KIMAVEC

Morsko v novo šolsko leto
Četrtošolci se že tradicionalno odpravljajo urit v plavanju na Debeli Rtič. Svež morski zrak,
čisto morje in okusna hrana je odlična kombinacija za šolo v naravi. Da so se imeli lepo,
govorijo tudi spodnje fotografije.

Športno v Vinski Gori
V petek, 9. 9. 2016, je v POŠ Vinska Gora ostala le
kuharica. Učenci so si že zjutraj v nahrbtnike spravili
šolsko malico ter se (skupaj z učiteljicami seveda) odpravili
na pot. Mlajši (1. in 2. razred) so krenili proti Dolini
mlinov, starejši pa so čez Gonžarjevo peč odšli na Tuševo
in skozi Lipje nazaj. Utrujeni od poti in sonca so se vrnili do
kosila in si veselo pripovedovali o dogodivščinah športnega dne.

SEPTEMBER

Množični tek v okviru projekta “Začni mlad,
tekmuj pošteno”
Policista na obisku pri prvošolcih v Vinski Gori
V četrtek, 15. 9. 2016, so prvošolci dobili obisk. Obiskala sta
jih policista. Najprej sta se z njimi pogovorila o varnosti na cesti. Opozorila sta jih na
nošenje rutice in na to, da med vožnjo v avtomobilu vedno sedijo v varnostnih sedežih in
so pripeti – otroci in starši. Opisala sta policijsko delo in razdelila pobarvanke.
Z navdušenjem so si ogledali še policijsko marico in celo preverili, kako izgleda »mini
zapor« za nepridiprave.
Nato so se učenci odpravil na učni sprehod ter se naučili pravilne hoje v koloni in
prečkanja ceste na prehodu za pešce. Pogled v levo, v desno in še enkrat v levo!

Življenjske lekcije na razredni uri

VINOTOK

Učenci 9. a-razreda smo že tik pred sklenitvijo svoje prve
življenjske odločitve – kam po osnovni šoli, kakšno
izobrazbo pridobiti, kateri poklic izbrati? V petek, 21. 10.
2016, smo veliko koristnih informacij pridobili že
navsezgodaj zjutraj, na razredni uri.
Obiskal nas je predavatelj društva Izide, ki poklicno usmerja mlade ljudi k najboljšim
odločitvam o izobraževanju srednje stopnje. Pri odločitvi so pomembna tri ključna
vprašanja: »Kaj si želim postati?«, »Katere so moje vrline?« in
»Se lahko preživljam s tem poklicem?« Ko seštejemo
odgovore na ta tri vprašanja, dobimo vpogled na tapeto nam
najustreznejših poklicev. Predavatelj je posameznikom
zastavil vsa tri vprašanja in odgovore razvrstil v tri oblačke.
»Sanjski poklic« se izriše v njihovem stičišču. Poleg
sposobnosti je po njegovem pomembna tudi disciplina;
koliko smo pripravljeni vložiti v nekaj, kar si želimo početi.
Predstave o tem so v razredu zelo različne; šport, glasba,
zdravstvo, poučevanje … Rezultat je vedno odraz dela in truda.

OKTOBER

Osnovna šola se za nas zaključuje in vsi si želimo uspešnega nadaljnjega šolanja, lepega
poklica in sreče v življenju. V tej razredni uri smo spoznali, da so nam dosegljive mnoge
možnosti, le izkoristiti jih moramo in sprejemati dobre odločitve. Vse se da, če se hoče!
Hana Žličar, 9. a

OŠ Gorica z zmagovalno izložbo na prostem
Inovativnost, s kančkom kreativnosti, vse to dobro začinjeno z veliko dobre volje,
pridnimi rokami in uricami druženja – in dobimo najbolj dišeče in najlepše cvetoče
čevlje v Velenju.
V parku, ki je pred OŠ Gorica, so stari,
že pozabljeni čevlji dobili novo
življenje. V okviru občinskega projekta
Cvetje v čevljih so naši učenci
podaljšanega bivanja skupaj z
učiteljicami
čevlje
polepšali
z
različnimi barvami in vzorci ter jih
oživili z različnim cvetjem in s svojim
projektom osvojili prvo mesto. 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 Velenje – mesto cvetja so učenci dobili priložnost za kreativno ustvarjanje,
obenem pa je bil ob delu v parku poudarjen 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 so učenci in zaposleni na OŠ Gorica skrbeli vse od poletja ter tako
zagotovili cvetoče in urejeno šolsko okolje.
Zaključna prireditev je potekala v Vili Bianci 12. oktobra. V kulturnem programu so
sodelovali tudi naši škratki ter učenci Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega.
In kakšna je bila zmagovalna ideja? V središču
kompozicije se na svojem otočku bohotijo
visokopetci, čevlji z najvišjimi petami, v katere so
posadili res izbrane rastline, ki prenesejo vrtoglavico
in strah pred višino. Nemalo stran so si zamislili
otoček z zimskimi cvetočimi čevlji, poslikanimi
smučmi in drsalkami, ki služijo kot lonček za
»ledene« rože. Že na drugi strani 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 športno
druženje.

Na kmetiji je lepo IJA-IJA-OOOO!
V sredo, 5. 10. 2016, smo tretješolci dan preživeli na kmetiji. Pa ne na navadni kmetiji.
Kmetija Potočnik v Zavodnjah je res sodobna kmetija. Tam smo se čudili kravi Bini, ki jo
je molzel kar molzni robot, kravi Vindy, ki so jo krtačile avtomatske krtače, in tridesetim
teličkom, ki so skakljali po hlevu. Za malico smo si sami naredili jogurt, zraven pa
pokušali domač kruh. Po malici smo se preizkusili še v zabavnem kvizu, dan pa smo
zaključili s kmečkimi igrami in ugotovili, da je na kmetiji res lepo ... IJA-IJA-OOO. Pa še
jesensko sonce nam je lepo obarvalo lička.

Obisk RK Gorenje Velenje
V sredo, 12. 10. 2016, smo prvošolci pri uri športa doživeli VELIKO PRESENEČENJE.
Obiskali so nas športniki RK Gorenje Velenje. Rokometaši so videli, da smo že prvošolci
dobri športniki. To pa še ni vse; podarili so nam njihovo maskoto plišasto oso Piko. Ta nas
bo spominjala, da je gibanje za naše zdravje zelo pomembno.

Naravoslovni dan 6. r. – šolska učna pot
V ponedeljek, 24. 10. 2016, smo imeli šestošolci prvi naravoslovni dan, in sicer šolsko
učno pot. Na poti smo imeli pet postajališč, na katerih smo izmerili temperaturo zraka,
spoznavali smeri neba, se orientirali po okolici, spoznali sloje prsti, dreves ter proučili
reko in njen profil. Vsa naša nova spoznanja pa smo na koncu v učilnici zlili na papir.
Naravoslovni dan je bil zanimiv,
poučen in je zelo hitro minil.

Srečanje prvošolcev z lovcem in ogled divjadi na kmetiji Lamperček

Šola v naravi – CŠOD Planinka, 5.
razred

Naši »pohorski junaki« v
sobah, na plezalni steni,
orientacijskem teku in orientaciji s karto, na
nordijski hoji v snegu, nočnem pohodu …
Gibanje je življenje in življenje je gibanje!
V petek, 14. oktobra 2016, smo k uram športa povabili babice in
dedke otrok 1. in 2. razreda POŠ Vinska Gora. Odločili smo se
namreč, da bomo sodelovali pri projektu Simbioza Giba 2016.
Razredničarki sva bili zelo veseli, saj se je na povabilo odzvalo
veliko starih staršev.
V telovadnici smo se za ogrevanje najprej poigrali igro Psički v
utice. Stari starši so bili utice, otroci pa so veselo tekali in iskali
svoje domove. Sledile so gimnastične vaje, nato pa delo po petih
postajah. Otroci so si s svojimi dedki ali babicami podajali žogo,
jo vodili med ovirami, podirali keglje, mačka je lovila miško, pod
padalom pa smo se tudi frizirali. Za konec so otroci povabili svoje
babice in dedke še na ples.
Povabljeni so bili nad športnim druženjem s svojimi vnuki
navdušeni. Vsi smo se imeli zelo lepo. Za piko na i nas je ob
koncu pouka obiskal še policist s štirinožnim prijateljem.

Devetošolci v hiši eksperimentov

Rožnati oktober v Velenju
Oktober je mesec boja proti raku na dojki, ko povsod po Sloveniji
potekajo aktivnosti, ki poudarjajo zgodnje odkrivanje te bolezni.
Društvo za boj proti raku Velenje je v sodelovanju z Mestno občino
Velenje, Zdravstvenim domom Velenje, Univerzo za 3. življenjsko
obdobje, Inštitutom Interga, Osnovno šolo Gorica in Šolo za
storitvene dejavnosti pripravilo prireditev Rožnati oktober v
Velenju.
Prireditev je potekla v petek, 21. 10. 2016, od 10. do 12. ure na velenjski Promenadi. Na
eni izmed stojnic smo se predstavili tudi AMBASADORJI ZDRAVJA OŠ Gorica.
Ambasadorke zdravja Ines Alić, Ajda Maher in Sara Osmić smo obiskovalcem predstavile
pomen zaščite pred soncem v boju proti raku. Mimoidočim pa smo tudi delile roza
pentlje.
ambasadorji zdravja
INES, AJDA IN SARA

LISTOPAD
NOVEMBER

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost na POŠ Vinska Gora
V sredo, 30. 11. 2016, so na POŠ Vinska Gora prvošolce sprejeli v šolsko skupnost. Najprej
so si ogledali, koliko znajo že starejši učenci.
Navdušeni so bili nad njihovimi glasbenimi nastopi
in raznimi spretnostmi. Nato so bili na vrsti
prvošolci. Ker je od septembra minilo že nekaj
časa in so se v šoli že marsikaj naučili, so morali
tudi oni pokazati, kaj že znajo. Po uspešno
opravljenih nalogah, zapeti himni naše šole in
svečani zaobljubi so bili sprejeti v šolsko skupnost. Sprejeli pa so tudi drugošolca Domna,
ki je letos začel obiskovati našo šolo. Učence je nagovorila še vodja POŠ Vinska Gora,
gospa Nada Štravs. Sledila je le še slavnostna podelitev potrdil o članstvu.

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
V sredo, 30. 11. 2016, je bil za prvošolce osnovne šole Gorica prav poseben dan. Po treh
mesecih uvajalnega obdobja so postali pravi šolarji – člani šolske skupnosti OŠ Gorica.
Svečan sprejem je potekal v avli šole. Starejši učenci so poskrbeli za pester kulturni
program – prvošolcem so se predstavili s športno točko in plesom, z igranjem na glasbila
ter petjem. Seveda pa so tudi prvošolci morali dokazati, da so pravi šolarji. Predsednik
šolske skupnosti – Pavel in njegova pomočnica Ema sta prvošolcem postavila kar nekaj
zahtevnih vprašanj, na katere so zelo uspešno odgovorili. Vsak pravi šolar Osnovne šole
Gorica pa mora znati zapeti tudi šolsko himno. Našim prvošolcem je to zelo dobro uspelo,
g. ravnatelj je bil navdušen nad njihovim petjem. Po treh mesecih »pripravništva« so jih
starejši vrstniki tako sprejeli v šolsko skupnost. Kot se za pravi sprejem spodobi, sta
prvošolce ob tej priložnosti nagovorila ravnatelj šole Ivan Planinc in predsednik šolske
skupnosti Pavel Vižintin. Zaželela sta jim uspešno šolanje ter jim podelila potrdila o
sprejemu v šolsko skupnost in spominske
svinčnike. Za naše prvošolce je bil to prvi
večji korak v njihovi osnovnošolski karieri.
Sledilo je fotografiranje, v razredu pa je
prvošolce
čakalo
še
eno
sladko
presenečenje: mandarine!

Tehniški dan - bazar
Petošolci smo doživeli prav poseben dan.
Obiskali so nas dijaki tretjega letnika Šolskega centra Velenje – Šole za rudarstvo in
varstvo okolja. Dan je bil zelo zanimiv, saj smo skupaj uživali in ustvarjali izdelke za bazar.
Dijakom in njihovi učiteljici Vlasti se za pomoč zahvaljujemo in si želimo, da bi se še kdaj
srečali.

Ustvarjalne delavnice
V petek, 25. 11. 2016, smo šestošolci pri razrednih urah
izdelovali božične izdelke. Pri tem sta nam pomagali dve
strokovnjakinji.
V 6. a smo tako izvedli »jutranjo« delavnico. Izdelovali smo
igro Tri v vrsto. Pobarvali smo kamenčke, naredili podlago za
igro, na pisano pobarvane kamenčke pa nalepili oči. Kljub
zgodnji uri smo bili zelo ustvarjalni in se hkrati tudi zabavali.
V 6. b je prišla na obisk strokovnjakinja za izdelovanje izdelkov iz gline. Najprej nam je
pokazala, kako se iz gline izdela poljuben izdelek, nato smo poskusili še sami. Vsem je šlo
zelo dobro. Izdelali smo več izdelkov. Med ustvarjanjem smo se pogovarjali in zabavali.

GRUDEN
DECEMBER

Božično-novoletno druženje
Nasvidenje v naslednjem decembru, smo si rekli pred enim letom, ko smo se razšli po
zabavnem druženju z bazarjem v naši šolski avli. Pa je spet tu – ta veseli december. Le da
smo se letos srečali kar v hramu kulture sredi praznično okrašenega Velenja.
Kulturni dom je pokal po šivih, toliko obiskovalcev se je zbralo. Na odru se je na belordeči sceni otroškega in mladinskega pevskega zbora naše šole ter mladinskega orkestra
Glasbene šole Velenje odvrtela vsa množica čarobnih decembrskih običajev, značilnih za
ta čas, ki so jih prikazali učenci naše šole, od najmlajših do najstarejših. Miklavževanje pa
božič s polnočnico in koledniki, ki s pesmijo voščijo sreče in zdravja v prihajajočem letu.
Tepežkanju, ki so se ga najbolj veselili otroci, pa je sledil prikaz silvestrovega in najdaljše
noči v letu. Tudi na dobrega starega dedka Mraza niso pozabili. Vse to ob obilici glasbe in
petja, decembrskemu času primernega. Prava paša za oči in ušesa!
Druženje smo sklenili pred kulturnim domom, kjer so bogato obložene stojnice vabile s
pisano paleto izdelkov in dobrot, ki so jih izdelali in pripravili učenci sami ob pomoči
učiteljev in učiteljic pa tudi staršev.
Pa še izkupiček. S prodajo vstopnic in izdelkov se skupaj nabralo kar 4.595 evrov, ki smo
jih namenili Šolskemu skladu in tako nekaterim učencem pomagali v stiski. Zahvaljujemo
se vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu, da smo doživeli res lep kulturni večer.

Mladi planinci v Robanovem kotu
Pregovor pravi, da GRE V TRETJE RADO – no, mi smo dokazali, da gre šele v četrto! Tri
sobote zapored smo namreč razpisali planinski pohod in ga tik pred izvedbo preklicali, saj
je bilo vreme obupno. Četrto soboto (3. 12.) pa smo izvedli čudovit izlet, ki ga je
pripravila vodnica in mentorica Branka Mestnik.
V Solčavi smo si na začetku ogledali FLOSARSKI MUZEJ, kjer nam je domačin z njihovo
značilno govorico predstavil zanimivosti in posebnosti splavarjenja. Imeli smo celo srečo,
da nismo plačali vstopnine, saj je 3. december rojstni dan Franceta Prešerna in muzeji so
na ta dan odprti brezplačno.
Po malici smo se podali na pešpot in nekaj časa hodili skupaj,
nato pa smo se razdelili v dve skupini (na fotografijah so
predvsem udeleženci ene, mlajše) in krenili po dveh poteh.
Starejši in s tem tudi hitrejši so prehodili malce zahtevnejšo,
daljšo pot. Na koncu pa smo se spet združili pri počitku na
turistični kmetiji, kjer smo si privoščili čaj ali kavo.
Vreme je bilo krasno, sicer malce hladno, a razgled čudovit.
Otroci so uživali ob zaplatah ledu in v druženju z vrstniki, vsi
skupaj – tako otroci kot starši pa smo občudovali neokrnjeno
naravo in prekrasne razglede. V Velenje in Vinsko Goro smo se vrnili po planu vsi
veseli in zadovoljni. Bilo je res prijetno.
Nada Štravs

Filmska industrija in osmošolci
V sredo, 7. decembra, smo se osmošolci odpravili v velenjsko Galerijo. Najprej smo si
ogledali razstavo o filmu, filmski industriji, po malici pa smo ustvarjali v treh različnih
delavnicah. Izdelovali smo senčne lutke, scene in filmski make up. Vsi smo zelo uživali.
Pred odhodom domov smo se podpisali na zvezdo slavnih, tako da smo iz Galeriji odšli
kot pravi holivudski zvezdniki.

Lipko na obisku

Šestošolci na Kopah ...
Zapis 1. dne ...
Polni pričakovanj smo prispeli na Kope, kjer nas je po nastanitvi v sobe čakalo okusno
kosilo. Potem smo je veselo mahnili na smučišče. Malce je pihljalo in snežilo, ampak
uspelo nam je. Vsi smo bili na smučkah in malo poizkusili svoje sposobnosti. Zelo fino je
bilo priti na toplo in se posladkati s popoldansko malico. Ponovili smo še, kako se dobro
in pravilno obleči in pripraviti za smučanje. Vse skupaj smo utrdili še v angleščini. Čaka
nas še večerja. Ker je zunaj zeloooo, zelooo mrzlo in piha, bomo namesto pohoda
preživeli skupne urice s pisanjem dnevnika o prvih vtisih.

JANUAR

PROSINEC

Športni dan 2. razreda
Pa smo ga le dočakali. Sneg seveda. Sankanje pred šolo je bila samo generalka za naš
športni dan. Odpravili smo se visoko v hribe, hodili malo gor, malo dol in prispeli v Bevče.
Po ogrevanju smo si privoščili malico in nato sankanje. Ne znamo prešteti, kolikokrat smo
se spustili po hribu. Odkrivali smo celo katere živali so se pred nami sprehajale in puščale
sledi v snegu. Bilo je lepo, naslednje leto ponovimo.

Skakali smo na mini Planici!
V četrtek, 19. 1. 2017, so se učenci prve triade OŠ Gorica preizkusili v smučarskih skokih
na mobilni skakalnici Mini Planica, ki je bila postavljena kar na dvorišču naše šole. Z nami
sta bila olimpijec Mitja Oranič in Primož Kožar, ki sta nam z velikim žarom predstavila ta
zanimiv šport. Pri naših prvih skokih sta pomagala tudi trenerja Dare Kaligaro in Niko
Hižar iz SSK Velenje. Ob pogledu z vrha skakalnice so se nekaterim malo zatresle hlače, a

so prav vsi zbrali potreben pogum in se pognali po skakalnici. Po opravljenem prvem
skoku so se vsi z velikimi nasmeški na obrazu pogumno znova povzpeli na vrh. Starši,
babice in dedki ter otroci iz vrtca so v izteku skakalnice navijali in ustvarili pravo
“planiško” vzdušje. Po zadnjem skoku so vsi sodelujoči prejeli priznanje za pogum.
Trenerja SSK Velenje sta otroke povabila v skakalni klub, hkrati pa povedala, da se bodo
najbolj pogumni učenci in učenke konec januarja lahko prijavili na šolsko tekmovanje v
smučarskih skokih z alpskimi smučmi SKOČI Z NAMI.
Zahvaljujemo se avtorju projekta Mini Planica in lastniku mobilne skakalnice Franciju
Petku, ki nam je v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije in Argeto omogočil to
zanimivo doživetje in nas na dogodku tudi obiskal. Prav tako se zahvaljujemo Smučarsko
skakalnemu klubu Velenje za pomoč pri organizaciji tega dogodka. Bilo je nepozabno!

Priprave OPZ Gorica v zasneženem Gorenju nad Zrečami
V petek, 13. 1. 2017, smo srečno prispeli v dom CŠOD Gorenje. Po namestitvi smo začeli
ogrevati glasilke. Medtem je zunaj nastajala zimska pravljica. Izdelovanje snežakov,
športne igre, tombola in večerno druženje so že prvi večer naredili zelo vznemirljiv, zato
dolgo nismo mogli zaspati.

Priprave mladinskega pevskega zbora
Od 10. 2. do 12. 2. 2017 so bili pevci MPZ OŠ Gorica na
pevskih pripravah.
V CŠOD Gorenje nad Zrečami nam je bilo zelo všeč, ker, je bil
WIFI, smo imeli veliko prostega časa, smo lahko igrali odbojko,
smo imeli dobro hrano, smo se veliko naučili, smo pogledali dober film.
Manica, Erna, Vanesa, Ema
Imeli smo se ful fajn. Nam osebno so bile pevske priprave ful zanimive in zabavne. Upamo,
da bomo še kdaj šli na takšne priprave kot so bile tukaj. Ful fajn je blo tudi, da smo imeli
več počitka kot pa da bi peli (hihih, ko bi le).
Jerneja, Špela in Tjaša

FEBRUAR

SVEČAN

Na pripravah smo se naučili nekaj novih pesmi. Resnično smo se
trudili in namučili, vendar zdaj znamo! Skupaj smo preživeli lep
prosti čas. Ob gledanju filma v francoskem filmu, smo se kar čudili. Nam pa v sobi ni bilo
težko!
Ajda, Ajda, Lara, Leona

Naučimo se smučati
Naši petošolci so zelo uspešno premagovali bele strmine v okviru projekta NAUČIMO SE
SMUČATI. Bilo je prav zabavno, tudi megleno vreme jih ni oviralo pri njihovih smučarskih
dogodivščinah.

Prešerno že dan pred slovenskim kulturnim praznikom
Ta veseli dan kulture je zamenjal naš torkov šolski urnik. Letošnje kulturovanje je bila
prava gurmanska pojedina. Začeli smo z odlično in hudomušno predjedjo. Medse smo
povabili Malega princa, ki je naši devetošolki Lejli natrosil prgišče modrosti o tem, da je
vsakdo, ki se pojavi v našem življenju, pomemben, razlika je le, kako velik pečat kdo pusti
v nas. Zagotovo pa je za nas vsak izmed njih več kot samo poseben. Poučil jo je tudi, da
nikoli ne smemo obupati, ne nad osebo, ne nad stvarjo ali zgolj situacijo. Posladkali smo
se še z nežno glasbo v izvedbi sester Julije in Hane in skoraj zaplesali z našimi reperji.
Smeh na obraz pa se nam je prikradel ob ogledu posnetka naših najmlajših, ki so
razglabljali o tem, kaj je kultura.

Sledila je glavna jed. Privoščili smo si strip. Tako
smo okusili svet risanih junakov – le kdo ne pozna
Mikija Mustra in njegovega Zvitorepca, Lakotnika,
Trdonjo. Prav dobro nam je teknilo, ko smo
izdelovali lastne stripe – osmošolci so znane
slovenske ljudske pesmi, moderne popevke ali pa
lastne verze uprizorili v stripu. S sličicami in besedili v oblačkih – potem ko smo se naučili
vse o stripu – smo ustvarjali poučne zgodbice iz zgodovine, opozarjali o varni rabi
interneta, bili smo ekologi z barvicami in flomastri …
Naš kulturni meni ni razočaral. Privoščili smo si ogromen zalogaj kulture.

Regijsko šolsko tekmovanje v smučarskih skokih na alpskih smučeh
1. marca je bilo na Rogli regijsko šolsko tekmovanje v smučarskih
skokih z alpskimi smučmi za otroke od 1. do 4. razreda. Prijavljenih je
bilo okrog 150 otrok iz celotne regije. Učenci naše šole so se zelo dobro odrezali.
Osvojili so 4 medalje:
Tonja Juršnik 1. mesto (deklice 2008)
David Zajc 3. mesto (dečki 2009)

Ana Preložnik 3. mesto (deklice 2007)
Samo Videmšek 3. mesto (dečki 2008)

Športni dan – drsanje
Vso zimo so učenci 1. in 2. razreda POŠ Vinska Gora spraševali, kdaj bodo šli drsat. V
petek, 3. 3. 2017, je končno prišel ta dan, ko smo se z avtobusom odpeljali v Velenje na
drsališče. Tam nas je pričakala učiteljica Mojca, ki je skupaj z učiteljico Petro preko
zanimivih iger in vaj naučila nadobudneže osnovnega drsanja. Kljub padanju nekaterih na
»ta zadnjo« smo se imeli odlično in smo zelo uživali! Ob koncu so učenci morali opraviti
naloge za športni program Zlati sonček. Prav vsi so bili uspešni – bravo!

MAREC

SUŠEC

Planinski izlet na Šmohor
Minulo soboto – ravno na materinski dan, je bilo
vreme res čudovito in škoda bi ga bilo preživeti med
štirimi stenami. Na srečo smo imeli mladi planinci
načrtovan pohod, ki ga je zelo dobro pripravila
vodnica , gospa Branka Mestnik. Zbralo se nas je za en
velik avtobus in iz Velenja smo se odpeljali mimo
Vinske Gore (kjer smo »doložili« pohodnike), Petrovč,
skozi Liboje in izstopili blizu turistične kmetije Tratnik.
Tu se je začela peš hoja, ki pa sploh ni bila naporna, saj
je bila mehka – gozdna, prav prijetna. Po uri in pol hoje smo prispeli in
pomalicali. Otroci so bili navdušeni nad veliko izbiro igral in polni energije
so jih tudi uporabili do Doma na ŠMOHORJU (784 m), kjer smo posedli za
zunanje mize (dokazi na fotografijah).
Sestopili smo na drugo stran, v Laško, kjer nas je čakal avtobus. Pot je bila
tudi v to smer približno enako dolga, uro in pol. S pohodom smo bili vsi zadovoljni, saj smo
uživali v prebujajoči se pomladni naravi. Domov smo se vrnili do predvidenega časa, 14.
ure. Tako nam je ostala še druga polovica lepega dne, da smo popoldan izkoristili vsak po
svoje.
Zapisala: Nada Štravs

Kros
V ponedeljek, 10. 4. 2017, je na stadionu ob jezeru potekalo medobčinsko prvenstvo
osnovnih šol v krosu, katerega so se udeležili osnovnošolci iz Velenja, Šoštanja in
Šmartnega ob Paki.
Učenci naše šole so osvojili 6 medalj:
Deklice 2010: 1. mesto TIA MRKONJIČ, 2. mesto META VIŽINTIN
Deklice 2009: 3. mesto STELA LALEK VEGAN
Dečki 2008: 1. mesto ANŽE BRECL

APRIL

MALI TRAVEN

Deklice 2006: 3. mesto TINKARA SALMIČ
Deklice 2004: 3. mesto TIA JAHIRI KANDOLF

Preizkušamo naša čutila
Drugošolci smo si privoščili prav poseben dan. Dr. Miha
Avberšek in Simona Ribizel sta nam pomagala, da so se
prebudila naša čutila. Na preizkušnjo smo postavili okus in
vonj. Ugotovili smo, da nam naš nos včasih kakšno ušpiči.
Vonjali smo vse od evkaliptusa (za nas so to bomboni, če ne celo
tabletke), pa tja do vanilije ( za nas je bil to kar sladoled) in cimeta.
Pri okušanju pa smo prišli do ugotovitve, če je nekaj lepo roza barve,
ni nujno, da je to nekaj sladkega. Barva nas včasih lahko celo zavede.
Imeli smo se lepo in si želimo še več takšnih dni.

Športnik leta 2016
V Domu kulture Velenje je bila 5. aprila 2017 prireditev Športnik leta
2016, na kateri so podelili priznanja v lanskem letu najuspešnejšim
športnicam in športnikom iz naše občine. Nominirance in goste sta
pozdravila podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol in
predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik. Na prireditvi so
nastopili Manca Špik, Isaac Palma, 6 Pack Čukur s plesalci plesne
šoLe Spin, akrobati in urbani športniki. V kategoriji nagrad za
najboljšo športnico in športnika šolskega športnega društva je bil
izbran učenec naše šole Matevž Sušec.

Državno prvenstvo v skladnostnem plavanju
V soboto, 22. 4. 2017, je na bazenu Fakultete za šport v Ljubljani potekalo 4.
Državno prvenstvo v skladnostnem plavanju. Tekmovanja so se udeležile
tudi 4 naše učenke pod okriljem kluba Rusalka. Kljub vse večji konkurenci so
dokazale, da so še vedno najuspešnejši klub v Sloveniji, saj so skupno
osvojile kar 17 kolajn (7 zlatih, 6 srebrnih in 4 bronaste).
Dvakratni naslov državne prvakinje je osvojila Tinkara Maher, ki je v
obveznih prvinah in solu zmagala med deklicami in se je v kombinirani
sestavi skupaj z Ajdo Maher in Jano Bastič veselila še brona. Srebro je v solu
osvojila Pia Katarina Kremžar (ml. mladinke).
V kategoriji mladink pa sta s kombinirano sestavo postali
podprvakinji Maja Flis in Pia Katarina Kremžar.
Prejšnji vikend so predstavnice Slovenske reprezentance, med
katerimi je tudi Pia Katarina Kremžar, nastopile na mednarodni
tekmi Belgrad Open v Beogradu in bile zelo uspešne.

Razmnoževanje rastlin – naravoslovni dan šestošolcev
V ponedeljek 24. aprila, smo šestošolci prišli v šolo ob 8.10. Vzeli smo šolsko malico za na
pot in se z avtobusom odpeljali v Celje, kjer smo si ogledali Šolo za hortikulturo in vizualne
umestnosti. V prvem delu nam je mentorica razložila pomen logotipa, po katerem je šola
prepoznana, in nam razdelila dva učna lista, ki smo ju kasneje skupaj rešili. Potem smo
odšli na malico in se rahlo odpočili. V drugem delu smo posadili vsak svojo sončnico in se
pogovarjali o razmnoževanju rastlin. Cvetlico smo odnesli domov, da skrbimo zanjo, kot
so nas naučili.
Zdi se mi, da smo se na našem naravoslovnem dnevu ogromno naučili in uživali v stiku z
naravo.
Šestošolka Ajda

VELIKI TRAVEN

Planinski krožek na pohodu na Boč
Ravno na DAN ZEMLJE – 22. 4. – smo se člani planinskih krožkov
OŠ Gorica in podružnice Vinska Gora podali še na zadnjo turo v
letošnjem šolskem letu.
Pod vodstvom planinske vodnice Branke Mestnik smo se zjutraj
zapeljali do Zgornjih Poljčan, od koder smo nadaljevali peš.
Vreme je bilo ravno pravšnje, da smo brez prevelikih težav
premagali kar precejšnji vzpon proti vrhu Boča, ki ga imenujejo
tudi kozjanski Triglav, saj močno “štrli” nad vse ostale okoliške vzpetine. Na vrhu stojita
dva stolpa, eden je razgledni – na tega smo se povzpeli tudi mi, drugi pa je televizijski
oddajnik, ki smo ga samo opazovali. Z vrha smo se spustili do koče, planinskega doma na
Boču, kjer smo se malce oddahnili, pomalicali, uredili našo dokumentacijo (dali žige v
dnevnike) in se malce razgledali. Tu smo naredili še skupinsko fotografijo in se nato podali
na zadnji odsek poti, ki nas je vodil nazaj do avtobusa.
Prijetno utrujeni, a vsi zelo zadovoljni, ker smo vsi dosegli cilj, smo se odpeljali proti
domu. Bilo je lepo, saj je tudi narava pomladi vsa sveža in čudovita!
Zapisala: Nada Štravs

MAJ

Stripoteka
V četrtek, 11. maja 2017, je bilo v Osrednji koroški
knjižnici Franca Sušnika odprtje razstave del, s
katerimi smo sodelovali učenci v okviru natečaja
Jaz, superjunak, najboljšim mladim stripovskim
avtorjem pa so podelili tudi nagrade.
Ker sem tudi sam poslal svoj strip, sem bil povabljen na prireditev .
Ob prihodu sem si najprej ogledal razstavo vseh prispelih stripov, nato pa smo se vsi
povabljeni udobno namestili na sedeže ter nestrpno pričakovali začetek prireditve.
Gost je bil Žiga X. Gombač, avtor in soavtor številnih zanimivih stripov in knjig za mlade.
Predstavil nam je, kako so nastale knjige o Živi iz muzeja in nam skušal približati tudi delo
Zgodovina Slovenije v stripu. Povedal nam je nekaj smešnih zgodbic o tem, kako so
izginila železna vrata Ljubljanskega gradu, kakšni so bili vitezi …
Po njegovem govoru ja sledila podelitev nagrad. Nagrade so podelili petim najboljšim
avtorjem prispelih stripov. Sam sem zasedel drugo mesto in
prejel lepo nagrado. Po podelitvi je sledilo druženje s
povabljenim gostom, s katerim sem se malo pogovarjal in se z
njim tudi fotografiral.
Januš PURG, 6.A

Nacionalna zaključna prireditev natečaja Evropa v šoli

V četrtek, 11. 5. 2017, se je zaključil eden največjih nacionalnih projektov, likovni,
literarni, fotografski in video natečaj Evropa v šoli. Ob tem dogodku je v Pionirskem domu
v Ljubljani potekala podelitev nagrad nagrajencem (prvim trem mestom vsake triade in
srednje šole). Bistvo natečaja je, da mladi predstavijo svoj pogled na svet, v katerem
želijo živeti, in predlagajo, kako bi ga lahko izboljšali. Od tod tudi letošnji naslov Svet, v
katerem želim živeti. Nagrajenih je bilo veliko del, vključno z likovnim prispevkom
tretješolke Sumejje Osmić in literarnim prispevkom Hane Žličar iz Osnovne šole Gorica.
Podelitev je s svojimi »beati« popestril raper Boštjan Nipič Nipke. Vsa dela bodo gotovo
inspiracija za natečaj prihodnje leto.

Uspešni likovni ustvarjalci
V mesecu maju so likovni ustvarjalci pod mentorstvom učiteljice Danice Arzenšek beležili
kar nekaj uspehov. Na natečaju Evropa v šoli so bili likovni izdelki Sumejje Osmić, Elene
Vučetić Jurić iz 3.b in Domna Remšeta ter Miha Lesjaka iz 7.b razreda uvrščeni na državno
tekmovanje. Sumejja Osmić je s svojim izdelkom
osvojila tretje mesto v kategoriji 1. triade.

Nagrajeni izdelek učenke Sumejje Osmić

Učenci 5., 6. in 8. razredov so sodelovali na natečaju Naslikajmo Cinkarno. Na majice so
naslikali svoj logotip za eno od 17. poslovnih enot Cinkarne Celje. Učenci so ustvarili
izvirne in domiselne oznake posameznih poslovnih enot.
Posebna komisija je opravila izbor najboljših. Logotip za
poslovno enoto Metalurgija, ki ga je naslikala Lara Vrabić, 6.b,
je bil izbran in nagrajen. Učenci so se udeležili zaključne
prireditve v Celju, kjer so prejeli priznanja in nagrade.

Nagrajeni logotip

V četrtek, 18. maja, so v Šoštanju otvorili 49. razstavo Likovni svet
otrok. Strokovna komisija je izmed 2500 del za razstavo izbrala 382
likovnih del. Na razstavi sodelujejo tudi učenci naše šole. Ajla
Memić, Ana Luna Zierer, Anna Vidović, Dajana Ratkovac, Nik Šeliga
iz 5.B, Maruša Trinkaus, Nika Jenko, Nika Višnar, Nina Pintarič,
Sumejja Kadrić iz 8. razreda, Taja Atelšek in Tjaša Lesjak iz 9. b so s
svojo mentorico Danico Arzenšek prejeli srebrna priznanja. OŠ
Gorica je zaradi tega šola s pohvalo strokovne komisije.

Sedmošolci na Štrku
V mesecu ljubezni so naši sedmošolci odpravili v šolo v naravi. V Domu Štrk so po
fotografijah sodeč uživali.
Utrinek iz njihovega dnevnika
Po že ustaljeni jutranji rutini bivanja v CŠOD Štrk je bilo dopoldne namenjeno ogledu
hidroelektrarne in čistilne naprave Markovci. Tja smo se odpravili peš. Izvedeli smo veliko
informacij o Ptujskem jezeru – zakaj je nastalo, kakšne oblike je, koliko je dolgo in široko
ter kakšen je obseg jezera. Gospod, ki je zaposlen v hidroelektrarni, nam je razložil
delovanje hidroelektrarne. Na poti domov smo si ogledali še čistilno napravo. Naprava
čisti umazano vodo iz kanalizacije na naraven način, brez uporabe kemikalij.
V popoldanskem času sta se ponovili delavnici včerajšnjega dne. Čas do sončnega zahoda
pa smo preživeli ob športnih igrah na prostem.
Tuširamo se po vrstnem redu, ki ga določijo učiteljice. Tisti, ki so prvi na vrsti, zapišejo
utrinke dneva.

Zbiralna akcija papirja
V petek, 12. maja 2017, je na šoli potekala zbiralna akcija papirja. Bila
je ZELO uspešna, saj smo zbrali 4 tone in 300 kg odpadnega papirja in
tako ohranili okoli 60 srednje velikih dreves. Vsem, ki ste sodelovali, se
zahvaljujemo. Denar od zbranega papirja bo namenjen učencem, ki potrebujejo pomoč.
Naslednja akcija bo potekala meseca oktobra.
Varujmo naravo, zato začnimo odpadni papir zbirati že danes!

Športni dan, 6. razred – s Kop na Črni vrh
V četrtek, 18. maja, smo se ob pol osmih zjutraj z avtobusom odpeljali na Kope. S hojo
smo pričeli takoj ob prihodu. Zanimivo je bilo videti smučišče brez
snega. Po prelepi naravi smo šli vse do Črnega vrha. Vreme nam je
ugajalo, saj je bilo ravno prav toplo. S Črnega vrha je bil razgled prelep,
saj smo videli Šoštanj. Nato smo se odpravili malo nazaj in zavili proti
Ribniški koči. Do tja smo prišli zelo hitro in se zato za malo dlje ustavili,
da smo v miru pojedli malico, se malo pozabavali in odšli nazaj. Med
potjo smo se pogovarjali, igrali, smejali, torej uživali. Po prihodu do avtobusa, smo se še
malo odpočili, nato pa šli na avtobus in se vrnili v šolo oz. domov.
Ta športni dan je bil zelo lep, saj nismo imeli posebnih težav in
prav vsi smo uživali.

Zaključek bralne značke
Letos smo za nagrado našim bralcem povabili pisatelja ŽIGO X.
GOMBAČA, ki mu pravijo, da je medijski multipraktik, ultramaratonec, vegetarijanec …
S pripovedovanjem zgodb, ki jih je doživel na poti do naše šole, in z dinamičnim
nastopom nas je opomnil na pomen LITERATURE in USTVARJALNEGA IZRAŽANJA, ki
človeka vedno znova usmerjata na pravo pot. Tja, kjer se cenijo predanost, pripadnost,
pogum, prijateljstvo, ljubezen …
Otrokom in mladini pa sporoča naslednje:
»PRISLUHNI SI IN POJDI ZA TEM, KAR SLIŠIŠ. TUDI, ČE SI NA TEJ POTI SAM, VZTRAJAJ IN
NE NADEJAJ SE CILJA, KAJTI CILJ JE POT SAMA.«
V šolskem letu 2016/2017 je bralno značko osvojilo 81 %
vseh učencev in učenk na OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora.
Priznanje in knjižno nagrado zlati bralec/zlata bralka za
zvestobo bralni znački vseh devet let osnovne šole je
prejelo 16 devetošolcev, zato vsem iskreno čestitamo.

Obisk ZOO
Po napornem, a zanimivem šolskem letu smo si učenci drugega razreda privoščili izlet v
Ljubljano. Obiskali smo živalski vrt. S seboj nismo prinesli sonca, zato tudi živali niso
skrivale sence in so se nam predstavile v vsej svoji lepoti. Celo risi se niso skrivali in smo
jim lahko pomahali. Za zaključek smo si privoščili velik sladoled. Imeli smo se lepo.

JUNIJ

ROŽNIK

Od 22. maja do 2. junija 2017 so petošolci izvajali igro Prometna kača. Namen igre je, da
spodbujamo učence in njihove starše k hoji in kolesarjenju v šolo. Izvajali smo jo v času,
ko so učenci opravljali tudi kolesarski izpit in tako postali samostojni udeleženci v
prometu.
Anketa pred začetkom igre je pokazala, da 70 % petošolcev hodi v šolo s trajnostnimi
načini prevoza. Naš cilj je povečati število okolju prijaznih potovanj na 90 %.

Tečem za zabavo, gibanje je zdravo
V petek, 9. 6. 2017, smo imeli učenci prvega, drugega in tretjega razreda pravo športno
zabavo. Z njo smo zaključili projekt Tečem za zabavo, gibanje je zdravo, v katerem smo
sodelovali od septembra naprej. Projekt na naši šoli poteka že 4. leto. Vanj smo vključeni
vsi učenci od prvega do tretjega razreda. Vsak mesec se pomerimo med seboj v različnih
disciplinah – skačemo v daljino, plezamo po žrdi in mečemo na koš. Tekmujemo tudi, kdo
bo največkrat preskočil kolebnico, in kdo bo tisti, ki bo najhitreje pretekel ciljno črno na
teku na 60 m in 600 m. Dodatne točke nam prinese tudi tekmovanje v boju med dvema
ognjema. Skozi šolsko leto pridno nabiramo točke in na koncu poiščemo zmagovalca.
Skozi celo leto smo se torej borili na vso moč, da bi se izkazali pri športnih aktivnostih, v
petek pa nas je čakala še športna poslastica. Že zjutraj smo zavzeli celotno šolsko igrišče.

Najprej smo se seveda ogreli, potem še malo plesali in v nasmeh raztezali obrazne mišice.
Nato smo se pomerili v boju med dvema ognjema, preizkušali, kako dobri smo v obešanju
perila, vozili formulo ter se zabavali s športno matematiko z zajčki. Na koncu je ravnatelj
najboljšim športnikom še slavnostno razdelil medalje, v žep pa jim je smuknila tudi sadna
ploščica, najboljši športni razredi pa so se razveselili čisto novih nogometnih žog. Nihče ni
ostal praznih rok, saj je vse udeležence pričakalo sladko presenečenje. Vse za to, da nam
bo gibanje res v veselje.

Občinska prireditev ob dnevu državnosti
Šolsko leto smo zaključili slovesno. Praznovali smo 26. rojstni dan naše prelepe države. Na
velenjski Promenadi smo s plesom, petjem in tremi prikupnimi dialogi bratov in sestrice
opozorili na vse, na kar moramo biti ponosni vsi državljani RS, in na naše poslanstvo, da
bomo srečni v deželi na sončni strani Alp.

Poslovila se je še ena generacija
devetošolcev

Majhno živi v mali šoli.
A male glave rastejo vneto, prerastejo
z letom male rokave, male težave,
male besede,
male stezice,
male razrede,
tovarišice in mala šola kot lonec poči.
Tedaj je majhnega konec.
In napoči veliko.

Dosežki učencev na različnih tekmovanjih
Tekmovanje
NEMŠKA BRALNA
ZNAČKA EPI
LESEPREIS

Dosežek/priznanje
SREBRNO PRIZNANJE
8. razred
Danaj Čebular, Jaja Zajc, Tadej Rebernjak

Mentor
Branka Tratnik
Meh

9. razred
Robert Šeliga, Matija Osojnik, Taja Atelšek, Matevž Sušec
ZLATO PRIZNANJE
Katarina Rednjak (9. razred), Aljaž Sovič, Tilen Einfalt (8.
razred)
TEKMOVANJE IZ
ZNANJA NEMŠČINE
MATEMATIČNO
TEKMOVANJE
KENGURU

BRONASTO PRIZNANJE
Katarina Rednjak
BRONASTO PRIZNANJE
1. razred
Ria Lainšček, Julija Pavić, Ula Sablatnik, Val Koprivnikar,
Rijad Okić, Ema Ravnjak, Alexsandar Čestić, Benjamin
Ajšić, Elle Blaj, Lejla Hasanović, Luka Janez, Mirjam Jelen,
Jan Kočivnik Lesjak, Hana Kopina, Zoja Lončarič, Lamar
Mujkonović
2. razred
Samo Videmšek, Jakob Kranjc, Omar Mustafić, Shaia
Križan, Anej Rodič, Amadej Bregar Brence, Lana Čović
Jeličič, Eva Avberšek, Ema Koletnik, Jiaxin Ji, Tarik Mušić,
Bine Oštir, Luka Razdevšek Hanna, Sadiković, Anna
Čumurdžić, Oriana Lovrec, Živa Poličnik, Maj Pongrac,
Maruša Raško
3. razred
Rok Blagus, Nela Hamzić, Brin Lorger, Sumejja Osmić, Dino
Vehabović, Elena Vučetić Djurić, Lana Blatešić, Domen
Lamot, Tonja Juršnik, Mladen Jovanović, Andin Ademi,
Alen Beriša, Din Hasanić
4. razred
Nik Blagus, Tia Lončarič, Pia Mrak, Mariela Vasiljević, Lev
Marjan Zierer, Irma Laszlo
5. razred
Hana Mušić, Tian Pavić, Tian Pilaj, Nik Šeliga, Lea
Videmšek, Samo Uranjek, Urh Raško, Metod Lamot
6. razred
Anže Maj Blagus, Selman Halilović, Gregor Štukovnik,
Lana Jenko, Jan Mrkonjić
7. razred
Matevž Poličnik, Ania Marinčić Barić, Filip Pušnik
Jamnikar, Dino Bečirović, David Kosi, Špela Pirnat
8. razred
Aljaž Sovič, Danaj Čebular, Tija Košica

Katarina
Podbornik, Saša
Korenič, Jana
Tkavc, Štefka
Štukovnik,
Mihaela
Verdnik, Ema
Hozjan, Nevenka
Brešar, Renata
Stopar,
Zdenka Kodrič,
Brigita Koželj,
Tadeja
Pungartnik

LOGIKA

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA ANGLEŠČINE

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA FIZIKE

9. razred
Taja Atelšek, Andraž Podpečan, Filip Dominković, Vid
Matjaš
SREBRNO PRIZNANJE
5. razred: Tian Pilaj, Metod Lamot
6. razred: Anže Maj Blagus, Selman Halilović
7. razred: Matevž Poličnik
8. razred: Danaj Čebular
9. razred: Taja Atelšek
ZLATO PRIZNANJE
Aljaž Sovič (8. r.), Andraž Podpečan (9. r.)
BRONASTO PRIZNANJE
3. razred
Leon Abina (1. mesto), Din Hasanović, Rok Blagus, Nela
Hamzić (3. mesto)
6. razred: Gregor Štukovnik, Anže Maj Blagus, Ajda
Maher, Luana Djordjević
7. razred: Ania Marinčić Barić, Matevž Poličnik
8. razred: Danaj Čebular, Aljaž Sovič
9. razred: Andraž Podpečan, Vid Matjaš, Taja Atelšek
SREBRNO PRIZNANJE
Aljaž Sovič (8. r.), Taja Atelšek (9. r)
BRONASTO PRIZNANJE
9. razred
Vid Matjaš, Eva Ahac, Timotej Majcenovič, Hana Žličar,
Matija Osojnik
BRONASTO PRIZNANJE
8. razred: Zoja Jenko, Sumeja Kadrić, Ema Kač
9. razred: Nik Topler

Mihaela Verdnik
Tadeja
Pungartnik,
Brigita Koželj

Alenka
Videmšek

Zvonko
Kramaršek

SREBRNO PRIZNANJE
Danaj Čebular (8. razred), Andraž Podpečan (9. razred)
ZLATO PRIZNANJE
Aljaž Sovič (8. razred)
TEKMOVANJE IZ
ZNANJA O SLADKORNI
BOLEZNI

BRONASTO: Maja Flis, 9. r.
SREBRNO PRIZNANJE: Matija Osojnik, 9. r.
ZLATO PRIZNANJE: Hana Žličar, 9 .r.

Viktorija
Strozak

BRONASTO PRIZNANJE (7.–9. r.)
Jaka Zajc, Žiga Klep, Jaka Osetič, David Kosi, Ania
Marinčić Barić, Ervin Mustafić, Danaj Čebular, Tilen Jahiri
Kandolf, Taja Atelšek, Andraž Podpečan

Branka Mestnik

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA GEOGRAFIJE

LIKOVNI SVET OTROK
Bronasto priznanje
1. razred
Tajra Praprotnik, Tia Mrkonjić, Ilan Muminović
2. razred
Tai Kubale, Jakob Kranjc
3. razred
Elena Vučetić Djurić, Anea Mumimović
SREBRNO PRIZNANJE
5. razred

Danica
Arzenšek, Saša
Korenič,
Katarina
Podbornik,
Urška Zaleznik,
Štefka Štukovnik

Ajla Memić, Ana Luna Zierer, AnnaVidović, Dajana
Ratkovac, Nik Šeliga
8. razred
Maruša Trinkaus, Nika Jenko, Nina Pintarič, Sumejja
Kadrić

VESELA ŠOLA

RAZISKOVALNE
NALOGE
(Mladi raziskovalci za
razvoj Šaleške doline)
Zveza za tehniško
kulturo Slovenije

TEKMOVANJE ZA
CANKARJEVO
PRIZNANJE

9. razred
Taja Atelšek, Tjaša Lesjak
BRONASTO PRIZNANJE
4. razred: Tia Lončarič, David Bohak, Lev Marjan Zierer
5. razred: Metod Lamot, Teja Kutnjak, Lea Videmšek
6. razred: Lejl Sulejmanović
7. razred: Neda Kutnjak
8. razred: Tilen Einfalt
SREBRNO PRIZNANJE
Andraž Purg (4. razred), Urh Raško (5. razred), Januš Purg
(6. razred)
SREBRNO PRIZNANJE
Nika Jenko, Nika Višnar
BRONASTO PRIZNANJE
Tilen Einfalt, Aljaž Sovič
SREBRNO PRIZNANJE
Nika Jenko, Nika Višnar, Aljaž Sovič, Tilen Einfalt
BRONASTO PRIZNANJE
2. razred
Eva Avberšek, Bine Ostir, Omar Mustafić, Anina
Čumurdžić, Sara rančnik, Anej Rodić, samo Videmšek,
Živa Poličnik, Oriana Lovrec, Maruša Raško, Maj Pongrac,
Jakob Kranjc, David zajc, Ema Koletnik, Stela Lalek Legan,
Tarik Mušić, Lan Fajfar
3. razred
Dina Hasanić, Tonja JUršnik, Janej Čebular, Miša Časl,
Alen Beriša, Omar Ajšić, Leon Abina
4. razred
Andraž Purg, Nik Blagus, Mia Pauković
5. razred
Tian Pavić, Hana Mušić, Inja Ramšak, Ida Preložnik, Urh
Raško, Lea Videmšek
6. razred: Januš Purg, Viktorija Brecl, Lana Jenko
7. razred: Andraž Osetič, Špela Pirnat, Taida Tabaković,
Val Vozlič
8. razred
Aljaž Sovič, Tilen Einfalt, Danaj Čebular, Nika Višnar
9. r.
Taja Atelšek, Hana Žličar, Lorna Lucija Hacin, Lara Sušec
Stankovič, Andraž Podpečan, Katarina Rednjak
SREBRNO PRIZNANJE
Hana Žličar, Taja Atelšek, 9. r., Danaj Čebular, 8. R.

ANGLEŠKA BRALNA
ZNAČKA

4. razred
11 zlatih priznanj
4 srebrnih priznanj

Saša Korenič

Branka Mestnik

Jana Tkavc,
Katarina
Podbornik
Nevenka
Smolčnik,
Zdenka Kodrič,
Vesna Penec,

EVROPA V ŠOLI

Bronasto priznanje
Sumejja Osmić (3. r.)
Hana Žličar (9. r.)
Priznanje:
Benjamin Ajšić, Liana Bečirović, Sumejja Osmić, Anea
Muminović, Elena Vučetić Djurić, Danaja Ratkovac,
Tinkara Wlodyga, Urška Koren, Miha Lesjak, Domen
Remše, Tija Košica, Melina Delić, Fikajete Kalanica

Nevenka
Smolčnik, Vesna
Penec, Danica
Arzenšek,
Nevenka
Smolčnik

NATEČAJ GOZDOVI LES
Posebno priznanje: Ania Marinčić Barić

TEKMOVANJE OPZ
LIKOVNI NATEČAJI

SPV - likovni natečaj

Zlato priznanje z odliko na regijskem tekmovanju
Napotnikova kiparska kolonija, sodelovanje na
mednarodnem natečaju LionCluba, sodelovanje s
šaleškimi likovniki
Nagrada: Samo Štancar in Daša Prelog Lekš (1. r.)
Priznanje: Julija Prislan, Ammar Mušić (3. r.)

KRESNIČKA

Bronasto priznanje
Meta Vižintin, Enej Simić, Ilan Muminović, Zoja Lončarič,
Jan Kočivnik Lesjak, Aura Knez, Elle Blaj (1. r.)
Ula Sablatnik, Živa Orešnik, Val Koprivnikar, Julija Pavić,
Jaša Ty Pečnik, Valentina Šifer, Luka Tepić
Janej Čebular, Tonja Juršnik (3. r.)
Živa Poličnik, Samo Videmšek, Eva Avberšek, 2. r.
David Bohak (4. R.)
Lea Videmšek, Metod Lamot, Urh Raško, Teja Kutnjak (5.
r.)
Tekmovanje
iz Bronasto priznanje
Danaj Čebular, 8. r.
znanja zgodovine

Nevenka
Smolčnik
Mihaela Verdnik
Danica Arzenšek

Katarina
Podbornik,
Mihaela Verdnik
Saša Korenič,
Mihaela
Verdnik, Zdenka
Vajdič, Katarina
Podbornik

Andreja Šifer

9. razred
Vid Matjaš, Taja Atelšek, Danijela Brečko, Živa Skutnik,
Tim Povodnik, Andraž Podpečan
Srebrno priznanje
9. razred
Taja Atelšek, Andraž Podpečan
Zdenka Vajdič

Tekmovanje
znanja kemije

iz BRONASTO PRIZNANJE: Aljaž Sovič, Danaj Čebular

Moja domovina od Janej Čebular, Din Hasanić, TonjaJuršnik (vsi 2.b)
zrna
do
kruha
Srebrno priznanje: Ania Marinčič Barič
(literarni natečaj)
Državno

Žan Kocbek – sodelovanje na državnem tekmovanju

Katarina
Podpornik,
Nevenka
Smolčnik
Jernej Herman

tekmovanje z
mobilnimi roboti
ROBObum 2017

TEKMOVANJA IN REZULTATI UČENCEV V
ŠOL. LETU 2016/2017

ATLETIKA (ekipno): dečki
ATLETIKA(ekipno): deklice

2. MESTO
6. MESTO

NEKAJ ODLIČNIH REZULTATOV:
VID MATJAŽ
FILIP DOMINKOVIĆ
MATEVŽ SUŠEC
LEJLA AVDIĆ
JENKO NIKA
UČENKE
UCENCI

(daljina)
(vorteks)
(1000 m)
(daljina)
( 60 m )
( 4x 100 m)
(4x 100 m)

1. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
2. MESTO
1. MESTO
3. MESTO
3. MESTO

KROS (MEDOBČINSKO)
TIA MRKONJIĆ
META VIŽINTIN
GAJA GRADIŠNIK
BLAGUS ROK
ANŽE BRECL
STELA LALEK VEGAN
TINKARA SALMIČ

1. RAZ.
1. RAZ.
1. RAZ.
3. RAZ
3. RAZ.
3.RAZ.
5.RAZ.

1. MESTO
2. MESTO
4. MESTO
4. MESTO
1. MESTO
3. MESTO
3. MESTO

TIJA KANDOLF JAHIRI
FILIP DOMINKOVIĆ
TIMOTEJ MAJCENOVIĆ

7.RAZ.
9.RAZ.
9.RAZ.

3. MESTO
6. MESTO
4. MESTO

(mlajši od 1. do 5. razreda)

4. MESTO

KROS : EKIPNO

STRELJANJE
FILIP DOMINKOVIĆ
STRELJANJE: ekipno
KOŠARKA : medobčinsko
KOŠARKA : področno
KOŠARKA : četrtfinale
KOŠARKA : medobčinsko

ST. DEČKI

4 . MESTO
2. MESTO

ST. DEČKI
ST. DEČKI
ST. DEČKI

2. MESTO
1. MESTO
3. MESTO

ST. DEKLICE

4. MESTO

NOGOMET:
NOGOMET:
NOGOMET:
NOGOMET:

medobčinsko
področno
četrtfinale
medobčinsko

NOGOMET: medobčinsko
ROKOMET: medobčinsko

ST. DEČKI
ST. DEČKI
ST. DEČKI
ST. DEKLICE

1. MESTO
1. MESTO
4. MESTO
3. MESTO

ML. DEČKI
ML. DEČKI

4. MESTO
3. MESTO

DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO V KROSU
TINKARA SALMIČ
LANA DELIĆ
EMA JOVAN
TIJA MRKONJIĆ
ANŽE BRECL
VAL KOPRIVNIKAR
META VIŽINTIN
ANA PRELOŽNIK

5. RAZ.
5. RAZ.
6. RAZ.
1. RAZ.
3. RAZ.
1. RAZ.
1. RAZ.
4. RAZ.

13. MESTO
31. MESTO
31. MESTO
2. MESTO
2. MESTO
8. MESTO
18. MESTO
20. MESTO

PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI (POSAMEZNO)
STAREJŠI UČENCI
MATEVŽ SUŠEC
MATJAŽ VID
FILIP DOMINKOVIĆ
LEJLA AVDIĆ
NIKA JENKO
GAL MURŠIČ

1000 M
VIŠINA
VORTEKS
DALJINA
60 M
VORTEKS

1. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
1. MESTO
4. MESTO

VORTEKS
300 M

1. MESTO
1. MESTO

MLAJŠI UČENCI
NEJC HRIBERŠEK
TIJA JAHIRI KANDOLF

ATLETIKA
DRŽAVNO (Žalec, 7. 6. 2017)
TIJA JAHIRI KANDOLF
MATEVŽ SUŠEC
FILIP DOMINKOVIĆ
VID MATJAŽ

10. MESTO
9. MESTO
1. MESTO
7. MESTO

Dosežki učencev POŠ Vinska Gora
1.c
vrsta tekmovanja
MATEMATIČNO TEKMOVANJE –
ZA BRONASTO VEGOVO
Kenguru

UČENEC

mentor

Maja Fatur
Eva Goršek Trap
Lucija Prelog
Žak Lemež
Tinkara Gril

Jasna Ovnik, prof.

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE
KRESNIČKA

3 PRIZNANJA:
1. Maja Fatur
2. Eva Goršek Trap
3. Lucija Prelog

Jasna Ovnik, prof.

TEKMOVANJE RAČUNANJE JE
IGRA
TEKMOVANJE ZA NAJ
ŠPORTNIKA ŠPORTNICO
ŠPORTNI PROGRAM
ZLATI SONČEK

PRIZNANJE: vsi (11)

Jasna Ovnik, prof.

1. Maja Fatur
2. Lenart Rok Benčina
Mala zlata medalja:
1. Maja Fatur
2. Eva Goršek Trap
3. Lenart Rok Benčina
4. Lucija Prelog
5. Tinkara Gril
6. Lana Kugler
Priznanje:
1. Nace Potočnik
2. Gašper Vodošek
3. Neža Sečnjak
4. Tian Zajc
5. Žak Lemež
pohvala – vsi (11)
Pohvala – vsi (11)
pohvala - vsi (11)

Jasna Ovnik, prof.

diploma - vsi (11)
pohvala - vsi (11)
1. Lucija Prelog
2. Tinkara Gril
3. Nace Potočnik
4. Maja Fatur
5. Eva Goršek Trap

vaditelji plavanja
Jasna Ovnik, prof.
Jasna Ovnik, prof.

vrsta tekmovanja

UČENEC

mentor

MEDNARODNI MATEMATIČNI
KENGURU

6. Žana Ferme
7. Karolina Gril
8. Eva Lesjak
9. Jure Lesjak
10.
Lan Mazaj
11.
Vid Sušec
5 PRIZNANJ:
4. Žana Ferme
5. Eva Lesjak

Sonja Drev Einfalt, prof.

tekmovanje za čiste zobe
Projekt Pasavček
Bralna pohvala
Plavalni tečaj
Cici vesela šola
Razredne pohvale:

1.
2.
3.
4.
5.

Jasna Ovnik, prof.

med. sestra Patricija
Jasna Ovnik, prof.
Jasna Ovnik, prof.

2.c

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE
KRESNIČKA

Sonja Drev Einfalt, prof.

TEKMOVANJE RAČUNANJE JE
IGRA

TEKMOVANJE ZA NAJ
ŠPORTNIKA ŠPORTNICO
ŠPORTNI PROGRAM
ZLATI SONČEK

tekmovanje za čiste zobe
Projekt Pasavček
Bralna pohvala
Plavalni tečaj
Cici vesela šola
Razredne pohvale:
(Za dosežke na učnem področju
in vzorno vedenje)

6. Jure Lesjak
7. Lan Mazaj
8. Nuša Ramšak
9. Nejc Vodošek
ZLATO PRIZNANJE:
1. Eva Lesjak
2. Nejc Vodošek
PRIZNANJE:
1. Pia Andrejc
2. Žana Ferme
3. Lan Mazaj
4. Nuša Ramšak
3. Žana Ferme
4. Gal Praprotnik
Mala zlata medalja:
7. Jure Lesjak
8. Lan Mazaj
Velika modra medalja
vsi - 11
pohvala – vsi 11
Pohvala – vsi 11
pohvala - vsi 11

Sonja Drev Einfalt, prof.

Sonja Drev Einfalt, prof.
Sonja Drev Einfalt, prof.

med. sestra Irena
Sonja Drev Einfalt, prof.
Sonja Drev Einfalt, prof.

pohvala - vsi 11
pohvala - vsi 11
1. Žana Ferme
2. Eva Lesjak
3. Vid Sušec
4. Nejc Vodošek

vaditelji plavanja
Sonja Drev Einfalt, prof.
Sonja Drev Einfalt, prof.

vrsta tekmovanja

UČENEC

mentor

CANKARJEVO TEKMOVANJE –
osvojeno priznanje

Anže Brecl
Olja Erlah
Hana Grobelnik
Rok Klančnik
Žanin Legnar
Luka Mlakar
Lina Rupreht
Anže Brecl
Olja Erlah
Hana Grobelnik
Tilen Hriberšek
Rok Klančnik
Žanin Legnar
Nika Lesjak
Luka Mlakar
Lina Rupreht
1. Lina Rupreht
2. Luka Mlakar
3. Žanin Legnar
4. Hana Grobelnik
5. Olja Erlah
PRIZNANJE:
1. Lina Rupreht
2. Olja Erlah
3. Amadej Javornik

Petra Petek, prof.

3.c

MATEMATIČNO TEKMOVANJE –
ZA BRONASTO VEGOVO
Kenguru

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE
KRESNIČKA

TEKMOVANJE »ZNAM VEČ Z LILI
IN BINETOM«

Petra Petek, prof.

Petra Petek, prof.

Petra Petek, prof.

TEKMOVANJE »RAČUNAM Z LILI
IN BINETOM«

TEKMOVANJE ZA NAJ
ŠPORTNIKA ŠPORTNICO
ŠPORTNI PROGRAM
ZLATI SONČEK

Bralna pohvala
Plavalni tečaj
Cici vesela šola
Razredne pohvale

4. Anže Brecl
5. Rok Klančnik
6. Hana Grobelnik
PRIZNANJE:
1. Lina Rupreht
2. Olja Erlah
3. Amadej Javornik
4. Anže Brecl
5. Rok Klančnik
6. Hana Grobelnik
7. Žanin Legnar
Anže Brecl
Žanin Legnar

Petra Petek, prof.

Petra Petek, prof.

Veliko zlato medaljo
Anže Brecl
Olja Erlah
Rok Klančnik
Luka Mlakar
pohvala - 11 učencev (to so vsi
razen Ines Pokleka)
diploma - vsi
pohvala - vsi
Anže Brecl, Olja Erlah, Hana
Grobelnik, Lina Rupreht, Žanin
Legnar, Luka Mlakar

Petra Petek, prof.

UČENEC

mentor

Petra Petek, prof.
vaditelji plavanja
Petra Petek, prof.
Petra Petek, prof.

4.c
vrsta tekmovanja
CANKARJEVO TEKMOVANJE

Miha Podpečan

Nada Štravs

Lara Kosi
Ota Erlah
Domen Tajnšek
MATEMATIČNO TEKMOVANJE –

Ota Erlah,

ZA BRONASTO VEGOVO

Miha Fatur

Kenguru

Domen Tajnšek

Nada Štravs

Miha Podpečan
NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE

1. Miha Fatur

KRESNIČKA

2. Lara Kosi

Nada Štravs

3. Ota Erlah
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

Zlato priznanje:
1. Lara Kosi
2. Ota Erlah
3. Miha Podpečan
4. Miha Fatur
5. Domen Tajnšek
6. Ajda Verdev
7. Marcel Videmšek
Srebrno priznanje:
1. Zala Gril
2. Larisa Oštir
3. Ema Lesjak
4. Lucija Majcen
5. Eva Končnik
6. Jaka Pogorelc
Priznanje za sodelovanje:

Andreja Vintar, prof.

Nika Žnidar
BRALNA POHVALA (BZ)

pohvala - 13 učencev (to so vsi

Nada Štravs

razen Larise Oštir)
TEKMOVANJE ZA NAJ

1. Ota Erlah pri deklicah

ŠPORTNIKA ŠPORTNICO

2. Miha Fatur med dečki

ŠPORTNI PROGRAM

Bronasta medalja

KRPAN

11 učencev

Nada Štravs
Nada Štravs

Priznanje za sodelovanje
3 učenci
Plavalni tečaj v ŠVN

Zlati delfin: Miha Fatur

vaditelji plavanja

Miha Podpečan
Jaka Pogorelc
Srebrni delfin: Ota Erlah
Domen Tajnšek
Bronasti delfin: vsi ostali (9
učencev)
Cici vesela šola

pohvala - vsi (14)

Nina Košica

RAZREDNE POHVALE

Ota Erlah, Lara Kosi, Miha Fatur

Nada Štravs

Miha Podpečan, Marcel
Videmšek, Jaka Pogorelc

5.c
vrsta tekmovanja
CANKARJEVO TEKMOVANJE
MATEMATIČNO TEKMOVANJE –
ZA BRONASTO VEGOVO
Kenguru

MATEMATIČNO TEKMOVANJE –
ZA SREBRNO VEGOVO Kenguru
NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE
KRESNIČKA
TEKMOVANJE ZA NAJ
ŠPORTNIKA ŠPORTNICO

UČENEC

mentor

Neža Travnšek
Larisa Einfalt
Jaka Grebenšek
Larisa Einfalt
Eva Jurko
Lucija Lesjak
Neža Travnšek
Jaka Grebenšek

Nina Košica, prof.

Eva Jurko
Neli Učakar
Neža Travnšek
Matic Trnovšek Zmrzlak

Nina Košica, prof.

Nina Košica, prof.

Nina Košica, prof.

Nina Košica, prof.

Projekt »NAUČIMO SE
SMUČATI«
Program »POLICIST LEON
SVETUJE«
KOLESARSKI IZPITI
KRPAN
Bralna pohvala

Diplome (vsi- 16)

Nina Košica, prof.

Priznanja (vsi-16)

policist iz PP Velenje

Vsi - 16
Vsi - 16
pohvala - 16 učencev (vsi)

Nina Košica, prof.

Angleška bralna značka

Zlato priznanje:
1. Larisa Einfalt
2. Aljaž Ferme
3. Eva Jurko
4. Neja Sečnjak
5. Jožef Šmid Bezovšek
6. Sara Tasić Mir
7. Neža Travnšek
8. Neli Učakar
Srebrno priznanje:

Andreja Vintar, prof.

Nina Košica, prof.

1. Lucija Lesjak
2. Jaka Grebenšek
3. Lana Plaskan
Priznanje za sodelovanje:
1. Tjaša Klep
2. Neja Podpečan
3. Val uteršek
4. Maruša Javornik
5. Matic Trnovšek Zmrzlak
VESELA ŠOLA

Razredne pohvale

PRIZNANJE:
Neja Sečnjak
Eva Jurko
Larisa Einfalt
Eva Jurko
Neža Travnšek
Neli Učakar
Jaka Grebenšek
Sara Tasić Mir
Lucija Lesjak

Nina Košica, prof.

Uredila: Vesna Penec, prof.
Velenje, junij 2017

