŠINO - 2. MESTO, ŠTAFETA 4 X 100 M – 1. MESTO,
MATEVŽ SUŠEC – 1000 M – 1. MESTO
ATLETIKA – POSAMIČNO PODROČNO PRVENSTVO:
GAL MURŠIČ – VORTEKS - 2. MESTO,
SARA NOVAK – DALJINA – 3. MESTO,
VANESA HAMZIĆ – VORTEX – 4. MESTO,
TIJA KANDOLF JAHIRI – 600 M – 2. MESTO,
DAVID SUŠEC – 60 M – 4. MESTO
FILIP DOMINKOVIČ– DALJINA – 5. MESTO,
ŽIGA KORPAR – 300 M – 4. MESTO,
MATEVŽ SUŠEC – 1000 M – 1. MESTO,
LEJLA AVDIĆ – DALJINA – 1. MESTO,
NAJA ŠKARJA – DALJINA – 2. MESTO,
MANCA SALMIČ – 60 M – 1. MESTO,
NIKA JENKO– 60 M – 3. MESTO,
ŠUHRA MUHAREMOVIĆ – KROGLA – 2. MESTO,
DEKLICE – ŠTAFETA 4 X 100M – 2. MESTO
ATLETIKA – POSAMIČNO DRŽAVNO PRVENSTVO
ŠTAFETA 4 X 100 M (ŠKARJA, JENKO, SALMIČ, AVDIĆ) – 8. MESTO
ATLETSKI TROBOJ – 3. DO 5. RAZREDA
NAIDA NIŠIĆ – 1. MESTO, ANEJ SUPOVEC – 5. MESTO
SMUČARSKI SKOKI
JERNEJA BRECL
-

DRŽAVNO PR. V SMUČARSKIH SKOKIH – ZAGORJE OB SAVI (JANUAR 2016) – 1. MESTO
DRŽAVNO PR. V KOMBINACIJI – PLANICA (FEBRUAR 2016) – 1. MESTO
DRŽAVNO PR. V SKOKIH – MLADINKE DO 20. LETA (PLANICA) – 3. MESTO

ŠOLSKO REGIJSKO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH 2016
TONJA JURŠNIK – 2. MESTO, JAKA PURG – 3. MESTO
ŠOLSKO DP V SMUČARSKIH SKOKIH, PLANICA 2016
TONJA JURŠNIK – 7. MESTO, JAKA PURG – 16. MESTO, DAVID ZAJC – 16. MESTO

TEKMOVANJE ZA POKAL SMUČARSKEGA KLUBA VELENJE
IN PODROČNO TEKMOVANJE V SMUČANJU, 27. 1. 2016, GOLTE
1. MESTO: STELA LALEK VEGAN, JAKA PURG, TONJA JURŠNIK IN ALEKS OSREDKAR
2. MESTO: IDA PRELOŽNIK IN JAN MRKONJIČ, 3. MESTO: ROK BLAGUS, ANA PRELOŽNIK IN
SUMEJJA KADRIĆ

PRIPRAVIL: CVETO PETEK, prof.

Pripravila in uredila: Vesna Penec, prof.

