
 

 

 

 



 

 

 

Dragi učenci, spoštovani sodelavci in starši. 

Letošnje šolsko leto je praznično. Leto, ko Osnovna šola 

Gorica praznuje 40 let. Prvega septembra 1981  je odprla 

šolska vrata, 8. 10. 1981 pa je bila uradna otvoritev šole. 

V teh letih so po šolskih hodnikih drobencljali majhni 

koraki in nadstropje višje ponosno stopali večji. Včasih so 

bili tihi, potem spet glasni, včasih že kar preglasni; 

naslednji trenutek so sramežljivo zastali, se prestrašeno 

ustavili ali pa pogumno šli po poti naprej. Letos to zgodbo 

pišemo mi, učenci, starši in delavci šole. 

V preteklem letu smo si vsi nabrali veliko izkušenj za 

učinkovito soočanje z novo realnostjo naših vsakodnevnih 

šolskih, starševskih in poklicnih izzivov. 

Verjamem, da bomo ob upoštevanju priporočil in 

specifike šolskih razmer s sodelovanjem, znanjem, 

domiselnostjo in strpnostjo sledili vsem zastavljenim 

izobraževalnim in vzgojnim ciljem. 

Izobrazba je od nekdaj bila tista pridobitev civilizacije, ki 

je družbe ločevala na razvite in nerazvite, na odprte in 

zaprte, na napredne in nazadnjaške. In kot je rekel Nelson 

Mandela: 

 »Izobrazba je najmočnejše orožje, ki ga lahko uporabiš pri 

spreminjanju sveta!« 

Vsem želim uspešno, predvsem pa zdravo novo šolsko 

leto. 

September,  2021 

 

 

Praznično leto 

40 let OŠ Gorica

 



 

 

Letošnji prvošolčki 

Hej, obrni se in me poglej, kako ponosno stopa moj korak. Tako pogumno in ponosno je na leto, ko 

šola praznuje 40 let, v šolo vstopilo 61 prvošolčkov. Drugošolci so jim pripravili glasbeno pravljico 

Grad gradiček. Nato so se pogumno, z novimi torbicami odpravili na raziskovanje razreda. 

Sedaj so postali že pravi šolarji. Raziskujejo šolo, igrišče, gozd … v učilnici pa jih vsako jutro čaka 

pismo skrivnega prijatelja. Le kdo jih na skrivaj opazuje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Medgeneracijsko povezovanje na OŠ Gorica – učimo se 

40 let    Začetek šolskega leta na OŠ Gorica je obarvan v njenih 

simbolnih rumenih in modrih tonih. Zavidljivih 40 let bo v jesenskem času 

na šoli obeleženih na različne načine in s ponedeljkovim jutrom so učenci 

7. a otvorili niz dni dejavnosti. Projekt, Tedni vseživljenjskega 

učenja (TVU), se je izkazal za dober izziv za učence, saj so 

imeli možnost iz nečesa, že skoraj odvrženega, ustvariti nekaj 

povsem novega, s tem okrepiti zavest o varovanju okolja ter 

obeležiti zavidljivo obletnico šole, hkrati pa se družiti s starejšimi, 

deliti izkušnje ter pridobiti neprecenljiva znanja za vse 

življenje. Pod izbor tematike in pripravo dejavnosti, Starajoča 

se družba in medgeneracijsko povezovanje, sta se podpisali 

učiteljici, Alenka Videmšek in Andreja Vintar. 

 

Tedni vseživljenjskega učenja so 

najvidnejša promocijska kampanja na 

področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. S 

projektom se opozarja ne pomembnost učenja v vseh 

življenjskih obdobjih. Cilj, poleg prenosa znanja, je seveda tudi 

spletanje medgeneracijskih vezi.  

 

 

Članice krožka, Slovenske ljudske vezenine – 

Spominčice, z Andragoškega društva Univerze  

za  3. življenjsko obdobje Velenje, pod vodstvom ge. Jožice 

Grobelnik, so se z veseljem odzvale povabilu, da z 

učenci delijo svoja znanja s področja šivanja in 

vezenja. V šolski kleti so že nekaj časa samevale 

okrasne 

zavese, ki jih je zob časa že precej načel. S 

sloganom, »recikliraj, ponovno uporabi«, so se učenci 

lotili dela pri tem pa pridno opazovali in poslušali navodila, 

kako se veze in šiva z različnimi šivi, da bo reciklirano imelo, 

https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/14/medgeneracijsko-povezovanje-na-os-gorica-ucimo-se-40-let/
https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/14/medgeneracijsko-povezovanje-na-os-gorica-ucimo-se-40-let/


poleg praktične uporabe, tudi dolgo obstojnost. Ob koncu dneva 

dejavnosti so zavese tako dobile povsem novo  

 

 

 

 

podobo; vrečke za večkratno uporabo, obarvane z značilnim 

simbolom šole ter izvezeno številko 40. 

Učenci so dan dejavnosti prav zagotovo zaključili bogatejši z 

zavedanjem, da je medgeneracijsko povezovanje pomembno in 

da se učimo vse življenje. S priključitvijo k projektu TVU tako 

tudi na OŠ Gorica prispevamo k sloganu, »Slovenija, učeča se dežela«. 

               

 

Napisala, Andreja Vintar, OŠ Gorica Velenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recikliramo, ustvarjamo in se medgeneracijsko družimo na 

Poš Vinska Gora 
 

Učenci 4. in 5. razreda POŠ Vinska Gora so se v četrtek, 23. 9. 2021, v okviru 

projekta Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), družili in soustvarjali s 

članicami Društva upokojencev Vinska Gora, go. Danico Tisnikar, Danico 

Rožič in Hermino Goetz. Skrb za varovanje okolja in 40. obletnica matične 

šole, OŠ Gorica, sta pripomogla k idejni izvedbi, da se pisane okrasne 

zavese, ki v šolskih prostorih niso imele več uporabne vrednosti, razrežejo 

in ponovno pošijejo v vrečke iz blaga za večkratno uporabo. Učenci so 

se poleg šivanja preizkusili tudi v likanju in vezenju ter uspešno izdelali 

precej vrečk, ki jih bo mogoče v mesecu decembru kupiti na šolskem 

bazarju. Učenci so se z navdušenjem lotili dela in bili še bolj veseli 

končnega izdelka, ki je nastal izpod njihovih rok – simpatične vrečke, 

rumenih in modrih barv, z izvezeno številko 40 in pobarvanim simbolom 

šole. Za končni  

 

 

 

   izgled in praktično uporabnost sta poskrbeli 

razredničarki 4. in 5. razreda, 

Nina Košica in 

Nada Štravs. 

 

 

Predstavitev OŠ Gorica – POŠ Vinska Gora na Titovem trgu 

V soboto, 18. 9. 2021, smo se predstavili na Titovem trgu. Obiskovalcem smo 

povedali, da čeprav smo podružnica, nismo majhni – smo največja podružnična 

šola v Šaleški dolini in letos imamo kar 81 učencev v petih samostojnih razredih. 

https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/24/recikliramo-ustvarjamo-in-se-medgeneracijsko-druzimo-na-pos-vinska-gora/
https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/24/recikliramo-ustvarjamo-in-se-medgeneracijsko-druzimo-na-pos-vinska-gora/
https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/20/predstavitev-os-gorica-pos-vinska-gora-na-titovem-trgu/


 

V Vinski Gori ima šolstvo že dolgo tradicijo – prvi zapisi o njem segajo kar 190 

let nazaj. Šolstvo se je v kraju ohranilo, ker so ga podpirali tako krajani kot tudi 

zaslužni učitelji in krajevne oblasti. Skrbeli so tudi za šolske zgradbe, zdaj se 

nahajamo že v tretji, ki pa je tudi stara že 48 let. Naše vodstvo šolo sproti 

posodablja, da je pouk lahko učencem prijazen, saj je šola dobro opremljena. 

Ko šolarji na podružnici zaključimo 5. razred, šolanje nadaljujemo na Osnovni 

šoli Gorica. Ta šola je precej mlajša od naše, a kljub temu letos praznuje že 40. 

ROJSTNI DAN. 

 

 

Debeli Rtič, 27. 9. 2021 

Prvi dan je bil razgiban, saj smo prevozili okoli 200 kilometrov. Seveda smo se 

vmes ustavili na počivališču Lom in pojedli super sendviče naših kuharjev. Naš 

naslednji postanek je bil v Piranu. Akvarij Piran nas je navdušil, še bolj pa ozke 

in slikovite uličice, najboljši pa je bil sladoled. 

Na Debelem Rtiču so nas prijazno sprejeli, namestili smo se po sobah – uf, 

kakšna super imena smo izbrali za sobe – in tudi že imeli preizkus plavanja. 

Veselimo se že jutrišnjega dne in nočnega pohoda z lučkami. 

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/28/debeli-rtic-27-9-2021/


 

Debeli Rtič, 28. 9. 2021 

Danes smo celo okusili morje – namočili noge, iskali rakce, školjke in lovili 

sončne žarke. Izvedeli smo zelo veliko o planktonu in zapisali utrinke 

dogodivščin našega prvega dne. Kuharji zelo dobro skrbijo za naše želodčke, za 

sladko-slane prigrizke pa poskrbijo učitelji. Tudi v bazenu že veselo čofotamo 

in urimo plavalne tehnike. Pred sončnim zahodom smo se podili za žogo, risali 

največjo torto za našo šolo slavljenko in vrteli kolebnico. Ko se je sonce potopilo 

v morje, pa smo se odpravili na nočni pohod z lučkami. Bilo je skrivnostno. 

 

Debeli Rtič, 29. 9. 2021 

Po jutranji telovadbi smo se med dišečimi borovci – seveda po obilnem zajtrku 

– spopadli z našo prednostno nalogo Zmorem sam. Pospravili smo postelje,  

 

 

prezračili sobe, združili levi in desni par 

naših superg in se potrudili, da bodo naše 

sobe ocenjene zelo visoko. Plavamo že zelo 

dobro 😊. Danes smo spoznavali še obalni 

pas – lovili rakce, iskali školjke, alge in se 

čudili veliki količini klobučarjev. Najbolj 

zabavno pa je bilo iskanje skritega zaklada. Pred sladkimi sanjami smo si 

privoščili še kino in se družili ob sladko-slanih dobrotah. 

  

  

https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/30/debeli-rtic-28-9-2021/
https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/30/debeli-rtic-29-9-2021/


 

 

Debeli Rtič, 30. 9.  in 1. 10. 2021 

Četrtek si bomo najbolj zapomnili po 

odštekanem večeru. Predstavili so se 

različni talenti (frizure, modni trendi, 

plesni koraki …). Nato je sledil najbolj 

napet del večera – tombola 😊Dobitki 

so bili zelo bogati in se iskreno 

zahvaljujemo vsem – predvsem 

staršem – ki so donirali privlačne 

nagrade. Pred tem pa smo spoznavali 

okolico Hotela Bor, saj smo imeli tri 

različne delavnice – biološko (razvoj 

življenja), naravoslovno (življenje v in 

ob morju) in pustolovsko (lov za 

zakladom). Pa seveda smo tudi plavali 

in v bazenu lovili bronaste, srebrne in 

zlate morske konjičke, delfinčke in 

morske pse. 

Zadnji dan šole v naravi smo še 

zadnjič čofotali v bazenu. Prav vsi smo 

napredovali in izpopolnili tehnike  

 

 

 

 

 

plavanja, zato smo prejeli priznanja, 

nagrajene pa so bile tudi najlepše 

pospravljene in urejene sobe. 

Hvaležni smo, da nam je kljub 

negotovi situaciji uspela ta super šola 

v naravi in bo tudi naša generacija 

deležna prelepih morskih spominov.  

  

 

 

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/2021/10/02/debeli-rtic-30-9-2021-in-1-10-2021/


 

 

Srečanje z lovcem 

 

Prvošolčki smo se odpravili na naš prvi izlet in to celo z avtobusom. Odpeljali 

smo se v Vinsko Goro. Po ogledu šole smo se peš odpravili na srečanje z lovcem 

in ogled divjadi na domačijo Lamperček. Pot nas je vodila mimo kmetij, 

travnikov in mimo vrtov. Na cilju nas je pričakal čisto pravi lovec. Pokazal nam 

je lovsko opremo. Po malici so nas obiskali jeleni in damjaki. V lovski sobi smo 

si ogledali medveda, na igrišču smo se spuščali po toboganu in se polni novih 

doživetij peš odpravili v Vinsko Goro. 

 

 

 

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA – 23. september 2021 

 

 

Letos mineva 21 let od trenutka, ko je na olimpijskih 

igrah prvič zaigrala slovenska himna. Zdravljica je v 

čast našim olimpijcem, veslačema Iztoku Čopu in 

Luki Špiku ter strelcu Rajmondu Debevcu, prvič 

zaigrala 23. septembra 2000 na olimpijskih igrah v 

Sydneyju. 

Slovenci smo športni narod. To ne potrjujejo le številni 

uspehi naših vrhunskih športnikov, temveč predvsem 

polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske 

koče ter polne športne dvorane in fitnes centri po celi 

državi. 

 

 

 

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/27/srecanje-z-lovcem/
https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/27/dan-slovenskega-sporta-23-september-2021/


 

 

 

Šport je v naši naravi in to je prepoznala tudi država, 

ki je 18. junija 2020 na pobudo OKS-ZŠZ 

razglasila 23. september za DAN SLOVENSKEGA 

ŠPORTA. 

Na OŠ Gorica smo državni praznik DAN 

SLOVENSKEGA ŠPORTA obeležili z zabavnimi 

športnimi igrami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začetek organiziranega športa pri nas sega v leto 1863, 

ko je bilo 1. oktobra ustanovljeno prvo telovadno 

društvo Južni Sokol. S tem so bili postavljeni temelji za 

razvoj organiziranega športa v Sloveniji, razvoj športa v 

šolah, razvoj športnih društev, izobraževanja kadrov in 

oblikovanje trdne podlage za številne dosežke naših 

športnikov. 

Slovenski vrhunski športniki nas postavljajo na svetovni 

zemljevid sveta, nas navdajajo s ponosom in krepijo 

našo narodno zavest. Hkrati pa slovensko javnost 

motivirajo, da se tudi sami ukvarjamo s športom, ki ima 

izredno pozitivne učinke na posameznika in družbo. 

Šport krepi, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in 

povezuje Slovenijo. 

 
 
 

 
 



 

 

 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

Evropski teden mobilnosti, ki poteka od 16. do 22. septembra, nas letos nagovarja s 

sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno!«. Izpostavlja vpliv gibanja in zdravega 

prehranjevanja za naše zdravje in dobro počutje. 

Enkrat na leto združimo moči in pozovemo k spremembi potovalnih navad tudi 

v Velenju. Vodilo trajnostne mobilnosti je zmanjšati promet ter njegove škodljive 

posledice. 

Petošolci Osnovne šole Gorica Velenje smo v sredo, 22. 9. 2021, na Rudarski cesti sodelovali na prireditvi ob 

Evropskemu tednu mobilnosti. Cesta je bila za nekaj ur zaprta za promet, postala je naše igrišče.  

Igrali smo nogomet, badminton, se preizkusili v spretnostni vožnji na kolesarskem poligonu, v štafetnih igrah. Bili smo 

na predstavitvi Centra ponovne uporabe, Centra za krepitev zdravja, Kamerata, Šole za storitvene dejavnosti,  ogledali 

smo si velenjskega Lokalca. 

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

avtobusov, vlakov ali souporabo avtomobilov bomo manj onesnaževali okolje, hkrati pa naredili tudi nekaj zase: 

dokazano je namreč,                    ŽELIMO  IMETI MESTO LJUDI, NE AVTOMOBILOV! 

Tretješolci v tednu otroka 
Učenci 3. razredov OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora smo teden otroka in praznovanje 40. rojstnega dne šole preživeli 

malo drugače. 

V ponedeljek smo si učenci z učitelji ogledali gledališko 

predstavo Bodi moj prijatelj in na temo prijateljstva 

poustvarjali. Prijatelj je oseba, na katero se  

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/2021/09/24/11734/
https://www.osgorica-velenje.si/2021/10/12/tretjesolci-v-tednu-otroka/


 

 

 

lahko zmeraj zaneseš. In tako smo svoje prijatelje risali z ogljem, se zabavali pri gibalnih 

aktivnostih, ki so nam jih pripravili nastopajoči, ter se preizkusili v igri vlog.  Kot pravi prijatelji 

smo imeli čajanko in pokramljali ob skodelici čaja. 

Ker si vsi v življenju želimo postati ODLIČNI, kot so Luka Dončić, Primož Roglič ali Janja 

Garnbret,, smo spoznali 8 krogov odličnosti. Učiteljice so nam pripravile različne socialne ter 

timske igre. Po skupinah smo sestavljali najvišji stolp in se ob tem učili soočati s težavami, na 

katere naletimo. Nekateri učenci smo izdelali gnezdo jajcu in ga nato z višine spustili. Če se nam 

je stolp podrl ali se jajce razbilo, smo si rekli »Napake dišijo po uspehu«  ter poskusili ponovno. 

Ker pa je v petek naša šola praznovala 40. rojstni dan, je ves dan pouk potekal skozi igro. Igrati se pomeni učiti se.  

                                                                                          Tretješolci OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora z razredničarkami. 

 
 

UČNA POT ŠKRATA BISERA 

Sem škrat Biser in tudi letos sem četrtošolce popeljal po učni poti. Najprej smo si 

ogledali 400 let staro »gospo« lipo, ki krasi vhod domačije Lamperček. Sledil je 

ogled domačije, kjer smo videli in hranili jelene, košute, srne, srnjake, muflone in 

ovce. Lovec nam je predstavil lovsko sobo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/2021/10/18/ucna-pot-skrata-bisera-3/


 

 

 

 

Pot smo nadaljevali ob Temnjaškem potoku, na katerem je nekoč delovalo trinajst mlinov. Prišli smo do Vovkovega 

mlina. Mlin je nekoč mlel zlasti za gospodo Kačjega gradu. Z gospodom mlinarjem smo si ogledali notranjost mlina in 

spoznali njegovo delovanje. 

Nato smo se odpravili do razgledne točke, s katere smo dobro videli Kačji grad. Vodnica nam je pripovedovala zanimivo 

legendo iz časov, ko so na gradu živeli graščaki. 

Na zadnje smo si ogledali še zbirko starin Blažiš. Peter 

Habe nam je na zanimiv način predstavil zbirko starinskih 

prevoznih sredstev in nas z enim od njih tudi popeljal. 

Bilo je poučno in zanimivo. 

Škrat Biser, četrtošolci in učiteljice 

 

Ljudske pesmi v novi preobleki na velenjski promenadi 

Čeprav je epidemija popolnoma ohromila zborovsko petje, smo pevci pevskih zborov OŠ Gorica dokazali, da ima veselje 

do petja in druženja čudežno moč. Po dveh letih okrnjenih pevskih vaj na daljavo, v »mehurčkih«, nam je v treh tednih 

letošnjega šolskega leta uspelo pripraviti koncert na velenjski promenadi. S koncertom smo otvorili praznovanje 40 let 

OŠ Gorica. OPZ in MPZ Gorica sta izvedla ljudske pesmi, ki jih je na modern način priredil g. Boštjan Grabnar, v 

drugem delu pa so se pevci OPZ Gorica, POŠ Vinska Gora predstavili s programom, ki so ga pripravili v lanskem  

 

 

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/2021/10/21/11787/


 

 

šolskem letu, ko je Vinska Gora obeležila 190-letnico šolstva. Verjamemo, da smo s pesmijo in besedo vsem 

obiskovalcem polepšali topel jesenski večer. Pevci OPZ in MPZ Gorica, OPZ Gorica POŠ Vinska Gora, povezovalci: 

Sara Klanfer Strniša, Maj Pongrac, Sara Tajnšek in Žan Forštner. 

 
                                                       Mentorice: Barbara Trebižan, Mihaela Verdnik, Nada Štavs in Tjaša Lešnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 







 

 

 



 

 

Obiskali so nas gasilci 

 

V četrtek, 21. 10. 2021, je bil za učence in učiteljice POŠ Vinska Gora prav poseben dan. Medtem ko smo 

se pridno učili, nas je okoli 11. ure presenetil alarm. Hitro smo stekli pred šolo 

na zbirno mesto. Že čez nekaj minut smo zaslišali sirene gasilskih avtomobilov 

PGD Vinska Gora. Malo smo se prestrašili, a smo kaj kmalu ugotovili, da gre za 

evakuacijsko vajo. Gasilci so najprej pogasili požar , nato pa so nam razkazali 

svoj vozni park in nam povedali nekaj o njihovem prostovoljnem delu.  

Učenci in učiteljice POŠ Vinska Gora 

 

48. MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA 

Tako kot vsako leto je tudi letos v mesecu oktobru potekala Mala Napotnikova kiparska kolonija. Žal tudi 

letos ni bilo skupne delavnice vseh šol. Družno ustvarjanje je bilo tako kot lani zaradi širjenja covid-19, 

omejeno na šole. Za našo šolo je kip ustvarila Sara Cencel. Ustvarila je izjemno likovno izpovedni kip, 

Goriškega škrata in s tem obeležila 40-letnico naše šole. Ustvarjala je pod mentorstvom očeta, kiparja, ki je 

njeno delo  spremljal, ji pomagal in dokumentiral. Kip je bil skupaj z deli ostalih velenjskih šol razstavljen v 

Mestni knjižnici Šoštanj. 

Razstavo pa so kasneje prestavili tudi v Mestno 

knjižnico Velenje. 

Sari za izjemen izdelek čestitamo. 

                      Danica Arzenšek                                  
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Ko preteklost oživi                                                       

 

 Zgodovina ali tisti veliki kup prahu, imenovan »zgodovina«, kot je to pomembno učiteljico življenja 

poimenoval Anglež Augustine Birrell, se je s šestošolci preselila med grajske zidove Velenjskega gradu. 

Udeležili so se namreč muzejske učne ure o zgodovinskih virih, seznanili so se z delom zgodovinarjev in z 

ustanovami, v katerih delajo, spoznali pa so tudi muzej kot ustanovo, ki hrani materialne vire in 

dokumentacijo. In kdo pripravi muzejske eksponate za ogled? In kako? In kakšno vrednost imajo muzejski 

predmeti? Na vsa vprašanja so učenci dobili odgovore, nato pa v muzejski delavnici pod budnim očesom 

konservatorja tudi sami očistili kovance. 

 

  
 

  
 

Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2021/2022 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Zveza splošnih knjižnic ter Javna agencija za 

knjigo so tudi letos pripravili projekt »Rastem s knjigo«, v katerega je prav tako vključena naša šola. 

Osnovno vodilo projekta je mlade navdušiti za branje, promovirati slovenske avtorje, povabiti mlade v 

splošne knjižnice. Projekt se je začel 2. novembra. Učenci 7. razreda so zato v okviru pouka slovenščine v 

prvem tednu novembra obiskali Mestno knjižnico Velenje, kjer so jim knjižničarke predstavile delovanje 

knjižnice ter knjigo Vinka Möderndorferja z naslovom »Jaz sem Andrej«, ki so jo učenci ob koncu 

predstavitve tudi dobili v dar. Učenci so bili nad predstavitvijo navdušeni, zato verjamem, da ta obisk ne bo 

edini in da se bodo še radi vračali med knjižne police naše lepe in s knjigami bogato založene knjižnice. 

Branka Tratnik Meh, prof. 

knjižničarka 

https://sl.wikiquote.org/wiki/Augustine_Birrell
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                                                   Navijamo za branje! 

                                                            Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z 

njim skušamo osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje 

mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k 

obiskovanju splošnih knjižnic. Uradni začetek projekta je vsako leto 

8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Vsi sedmošolci in 

dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane 

knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje 

splošne knjižnice, ki je vključen v letni delovni načrt slovenskih 

osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige 

vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, 

seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev 

avtorjev in knjige. 

                                                              Tudi sedmošolci smo se odpravili v Mestno knjižnico Velenje, kjer so 

nam predstavili delovanje knjižnice, nam ponudili brezplačni vpis ter 

razdeli informacijsko-promocijsko gradivo knjižnice. Naučili smo se 

tudi, kako v vzajemnem katalogu COBISS poiskali vsa dela avtorja 

Vinka Möderndorferja, čigar knjigo Jaz sem Andrej smo tudi prejeli. 

In zdaj že vsi veselo beremo 😊. 

                                                                                                                               Vesna Penec 
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Tabor za nadarjene učence na Prvinah 

 

1. dan  

Pozdravljeni! 

Naš dan je potekal približno takole. Zjutraj smo se zbrali pri šoli. Nato smo se z avtobusom odpravili v muzej 

v Trbovlje. Tam smo spoznali veliko novih in zanimivih stvari. Najprej smo se razdelili v dve skupini. Prva 

skupina je z virtualnimi očali spoznala, kako so včasih delali v rudniku. Ko smo zamenjali skupine, smo si 

ogledali domove rudarjev. Bili so zelo skromni. Z avtobusom smo se nato odpravili do doma na Prvinah. 

Pojedli smo kosilo, ki je bilo zelo dobro. Po kratkem odmoru smo se razdelili v skupine. Osmi razredi smo 

se pogovarjali, kako se soočamo s problemi in kako jih rešujemo. Igrali smo se tudi različne igre za spretnost 

in spomin. Kasneje smo imeli malico in se šli igrat na zrak. Izmislili smo si veliko različnih iger, ki smo jih 

potem predstavili. Ker je zunaj postalo mrzlo, smo odšli nazaj na toplo. Naš večer smo zaključili s čudovitim 

večernim programom. 

Učenke 8.a- in 8.b-razreda 

 

Danes smo se zbudili z velikim nasmehom. Najprej smo se ustavili v Trbovljah, da si ogledamo virtualni 

premogovniški muzej. Bilo nam je zelo všeč, saj so zelo različno predstavili delovni dan in življenje 

rudarjev. Po ogledu smo se odpravili na avtobus in se vozili 30 minut do Prvin. V domu so nas toplo 

sprejeli in kmalu za tem so nam učitelji razdelili sobe. Pojedli smo kosilo in že so nas čakale prve 

delavnice. Po delavnicah smo imeli počitek. Popoldne smo si izmišljevali razne igre kot otroci nekoč. 

Za večerjo smo pojedli golaž. Po večerji smo na dvorišču zakurili ogenj. Nad njim smo pekli jabolka 

in kruh. Ko smo se najedli do sitega, smo uživali v družabnem večeru. Pred spancem smo se še malo 

podružili, poskrbeli za higieno in polni pričakovanj na jutri zaspali v mehkih posteljah. 

Omar, Rok, Anže in Brin 

 
 

  
 



  
 

 

2. dan 

Zjutraj smo se zbudili z zanimivo glasbo. Nato smo odšli na jutranjo telovadbo. Zajtrk je bil zelo okusen in 

dobili smo potrebno energijo za nadaljevanje dneva. Razdelili smo se po skupinah in odšli na delavnice. 

Nekateri so kuhali, saj smo sodelovali v projektu Kuhna pa to, kjer si sami skuhamo celotno kosilo, nekateri 

so reševali logične uganke, drugi so raziskovali naravo, devetošolci pa smo imeli delavnico o stresu. 

Devetošolke iz a in c 

 

Po okusni joti in šmornu, kosilu, ki smo ga skuhali sami, smo odšli v sobe in se malo odpočili. Nekateri so 

brali knjige, risali, se pogovarjali, drugi pa smo se igrali skrivalnice. Ob tretji uri so nas učitelji poklicali v 

garderobo. Tam smo se preobuli, toplo oblekli in odšli pred dom. Počakali smo učitelje in navodila. Povedali 

s nam, da bomo odšli na pohod. Hodili smo, peli in se pogovarjali z učitelji. Zelo je bilo zanimivo in poučno. 

Spoznali smo veliko geografskih značilnosti. Približno ob 17.30 smo prišli nazaj. Malo smo se odpočili in 

že je bila večerja. Za večerjo smo imeli okusno zelenjavno juho in puding. Za zaključek večera smo odigrali 

kviz Kahoot in se naučili novih stvari. Večer smo zaključili s plesom in glasbo. 

Devetošolke iz 9.b 
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Priprave OPZ POŠ Vinska Gora 

24. 11. 2021  

7.00 bujenje – seveda za tiste, ki še niso budni. Še pred zajtrkom smo opravili obvezno 

samotestiranje, nato smo pospravili sobe (zmagovalke za najbolj urejeno sobo – BFF / 

četrtošolke) …  in še zadnja pevska vaja. Kovčki so pripravljeni, mi pa veseli na sončku v 

pričakovanju kosila. Ob 13.30 pričakujemo avtobus in tako zelo uspešno zaključujemo 

tridnevne intenzivne pevske vaje. 

Pevci OPZ Vinska Gora & učiteljici Tjaša & Sonja 

23. 11. 2021 

Po obilnem zajtrku smo si uredili sobe … sobe namreč ocenjujemo – le kdo bo zbral največ točk za urejenost 

sobe? … in uspešno opravili 1. današnjo pevsko vajo. Danes smo imeli lep, sončen dan in pred kosilom smo 

se odpravili še v naravo. Bili smo zelo ustvarjalni in po skupinah napravili »poligon«, ki smo ga navdušenjem 

preizkusili. Po kosilu zopet zasluženi počitek in druženje po sobah. 

Po 2. pevski vaji smo ustvarjali. Z učiteljico Katarino smo izdelovali »sovice«, ki so tudi zaščitni znak CŠOD 

Prvine. Nekateri so uporabili svojo domišljijo in si izdelali metulja, vesoljca, mavrico, severnega medveda 

ipd. Nočni sprehod po večerji nam je zbistril glave, sledil je namreč »Pokaži, kaj znaš«. 

Le še kratka risanka in lahko noč … ne, ne … PIŽAMA  PARTI!!! 

Pevci OPZ Vinska Gora & učiteljici Tjaša & Sonja 

 

 

  



 

                                                    Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost 
 

V sredo, 1. 12. 2021, je bil za naše prvošolce velik dan – imeli 

so sprejem v šolsko skupnost.  Pripravili so ga starejši učenci – člani 

šolske skupnosti pod mentorstvom ge. Alenke Videmšek. Prvošolce 

so navdušili s plesnimi in glasbenimi točkami, Goriški škratki pa so 

popestrili program s svojo nagajivostjo. V dokaz, da so pravi 

šolarji, so prvošolci uspešno odgovorili na nekaj težkih vprašanj in 

odlično zapeli šolsko himno. S spodbudnimi besedami in prijaznim 

pozdravom sta prvošolce nagovorila predsednik šolske skupnosti Žan 

Lukas Grosman ter ravnateljica ga. Barbara Trebižan, ki je ob koncu 

vodila svečano prisego. Prvošolci so v en glas ponavljali: 

DANES SVEČANO OBLJUBIM:  

DA SE BOM PRIDNO UČIL IN VSAK DAN DOMAČO 

NALOGO NAREDIL.  

DA BOM VEDNO RAD POMAGAL.  

DA BOM GOVORIL RESNICO, GLEDAL V OČI IN RAD IMEL 

OSNOVNO ŠOLO GORICO.  

 

Tako je naša šolska skupnost postala bogatejša za 60 novih članov. 

Prvošolci so prejeli potrdila o sprejemu v šolsko skupnost in darilo – 

podloge za sedenje, ki jih bodo z veseljem uporabljali pri pouku v 

naravi pa tudi v učilnici. Novim članom šolske skupnosti ob 

pomembnem dogodku  iz srca čestitamo in želimo, da bi se na naši 

šoli dobro počutili in se veliko naučili. 

 

 



 

 

Otroški novoletni bazar na POŠ Vinska Gora 

V torek, 15. 12. 2021 popoldne smo na POŠ Vinska Gora izvedli tradicionalni otroški novoletni bazar. 

Ves mesec so učenci naše šole v času tehniških dni, med poukom likovne umetnosti, pri podaljšanem bivanju 

in jutranjem varstvu izdelovali različne izdelke, s katerimi smo okrasili našo šolo, kasneje pa te izdelke po 

simbolični ceni prodali na novoletnem bazarju .Učenci so skupaj s starši v šolo prihajali po razredih in izbirali 

ponujene izdelke. Izbirali so med okrasnimi božički, snežaki, svečniki, smrekami, voščilnicami, pravljičnimi 

hiškami, stenskimi okraski, zvončki, nakupovalnimi vrečkami, večnamenskimi deskami in okraski za 

smreko. Manjkalo ni niti slastnih prazničnih dobrot, kot so mešani keksi, čokoladne bombice, medenjaki, 

domačimi rezanci, vegeta … Naša kuharica je za bazar pripravila šolske namaze, ki jih otroci večkrat jejo v 

šoli. Učitelji in ostali strokovni delavci OŠ Gorica se vsem obiskovalcem zahvaljujemo za vsak evro, ki ste 

ga prispevali v šolski sklad. Samo na POŠ Vinska gora smo zbrali kar 1155 €, kar je za našo šolo zelo lep 

znesek. (Ajda Prušek) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Intenzivne vaje MPZ OŠ Gorica Velenje (10. 1.–13. 1. 2022) 

 

V ponedeljek zjutraj smo vsi nestrpno čakali na prihod avtobusa. Vkrcali smo se in odpeljali proti 

CŠOD Prvine. Prispeli smo, se razporedili po sobah, pojedli kosilo in nato je sledilo veliko petja. 

Zvečer smo imeli pripravljen program. Igrali smo kahoot in razne igre, preko katerih smo se tudi bolje 

spoznali. Potem smo se uredili za spanje in pridno zaspali.  Prijeten spanec je trajal do pol osme ure zjutraj. 

Sledila sta jutranje urejanje in zajtrk. Po zajtrku smo se zopet lotili učenja zanimivih in prijetnih pesmi. Da 

smo si malo ohladili in spočili naše glasilke, smo se odpravili na bližnji hrib, kjer smo se sankali in ob tem 

zelo zabavali. Sledilo je okusno kosilo, ki nam je zelo teknilo, saj smo se s sankanjem pošteno utrudili. Po 

kosilu je sledil zasluženi počitek in nato petje. Po pevskih vajah smo se odpravili v učilnico, kjer smo izvedeli 

pravila zanimive igre. Najprej smo si vse skupine izbrale znak, nato pa napisale namige in skrile zaklad. 

Skupina, ki je izžrebala naš znak, je tudi iskala naš zaklad. Pri igri smo si zelo razgibali možgane z raznimi 

ugankami. Sledil je pester in zabaven večer s karaokami in plesom. Bil je res lep zaključni večer. Nato pa 

smo se uredili in odšli spat. 

Hvala vsem, ki ste nam omogočili ob spoznavanju novih pesmi tako prijetno glasbeno popotovanje. 

                                                                                         Olja, Lina, Nika, Žanin, Ota 



 

 

 

 



 

 

Počasi, lepo počasi pisalo po papirju drsi, nam črke ustvarja in misli umiri 

 

Quord scribit bis legit. Latinski pregovor pravi, če nekaj zapišeš, je to, kot da bi dvakrat prebral. Na pomen 

pisanja z roko opozarja projekt Teden pisanja z roko, v katerega se vsako leto vključi vse več slovenskih 

osnovnih in srednjih šol, šol, knjižnic, medgeneracijskih centrov ter drugih izobraževalnih in kulturnih 

ustanov. V mnogih državah pa prav 23. januarja obeležujejo mednarodni dan pisanja. Tudi na OŠ Gorica se 

zavedamo, da tipkanje in drsanje po zaslonu izpodrivata pisanje na roko. Z urami lepopisa, sodelovanjem v 

projektih, ki spodbujajo pisanje z roko, želimo učence spodbuditi k tej izvirni človekovi aktivnosti in 

pomembni spretnosti. 

Na šoli v okviru kulturnega maratona izpeljemo tudi tekmovanje v lepopisu, najboljše tri izdelke nagradimo 

s priznanjem in nalivnim peresom, z učenci pa pripravimo še razstavo njihovih besedil. Lani smo se vključili 

tudi v projekt Pišem pismo prijatelju. Učenci so napisali pisma za stanovalce dveh domov za starejše občane. 

Osrednja tema Tedna pisanja z roko 2022 je Pišem z roko, ker … 

Boljši spomin, ustvarjanje več idej, dolgotrajnejša pozornost, celovitejše delovanje možganov, izražanje 

spoštovanja in naklonjenosti, izboljšanje finih motoričnih spretnosti, ohranjanje možganov v dobri formi, ko 

smo starejši. Vse to so odgovori Društva Radi pišemo z roko na vprašanje, zakaj v teh digitalnih časih še 

razvijati to spretnost. 

V tednu od 17. do 21. januarja 2022 se je na OŠ Gorica pisalo  … po zvezkih, v pismih, pisane črke so nas s 

hudomušno vsebino pozdravile v garderobnih omaricah, tudi šolski hodniki so bili polni modrih mislih in 

vseh tistih, ki so nas nasmejali na poti do učilnice. Učitelji smo pisali sporočila učencem, sodelavcem, učenci 

so s pismi zasuli tudi knjižničarko, kuharje, čistilke, voznika šolskega kombija, spomnili pa so se še svojih 

najbližjih. S pismi so se učenci vključili v akcijo Bodi preViden in nagovorili svoje stare starše, starše, druge 

sorodnike ali prijatelje in jih pozvali, naj bodo na cesti previdni in v mraku, temi oziroma pogojih slabe 

vidljivosti nosijo kresničko. Učenci, ki se že počasi poslavljajo od osnovne šole, pa so razmišljanja o svojih 

poklicnih poteh delili z dijaki velenjskih srednjih šol. 

 



 

 

 

Z uporabo sodobne tehnologije in pisanjem elektronskih sporočil pisanje z roko postaja vse bolj spretnost, 

ki se je učenci naučijo v prvih razredih osnovne šole, nato pa pisane črke do konca osnovnošolskega 

izobraževanja že nadomestijo tiskane oziroma črke na tipkovnici. V času pouka na daljavo je bilo pisanje z 

roko še bolj zapostavljeno, zato je pomembno, da učence ozaveščamo o pomenu te veščine ter jih 

privzgojimo pozitiven odnos do ročno zapisanih besedil. Učitelji ugotavljamo, da so učenci pri pisanju z 

roko vse manj spretni, pisava postaja manj čitljiva in ta spretnost jim povzroča vse težji napor. Nujno je pri 

učencih razvijati zavest, da je pisanje z roko pomembno in šele ko bodo znali dobro pisati, bodo lahko 

praktično in učinkovito uporabili tudi vse prednosti digitalne dobe na sodobnih napravah.  

Tipkanje ali pisanje z roko? Oboje je pomembno. Poznati prednosti digitalnih pripomočkov in jih koristno 

uporabljati, a se hkrati zavedati pomena pisanja z roko na posameznikov celostni razvoj. 

Vesna Penec, prof. 



 

Naučimo se smučati 

 

Petošolci OŠ Gorica in POŠ Vinska Gora smo od 10. 1. 2022 do 14. 1. 2022 na 

Golteh obiskovali brezplačno šolo smučanja v sodelovanju z MO Velenje in SK 

Velenje, v okviru projekta Naučimo se smučati. 

Razdeljeni smo bili v pet skupin. Najboljši smučarji smo izpopolnili tehniko 

smučanja in spretno vijugali po zasneženih pobočjih. Pravi mojstri pa smo postali 

tudi učenci, ki smo prvič stali na smučeh. Preživeli smo čudovite dni. Še vreme nam 

je služilo in nas razvajalo. 

Hvala vsem, ker ste nam omogočili brezskrbni smučarski teden. 

 

 (Učenci 5. razredov in razredničarke) 

 

 

 

 

                                                                                  





 

 

Kultura ne pozna meja in je vedno nekaj lepega. 

Učenci in učiteljice POŠ Vinska Gora smo ob kulturnem prazniku pripravili virtualno razstavo likovnih del. 

Ustvarjali smo v različnih tehnikah in upodobili zanimive motive, med drugim tudi našega največjega 

slovenskega pesnika Franceta Prešerna. 

Sodelovali smo s Kulturno prosvetnim društvom Vinska Gora. Učenci so naslikali podobe Franceta Prešerna, 

Primičeve Julije in povodnega moža, ki pleše z Urško. Likovna dela so razstavljena tudi v »Prešernovi galeriji«, 

ki stoji pod kozolcem ob prihodu v Vinsko Goro. 

V okviru projekta Rad pišem z roko smo se učenci in učiteljice trudili ohranjati kulturo pisanja. V obliki 

sporočilc smo zapisali lepe misli, jih polepili po šolskih prostorih ali z njimi doma presenetili in razveselili 

starše. Omenjena sporočila so del virtualne razstave. 

Umetnost nas bogati in dela človeške. 

ČESTITAMO VAM OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU! 

Učenci in kolektiv POŠ Vinska Gora 

 

https://www.osgorica-velenje.si/2022/02/04/kultura-ne-pozna-meja-in-je-vedno-nekaj-lepega/


 
 

Uspeh naših učencev na šolskem področnem prvenstvu v smučarskih skokih 

V sredo, 16. 2. 2022, se je 13 naših učencev od 1. do 4. razreda udeležilo šolskega področnega prvenstva v 

smučarskih skokih na alpskih smučeh  v Mislinji. Vsi so odlično 

opravili svojo nalogo, osvojili so 4 medalje, 9 učencev pa se je uvrstilo 

na državno prvenstvo, ki bo potekalo 9. 3. 2022 v Planici.  Čestitamo! 

Uvrstitve do 10. mesta: 

2. mesto: Bine Lenart, 4. C 

3. mesto: Kaja Ramšak, 1. C, Anika Juršnik Dolinšek, 2. A, Jaša 

Ramšak, 3. C  

4. mesto: Elena Mrkonjić, 3. B 

5. mesto: Nace Jezernik, 1.B, Nace Lenart, 2. B  

8. mesto: Zala Zajc, 4. C 

9. mesto: Marko Mrkonjić, 2. A, Urška Zajc, 4. A 

10. mesto: Izak Jezernik, 3. C, Ivona Mrkonjić, 4. C  

 

Državno prvenstvo osnovnih šol v smučanju 

V torek, 22. 3. 2022, je na Rogli potekalo državno prvenstvo OŠ v 

smučanju in deskanju na snegu. Našo šolo sta uspešno 

zastopali smučarki Stela Lalek Vegan in Ana Preložnik. V močni 

konkurenci kategoriziranih smučark je Ana dosegla 6. mesto, Stela pa 15. 

mesto.  

Čestitamo!  

 

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/2022/03/24/drzavno-prvenstvo-osnovnih-sol-v-smucanju/
https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/03/DP-smucanje-2.jpg
https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/03/DP-smucanje-1.jpg


 

 

 
100. obletnica rojstva Karla Destovnika – Kajuha 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slovenska glasbena olimpijada 

“V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona 

usmerja človeka v globino njegove duše.” (Marij Kogoj) 

V letošnjem šolskem letu je na naši šoli prvič potekalo “glasbeno” tekmovanje – Slovenska glasbena 

olimpijada, ki jo organizirata Zveza glasbena mladina Slovenije in Akademija za glasbo v Ljubljani. 

Učenci so morali za udeležbo na tekmovanju napisati svojo lastno skladbo, pripraviti pevsko točko 

in v pisnem testu pokazati vse znanje iz glasbene zgodovine in teorije. V februarju je na šolah 

potekalo šolsko tekmovanje, 17. marca pa državno tekmovanje, ki se ga je udeležila učenka Ema 

Lesjak.  

Čeprav Ema ne obiskuje glasbene šole, je dosegla odlično SREBRNO PRIZNANJE.  

Poleg glasbeno-teoretičnega znanja je strogo glasbeno žirijo, ki so jo sestavljali priznani slovenski 

skladatelji in glasbeni pedagogi, navdušila z prepričljivim pevskim nastopom in svojo lepo, čustveno 

skladbo z naslovom “Rutina”. 

Ema, iskrene čestitke in naj te glasba izpopolnjuje in razveseljuje tudi na nadaljnji življenjski poti.  

Mentorica: Tjaša Lešnik, prof. 

https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/02/objava-clanek.jpg
https://www.osgorica-velenje.si/2022/02/24/100-obletnica-rojstva-karla-destovnika-kajuha/
https://www.osgorica-velenje.si/2022/03/29/slovenska-glasbena-olimpijada/
https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/03/logo-oba.png
https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/02/foto1.jpg
https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/02/foto2.jpg


 

 

Pomlad se je prebudila,  vedno več časa preživimo na prostem ter v gibanju in delček tega smo prenesli v 

šolo. Ekipa zdrave šole je skupaj s šolskim radijem, učenci in učitelji ob svetovnem dnevu zdravja posnela 

posebno oddajo – OŠ Gorica telovadi.  V šolski telovadnici so se učenci pomerili v exatlonu  – zmagala je 

najboljša ekipa. Del prve šolske ure je bil namenjen jutranji telovadbi, ki so jo vodili učenci. Razredne ure pa 

smo preživeli na poligonih na šolskem igrišču. 





Exatlon Vinska Gora 

Pravijo, da je zdravje največje bogastvo. Učenci in učiteljice v Vinski Gori 

pa se tega še kako zavedamo. Ker je naša šola zdrava šola, smo mesec 

april posvetili gibanju. Učiteljice so pripravile pravi Exatlon poligon, vsak 

razred pa se je na njem tudi pomeril. Vsi smo zelo uživali, močno navijali, 

potočili tudi kakšno solzico in si na koncu pridobili štampiljko za uspešno 

premagan poligon. Komaj čakamo naslednjo preizkušnjo. Gibanje je zares 

kul!  

 

Zmorem sam tudi na podružnici – pečemo »štrudelj« 

 

 

 

Turistična tržnica 

V četrtek, 7. 4. 2022, je v NC Mercator potekala TURISTIČNA TRŽNICA pod 

okriljem Turistične zveze Slovenije. V okviru projekta Turizmu pomaga 

lastna glava so se predstavili tudi naši učenci.  

Avtorice naloge DO VODE ZASPAN, NAZAJ NASMEJAN so sedmošolke Pia 

Andrejc, Eva Lesjak, Žana Ferme, Sara Rančnik in Nuša Ramšak.  Jure 

Lesjak  in Danej Bohak pa sta dekletom pomagala pri postavitvi stojnice, 

uspešno pa sta nastopila v turističnem kvizu in se uvrstila v finale. 

Na tržnici so učenci morali prepričati petčlansko komisijo, da je njihov 

turistični produkt zanimiv in inovativen ter da ga znajo dobro tržiti. To jim 

je tudi uspelo, saj so ob koncu prejeli srebrno priznanje. 

Iskrene čestitke! 

                                                                                            Mentorici: Lea 

Stiplovšek in Helena Lekše 

 

 

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/2022/04/15/exatlon-vinska-gora/
https://www.osgorica-velenje.si/2022/04/11/turisticna-trznica/


 

 

Čistilna akcija 4. in 5. razredov OŠ Gorica 

Osnovna šola Gorica se je v petek, 8. 4. 2022, pridružila prostovoljni 

spomladanski očiščevalni akciji, ki poteka v Mestni občini Velenje vse do 

20. aprila. Četrtošolci in petošolci že veliko vedo o ločevanju odpadkov, a 

vendarle so ponovno obudili pomembnost ohranjanja čistega okolja in 

zavedanje negovanja našega planeta. 

Vsi, ki ste ta dan šli mimo naše šole in bližnje okolice, ste nas lahko ujeli 

med delovno akcijo. Učenci 4. in 5. razredov so si že zjutraj zavihali rokave, 

nadeli rokavice, vzeli vreče za smeti, metle, smetišnice in pričeli z delom. 

Smeti niso pobirali samo okoli šole. Odšli so tudi med bloke KS Gorica, na 

otroška igrišča, na hrib pod prenočiščem Mraz … Pometli so dvorišče, 

opleli ob robnikih, počistili in pripravili stezo za skok v daljino. Čeprav so 

jih sončni žarki dodobra utrudili, so zadano nalogo dokončali. Vsi so se 

strinjali, da se bodo sedaj na očiščenem šolskem prostoru boljše počutili. 

Težko je bilo verjeti, da dandanes, ko ima vsako gospodinjstvo več zabojnikov za odpadke, ob številnih 

ekoloških odpadkih, koših za odpadke še vedno naletimo na kupe zavrženih plastenk embalaže, na papirčke 

slano-sladkih prigrizkov in zdaj tudi na odvržene zaščitne maske. Recept je preprost – vsak naj sproti poskrbi, 

da bo samostojno in odgovorno za seboj pospravil smeti in jih pravilno odložil.  

Dan je bil popoln. Sodelujoči osnovnošolci so ponosni, da so s skupnimi močmi poskrbeli, da se bo narava 

prebudila v čistem okolju. Zadovoljstvo in navdušenje udeležencev pa vedno znova prepriča, da pri organizaciji 

čistilne akcije vztrajamo vsako leto.  

NARAVA NAM JE HVALEŽNA. 

 

Košarkarski klub Elektra podaril žoge 
 

Danes nam je predstavnik KK Elektra, gospod Aleš Ferenc, predal 

darilo KK Elektra. Dobili smo 20 košarkarskih žog za vadbo in 2 

tekmovalni žogi. Naši petošolci in šestošolci so nove žoge takoj 

preizkusili. Odlično se obnesejo. Z veliko spretnosti in natančnosti so 

letele v koš brez kosti😊. Iskrena hvala za donacijo. Žoge bomo z  

veseljem uporabljali. 

                                                                                                             Košarkar naj bo! 

https://www.osgorica-velenje.si/2022/04/10/cistilna-akcija-4-in-5-razredov-os-gorica/
https://www.osgorica-velenje.si/2022/04/07/kosarkarski-klub-elektra-podaril-zoge/
https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/04/kk-logo.png


 

Četrtošolci in Muzej premogovništva Velenje 

V sredo, 6. aprila, in četrtek, 7. aprila 2022, so četrtošolci iz OŠ Gorica in 

Vinske Gore preživeli čudovit naravoslovni dan. Obiskali so Muzej 

premogovništva v Velenju. 

Vožnja do muzeja je bila kratka. Ob prihodu so se razdelili v dve skupini, 

oblekli zaščitno obleko in na glavo posadili zaščitno čelado. Pred 

odhodom v rudnik so pozdravili z rudarskim pozdravom. »SREČNO« je 

rudarski pozdrav, v katerem odmeva srčnost starih rudarskih vrednot. 

Nato so se z dvigalom odpeljali v rudnik 157 metov pod zemljo. Zanimivo 

se jim je zdelo, da je rudniško dvigalo iz leta 1888 in je najstarejše še delujoče dvigalo v 

Sloveniji. V spremstvu vodiča so si ogledali več zanimivih scen iz življenja in dela rudarjev. 

V scenah so bile postavljene pristne lutke rudarjev, knapov. Ogledali so si knapovsko 

stanovanje izpred leta 1930. Najbolj všeč jim je bila predstavitev rudarske nesreče v 

rudniku, čeprav je bilo kar malo grozljivo, ko so se začela tresti tla in grmeti. 

Tako so spoznali razvoj premogovništva od prvih najdb premoga do svetovno znane 

velenjske odkopne metode, tako kot delajo rudarji danes. Na koncu ogleda so se po 

rudniku peljali z vlakom po najgloblji speljani železniški progi v Sloveniji. V muzejski 

trgovinici so si kupili spominke in se za konec podali še na ogled Viste (park z razgledom) 

ob Velenjskem jezeru. Vsem bo ta dan še dolgo ostal v lepem spominu. 

SREČNO! 

Kros 

Medobčinsko prvenstvo  osnovnih šol v krosu. 

 1.- 5. razreda – 2. mesto ekipno (mlajša kategorija)  

 6.– 9. razreda – 2. mesto ekipno ( starejša kategorija) 

  

                                                                                    

https://www.osgorica-velenje.si/2022/04/08/cetrtosolci-in-muzej-premogovnistva-velenje/
https://www.osgorica-velenje.si/2022/04/07/kros/


Učenci zelo radi poslušajo, kako so živele njihove prababice in pradedki. 

Da bi si učenci lažje predstavljali, kako so živeli nekoč, smo obiskali Grilovo 

domačijo v Lipju. Ogledali smo si črno kuhinjo, hišo in štiblc. V njej je 

ohranjenih veliko starih predmetov. Učenci so z zanimanjem opazovali in 

poslušali pripovedovanje kustosinje. Polni vtisov smo se peš vrnili v šolo. 

 

Naravoslovni dan v 2. c

Vsebina našega naravoslovnega dne je bila merim in tehtam. Dejavnosti so potekale v razredu in v učilnici na 

prostem. Učenci so težkali različne predmete, merili s tehtnico, prelivali vodo v različno velike posode, presipali 

mivko in se urili v nalivanju vode v vrče in steklenice. Učenci so skozi igro usvajali znanje iz vsebin 

merjenja in tehtanja. Najbolj všeč jim je bila delavnica v peskovniku.

 

Tehniški dan v 2. razredu 

TO ZMOREM SAM je naša prednostna naloga šole. Drugošolci smo pripravili jabolčni zavitek. Najprej 

smo jabolka dobro oprali, jih olupili, naribali z ribežem, namazali testo, ga potresli z naribanimi 

jabolki in sladkorjem, zvili in jabolčni zavitek je bil pripravljen za peko. Ugotovili smo, da že zelo veliko 

zmoremo sami. Vadili bomo še lupljenje jabolk. Pripravili smo pogrinjek in si postregli z odličnim jabolčnim 

zavitkom.  Spoznali smo tudi, da so jabolka zelo zdrava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/04/slika-Grilova-domacija.png
https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/04/slika-Grilova-domacija.png


 

 

Predstava Animal farm 

Izbrani osmošolci in devetošolci so si v Domu kulture ogledali zanimivo priredbo angleškega »političnega« 

avtorja, Georgea Orwella, Animal farm (Živalska farma). Gre za satiro, ki skozi zgodbo o živalih odstira resnico 

različnih družbenih režimov, ki marsikomu niso prizanesli v smislu ustvarjanja hierarhij, občutka manjvrednosti 

ter borbe za obstanek. Organizator predstave je bil ŠC Velenje, ki že nekaj let zaporedoma organizira ogled 

predstav mednarodnega gledališča ADGE iz Münchna, v katerem sodelujejo ameriški in angleški igralci z 

lastnimi interpretacijami znanih literarnih del angleških klasikov navdušujejo občinstvo širom po Evropi. 

Predstava je bila celoti izvedena v angleščini, interpretacija pa prilagojena mlademu občinstvu. Čeprav malce 

drugačna, je na mlade gledalce naredila poseben vtis. 

Andreja Vintar, učiteljica angleščine 

Otroški parlament 

Mladi parlamentarci iz vse Slovenije smo se v ponedeljek, 11. 

aprila, udeležili 32. nacionalnega Otroškega parlamenta v 

veliki dvorani Državnega zbora RS v Ljubljani. Razpravljali 

smo o osrednji temi Moja poklicna prihodnost oz. petih 

podtemah: »Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in 

veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici 

prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, 

zanimivo; Vpliv covid-19 na izbiro poklica. V uvodu nas je 

nagovoril predsednik državnega zbora g. Igor Zorčič. Nekaj 

spodbudnih besed nam je namenil tudi predsednik države g. 

Borut Pahor. Kasneje smo se razdelili v skupine in razpravljali 

o različnih temah. Na plenarnem zasedanju so poročevalci 

predstavili ugotovitve in sklepe. K pogovoru smo se lahko 

pridružili posamezniki in izrazili svoje mnenje. Izbrali smo tudi 

temo za 33. nacionalni Otroški parlament, ki bo potekal v 

prihodnjem šolskem letu, in to je duševno zdravje mladih in 

otrok. Vse skupaj je bila ena odlična izkušnja, spoznali smo 

veliko novih ljudi in uživali v prostorih vodilnih Republike 

Slovenije.   

Jaka Pogorelc, 9.c  

 



 

 

 

 

Lov za spomeniki 

Četrtošolci smo se odpravili na nepozaben lov za spomeniki. Tehniški dan smo preživeli v Galeriji Velenje. 

Podali smo se po bližnji okolici, kjer smo raziskovali in si ogledali deset javnih spomenikov v središču mesta 

(Tito, Nestl Žgank, Rudar, Metkino oko …). Vrnili smo se v prostore Galerije, kjer smo najprej pomalicali in nato 

ustvarjali spomenike, ki bi si jih še želeli imeti in občudovati v mestu. Ideje smo skicirali, sledilo je 

rezanje, lepljenje in sestavljanje konstrukcij iz kartona. Ugotovili smo, da bi lahko naše mesto še 

olepšali z novitetami, saj so bili izdelki čudoviti.   

                                                                               Četrtošolci z učiteljicami 

 

 

Informativni dan na OŠ Gorica 

V torek, 26. 4. 2022, smo petošolci iz Vinske Gore odšli na obisk na matično šolo OŠ Gorica. Peljali smo se s 

šolskim avtobusom. Gospa ravnateljica nas je prijazno sprejela in nam razkazala šolo.  Razdelili smo se v tri 

skupine in odšli k pouku v 5.a, 5.b ter 5.c in se  spoznali z našimi »bodočimi« sošolci.    

Učenci 5.d z učiteljico 

Nekaj  vtisov: 

Šola Gorica je zelo velika, ima omarice v garderobi, zvonec in nekatere stvari, ki jih naša šola nima. Ravnateljica, 

učiteljice in učenci so zelo prijazni. Všeč mi je tudi, da ima večje prostore. Razdeljene ima tudi garderobe za 

šport. Dobro je bilo tudi kosilo. Ta dan mi je bil zelo všeč. Veselim se že šole Gorica.  

                                                                                                 Gaja HRUSTEL 

V torek zjutraj smo se ob 7.50 odpravili na šolski avtobus. Videli smo starejše učence, ki smo jih že poznali. 

Pripeljali smo se na avtobusno postajo in se odpravili do šole. V šoli so nas pozdravili učitelji in  ravnateljica. 

Ravnateljica nam je razkazala šolo. Po ogledu smo odšli v knjižnico in se pogovarjali o naslednjem šolskem letu, 

ko pridemo na Gorico. Nato smo se razdelili v tri skupine in  odšli k pouku. Imeli smo slovenščino, naravoslovje 

in glasbo. Zadnjo uro  smo vsi skupaj odšli v malo telovadnico in igrali tombolo. Bili smo tudi na kosilu. S šolskim 

avtobusom smo se odpeljali nazaj v Vinsko Goro. Upam, da mi bo na Gorici v redu. 

Sara TAJNŠEK 

 

 

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/2022/05/16/lov-za-spomeniki-2/
https://www.osgorica-velenje.si/2022/05/09/informativni-dan-na-os-gorica/


 

 

 

 

V torek smo odšli na Gorico. Ravnateljica nam je najprej  razkazala veliko in lepo šolo. Nato smo se razdelili v 

tri skupine in odšli k pouku. Pri slovenščini smo brali, pri angleščini se učili o uri in pri glasbi smo se naučili novo 

pesem. Na koncu smo igrali še tombolo in skoraj sem zmagal. Če bi zmagal, bi dobil novo vrečko, brisačo in 

bonbone. Ta dan je bil zelo zabaven in veselim se že, ko bom prišel na Gorico. 

                                                                                                 Maks POGORELC 

V torek smo se z avtobusom odpeljali na obisk na OŠ Gorica. Pri glavnem vhodu nas  je pričakala gospa 

ravnateljica in nas pospremila v garderobe. Slišali smo zvonec, ki je zaigral himno in tudi mi smo jo zapeli. Odšli 

smo k pouku. Pri  slovenščini smo obravnavali besedilo Moja prva knjiga. Pri uri matematike smo ponavljali 

pisno deljenje. Imeli smo še glasbo. Najprej smo se predstavili z igro mreža prijateljstva, nato pa imeli glasbeni 

kviz. Zadnjo uro smo vsi skupaj igrali tombolo. Obisk šole Gorica mi je bil zelo všeč. 

                                                                                                    Ana VODUŠEK 

Naravoslovni dan  za drugošolce v Vinski Gori 
 

 

 

 



 

V petek, 20. maja, se je na šoli 

odvijala zaključna prireditev 

bralne značke. Ob tej 

priložnosti nas je obiskal 

priljubljeni pisatelj, pesnik, 

dramatik in scenarist Feri 

Lainšček.  Druženje je bilo zelo prijetno. Učenci so izvedeli 

marsikatero zanimivost iz otroštva gospoda Ferija. Zaupal 

jim je tudi, kdaj je napisal svoje prvo delo in kako se sploh 

loti ustvarjanja. Kulturni program je s svojim pevskim 

nastopom popestrila devetošolka Ema Lesjak. Zapela je 

pesem Ne bodi kot drugi, katere avtor besedila je ravno 

gospod Lainšček.    

Začetki bralne značke v Sloveniji segajo v leto 1960. Po 

češkem zgledu sta si jo zamislila pisatelj Leopold 

Suhodolčan, takratni ravnatelj prevaljske osnovne šole, in 

učitelj slovenščine Stanko Kotnik.  

Osnovna šola Gorica je v lanskem letu praznovala 40. 

obletnico obstoja in lahko se pohvalimo, da je bralna 

značka na naši šoli prisotna že od samega začetka. 

V letošnjem šolskem letu je bralno značko opravilo 440 

učencev. Med njimi je tudi 24 učencev, ki so bralno 

priznanje prejeli vseh devet let šolanja in so tako postali 

naši zlati bralci in bralke. Svečana podelitev priznanj za 

Zlate bralce je bila v torek, 31. maja, v Domu kulture. 

Vsem bralcem iskrene čestitke za osvojeno bralno 

priznanje. 

Branka Tratnik Meh, knjižničarka 

https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/05/logo.jpg


Gorica poje 
Danes je bil zelo lep in poseben dan. Po treh letih smo 

imeli koncert v naši šoli. V vmesnem obdobju čas ni bili 

naklonjen zborovskemu petju. Marsikje je zamrlo. 

Hvaležni in ponosni smo, da se na naši šoli to ni 

zgodilo. Imamo dolgoletno pevsko tradicijo, ki je 

rezultat odličnega dela. Najlepša nagrada za 

nastopajoče je aplavz. Tega je bilo danes v obilju. 

Dragi pevci! Čestitam vam! Ne pozabite, da je prav 

vsak od vas pomemben za zbor. Vabim vas, da tudi v 

prihodnjem šolskem letu nadaljujete s petjem v naših 

zborih. 

Cenjene zborovodkinje! Gospa Tina Brezovnik, 

zborovodkinja vztrajna in uspešna zborovodkinja, ki v 

vsakih razmerah najde možnosti in priložnosti za delo s 

pevci in gospa Tjaša Lešnik, zborovodkinja otroškega 

zbora v Vinski Gori in mladinskega zbora na Gorici! Hvala 

iz srca in iskrene čestitke za današnji koncert. 

Danes smo čestitali tudi pevkam, ki so zboru zveste 

vseh 9 let. To so Anja Fujs,  Ema Lesjak in Ota Erlah. 

Spoštovani starši! Hvala, da ste se odzvali našemu 

povabilu. Hvala, da podpirate svoje otroke in negujete 

talente, ki so jim bili dani. Iskrena hvala tudi za vaš 

prispevek s katerim bodo pevci lažje uresničili svoje 

načrte v prihodnjem šolskem letu. 

 

Hvala iz srca in iskrene čestitke za današnji koncert. 



Ravnateljica Barbara Trebižan 

 

Otroška olimpijada 2022 – OŠ Gorica 2. mesto 

 

Naši ekipi OTROŠKE ATLETIKE sta osvojili 1. mesto.  

Tekmovalo je 12 ekip (2 ekipi iz posamezne šole). Ekipo je 

sestavljalo 8 otrok, mešano 4 fantje in 4 dekleta (vsak 

drugačnega letnika).  

Tekmovanje je sestavljalo 7 disciplin: šprint/ovire nihajna 

štafeta, formula, skok v daljino z mesta, poskoki v križu, met 

vortexa, met težke žoge in vzdržljivostni tek. Ekipi sta pripravili 

učiteljici Saša Korenič Jamnikar in Mojca Planko. Iskreno 

čestitamo vsem tekmovalcem in učiteljicama.  

Ekipa četrtošolcev za NOGOMETNI TURNIR je dosegla 2. 

mesto. Iskreno čestitamo vsem tekmovalcem in učiteljicam 

Petri Petek, Luciji Potočnik in Heleni Lekše. 

 

Ekipa OTROŠKE OLIMPIJADE je osvojila 2. mesto.  

Učenci so tekmovali v tekih: 60 m, 300 m, 600 m, skoku v daljino 

in višino, suvanju krogle – dečki 4 kg in deklice 3 kg, metu 

vortexa v tarčo, štafeti 4 × 100 m in štafeti 4 × 200 m (za učence 

in učenke, letnik 2009 in 2010).  

Iskrene čestitke vsem tekmovalcem in športnim pedagogom 

Cvetu Petku, Brigiti Mavec in Zvonetu Smonkarju. 

To je bil naš dan mladosti! 

Ravnateljica Barbara Trebižan 



Naši goriški raziskovalci – Domen in Rok bronasta 

Raziskovalna naloga: PRISOTNOST MIKROPLASTIKE V REKI PAKI NA OBMOČJU VELENJA 

Avtorja: Rok Blagus, Domen Lamot  

Mentorici: Branka Mestnik, Lotty Hrustel  

Raziskovalno nalogo z naslovom Prisotnost mikroplastike v reki Paki na območju 

Velenja smo opravljali na terenu, v laboratoriju in pred računalnikom. Meritve smo 

izvedli na treh lokacijah ob reki: preden priteče v Velenje, tam kjer se zaključi bivalni in 

industrijski del mesta. Z načrtnim delom smo pridobili podatke za nadaljnje dejavnosti: 

material za mikroskopiranje, hitrost rečnega pretoka, pH-vrednosti in temperaturo 

reke. Posušen ujet material smo opazovali skozi povečevalno lupo in prepoznali število 

delcev mikroplastike. Na osnovi izbranih podatkov smo izračunali delež delcev na m3 

vode. V povprečju je 0,05 delcev/m3 . Ugotovili smo, da je količina mikroplastike v Paki 

zanemarljiva. Največ delcev smo opazili za industrijskim delom mesta, najmanj pa v 

naselju Paka, preden reka priteče v Velenje. Nekateri domačini naselja Paka pri Velenju 

odlagajo biološke in plastične odpadke na rečno brežino. To nas je presenetilo, saj 

njihovo početje povečuje onesnaženost reke. Zato smo namestili opozorilni napis. Na 

osnovi zbranih podatkov in ugotovitev smo opravili intervju z vodjo službe za 

tehnologije in nadzor v Komunalnem podjetju Velenje in vodjo projektov za področje 

vode in zraka v Eurofins Erico Slovenija, d. o. o. Spoznali smo, da strokovno opravljajo 

različne ekološke in kemijske meritve, analize ter skrbijo za čistost reke. Raziskave o 

prisotnosti mikroplastike ne spremljajo, zato menimo, da so rezultati naše naloge 

koristni in aktualni. 



 
2. dejavnost: PREDSTAVITEV DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH VELENJE 
 
Vtisi učencev: 
Obiskali so nas ljudje, ki so člani Društva gluhih in naglušnih Velenje. Ko so prišli 
vsi, so nas pozdravili s svojo abecedo. Njihova abeceda so znaki z rokami in branje 
z ustnic. Razložili so nam, kako težko je tako živeti. Ljudje njihove abecede ne poznajo, zato 
jih ne razumejo. Marsikdo jih zasmehuje, nekateri pa jim pomagajo. Njihove bolezni se ne 
da pozdraviti. Imajo pa slušne aparate, ki jim vsaj malo pomagajo. 

                                                                                                     Dejan Pogorevc, 4. D 
 

Abeceda gluhih in naglušnih je zelo, zelo zanimiva. Posamezne črke si bi že nekako 
zapomnila, a kazanje z dvema rokama se mi zdi težko. Ne morem si predstavljati sebe kot 
gluho ali naglušno. To se mi zdi grozno, je ena od mojih največjih skrbi. Predstavljam si, 
kako težko mora biti, če si gluh ali pa se s tako osebo srečuješ prav vsak dan. 

                                                                                                        Evelin Perc, 4. D 
 

V šoli so nas obiskali gluhi in naglušni. Povedali so nam, da uporabljajo aparate, da lahko 
slišijo. Ena gospa ni imela slušnega aparata, zato nas je slabo slišala. Gluhi se 
sporazumevajo z znakovno abecedo, ki smo si jo prilepili v zvezke. Ko govorimo z gluhimi, 
moramo govoriti počasi in razločno, ker nam lahko besede berejo iz ustnic. Gluhi ljudje 
govorijo zelo težko, zato sem jih težko razumel. Spoznal sem, da so gluhi ljudje za veliko 
stvari prikrajšani.  

                                                                                                                                                                                                                  Nejc Grebenšek, 4. D 
                                                                                                        



 

3. dejavnost: PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE 

Tematska usmerjenost TVU  ~  Učenje in kultura – z roko v roki 
                                                 ~  Beremo skupaj – za znanje in zabavo! 
V šolskem letu 2021/2022 je na OŠ Gorica bralno pohvalo osvojilo 440 učencev. (Na POŠ Vinska 
Gora je »Bralno pohvalo« osvojilo 77 učencev.) 24 učencev 9.r se je v šolsko kroniko zapisalo 
kot »ZLATI BRALEC oz. ZLATA BRALKA«. To so učence, ki so vseh 9 let opravili BZ. Iskrene čestitke 
vsem bralcem! Kot nagrado za opravljeno »bralno pohvalo« nas je s svojimi dogodivščinami in 
opisom življenja razveselil pesnik in pisatelj Feri Lainšček. 
 

 

4. dejavnost: BABICA PRIPOVEDUJE 

 
V sklopu tedna – »Kulturni maraton« sem v četrtek, 26. 5. 2022, 

povabila go. Jožico Podvratnik, da učencem prebere pravljico. Ga. Jožica je 

vzgojiteljica in babica dveh mojih učencev. V učilnico je vstopila z velikim loncem 

ter kuhalnico. Babice po navadi rade kuhajo. Tokrat pa je kuhala in kuhala in 

prikuhala očala ter knjigo. Učenci so se nato udobno namestili ter z zanimanjem 

poslušali pravljico J. Donaldson: BI SE GNETLI NA TEJ METLI? Ob doživetem branju 

ter nazornih fotografijah je bilo pravljice kar prehitro konec. Skupaj 

so jo potem še obnovili. Nazadnje pa so v loncu še čarali. Najprej so s 

slavnim »ABRAKA DABRA« pričarali bonbone in nato še lizike. Prijazno 

smo se zahvalili za prebrano pravljico ter se še priporočili in poslovili. 

Mi pa smo z delom nadaljevali. Vsak učenec je ilustriral del zgodbe. 

Vse skupaj smo uredili v pravo zaporedje in nazadnje še uživali v 

gledališču »Kamišibaj«. 

Za nami je poseben in zelo prijeten dopoldan.  

 

 

 

 

 

 

https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/05/slika-clanek.png
https://www.osgorica-velenje.si/files/2022/05/VTISI1.png


 

 

 

5. dejavnost: NOČ BRANJA 

  
V petek, 27. 5. 2022, smo na POŠ organizirali  NOČ BRANJA. V šoli smo se  zbrali 
ob 18. uri. Bralno dogodivščino smo pričeli s pogovorom o  pomenu branja.  
Vsak je predstavil svojo najljubšo knjigo, povedal kaj, kdaj in kako rad bere. 
Nato smo si naredili bralna kazala in nanje napisali misel o branju. Razdelili 
smo se v dve skupini. Prva skupina je za večerjo spekla okusne vaflje, druga pa 
pripravila prostor za spanje. Po slastni večerji smo si umili zobe in se pripravili 
za BRANJE. Ob svetlobi  naglavnih lučk in svetilk smo brali pozno v noč.  
Zjutraj sta nas zbudili učiteljici. Pospravili smo  in pojedli zajtrk. Z lepimi 
spomini in novo izkušnjo smo se »malo utrujeni« odpravili domov. 

Učiteljici Mojca Petkovšek in Nina Košica 
 

KARIN: Bilo je zelo zanimivo in zabavno. Upam, da se še ponovi.  

SARA: Prebrala sem dve knjigi. Bilo mi je zelo všeč, da smo prespali in brali v 

šoli. 

ŽIGA: Zelo mi je bilo všeč, ko smo pekli vaflje in brali ob naglavni lučki.  

MATIC: Noč branja mi je bila zelo všeč, ker smo lahko brali, kolikor smo želeli. 

Zjutraj nas je čakal okusen zajtrk. 

MAKS: Bilo je zelo zabavno, lahko smo brali in bedeli pozno v noč. Upam, da 

se še kdaj ponovi. 

ANA: Bilo je zanimivo, ker sem prvič prespala nekje drugje, in to celo v šoli. 

Dolgo sem bedela, brala in se pogovarjala s prijateljicami. 

ŽIVA: Najbolj všeč mi je bilo, ker smo sami pripravili večerjo – spekli vaflje. 

Zanimivo je bilo tudi branje v temi z lučkami. 

ŽAN: Noč branja je bila zelo zanimiva. Za večerjo smo jedli vaflje, 

zjutraj pa žemljice z viki kremo. Brali smo lahko pozno v noč. 

SAŠKA: Bila je zanimiva dogodivščina. Zabavno je bilo, ker smo si 

sami spekli vaflje in lahko brali v temi pozno v noč. 

ERIK: Bilo je super zanimivo, ker smo bedeli dolgo v noč in brali 

ob lučkah. Upam, da se bo takšna noč branja še kdaj ponovila. 

 

 

 

 

 



 

 

6. dejavnost: ZDRAVO ŽIVIM 

 
PEKA ZDRAVIH PIC 
Učenci 3. razreda so skupaj s starši in starimi starši pekli pice. Izmenjali so si recepte ter ob pomoči 
staršev mesili in pekli “zdrave pice”.  Pripravili so si mize, pogrinjke. Ob koncu je sledila še kulturna 
pojedina, za osvežitev pa domača šabesa. 
 
 
NARAVOSLOVNI DAN – ŽIVIM ZDRAVO 
 
V torek, 31. 5. 2022, smo imeli naravoslovni dan. Dan smo pričeli s peko zdravih pic. 
Najprej nam je moja babica pokazala, kako spečemo pico brez glutena in laktoze. 
Nato je vsaka skupina s pomočjo naših babic in mamic zamesila testo, vsak učenec pa 
je naredil svojo mini pico. Medtem ko so se pice pekle, smo se odžejali z Urhovim 
domačim bezgovim sokom. Komaj smo čakali, da bodo pice pečene. Bile so slastne! Po 
malici  smo se pogovorili še o tem, kako skrbimo za svoje zdravje in izvedli vaje za pravilno 
držo. Dan smo zaključili na igrišču. Imeli smo se zelo lepo. 

                  
Zoja Koren Grenko, 3.D 

 

 

7. dejavnost: USTVARJAMO I. 

Članice DU Vinska Gora (Hela Oštir, Danica Rožič, Danica 
Tisnikar), učenci 1.D in 2.D ter učiteljice (40 oseb)  
 
Tematska usmerjenost TVU          
 ~  Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje 
Ustvarjamo – naredimo si uporaben izdelek iz 
recikliranih materialov. 
K sodelovanju smo povabili članice DU Vinska Gora. Ob 
njihovem vodenju si je vsak učenec izdelal okvir za sliko. 
Učiteljice smo dodale slike učencev in nastal je 
nepozaben spomin na šolsko leto 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 



8. dejavnost: POHOD “Učna pot škrata Bisera” 
 
V petek, 3. 6. 2022, smo se ob 17.00 uri zbrali pred Domačijo Lamperček, kjer 

se je pot tudi zaključila. Pohod je potekal približno 2 uri. Na poti smo si ogledali 

Volkov mlin, opazovali smo ruševine Kačjega gradu ter lepote zelene 

pokrajine. Pot nas je vodila še mimo domačije s starinami in na koncu je bil 

možen še ogled  divjadi v obori divjadi pri Lamperček. Zadovoljni smo se  

še pred nevihto odpravili domov. 

 
 
 

10. dejavnost: Tečem za zabavo –  gibanje je zdravo. NAJ ŠPORTNIK. 
 
Projekt izvajamo že več let. Tekom šolskega leta pri urah ŠPO učenci v oddelkih tekmujejo v različnih športnih 

disciplinah. Najboljših 6 v razredu vedno dobi zaslužene točke. Na koncu točke seštejemo in učenec in učenka, 

ki v oddelku zbereta največ točk, postaneta naj športnik in naj športnica razreda. Tista dva, ki pa imata največ 

točk med vsemi, si pridobita naslov naj športnik in naj športnica POŠ Vinska Gora.  

V okviru TVU 2022 smo se letos povezali še s Športno zvezo Velenje. Z g. Nikom Lemežem 

(v času pred korono je na POŠ izvajal »judo delavnice«) in g. Sebastjanom Sovičem (Trenerji 

DRŠ Sebastjana Soviča pri nas že vrsto let, dvakrat tedensko, urijo bodoče rokometaše) smo 

se dogovorili, da nas 8. 6. 2022  obiščejo vrhunski športniki, ki bodo animatorji našega 

športnega dne. In danes je napočil ta dan. Po oddelkih smo bili v učilnicah in  v 

večnamenskem domu aktivni v raznih športnih dejavnostih, ki so jih vodili 

vrhunski  športniki. Prilagojeno starosti otrok, so učenci spoznavali borilno veščino JUDO 

ter se preizkušali v motoričnih sposobnostih, gimnastiki ter raznih spretnostih z žogo, ki so 

osnova za uspeh in dosežke pri rokometu. Plesno delavnico sta prevzeli učiteljici Ajda in 

Maja. Ob zaključku so športniki ter ga. ravnateljica podelili  še priznanja ter medalje 

najboljšim športnikom naše šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                        Družabno popoldne 

V četrtek, 26. 5. 2022, smo se četrtošolci 
odmaknili od telefonov, računalnikov, 
televizije. Popoldan smo preživeli v šolski 
učilnici v naravi, kjer smo priredili tekmovanje 
v igranju družabnih iger.   
Kot uvodno igro smo spoznali igro s koli, ker 
smo pluli po oceanu in urili naše reflekse z 
enoročno podajo lesenih palic. Kasneje smo se 
razdelili v 3 skupine, kjer smo se zabavali ob 
igrah štiri v vrsto, človek ne jezi se, dobble. 
Igranje nas je pošteno utrudilo, zato smo si 
vzeli tudi odmor za užitek ob sladko – slanih 
prigrizkih ter Cedeviti. Potem pa je sledil veliki 
finale in na koncu podelitev priznanj, nagrad 
prvim trem zmagovalcem vsake igre.   
To je bil popoldan, ki ga ne bomo pozabili.  

                                                                        
 Četrtošolci in učiteljice 

                                                                                                                
                     

 
 
 
Športni dan – pohod 
V sredo,  25. 5. 2022, so imeli učenci 1. in 2. razreda POŠ Vinska Gora 
športni dan. Z učiteljicami so se podali na pomladni pohod. V nahrbtnik 
malico in dovolj pijače, pa  hitro pot pod noge. Ta jih je vodila proti domačiji 
Lamperček, nato pa ob ograji divjadi proti domu drugošolke Jone. Pri njih 
je bilo nadvse zanimivo, saj se ukvarjajo z razrezom lesa – imajo žago. Imajo 
pa tudi prijetno zelenico z igrali. Učenci so pojedli malico v senčki, nato pa 
se veselo poigrali na sončku. Ko so se vrnili v šolo, so si zaploskali, saj so 
opravili nalogo za športni program Zlati sonček. Bil je lep dan! 
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Petošolci v šoli v naravi na Debelem Rtiču 
  
1. dan 
Končno smo dočakali težko pričakovani dan. Pričela se je naša 
šola v naravi. Kljub dežju in gneči na cesti smo srečno prispeli do 
Pirana. Obiskali smo akvarij, se sprehodili po ozkih ulicah do 
cerkve in si ogledali Tartinijev  trg. Po prihodu na Debeli Rtič smo 
se namestili po sobah in že hiteli na  plavanje. Zvečer smo se 
sprehodili do obale, na igriščih pa uživali ob igrah z žogo. Utrujeni 
smo hitro zaspali in sanjali  o novih dogodivščinah, ki nas še 
čakajo.  

 
 
 

 2. dan 
Komaj smo dobro zatisnili oči, že je bila jutranja telovadba. Po kraljevskem 
zajtrku je sledilo pospravljanje sob, pouk in  skok v bazen. Po kosilu smo svoje 
dogodivščine zaupali dnevniku. Sledil je Lov za zakladom, kjer smo dokazali, da 
znamo dobro sodelovati. Popoldne smo plavali v bazenu in čofotali v morju. Bilo 
je SUPER!!! Večerji je sledila »odštekana« zabava – ODŠTEKAN STIL. Kdo bi 
verjel, da lahko v enem dnevu doživimo toliko lepega. 

 
3. dan 
 Zbudili smo se v sončno jutro. Po telovadbi smo pisali 
razglednice in jih poslali domačim. Upamo, da jih bodo prejeli, 
še preden se vrnemo  domov. Sladkarije, ki jih imamo v 
»SKUPNI RABI«, nam zelo teknejo. Tako »sladke« niso bile še 
nikoli. Tudi danes smo se plavalnih veščin učili v notranjem in 
zunanjem bazenu ter veselo čofotali v vedno toplejšem morju. 
Ogledali smo si park in se igrali detektive narave. Po športnih 
igrah smo odšli na večerni sprehod z lučkami. Polni vtisov smo 
legli v posteljo. Preživeli smo še en čudovit dan v šoli v naravi.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5. dan  
Rana ura, zlata ura! Namesto telovadbe smo lovili jutranje sončne žarke na 

plaži, ki so glavni krivec, da na fotografijah mižimo. Smo pa zato »stilno« 

usklajeni v belih in modrih majčkah. Dan je hitro minil, pridno smo sledili 

urniku. Testiranje za plavalna priznanja smo odlično opravili. Postali smo pravi 

plavalni mojstri. Zvečer smo doživeli TOMBOLO z bogatimi nagradami. 

Staršem se zahvaljujemo za čudovite nagrade. Jutri dopoldne še plavamo, 

nato pa pospravimo in krenemo na pot proti domu. 

 

 
Tropska hiša – zaključni izlet 
 
Četrtošolci so v torek, 7. 6. 2022, (4. b in 4. d) in v četrtek, 9. 6. 2022, (4.a in 4 c) 

odšli na zasluženo zaključno ekskurzijo. Ker so zelo radovedni in zelo pogumni, so 

se odločili, da obiščejo Tropsko hišo v Celju.   

Najprej so imeli vodeno delavnico, kjer so preko izkustvenega učenja spoznali 

madagaskarskega tenreka, ameriškega goža ter železno kačico. Sledil je samostojni 

ogled, kjer so se navduševali nad pestrostjo živalskih in rastlinskih vrst. Videli so 

nekaj najbolj atraktivnih živalskih vrst: lemurji, obročkastorepi maki, siamski 

krokodil, afriška ostrogasta kornjača, mehiški ptičji pajek, siamska pljuvajoča 

kobra, zlatoglavi levič, lemurji … Večina teh vrst je v naravi ogroženih, zato so v 

Tropski hiši z njihovim gojenjem vključeni v vzrejni program za ohranitev vrst.  

Po končanem ogledu so odšli v trgovinico in si kupili spominek. Nazadnje so se 

sprehodili po Mestnem parku Celje, kjer so se osvežili s sladoledom.  

Imeli so nepozabno doživetje in geslo Tropske hiše – ČE ŽELIMO NARAVO 

OHRANITI, JO MORAMO NAJPREJ SPOZNATI, zares drži.  

 

 

 

 



 

 

 
Kolesarski izpit 
V petek, 10. 6. 2022, so učenci 5. razredov opravljali praktični del kolesarskega 

izpita. Nanj so se pridno pripravljali skozi celo šolsko leto. Najprej so opravili 

teoretični del kolesarskega izpita, nato so opravili spretnostni poligon na 

šolskem igrišču in se zares dobro pripravili na praktično vožnjo na prometnih 

površinah okoli šole. Kolesarski izpit so opravljali pod budnim očesom komisije 

v sestavi policista, mestnih redarjev in članov ZŠAM, ki so učencem pred vožnjo 

pregledali opremljenost koles in jim podelili nalepke Varno kolo v prometu. Vsi 

učenci so uspešno opravili kolesarski izpit. 

Vsem mladim kolesarjem čestitamo za opravljen kolesarski izpit in jim želimo 

varno vožnjo. 

Učiteljice 5. razredov 



 

 

Športni junijski  petek  

Naši tretješolci so vadili na trim stezi, za finale pa odšli navijat za 
naše kolesarje. Pridružili smo se jim tudi ostali razredi. Bilo je 
fenomenalno. 

    

Dragi devetošolci!  

Ponosni smo na vas. Veseli vaših dosežkov. Prepuščamo vas 

novim izzivom, nalogam in življenjskim izkušnjam, a ostali boste 

tudi del nas. Ko se bomo po naključju srečali, tako mimogrede, 

se ustavimo za hip, recimo drug drugemu kaj 

prijaznega, kajti v besedi srečanje se skriva tudi 

beseda sreča.  

V imenu vseh zaposlenih vsakemu izmed vas kličem 

srečno in na srce polagam besede našega poeta: 

»Glej, ta svet je tudi zate.«  

Ravnateljica Barbara Trebižan 

 

 

 

 



 

 

Uredila in pripravila: Vesna Penec, prof. 

Šolsko leto 2021/2022 

 

 

 

  


