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1. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Mateja VODENIK 

Vsi učenci Usvojili bralno značko. 

 

TEKMOVANJE: Mednarodni matematični 
kenguru 

Mentorica: Mateja VODENIK 

Enej Kozar Bronasto Vegovo priznanje 

Manuel Maurič Bronasto Vegovo priznanje 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK 

Enej Kozar Priznanje Regijskega tekmovanja iz 
KONSTRUKTORSTVA 

 

RAZREDNI PROJEKTI 

 

IZ DEŽELE ČRTARIJE V 
DEŽELO ČRKARIJE 

Predbralne in predpisalne različne aktivnosti v DEŽELI ČRTARIJE, katere 
so nujno potrebne za uspešno opismenjevanje v deželi črkarije. 
V DEŽELI ČRKARIJE NAM JE SEDAJ MNOGO LAŽJE. 

BRALNI DOGODEK Branje, znanje, kritičnost, ustvarjalnost - branje zgodbic otrokom vrtca in 
vodeni pogovor o prebranem.  

RADI PIŠEMO Z ROKO Uvajali smo se v svet pisanja z roko, kot spretnosti katera se razvija z vajo, 
spoznali smo pomen pisanja z roko, vzpostavili pozitiven odnos pisanja z 
roko, spodbujali pomen fine motorike in izražanje spoštovanja in 
naklonjenosti pisanja z roko. 

PRAVLJIČNI TEDEN Gradili smo most med šolo in domačim okoljem v svetu pravljice. 

DELUJ EKO - OHRANI 
ČEBELO IN SMREKO 

Skozi poučno metodiko smo se naučili in spoznali svet čebel in 
recikliranje, ter se približali misli, da je dobro “že danes misliti na jutri.” 

SKRB ZA ZDRAVE IN 
ČISTE ZOBE 

Vsakodnevno umivanje zob in mesečno ščetkanje ob skrbi za zdrave in 
čiste zobe. 

OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU 

Risanje sporočil odraslim na temo: alkohol in promet. 
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2. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 
 

ŠPORTNA ZNAČKA – ZLATI SONČEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Nikola Marcel Čuček  Velika modra medalja 

Zoja Gradiščaj Velika modra medalja 

Ines Marinič Velika modra medalja 

Tia Lucia Ornik Velika modra medalja 

Nina Angelica Rovšček Soto Velika modra medalja 

Matic Senekovič Velika modra medalja 

Nejc Smrekar Velika modra medalja 

Mia Srt Velika modra medalja 

Laura Šenekar Velika modra medalja 

Analiza Žižek Velika modra medalja 

 

ŠPORTNO SREČANJE ŠTIRIH ŠOL 2.-3. RAZ. Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Zoja Gradiščaj Ekipno 1. mesto 

Mia Srt Ekipno 1. mesto 

Tia Lucija Ornik Ekipno 1. mesto 

Matic Senekovič Ekipno 1. mesto 

Nejc Smrekar Ekipno 1. mesto 

 

TEKMOVANJE: Mednarodni matematični 
kenguru 

Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Zoja Gradiščaj Bronasto Vegovo priznanje 

Osho Roschmann Soto Bronasto Vegovo priznanje 

Laura Šenekar Bronasto Vegovo priznanje 

Analiza Žižek Bronasto Vegovo priznanje 
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CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Vsi učenci Usvojili bralno značko. 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Zoja Gradiščaj Priznanje Kresnička 

Tia Lucia Ornik Priznanje Kresnička 

Matic Senekovič Priznanje Kresnička 

Nejc Smrekar Priznanje Kresnička 

Laura Šenekar Priznanje Kresnička 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Lea Gjergjek Pucko  
Sodelovanje na območnem in medobmočnem 
srečanju otroških dramskih skupin “Mladi oder 
Pomurja” 

Zoja Gradiščaj 

Tia Lucia Ornik 

Laura Šenekar 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentorica: Karina MATJAŠIČ 

Lea Gjergjek Pucko  
 
 
 
 
Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” ter 
na šolskih in lokalnih prireditvah. 

Zoja Gradiščaj 

Ines Marinič 

Tia Lucija Ornik 

Nina Angelica Rovšček Soto 

Matic Senekovič 

Laura Šenekar 
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RAZREDNI PROJEKTI 

 

SKRB ZA ZDRAVE IN 
ČISTE ZOBE 

Učenci so si vsak dan po malici umivali zobe in tako skrbeli za ustno 
higieno. 

SPODBUJANJE BRANJA: 

METODA ŽEPNE 

PRAVLJICE, BRALNI LIST, 

RAZREDNA KNJIŽNICA, 

RAZREDNI BRALNI 

MODEL 

  

V letošnjem letu smo metodo žepne pravljice izvajali mesečno ter na tak 
način spoznali 10 pravljic. Učenci so skozi celo leto brali po kognitivni 
metodi Društva Bravo. Starši so branje spremljali ter zapise beležili v 
bralne liste. Prav tako je v razredu skozi vso šolsko leto delovala razredna 
knjižnica. Knjige smo menjavali na dva meseca. Bile so izbrane glede na: 
letni čas, prihajajoče praznike, tematiko pri spoznavanju okolja ter 
oddelčnih skupnostih, problematiko v razredu in tudi po 
povpraševanju/zanimanju učencev. Učiteljica je učencem tedensko 
prebirala knjige. V razredu smo imeli tudi čitalniško gradivo - revije. 
Učenci so jih prebirali med odmori in v času PB. 

OTROCI ZA VARNOST V 

PROMETU 

Risanje sporočil za odrasle na temo ALKOHOL in PROMET. 

PODARI NA MODRO 
SRCE 

Risanje modrih src z lepimi mislimi (Nivea - Zveza prijateljev mladine 
Slovenije). 

PODARI ZVEZEK Za otroke iz socialno šibkih družin smo prispevali po svojih zmožnostih. 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Branje knjig iz priporočilnega seznama in izpolnjevanje Ustvarjalnika. 

DRUŽENJE S STARŠI V mesecu decembru smo za starše pripravili nastop ter delavnico šivanja 
voščilnic.  

VZGAJAMO ZELIŠČA V okviru Unesco projekta, Vzgajamo zelišča smo spoznavali zelišča, jih 
posejali ter posadili in izdelali sivkine vrečke dišečke. Z veseljem smo 
pripravljali različne prevretke, poparke ter zeliščne namaze. Znanje smo 
si nabirali skozi branje knjige Polonce Kovač, Zelišča male čarovnice. Prav 
tako smo si večkrat  ogledali grajski zeliščni vrt in ga primerjali z zeliščnim 
vrtom v Pachamama centru.  
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3. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje 

 

TEKMOVANJE: Mednarodni matematični 
kenguru 

Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Katrin Kaučič Bronasto Vegovo priznanje 

Maja Trstenjak Bronasto Vegovo priznanje 

 

ŠPORTNA ZNAČKA – ZLATI SONČEK Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Kris Horvat Velika modra medalja 

Luka Kramberger Velika modra medalja 

Katrin Kaučič Velika modra medalja 

Tija Bračič Velika modra medalja 

 

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - 
KRESNIČKA 

Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Tija Bračič priznanje 

Kris Horvat priznanje 

 

LUTKOVNI KROŽEK Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Tija Bračič  
 
 
 
Sodelovanje na območnem  srečanju lutkovnih skupin 
Pomurja 

Kris Horvat 

Amadej Hvalič 

Ines Kaučič 

Katrin Kaučič 

Luka Kramberger 

Maja Trstenjak 
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ŠPORTNO SREČANJE ŠTIRIH ŠOL 2.-3. RAZ. Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Tija Bračič 

1. mesto ekipno 

Ines Kaučič 

Maja Trstenjak 

Katrin Kaučič 

Kris Horvat 

Luka Kramberger 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Vsi učenci Usvojili bralno značko. 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Ines Kaučič Bronasto Cankarjevo priznanje 

Maja Trstenjak Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentorica: Karina MATJAŠIČ 

Tija Bračič  
Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” ter 
na šolskih in lokalnih prireditvah. Ines Kaučič 

Maja Trstenjak 

 
 

RAZREDNI PROJEKTI 

 

OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU 

Risanje sporočil odraslim na temo Alkohol in promet. 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Branje knjig iz priporočilnega seznama in izpolnjevanje Ustvarjalnika. 

DELUJ EKO - OHRANI 
ČEBELO IN SMREKO 

Ohranjanje narave, okraševanje novoletne smreke z okraski iz naravnih 
materialov. 

SKRB ZA ZDRAVE IN 
ČISTE ZOBE 

Vsakodnevno čiščenje zob po malici,  tekmovanje za najbolj čiste zobe. 

PODARI NA MODRO 
SRCE 

Risanje modrih src z lepimi mislimi (Nivea - Zveza prijateljev mladine 
Slovenije). 

PODARI ZVEZEK Darujemo zvezke za otroke iz socialno šibkih družin. 
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BRALNA UČINKOVITOST Ugotavljanje bralne učinkovitosti (hitrosti, odnosa in interesa do branja, 
razumevanje prebranega) na začetku in na koncu šol. leta. 

RAZREDNA KNJIŽNICA S pomočjo razredne knjižnice smo vsak dan izvedli 10 min bralni odmor. 
Knjige smo večkrat na leto menjali. 

BRALNI DNEVNIK V bralni dnevnik so zapisovali kaj so brali, koliko časa in kako so se ob tem 
počutili. Bralni dnevnik so izpolnjevali 2x letno. 

BRALNA ZNAČKA Vsi učenci so usvojili bralno značko (pripovedovali vsaj 4 knjige in eno 
pesem). 

DOMAČE BRANJE Prebrali so 3 knjige (Koza Konigunda, Pekarna Mišmaš, Šivilja in škarjice) 
in reševali naloge po skupinah. 

MATERINSKI DAN Izdelali izdelke za mame in očete ter pipravili nastop za starše. 
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4. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Majda ROJKO 

Blaž Kaučič  
 
 
Usvojili bralno značko. 

Luka Šlebinger 

Jana Celcar 

Bine Strajnšak 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Majda ROJKO 

Bine Strajnšak Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - 
KRESNIČKA 

Mentorica: Majda ROJKO 

Jana Celcar priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Blaž Kaučič Bronasto priznanje 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja Vodenik 

Blaž Kaučič 1. mesto na regijskem tekmovanju in 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz konstrukturstva 

 

VESELA ŠOLA PIL IN PIL+ Mentorica: Majda ROJKO 

Blaž Kaučič Bronasto  priznanje 

Bine Strajnšak Bronasto  priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – 
BOOKWORM (ANGLEŠČINA) 

Mentorica: Blanka MLAKAR 

Vsi učenci Potrdilo o sodelovanju 
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ŠPORTNA ZNAČKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Bine Strajnšak Medalja bronasti Krpan 

Luka Šlebinger Medalja bronasti Krpan 

Blaž Kaučič Medalja bronasti Krpan 

Naja Kramberger Medalja bronasti Krpan 

Jana Celcar Medalja bronasti Krpan 

Nensy Kaučič Diploma 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – 
BÜCHERWURM (NEMŠČINA) 

Mentorica: Martina BABIČ 

Blaž Kaučič Potrdilo o sodelovanju (19/20 točk) 

Nensy Kaučič Potrdilo o sodelovanju 

Bine Strajnšak Potrdilo o sodelovanju 

Luka Šlebinger Potrdilo o sodelovanju 

 

LUTKOVNI KROŽEK Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Jana Celcar  
 
 
Sodelovanje na območnem srečanju lutkovnih skupin Pomurja 

Naja Kramberger 

Luka Šlebinger 

Bine Strajnšak 

Blaž Kaučič 
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RAZREDNI PROJEKTI 

 

SPODBUJANJE BRANJA Vsak ponedeljek zjutraj smo imeli 5 minut za slovenski jezik, vsak petek 

po malici bralni odmor, mesečno menjavanje knjig v razredni knjižnici, 

bralni dnevnik, tekmovali za bralno značko in brali knjige za domače 

branje. 

SKRB ZA ZDRAVE IN 

ČISTE ZOBE 

Vsak dan so si učenci po malici umivali zobe in tako skrbeli za ustno 

higieno ter dosegli  1. mesto na šoli. 

BRALNA UČINKOVITOST Merjenje BRALNE UČINKOVITOSTI (hitrost tihega in glasnega branja, 

razumevanje branja, odnos in interes za branje) v mesecu oktobru in 

maju ter ugotavljanje napredka. Za izboljšanje bralne učinkovitosti   smo 

uvajali in  urili BUS (5P, VŽN). 

RAZISKOVANJE VODA S pomočjo Raziskovalne knjižice smo raziskovali vodne vire v šol. okolišu 

(kje so, lastnosti krajevnih voda, je voda pitna, onesnaženost, porabniki, 

predstavitev projekta v skupinah). 

BITI (PRE)VIDEN S pomočjo pisnega gradiva so spoznavali pomen (pre)vidnosti na cesti in 

v pismih na nevarnosti opozorili tudi stare starše. 

VARNO S SONCEM Program je bil usmerjen k seznanjanju učencev o škodljivih posledicah 

delovanja sončnih žarkov in ukrepih za učinkovito preprečevanje  oz. 

zmanjšanje teh posledic. Dejavnosti so potekale v sklopu priprave na šolo 

v naravi. 

SODELOVANJE NA 

NATEČAJIH, 

ŠOL.  PROJEKTIH, 

PROSLAVAH... 

Na vsaki šolski proslavili in dobrodelnem koncertu so se učenci 
predstavili z razredno točko, pripravili smo razredni koncert za starše ob 
materinskem dnevu. 

OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU 

Risanje sporočil odraslim na temo alkohol in promet. 
 
 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Brali knjige iz priporočilnega seznama in izpolnjevali  “Ustvarjalnik”. 

DELUJ EKO - OHRANI 
ČEBELO IN SMREKO 

Okrasili  novoletno eko  smreko z okraski iz naravnih materialov. 

RAZISKOVANJE 
PRETEKLOSTI 

S pomočjo knjižice PRETEKLOST (Rokus Klett) smo raziskovali preteklost 
našega domačega kraja. 

RADI PIŠEMO Z ROKO Sodelovali smo v akciji in izdelke razstavili v avli šole. 

VZGAJAMO ZELIŠČA V okviru Unesco projekta smo spoznavali zelišča, izdelali herbarij 
 zelišč . 
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5. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

ŠPORTNA ZNAČKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Tadej Klobasa Medalja srebrni Krpan 

Tai Nerat Tomc Medalja srebrni Krpan 

Nuša Vogrin Medalja srebrni Krpan 

Ostali učenci Diploma 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Jure Ješovnik Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Majda ROJKO 

Anej Kramberger Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Milena ŽURMAN 

Melani Juršnik   
 
 
 
Usvojili bralno značko. 

Anej Kramberger 

Tai Nerat Tomc 

Andreja Potrč 

Aljaž Klobasa 

Maja Vogrin 

Nuša Vogrin 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK 

Jure Ješovnik 3. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva 

Tai Nerat Tomc Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva 

Nuša Vogrin Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva 

Tadej Klobasa Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva 
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KOLESARSKI IZPIT Mentorica: Milena ŽURMAN 

Vsi učenci Kolesarska izkaznica 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – 
BÜCHERWURM (NEMŠČINA) 

Mentorica: Martina BABIČ 

Mihael Maurič Potrdilo o sodelovanju  

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Nuša Vogrin  
4. mesto na medobčinskem tekmovanju in 8. mesto 
na regijskem v metanju vorteksa 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentorica: Karina MATJAŠIČ 

Melani Juršnik  
 
Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” ter 
na šolskih in lokalnih prireditvah. 

Aljaž Klobasa 

Andreja Potrč 

Maja Vogrin 

 

PROSTOVOLJCI 

Tai Nerat Tomc 

Anej Kramberger 

Tadej Klobasa 

 

 

RAZREDNI PROJEKTI 

 

DELUJ EKO –  
OHRANI ČEBELO IN 
SMREKO 

 Za okrasitev EKO smreke smo izdelali okraske iz naravnega materiala. 

VARUJMO ZDRAVJE Pri urah NIT smo poseben poudarek dajali učnim vsebinam, povezanimi s 
hrano in varovanju ter  ohranjanju zdravja. 
Izvedli smo dejavnosti v pripravi hrane z vsebnostjo naravnih sladkorjev 
in se seznanili s škodljivimi učinki navadnih sladkorjev ter prekomernim 
uživanjem  sladkih pijač kot obliko zasvojenosti. 
Skozi vse šolsko leto smo posvečali skrb higieni zob, imeli  občasne 
kontrole  medicinske sestre in  v ZD Gornja Radgona   opravili 
zobozdravstveni pregled.  
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VARNO S KOLESOM Vseslovenska kolesarska pobuda Varno na kolesu je namenjena 
zagotavljanju prometne varnosti najmlajših kolesarjev. Izpostavlja varno 
vožnjo s kolesom, katere osnova je popolno opremljeno kolo ter 
kolesarska čelada. 
V okviru projekta  je vzporedno  potekala še teoretična in praktična 
priprava za pridobitev kolesarske izkaznice. 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Branje knjige iz priporočilnega  seznama knjig in reševanje  nalog iz 

Ustvarjalnika.  

TO SEM JAZ v okviru ODS je potekalo izvajanje dejavnosti za razvijanje samopodobe, 

sklopu misli, zaznav in predstav o samemu sebi, lastnostih, 

sposobnostih, uspehih in neuspehih.   
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6. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Tina Pintarič Bronasto Cankarjevo priznanje 

Alenka Senekovič Bronasto Cankarjevo priznanje 

Miha Škoda Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Maša Nikl  
 
 
 
 
Usvojili bralno značko. 

Qantu Angelina Rovšček Soto 

Tina Pintarič 

Alenka Senekovič 

Lana Smrke 

Julija Strajnšak 

Miha Škoda 

 

TEKMOVANJE: Mednarodni matematični 
kenguru 

Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Amanda Breznik Bronasto Vegovo priznanje 

Qantu Angelina Rovšček Soto Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Miha Škoda Bronasto priznanje 

 

KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Alenka Senekovič Priznanje na regijskem tekmovanju iz 
konstruktorstva in tehnologije obdelav 

Qantu Angelina Rovšček Soto Priznanje na regijskem tekmovanju iz 
konstruktorstva in tehnologije obdelav 
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TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - 
KRESNIČKA 

Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Lana Smrke Priznanje 

 

ŠPORTNA ZNAČKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Miha Škoda Medalja zlati Krpan 

Maša Nikl Medalja zlati Krpan 

Tina Pintarič Medalja zlati Krpan 

Alenka Senekovič Medalja zlati Krpan 

Lana Smrke Medalja zlati Krpan 

Julija Strajnšak Medalja zlati Krpan 

Qantu S. Rovšček Medalja zlati Krpan 

Vsi ostali  Diploma 

 

NOGOMET Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Miha Škoda 2. mesto na medobčinskem tekmovanju - ekipno 

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Tina Pintarič  1. mesto na medobčinskem in 1. mesto na regijskem 
tekmovanju v teku na 600 m 

Miha Škoda 3. mesto na medobčinskem in 13. mesto na regijskem 
tekmovanju v teku na 600 m 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentorica: Karina MATJAŠIČ 

Amanda Breznik  
 
 
Sodelovanje na šolskih in lokalnih kulturnih prireditvah. 

Tina Pintarič 

Qantu Angelina Rovšček Soto 

Alenka Senekovič 

Lana Smrke 
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PROSTOVOLJCI 

Alenka Senekovič 

Julija Strajnšak 

Qantu Angelina Rovšček Soto 

Jakob Leopold 

Maša Nikl 
Amanda Breznik 

Nejc Iskra 

Miha Škoda 

Anže Elbl 
Lana Smrke 

Tina Pintarič 

 

 

RAZREDNI PROJEKTI 

 

TO SEM JAZ: 10 KORAKOV DO 

BOLJŠE SAMOPODOBE 

Učenci so s pomočjo priročnika To sem jaz sodelovali v delavnicah za 

izboljšanje samopodobe. Izvedli smo tri delavnice. 

UČENJE UČENJA Učenci so spoznali strategije za učinkovito učenje. 

FILMSKA VZGOJA Učenci so si ogledali norveški film Golman pri Liverpoolu. Spoznali so, da 

se vsi 12. letniki soočajo z enakimi težavami, ki jih prinaša odraščanje. 

KO UČENCA STRESE STRES Učenci so se seznanili z nevarnostjo stresa in načini kako preprečiti stres. 

Rešili so dve spletni anketi z naslovom  Ko strese stres. 
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7. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica  GOLOB PETERKA 

Alina Gradiščaj Bronasto priznanje 

Tia Nerat Tomc Bronasto priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Timon Bračič  
 
 
 
 
 
 
Usvojili bralno značko. 

Tea Gjergjek Pucko 

Alina Gradiščaj 

Amanda Kaučič Rajšp 

Aleks Kozar 

Tia Nerat Tomc 

Nikolaj Ploj 

Jaka Rojko 

Tanja Strajnšak 

Ema Vogrin 

 

TEKMOVANJE: Mednarodni matematični 
kenguru 

Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Amanda Kaučič Rajšp Bronasto Vegovo priznanje 

Blaž Klobasa Bronasto Vegovo priznanje 

Tilen Vetrih Bronasto Vegovo priznanje in uvrstitev na 

državno tekmovanje 

 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Mentor: Matej KRANER 

Tia Nerat Tomc Bronasto priznanje 

Nikola Ploj Bronasto priznanje 
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TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Ema Vogrin Bronasto priznanje 

 

VESELA ŠOLA PIL IN PIL+ Mentorica: Majda ROJKO 

Alina Gradiščaj Bronasto  priznanje 

Tanja Strajnšak Bronasto  priznanje 

¸Amanda Kaučič Rajšp Bronasto in srebrno priznanje 

Tia Nerat Tomc Bronasto in srebrno priznanje 

 

KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Ema Vogrin Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in 
tehnologije obdelav 

Aleks Kozar Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in 
tehnologije obdelav 

Rene Šipek 2. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in 
tehnologije obdelav 

 

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - 
KRESNIČKA 

Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Alina Gradiščaj Bronasto priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – 
BÜCHERWURM (NEMŠČINA) 

Mentorica: Martina BABIČ 

Amanda Kaučič Rajšp Potrdilo o sodelovanju (17/20 točk) 

Blaž Klobasa Potrdilo o sodelovanju (17/20 točk) 

Tia Nerat Tomc Potrdilo o sodelovanju 

Jaka Rojko Potrdilo o sodelovanju 

Tevž Starovasnik Potrdilo o sodelovanju 

Nataša Valentan Potrdilo o sodelovanju (17/20 točk) 

Ema Vogrin Potrdilo o sodelovanju (18/20 točk) 
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NOGOMET Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Rene Šipek  
 
 
2. mesto na medobčinskem tekmovanju - ekipno 

Jaka Rojko 

Tilen Vetrih 

Aleks Kozar 

Matej Klobasa 

Tevž Starovasnik 

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Aleks Kozar  1. mesto na medobčinskem in 2. mesto na regijskem 
tekmovanju v metanju vorteksa 

Nataša Valentan  2. mesto na medobčinskem in 4. mesto na regijskem 
tekmovanju v skoku v višino 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Ema Vogrin Sodelovanje na območnem in medobmočnem srečanju 
otroških dramskih skupin “Mladi oder Pomurja” 

Rene Šipek 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentorica: Karina MATJAŠIČ 

Alina Gradiščaj  
 
 
 
Sodelovanje na šolskih in lokalnih kulturnih prireditvah. 

Amanda Kaučič Rajšp 

Tia Nerat Tomc 

Tanja Strajnšak 

Nataša Valentan 

Ema Vogrin 

 

PROSTOVOLJCI 

Tevž Starovasnik 
Aleks Kozar  
Tanja Strajnšak  
Tilen Vetrih  
Rene Šipek  
Nikolaj Ploj 
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RAZREDNI PROJEKTI 

 

VERJAMEM VASE; 10 
KORAKOV DO BOLJŠE 
SAMOPODOBE 

Projekt je zajemal 10 delavnic, kjer so se učenci v delavnicah učili, kako 
sprejemati sebe in druge, kako razumeti svoja čustva, razvijati realen 
pogled na različne življenjske situacije in aktivno reševanje problemov. 
Delavnice so jim dale spoznanja o tem, kako lahko sami na različnih 
področjih življenja prevzemajo odgovornost zase. Opravili smo 3 
delavnice. 

POZITIVNA DISCIPLINA Pozitivna Disciplina uči otroke, da naredijo pravo stvar tudi takrat, ko jih 
nihče ne gleda. Uči tudi vzgojitelje, učitelje in starše, kako razvijati 
spoštljive odnose ter kako uporabljati v rešitev usmerjene pristope, ki so 
prijazni in trdni hkrati. Pri ODS smo izvedli 5 delavnic. 

RASTEM S KNJIGO Projekt »Rastem s knjigo OŠ – izvirno slovensko mladinsko leposlovno 
delo vsakemu sedmošolcu« se je letos izvajal že desetič. Ob obisku 
knjižnice v G. Radgoni so učenci prejeli še knjigo pisatelja Damijana 
Šinigoja Iskanje Eve, ki je prejela nominacijo za večernico 2015, nagrado 
za najboljše izvirno otroško ali mladinsko delo preteklega leta. 
Imenovano knjigo smo potem vsi prebrali za domače branje. 

VZGAJAMO ZELIŠČA Da sodelujemo v projektu Vzgajamo zelišča, ni bila težka odločitev, saj 
imamo v bližini šole zeliščni vrt, katerega večkrat obiščemo in so učenci 
z njim povezani že od 1. razreda. V jeseni smo zelišča pobrali in posušili. 
Vrečke s posušenimi zelišči (sivko) so bile ročno zašite in podarjene 
staršem. Raziskovali smo uporabnost zelišč v kulinariki in zdravstvu. 
Rezultate smo združili v razstavi, ki smo jo postavili v razredu. Iskali smo 
različne recepte za jedi,  v katerih bi lahko uporabili zelišča iz našega vrta. 
Veliko smo se naučili in tudi z veseljem sodelovali v projektu. 

RADI PIŠEMO Z ROKO Šola se je priključila festivalu učenja, in sicer pobudi Radi pišemo z roko. 
Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. V akciji 
so sodelovali učenci in delavci šole, starši in krajani. Na šoli so v sklopu 
pouka potekale različne dejavnosti, akcijo pa smo obeležili 19. maja 
2016. 
Pisali smo pesmi, misli, zahvale, pohvale … Pridobivali smo rokopise 

staršev in krajanov ter drugih znanih oseb našega kraja. A z znanimi 

osebami nam nekako ni uspelo. Nismo dobili odgovorov. 

V avli šole je razstava vseh pridobljenih in napisanih rokopisov. Ponosni 

smo na veliko zbirko le-teh, saj radi pišemo z roko. 

ŽIVIM ZDRAVO Pogovori o zdravem načinu prehranjevanju, vplivu medijev, 
zasvojenostih, drogah, vzgoji za zdravo spolnost. 

UČENJE UČENJA Učenci so spoznali strategije za učinkovito učenje. 
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8. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

TEKMOVANJE: Mednarodni matematični 
kenguru 

Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Kristjan Klemenčič Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Samuel Kristjan Borovšak Bronasto priznanje 

 

PREGLOVO TEKMOVANJE - KEMIJA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Kristjan Klemenčič Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE Mentor: Matej KRANER 

Samuel Kristjan Borovšak Bronasto priznanje  

Žiga Bračič Bronasto priznanje 

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Saša Škrlec  3. mesto na medobčinskem in 8. mesto na 
regijskem tekmovanju v skoku v višino 

Florian Tobias Leithner 9. mesto na medobčinskem tekmovanju v 
teku na 300 m 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Samuel Kristjan Borovšak  
Usvojila bralno značko. 

Kristjan Klemenčič 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – 
BÜCHERWURM (NEMŠČINA) 

Mentorica: Martina BABIČ 

Žiga Bračič Potrdilo o sodelovanju (20/20 točk) 

 

KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Žiga Bračič Priznanje na regijskem tekmovanju iz 
konstruktorstva in tehnologije obdelav 
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PROSTOVOLJEC 

Samuel Kristjan Borovšak 

 

 

RAZREDNI PROJEKTI 

 

VERJAMEM VASE; 10 

KORAKOV DO BOLJŠE 

SAMOPODOBE 

Projekt je zajemal 6 delavnic, kjer so se učenci v delavnicah učili, kako 

sprejemati sebe in druge, kako razumeti svoja čustva, razvijati realen 

pogled na različne življenjske situacije.  

ŽIVIM ZDRAVO Pogovori o zdravem življenjskem slogu, odraščanju in odnosih med 

spoloma. 

BITI DOBER PRIJATELJ Predstavitve učencev na temo prijateljstva, reševanja konfliktov in 

medvrstniških odnosov. 
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9. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Nastja Ivančič Bronasto Cankarjevo priznanje 

Oleksandra Ivanenko Bronasto Cankarjevo priznanje 

Nuša Kaučič Bronasto Cankarjevo priznanje 

Nina Štajnfelzer Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Žan Celcar Bronasto Vegovo priznanje in udeležba na 
državnem tekmovanju 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Tjaž Starovasnik Bronasto priznanje 

 

KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Alex Iskra 2. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in 
tehnologije obdelav in udeležba na državnem tekmovanju 

Rene Mlinarič 1. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in 
tehnologije obdelav in 4. mesto na državnem tekmovanju 

Tjaž Starovasnik 2. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in 
tehnologije obdelav 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Nastja Ivančič Zlata bralka 

Oleksandra Ivanenko Zlata bralka 

Nuša Kaučič Zlati bralka 

Maja Satler Zlata bralka 

Nuša Simonič Zlata bralka 

Nina Štajnfelzer Zlata bralka 
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TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Mentor: Matej KRANER 

Nina Štajnfelzer Bronasto priznanje 

Žan Celcar Bronasto priznanje 

Oleksandra Ivanenko Bronasto priznanje 

Rene Mlinarič Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE Mentor: Matej KRANER 

Nina Štajnfelzer Bronasto priznanje 

Luka Škoda Bronasto priznanje 

Oleksandra Ivanenko Bronasto priznanje 

 

PREGLOVO TEKMOVANJE - KEMIJA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Nina Štajnfelzer Bronasto priznanje 

Žan Celcar Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE Turizmu pomaga lastna glava Mentor: Matej KRANER in Jerica GOLOB 
PETERKA 

Nuša Simonič  
 
 
 
 
 
Srebrno priznanje - ekipno 

Nuša Kaučič 

Nastja Ivančič 

Nina Štajnfelzer 

Mateja Satler 

Oleksandra Ivanenko 

Kaja Knez 

Brina Paurič 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI 
BOLEZNI 

Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Nina Štajnfelzer Srebrno priznanje na državnem tekmovanju 

Oleksandra Ivanenko Srebrno priznanje na državnem tekmovanju 

 



OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2015/16 

 

26 

 

TEKMOVANJE ZA STEFANOVO PRIZNANJE 
- FIZIKA 

Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Žan Celcar Bronasto in srebrno priznanje   

Rene Mlinarič Bronasto priznanje 

Tjaž Starovasnik Bronasto priznanje 

Nina Štajnfelzer Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE “PRVAKI ZNANJA” Mentor: Matej KRANER  

Luka Škoda  
 
Sodelovanje na območnem tekmovanju - 
ekipno 

Nina Štajnfelzer 

Rene Mlinarič 

Tjaž Starovasnik 

 

NOGOMET Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Luka Škoda  
 
 
 
 
3. mesto na medobčinskem tekmovanju - 
ekipno 

 
 

Tjaž Starovasnik 

David Ješovnik 

Timotej Juršnik 

Alex Iskra 

Rene Mlinarič 

Roky Korošec 

 

TEKMOVANJE RK IZ PRVE POMOČI Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Nina Štajnfezer  
 
 
2. mesto na regijskem tekmovanju - ekipno 

Oleksandra Ivanenko 

Maja Satler 

Nastja Ivančič 

Kaja Knez 

Nuša Simonič 

Nuša Kaučič 
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ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Kaja Knez  1. mesto na medobčinskem in 2. mesto na regijskem 
tekmovanju v teku na 1000 m 

Nina Štajnfelzer  3. mesto na medobčinskem in 2. mesto na regijskem 
tekmovanju v metanju vorteksa 

Oleksandra Ivanenko  3. mesto na medobčinskem in 7. mesto na regijskem 
tekmovanju v suvanju krogle 

Maja Satler  3. mesto na medobčinskem in 9. mesto na regijskem 
tekmovanju v skoku v daljino 

Rene Mlinarič  4. mesto na medobčinskem tekmovanju v skoku v daljino 

Žan Celcar  6. mesto na medobčinskem tekmovanju v suvanju krogle 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Maja Satler  
Sodelovanje na območnem in 
medobmočnem srečanju otroških dramskih 
skupin “Mladi oder Pomurja” 

Nuša Simonič 

TjaŽ Starovasnik 

 
 
 

RAZREDNI PROJEKTI 

 

VERJAMEM VASE; 10 
KORAKOV DO BOLJŠE 
SAMOPODOBE 

Projekt je zajemal 10 delavnic, kjer so se učenci v delavnicah učili, kako 
sprejemati sebe in druge, kako razumeti svoja čustva, razvijati realen 
pogled na različne življenjske situacije in aktivno reševanje problemov. 
Delavnice so jim dale spoznanja o tem, kako lahko sami na različnih 
področjih življenja prevzemajo odgovornost zase.. 

SREČELOV S PRODAJO 
VOŠČILNIC 

Učenci so samostojno pripravili in izvedli srečelov. Prodajali so 
voščilnice in koledarje Društva za boljši svet. 

ORGANIZACIJA NOVOLETNEGA 
PLESA 

Organizirali so novoletni ples za učence od 6. do 9. razreda. Pripravili so 
razred, priskrbeli zvočno in svetlobno opremo, ter predvajali glasbo. 

PREDAJA KLJUČA 

 

Pripravili so zabavni program s šaljivimi igrami za učence 7. in 8. razreda. 

VALETA Učenci so pripravili prireditev, ob zaključku šolanja. 

ŽIVIMO ZDRAVO Pogovori o zdravem načinu prehranjevanju, vplivu medijev, 
zasvojenostih, drogah, vzgoji za zdravo spolnost. 

IZBIRAM PRAVI POKLIC Informacije o nadaljnjem šolanju in izbiri poklica. 
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ŠOLSKI PROJEKTI 
 

TURIZMU 
POMAGA LASTNA 
GLAVA 

                                        Vodji projekta: Matej KRANER in Jerica GOLOB PETERKA 

Šola je tudi letos sodelovala v projektu Turizmu pomaga lastna glava. Podnaslov 
projekta je bil, Zeleni  turizem. 
Skrbeti za svoje dragocenosti ni enostavna naloga. Skrbno stopanje po sledeh 
naravnih danosti nas lahko pripelje do odkritja … do majhnih izgubljenih zakladov. 
Zlüftaj se! Pojdi v naravo, opazuj jo, raziskuj in videl boš, kaj vse nam lahko nudi. 
To so uvodne besede, s katerimi je skupina devetošolk pod mentorstvom vodij 
projekta prijavila raziskovalno nalogo z naslovom  »Zlüftaj se!« 
Nalogo in turistični produkt smo predstavili še na stojnicah v Mercator centru v 
Mariboru skupaj z ostalimi šolami, ki so vključene v tekmovanje. Letos smo osvojili 
srebrno priznanje. 

KULTURNA ŠOLA Vodja projekta: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Kot Kulturna šola, smo tudi letos izvedli veliko kulturnih dogodkov in na kulturnem 
področju sodelovali z lokalno skupnostjo. Izvedli smo šestnajst kulturnih prireditev, 
od tega jih je bilo kar nekaj povezanih tudi z lokalno skupnostjo (Prireditev ob 
otvoritvi energetsko obnovljene šole, Prireditev za ostarele, Proslava ob 110 - letnici 
rojstva dr. A. Trstenjaka z 12. Trstenjakovim pohodom, Prireditev ob 910 - letnici 
kraja Negova, Dobrodelni koncert, Srečanje aktivistov RK, 70 - letnica lovskega 
društva Negova). Na vseh kulturnih prereditvah so sodelovali učenci naše šole s 
pevskimi, plesnimi, dramatizacijskimi, lutkarskimi, deklamacijskimi in 
inštrumentalnimi točkami. Učenci so večkrat žrtvovali tudi svoj prosti čas za pripravo 
in samo udeležbo, saj so se kulturnih prireditev udeležili tudi ob sobotah in nedeljah. 
Vse kulturna prireditve so bile izvedene na visokem kulturnem nivoju, saj je za 
izvedbo  prireditev skrbelo več učiteljic in Kulturni tim. 

ZDRAVA ŠOLA 

 
DUŠEVNO ZDRAVJE 

 
Delavnice 

»To sem jaz«  
- 10 korakov do 
boljše samopodobe 

 

Vodja projekta: Vesna PINTARIČ 

Rdeča nit zdrave šole za to šolsko leto je duševno zdravje. Opredeljujemo ga kot 
posameznikovo notranje psihično stanje (sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje, 
pozitivna samopodoba, zavedanje lastnih sposobnosti in omejitev, odnosi z 
drugimi…). Pri obravnavi vsebin duševnega zdravja smo delali po priročniku “To sem 
jaz”, 10 korakov do boljše samopodobe. Projekt je bil tudi del LDN, delavnice  so  
razredniki izvajali pri urah oddelčne skupnosti.  Učenci so se učili, kako sprejemati 
sebe in druge, kako nastopiti v odnosu z drugimi, kako razumeti svoja čustva, razvijati 
realen pogled na različne življenjske situacije in na aktivno reševanje problemov. 
Projekt bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. Učenci 6. raz. so sodelovali 
tudi v spletni anketi “Ko učenca strese stres”, s katero so ugotavljali, koliko stresa 
učenci občutijo v različnih situacijah in kaj običajno storijo, ko so pod stresom. 
V okviru zdrave šole smo še izvajali projekt Živim zdravo, Uživajmo v zdravju, 
sodelovali v humanitarnih akcijah in izvajali projekt zelene straže v sodelovanju z 
Unesco programom.    

ŽIVIM ZDRAVO Živim zdravo - projekt sobivanja v okviru katerega smo pripravili več dejavnosti: 
- Športno druženje štirih šol; OŠ Cezanjevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Sveti Jurij ob 
Ščavnici in OŠ dr. A. Trstenjaka Negova. Gostili smo vse zgoraj omenjene šole in 
pripravili šaljive, zabavne in spretnostne igre v katerih so se pomerili učenci 2. in 3. 
razredov. Ponosni smo, da so si naši učenci s trudom in športnim obnašanjem 
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priborili 1. mesto, 2. mesto je osvojila OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, 3. mesto Mala Nedelja 
in 4. mesto OŠ Cezanjevci. Športnega dogodka so se udeležili vsi ravnatelji omenjenih 
šol, ki so se prav tako pomerili v eni izmed šaljivih iger. Dan smo zaključili z veliko 
smeha, dobre volje in športnega duha. Vsi smo zelo uživali. 
- Aktivnosti v razrednih skupnostih in oddelkih OPB s poudarkom na gibanju in zdravi 
prehrani. Pripravili so več delavnic in srečanj s starši. Skozi celo leto so  izvajali pol 
urno gibanje ali igre  na prostem po kosilu, če je dopuščalo vreme.  

MEDNARODNI  
HUMANITARNI 
PROJEKT »TEK 
PODNEBNE 
SOLIDARNOSTI« 

 

V tednu od 12. – 16. oktobra 2015, smo ure športa posvetili mednarodnemu projektu 
»Tek podnebne solidarnosti«, ki je sovpadal s svetovnim dnevom  hrane in svetovnim 
dnevom boja proti revščini. Tekli smo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, 
predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. Izbrali 
smo si specifičen namen; tek za tiste, ki morajo prehoditi kilometre daleč, da oskrbijo 
svoje družine z vodo. Ob koncu tedna smo zabeležili  400 pretečenih kilometrov.  
S teki smo nadaljevali in jih povezali z obeležitvijo spominskih dnevov (svetovni dan 
zdravja, dan Zemlje, svetovni dan podnebnih sprememb) in tako pomagali graditi  že 
četrti krog solidarnosti okoli planeta Zemlje. Na konci šolskega leta smo skupno 
pretekli 650km. 

HUMANITARNE 
AKCIJE: 
- ZBIRANJA 

- PROJEKT PODARI 
ZVEZEK 

 

V okviru Zdrave šole se vsako leto v mesecu maju in delno juniju priključimo tej 
humanitarni akciji, ki je del načrta Zdrave šole, hkrati pa kot Unesco šola razvijamo 

in krepimo Unescove vrednote. Učenci še vedno  kažejo interes po pomoči 
potrebnim. Učijo se solidarnosti, čuta do sočloveka in se hkrati zavedajo, da so stiske 
socialno šibkih otrok vse večje in da so že jutri lahko sami na istem mestu. Največ 
zvezkov, kar 20, je prinesla učenka 3. razred, Tija  Bračič. Prav tako je 3. razred, glede 
na število učencev v razredu,  zbral največ zvezkov, to je 27.   Skupno smo jih zbrali 
83, dvojne barvice in ravnilo..  
Za učenko Kajo iz OŠ Stročja vas smo zbrali 10 velikih vreč zamaškov. Deklica ima 
cerebralno paralizo in je na invalidskem vozičku. Zamaške, s pomočjo katerih bodo 
dobili finančna sredstva, pa potrebuje za postavitev dvigala v šoli, ki ji bo omogočalo 
lažji prehod  v drugo nadstropje šole. Tri vreče  smo  zbrali tudi za RK Gornja Radgona.  
Sodelovali smo v akciji “Halo, si za to?” in zbirali stare mobilnike in polnilce.  Projekt 
je  bil ekološko in humanitarno naravnan, saj so zbrana denarna sredstva namenili 
socialno šibkim učencem. Sponzor projekta je bila zveza prijateljev mladine Slovenije 
in Diners Club Slovenije. Skozi celo leto zbiramo  tudi prazne kartuše, baterije, papir. 

ZDRAVOŠOLCI  
 
PROJEKT ZELENA 
STRAŽA  
 

                                        Vodja projekta: Vesna PINTARIČ  

Zelena straža je Unescov projekt v sodelovanju z zdravo šolo. Skozi celo šolsko leto 
so zdravošolci mesečno izvajali kontrole Zelene straže. Ugotavljali so, kako učenci 
skrbijo za svoje posvojene kotičke, ločujejo odpadke in se nasploh ekološko 
ozaveščeno obnašajo. Z rezultati smo jih seznanjali preko šolskih objav. Moramo jih 
pohvaliti, saj je okolica šole bila vedno bolj ali manj čista, plastenke in papirčki so 
našli svoje mesto v ustreznih koših. Večina učencev je izboljšala svoj odnos in skrb za 
okolje. Ugotavljamo pa, da je največ težav pri   varčevanju s papirjem, ki je pogosto 
ležal okrog koša in ugašanjem luči.  Napredek je viden, ni pa popoln.  
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OTROŠKI ŠOLSKI 
PARLAMENT 

Vodja projekta: Blanka MLAKAR 

Letošnja tema otroškega parlamenta je bila Pasti mladostništva. 26. 1. 2016 je na šoli 
potekal šolski otroški parlament, kjer so imeli učenci vseh razredov možnost 
predstaviti svoja razmišljanja, zaključke in svoje izdelke, ki so jih ustvarili v času 
razrednih ur. Učenci razredne stopnje so recitirali, prikazali likovne izdelke, plakate, 
uprizorili lutkovno igrico ter nam poročali s pomočjo powerpoint predstavitve. 
Učenci predmetne stopnje so temo predstavili skozi igrano TV oddajo z naslovom 
Pomagajmo si, kjer je nastopilo 13 učencev.  Učenci so na koncu izbrali 4 
predstavnike, ki so nas zastopali na 27. medobčinskem otroškem parlamentu v 
družbi še 5 osnovnih šol. Tako so našo šolo na medobčinskem parlamentu, ki smo ga 
letos gostili na naši šoli, 17. 2. 2016, zastopali Qantu Angelina Rovšček Soto, Luka 
Škoda, Rene Mlinarič in David Ješovnik. Luka Škoda je radgonsko upravno enoto 
zastopal še na 12. pomurskem otroškem parlamentu  marca v OŠ Franceta Prešerna 
Črenšovci in bil imenovan v osemčlansko pomursko delegacijo, ki je odpotovala v 
spremstvu mentorice Blanke Mlakar, 11. 4. 2016 v Ljubljano na Nacionalni otroški 
parlament. Luka je svoj dan v parlamentu opisal v zanimivem prispevku, ki je bil 
objavljen v več medijih. 

UŽIVAJMO V 
ZDRAVJU  
 

Vodja projekta: Jelka ŽURMAN  

Šola je vključena v projekt Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega 
življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in 
obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju 
neenakosti v zdravju ali krajši naslov projekta Uživajmo v zdravju. 
Splošni cilj projekta je zmanjševanje ali preprečevanje bolezni, povezanih z 
življenjskim slogom. 
Cilj akcijskega šolskega načrta, ki se bo aktivno izvajal v naslednjem šolskem letu bo 
izvajanje aktivnosti za krepitev zdravja in gibanja, ter preprečevanje debelosti, s 
poudarkom na zdravi prehrani in gibanju. 

RASTEM S KNJIGO Vodja projekta: Jerica GOLOB PETERKA  

V šolskem letu 2015/16 je potekal projekt »Rastem s knjigo OŠ – izvirno slovensko 
mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« za sedmošolce že desetič. Izbrana 
je bila knjiga pisatelja Damijana Šinigoja Iskanje Eve, ki je prejela nominacijo za 
večernico 2015, nagrado za najboljše izvirno otroško ali mladinsko delo preteklega 
leta. V okviru projekta smo obiskali knjižnico v G. Radgoni, kjer so nam pripravili 
kratek program, v dar pa so učenci dobili še zgoraj omenjeno knjigo. 

iEARN PROJEKT 

Narcise in tulipani  
Vodja projekta: Blanka MLAKAR 

Četrtošolci so v okviru pouka angleščine sodelovali v projektu Narcise in tulipani 
(“Daffodils & tulips”) pod okriljem mreže iEARN. iEARN je mednarodna izobraževalna 
mreža, v katero je vključenih 2 000 000 mladih, 40 000 učiteljev, 30 000 zavodov (šol, 
vrtcev) iz 130 držav. V zadnjem tednu novembra smo pod magnolijo za šolo posadili 
čebulice narcise in tulipanov. Vse do cvetenja v mesecu aprilu smo spremljali 
temperaturo zraka in jo risali v graf na plakatu. Svoje fotografije cvetlic in plakata 
smo delili s številnimi učenci po svetu in opazovali tudi njihove narcise in tulipane.  
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MEDGENERACIJSKO 
SODELOVANJE – 
ŠPORT ŠPAS  

Vodje projekta: Mateja VODENIK, Matej KRANER, Maja RAUTER 

Medgeneracijsko druženje v okviru projekta Šport-špas je potekalo v soboto, 9. 
januarja 2016, ko je bil organiziran 12. Trstenjakov pohod iz Negove do domačije dr. 
Antona Trstenjaka v Rodmošcih. Pohoda so se udeleži učenci osnovne šole s starši 
ter planinci Planinskega društva Gornja Radgona, ki so v Rodmošce prišli iz smeri 
Gornje Radgone. 

NAŠA MALA 
KNJIŽNICA 

                                                                                          Vodja projekta: Majda ROJKO 

Učenci od 2. do 5. razreda so sodelovali v mednarodnem projektu, katerega namen 
je bil spodbujanje branja in bralne pismenosti ter spoznavanja drugih kultur. Brali 
smo knjige iz priporočilnega seznama, kreativno poustvarjali v “Ustvarjalniku” in se 
udeležili natečaja NAJIZVIRNEJŠI BRALNI KOTIČEK v razredu. V ta namen smo izdelali 
oznako  za bralni kotiček iz lesa in stekla.  

 

 

UNESCO ŠOLA  

SAJENJE DREVESA 
MIRU – EKO Projekt 
 
 

Vodja projekta: Petra  STAROVASNIK DUMIĆ 

Tudi letos smo posadili drevo in s tem simbolno obeležili 21. september, mednarodni 
dan miru. Na tak način se vsako leto pridružimo projektu ENO, ki je nastal v Finski 
vasici ENO, z idejo, da se do leta 2017 posadi 100 milijonov dreves. 
Drevo je simbol miru in človeške povezanosti. Je tudi simbol povezanosti otrok vsega 
sveta. V sebi nosi moč in tišino miru. Letošnje drevo je javor. 

PACHAMAMA 

CENTER – pilotski 

projekt 

 

Vodja projekta: Petra  STAROVASNIK DUMIĆ 

Ob prijaznem in zanimivem vodenju smo spoznali  prostor, kjer se “stikata nebo in 
zemlja, kjer se mešajo različne kulture in slogi in kjer vsakodnevne aktivnosti 
prehajajo v umetnost.” Ogledali smo si zeliščni vrt, bambusov gozdiček, številne 
izdelke iz naravnih materialov, zgradbe nenavadnih oblik, mozaike, zaplesali smo 
indijanski ples in si izdelali piščalko iz bambusa. Spoznali smo starodavni način 
pridelave hrane. Prav tako smo lahko prisostvovali delu na stružnici in vonjali dišeča 
naravna mila. Po zanimivem, nenavadnem in predvsem drugačnem popoldnevu smo 
se v neokrnjeni naravi travnikov in gozdov vračali v šolo, polni lepih vtisov in 
spominov.  

OD FRNIKOLE DO 

STEKLA – pilotski 

projekt 

 

 

Vodja projekta: Matej KRANER 

V okviru projekta od “Frnikole do stekla” so učenci poznali vse o steklu. Projekt je 
potekal v sodelovanju s podjetjem Reflex iz Gornje Radgone ter pod mentorstvom 
slovenske mladinske pisateljice Janje Vidmar. Gospa Janja Vidmar je predstavila 
knjigo Pazi, steklo!, ki učencem na zanimiv način prikaže nastanek in uporabo stekla 
ter približa poklice povezane s steklom. Pisateljica je tudi predstavila dejavnosti 
podjetja Reflex, ki je finančno podprlo projekt. Vsi učenci so dobili brezplačen izvod 
knjige Pazi, steklo! V drugem delu projekta, so učenci na temo stekla, ustvarjali na 
likovnem, literarnem in tehničnem področju.  



OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2015/16 

 

32 

 

UNESCO DNEVI Vodja projekta: Matej KRANER 

Skozi celotno šolsko leto smo učitelji in učenci obeleževali Unesco dneve. Teh 
posebnih dni je bilo kar 12. Obeležitve so potekale na različne načine, Od prestavitev 
s pomočjo plakatov, objav preko šolskega radija do obiskov gostov, ki so predstavljali 
svoje zgodbe in izkušnje. 

UNESCO TEK – 
MEDNARODNI 
PROJEKT 

Vodja projekta: Vesna PINTARIČ  

18. 5. 2016, so se učenci 7., 8. in 9. raz. na Ptuju udeležili četrtega mednarodnega 
UNESCO ASP teka otrok, učencev, dijakov, učiteljev iz cele Slovenije in tujine. 
Povezali smo kulturo športa in zdravja, s kulturo miru. Pridružili so se nam številni 
ambasadorji, vrhunski slovenski šport ter ministrica za šolstvo in šport.   
Vse se je dogajalo pod častnim pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije in 
Atletske zveze Slovenije.  4. UNESCO tek se je izvajal s finančno podporo UNESCO 
sklada za preprečevanje dopinga v športu. Na samem prizorišču se je izvajala vrsta 
delavnic, v katere so se učenci po svoji volji vključevali. 

PROSTOVOLJSTVO Vodji projekta: Sonja JAGARINEC, Evgenija PETERNEL 

Učna pomoč sošolcem ali mlajšim je zelo koristna dejavnost otrok, ki poleg znanja, 
ki ga posredujejo vrstnikom, razvijajo socialni dialog in srčno kulturo. V 5. razredu so  
bili trije učenci, Tai Nerat Tomc, Anej Kramberger in Tadej Klobasa, pri mlajših pa je 
izvajala pomoč učenka iz 7.razreda, Tanja Strajnšak. 
Učenci - prostovoljci na predmetni stopnji so v mesecu decembru ob sodelovanju 
članic Turističnega društva Negova spekli kekse. Obiskali se nekatere starejše 
občane v našem šolskem okolišu in jih z njimi obdarili. Ravno tako so v decembru 
organizirali pisanje apelov za ljudi po svetu, ki so jim kršene osnovne človekove 
pravice. Med šolskim letom so nekateri redno, drugi pa občasno nudili učno pomoč, 
obiskovali so mlajše učence in jim brali ali se drugače z njimi družili, nekateri pa so 
na lastno pobudo pomagali s fizičnim delom ljudem v svoji okolici. Mentorica ne želi 
nikogar poimensko izpostaviti, ker je vsak prostovoljec, deloval po svojih močeh in s 
svojim delom prispeval drugim ljudem na svoj način. 

PRAZNIČNI MOZAIK Vodja projekta: Maja RAUTER       

V torek, 29. 9. 2015, je v OŠ in vrtcu Sveta Trojica potekal kiparski Ex tempore Rajka 
Slapernika. Tematika je bila vezana na Unescov nacionalni projekt “Praznični 
mozaik”, ki je v šolskem letu 2015/16 bil posvečen pustu, pustnim navadam, 
običajem in šegam. Likovni motiv ex tempora so bile beneške maske. Delavnic sta se 
udeležila učenca 9. razreda in sicer Žan Celcar in Tjaž Starovasnik. Iz gline sta izdelala 
čudoviti maski. V mesecu juniju, so bile maske vseh udeležencev razstavljene na OŠ 
dr. Antona Trstenjaka. 

PLATFORMA 
RAZNOLIKOSTI - 
STROČNICE 

 Vodja projekta: Matej KRANER 

Učenca naše šole Rok Küplen in Mišel Čuček sta se udeležila kulinarične delavnice 
na SŠGT Radenci. Delavnica je bila del nacionalnega UNESCO projekta Platforma 
raznolikosti, ki ga vodi OŠ Fokovci. Letošnja tema so bile stročnice, saj je leto 2016 
mednarodno leto stročnic. Dijaki in profesorji SŠGT Radenci so skupaj z učenci iz OŠ 
Fokovci, Bakovci in naše šole pripravili odlične jedi iz stročnic. Kuharske delavnice so 
bile za učence zelo zanimive, jedi, ki so jih pripravili, pa okusne.  

http://www.olympic.si/
http://www.olympic.si/


OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2015/16 

 

33 

 

ŽIVIMO SKUPAJ Vodja projekta: Sonja JAGARINEC  

Projekt ŽIVIMO SKUPAJ je potekal 22.03.2015 na OŠ Kapela. Pripravili so več različnih 
delavnic, primernih za učence od 1. do 9.razreda. Iz naše šole so se projekta  
udeležile Tanja Strajnšak in Tia Nerat Tomc, kot nagrado za večletno prostovoljstvo. 
V skupini je bila še učenka Karin Pintarič, ki se je po več letih ponovno srečala s 
svojimi sošolci, saj je prvi dve leti hodila na to šolo. S kreativnostjo in pogovori so 
učenci pokazali, da je naslov projekta upravičen. 

UČENEC POUČUJE - 
SVETLOBA 

Vodja projekta: Matej KRANER 

Leto 2015 je UNESCO proglasil za leto, posvečeno svetlobi in z njo povezano 
tehnologijo. IV. osnovna šola Celje je pripravila nacionalni projekt Učenec poučuje – 
svetloba. Namen projekta je, da se učenci sami preizkusijo v vlogi učitelja, da so sami 
oblikovalci učnega procesa. Na šoli smo se projektu priključili štirje učitelji: Petra 
Starovasnik Dumić, Jelka Žurman, Evgenija Peternel in Matej Kraner. Učenec Rene 
Mlinarič je pri izbirnem predmetu OGL sošolcem predstavil načrt laterne v programu 
Sketchup. Žan Celcar je pri fiziki predstavil poglavje o svetlobi. Učenci, ki obiskujejo 
izbirni predmet astronomija so izdelali periskop, »camero obscuro« in vodno lupo. 
S svojimi napravami so obiskali 2. in 3. tretji razred. V 2. razredu so učenci izdelovali 
kalejdoskope, ki so jih predstavili v 3. razredu. Učenci so se na svoje predstavitve 
zelo dobro pripravili in uživali v vlogi učitelja. 

VZGAJAMO ZELIŠČA Vodja projekta: Petra  STAROVASNIK DUMIĆ 

Pogosto se nam dogaja, da se znanje in vedenje o naravi, rastlinskem svetu in 
zeliščih, ki se je v naših prednikih ‘nabiralo’ skozi leta, desetletja in stoletja, izgublja, 
pozablja in nezadržno propada. Dogaja se nam, da morda rastlino še poznamo, kaj 
več o njej pa ne vemo. Zato smo se prijavili na Unesco projekt, Vzgajamo zelišča. 
Uredili smo razredne zeliščne kotičke, se naučili prepoznati številna zelišča, prebrali 
knjigo Polonce Kovač, Zelišča male čarovnice, izdelali herbarije in sivkine vrečke 
dišečke, pripravljali zeliščne namaze ter kuhali raznorazne zeliščne čaje. Večkrat smo 
se sprehodili po negovskem zeliščnem vrtu ter si ogledali zeliščni vrt v Pachamama 
centru. 

SKUPNA VEČERJA Vodja projekta: Evgenija PETERNEL 

Učenci 8. razreda so pripravili večerjo 18. februarja 2016 v okviru tehniškega dneva. 
Pripravili so jedi iz različnih časovnih obdobij in krajev; jedi iz rimske kuhinje, 
posodobljene slovenske in “poslovenjene” jedi, ter jedi iz sodobnega časa. Jedi iz 
rimske kuhinje so pripravljali pod mentorstvom članic Društva žena in deklet iz 
Hajdine, ki so znane po poznavanju rimske kuhinje in predstavitvi teh jedi v širšem 
okolju. Ob tem so učenci razmišljali o pomenu obeda, druženja ob obedu, bontonu 
in seveda o pripravi uravnoteženega obroka. Velika stvar je bila za 12 osmošolcev 
organizacija dela in priprava hrane od predjedi do sladice (13 različnih jedi) za 
približno 50 udeležencev. 
Predstavitve dejavnosti in degustacije pripravljenih jedi so se udeležili starši učencev 
8. razreda in učitelji šole.  
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KULTURNI BAZAR V 
CANKARJEVEM 
DOMU 

Vodji projekta: Petra STAROVASNIK DUMIĆ in Matej KRANER 

Učenci Kristijan Klemenčič, Maja Satler in Nuša Simonič so se, 31. marca 2016, 
udeležili Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu. Na stojnici Unesco šol Slovenije 
so predstavili življenje in delo dr. Antona Trstenjaka ter zgodovinsko-geografski oris 
Negove z okolico. 

UČNA URA O 
HOLOKAVSTVU 

Vodja projekta: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

27. januarja 2016, so devetošolci, Nuša Kučič, Nina Štajnfelzer, Saša Ivanenko in Tjaž 
Starovasnik, v okviru Mednarodnega dneva spomina na holokavst, prisostvovali učni 
uri, namenjeni obeležitvi tega Unesco dneva. 
Ura je potekala v židovski sinagogi v Lendavi, namenjena pa je žrtvam holokavsta pa 
tudi tistim, ki so te grozote preživeli. Pripravili so jo učitelji in učenci tamkajšnje 
osnovne šole. Predstavili so  življenje Judov med 2. svetovno vojno, nas opozorili na 
pomembnost Judov za mesto Lendava ter skozi fotografije predstavili judovsko 
družino Blau. V vitrinah sinagoge so si ogledali židovske zapise, slike, predmete in 
nekaj simbole judaizma. Na ta dan je bila 71. obletnica od osvoboditve zloglasnega 
taborišča Auschwitz.  

UNESCO ONLINE Vodja projekta: Matej KRANER 

Projekt je potekal preko portala eTwinning in sicer med septembrom in decembrom 
2016. Cilj projekta je bil, da bi se med seboj spoznale različne Unesco šole iz Evrope. 
S strani nemške Unesco nacionalne koordinatorice sta bili organizirani dve video 
konferenci, kjer smo izmenjevali mnenja o Unesco projektih. 

 

 

PROJEKTI PODALJŠANEGA BIVANJA 

OTROCI ZA 
VARNOST V 
PROMETU 

Vodja projekta: Marija ŠEBJANIČ  

Učenci 1.,2. in 3. razreda so risali in pisali na temo ALKOHOL in PROMET. S svojimi 
sporočili in sliko so potrkali na vest odraslih, da bi bilo alkohola v prometu čim manj. 

TEDEN OTROKA Vodja projekta: Sonja JAGARINEC, Marija Šebjanič 

Že tradicionalno pripravljamo v OPB v tednu otroka veliko dejavnosti. Vanje vključujemo 
tudi starše in delavce šole. Vsak dan načrtujemo drugačne aktivnosti:  gibanje, športne 
igre, sprehod v gozd in nabiranje kostanjev, kreativne delavnice in piknik s starši, šolski 
kino s kokicami in igranje s svojimi igračami. Obe skupini se veliko družita, otroci pa 
skupaj ustvarjajo in se zabavajo. 

VZGAJAMO 

ZELIŠČA 

Vodja projekta: Marija ŠEBJANIČ 

Brali smo knjigo Polonce Kovač, Zelišča male čarovnice. Pod vodstvom ga. Karoline 
Starovasnik smo si ogledali zeliščni vrt. Predstavila nam je različna zelišča. V učilnici smo 
si uredili zeliščni kotiček in zeliščno gredico na vrtu. Zelišča smo sejali, sadili, jih pridno 
pobirali ter sušili. Izdelali smo vrečke, jih napolnili s posušeno sivko in meliso. 
Poimenovali smo jih vrečke dišečke. Z njimi smo polepšali praznike staršem in 
zaposlenim naše šole. 
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PODARITE NAM 
MODRO SRCE 

                                                                     Vodja projekta  Marija Šebjanič, Sonja Jagarinec 

Sodelovali so učenci od 1. do 5. razreda. Likovno so ustvarjali modra srca, vanje 
zapisovali želje za svojo in skupno prihodnost.  Učenci strarejše skupine so to dejavnost 
izvajali še preko interneta, kjer so z vsakim srcem prispevali po 50 centov v učni sklad 
Nivea. 

PROJEKTI 
VEZANI NA 
PRAZNIKE 

Kreativne 
delavnice s starši 
v tednu otroka 
in prazniki 
 
PUST, VELIKA NOČ 

MATERINSKI DAN, 
POMLAD,… 

 
 
 
 
 
USTVARJALNE 

PRAVLJICE 

Vodja projekta:  Sonja JAGARINEC, Marija Šebjanič  

Tudi to leto sva združili moči obe skupini OPB in pripravili prvo kreativno delavnico s 
starši že v tednu otroka. Učenci so s svojimi starši krožili po petih postajah in skupaj 
ustvarjali čudovite izdelke. Koncem novembra smo izvedli še drugo delavnico, na kateri 
so učenci in starši izdelovali namizni aranžma ali venček iz naravnih materialov za božični 
čas, izdelke iz stekla, obeske in svečnike  iz mavca, snežinke iz hamma perlic.  
Ves december je bil praznično obarvan, vsebine pa so bile obarvane različnimi izdelki iz 
raznih materialov. Nastale so tapiserije, cofki, zapestnice, novoletni okraski, čestitke,... 
Pred pustom smo izdelovali pustne maske in spoznavali tradicionalne pustni maske v 
našem kraju in po Sloveniji. 
V projektu za mamice smo izdelovali darilca - origami rožice, rože iz krep papirja in risali  
vrtnico na steklo ter pisali želje za mamice. 
Skok v pomlad smo obarvali z branjem knjig o planetu Zemlja, se pogovarjali o našem 
odnosu do narave, izdelovali vetrnice, mlinčke, ladjice. 
Za velikonočne praznike smo izdelovali kokoške in zajčke ter barvali mavčne odlitke. 
Z učenci 4. razreda smo pri  ustvarjalnih pravljicah brali, razvijali domišljijo, pisali pesmi 
in si izmišljali zgodbice, uganke, križanke.  S tremi posalanimi pesmicami smo sodelovali  
v natečaju Rimaraja. 

PROJEKTI VEZANI NA ŠOLSKE PROJEKTE 

ZDRAVA ŠOLA 

 
 
UŽIVAJMO V 

ZDRAVJU 

Vodja projekta: Sonja JAGARINEC 

Vse leto smo se učili abecede življenja- kakšen je naš način življenja in odnos do svojega 
telesa, na fizičnem in duševnem nivoju ter kako lahko sami prispevamo k boljšemu 
zdravju. 
Starejša skupina si je izbrala kot svojo prioritetno dejavnost  gibanje in šport, zato smo 
te ure skozi leto izkoristili v ta namen. Pisali so tudi zdrave  jedilnike, pripravljali naravne 
sokove in zdrave sladice.  
Najmlajše učence smo usmerjali k zdravemu načinu življenja in jih skozi igro in s 
konkretnimi aktivnostmi osveščali o njegovem pomenu. Vsebine so bile: prehrana, 
gibanje, higiena, dihanje, sproščanje,  meditacija, socialne igre, elementarne igre, igra z 
eksperimentalno škatlo, priprava domačih čajev in zdravih napitkov, priprava zdravih 
namazov, spoznavanje zdravih sladil, priprava presnih slaščic in se tudi igrali. 
Sami smo posejali semena andskih jagod in kreše, vsak učenec je svoj loček odnesel 
staršem. Spoznali so tudi goji jagode in smokve ter po eno sadiko odnesli v svoj dom.  

ZDRAVA ŠOLA Vodji projekta:  Sonja JAGARINEC in Marija ŠEBJANIČ 

Navajali smo se na uživanje raznovrstne hrane, predvsem sadja in zelenjave, ter pitje 
dovolj tekočine, predvsem vode. Ob Svetovnem dnevu hrane smo pripravili različne 
namaze z zelišči in sadne napitke.  
Vsak dan smo se gibali na svežem zraku, ob slabem vremenu  v telovadnici. Čas smo 
izkoristili za sprostitev, gibanje, druženje z vrstniki in športnim igram. 
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Pripravila in uredila:  

Blanka Mlakar, svetovalna delavka  

v sodelovanju z učitelji šole 


