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1. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje  

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Vsi učenci Usvojili bralno značko. 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Rene Merčnik Bronasto Vegovo priznanje 

Jakob Šipek Bronasto Vegovo priznanje 

 

CANKARJEVO PRIZNANJE - MEHURČKI Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Rene Merčnik Priznanje 

 

ŠPORTNA ZNAČKA – ZLATI SONČEK Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Denis Ajlec Mala zlata medalja 

Lara Kozar  Mala zlata medalja 

Miha Kramberger Mala zlata medalja 

Žan Kramberger Mala zlata medalja 

Rene Merčnik Mala zlata medalja 

Niki Potrč Mala zlata medalja 

Jakob Šipek Mala zlata medalja 

Špela Šipek Mala zlata medalja 

Aleks Kaučič Diploma Zlati sonček 

Tjaž Kukovec Diploma Zlati sonček 
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU  

Seznanitev otrok s tematiko Odrasli, alkohol in promet. Risanje sporočil na 
to temo. 

DELUJ EKO - OHRANI 
ČEBELO IN SMREKO 

Skozi poučno tematiko smo se seznanili o svetu narave in čebel, ter se 
približali misli, da je že dobro danes misliti na jutri. Okrasili smo vnaprej 
izdelano šablono božične smreke iz lepenke s poljubnimi naravnimi 
okraski. 

PASAVČEK Otrokom smo podrobneje predstavili temo Promet, ki smo jo celo leto 
vključevali  v sam pouk. Na to temo smo izvedli različne delavnice in 
izdelali različne izdelke (prometne znake, Pasavčka iz gline in kartona, 
maketo šolske okolice,...). Na koncu smo zapisali podrobno poročilo, ki 
smo ga obogatili s fotografijami izdelanih izdelkov. 

PODARI NAM MODRO SRCE Izdelovali smo modra srca, vanje zapisovali lepe želje za vse otroke sveta. 

SKRB ZA ZDRAVE IN ČISTE 
ZOBE 

Po malici so si učenci vsak dan ščetkali zobke ter tekmovali za zdrave in 
čiste zobe. Enkrat mesečno  je učence obiskala medicinska sestra ter 
pregledala zobke in jim dala napotke za pravilno umivanje zob in ustne 
votline. 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Branje in obravnava knjig iz priporočenega seznama in reševanje nalog v 
Ustvarjalniku. 

PODARI ZVEZEK Zbiranje zvezkov za otroke iz socialno šipkih družin. 

VODA - KAJ MI POMENI Likovni natečaj na temo Voda. Ozaveščanje otrok o pomembnosti 
ohranjanja čiste pitne vode, ki je vir življenja na Zemlji. 

BRANJE IN PISANJE Z 
VELIKIMI TISKANIMI 
ČRKAMI 

Sledili smo cilju, da vsi učenci usvojijo tehniko branja z velikimi tiskanimi 
črkami ter da znajo samostojno zapisati besede in kratke povedi. 

VARNO V VRTEC IN ŠOLO Izdelovanje likovnih izdelkov na temo Prometne poti v okolici šole. 

NA MOSTOVIH 
USTVARJALNOSTI (UNESCO 
PROJEKT) 

Sestavljanje mostov in drugih skulptur iz kock, različnih oblik in velikosti. 
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2. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 
 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Mateja VODENIK 

Vsi učenci Usvojili bralno značko. 

 

ŠPORTNA ZNAČKA – ZLATI SONČEK Mentorica: Mateja VODENIK 

Pia Bračič Velika modra medalja 

Ana Fekonja Velika modra medalja 

Enej Kozar Velika modra medalja 

Manuel Maurič Diploma  

Sara Režonja Diploma  

Patricija Vogrinec Diploma  

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Mateja VODENIK 

Sara Režonja Bronasto Vegovo priznanje 

Patricija Vogrinec Bronasto Vegovo priznanje 

Enej Kozar Bronasto Vegovo priznanje 

 

CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje 

 

CANKARJEVO TEKMOVANJE - MEHURČKI Mentorica: Mateja VODENIK 

Patricija Vogrinec Priznanje 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentorici: Karina MATJAŠIČ, Klavdija ŠTUHEC 

Patricija Vogrinec  
Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 
ter na šolskih in lokalnih prireditvah. Pia Bračič 

Ana Fekonja 
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU 

Seznanitev in predstavitev tematike Odrasli, alkohol in promet, risanje 
sporočil za odrasle na dano tematiko. 

DELUJ EKO - OHRANI 
ČEBELE IN SMEREKO 

Skozi poučno metodiko smo se seznanili o svetu narave in čebel, ter se 
približali misli, da je že dobro danes misliti na jutri. Okrasili smo vnaprej 
izdelano šablono božične smreke iz lepenke s poljubnimi naravnimi okraski. 

BOŽIČKOVA POŠTA Pisanje in risanje najlepših želja in voščil Božičku ob pomoči poštarja Pavleta. 

PODARITE NAM MODRO 
SRCE 

Ustvarjanje modrih srca in vanj zapisovanje želja za lepo prihodnost vseh 
otrok sveta. 

OD MALČKA DO 
NAJSTNIKA ali VRTEC IN 
ŠOLA Z ROKO V ROKI 

Timsko načrtovanje, izvajanje in evalviranje skupnih dejavnosti. 
Urjenje bralne tehnike s prebiranjem zgodbic otrokom vrtca. 
Skupno sodelovanje z otroci vrtca na prireditvah šole. 
skupna načrtovanja in sodelovanja na natečajih. 
Načrtovanje, izvedba tematskih delavnic in dni dejavnosti. 
Govorni nastopi šolarjev otrokom vrtca. 
Predstavitev šolarjem otrokom vrtca o izbranih temah. 

ČUSTVA - ČUSTVENA 
PISMENOST 

Ob pomoči različnih zgodbic so se učenci urili v prepoznavanju svojih čustev 
in čustev drugih, ob tem pa razvijali empatijo, se učili ustreznega čustvenega 
odzivanja in reševanja čustvenih kriz v resničnem življenju.  

FORMATIVNO 
SPREMLJANJE 
UČENČEVEGA 
NAPREDKA 

Spremljanje dosežkov glede na cilje pouka. Uporaba rezultatov FS za 
načrtovanje nadaljnjega pouka. Sporočanje povratnih informacij  učencem z 
namenom boljšega doseganja zastavljenih ciljev in ob tem razvijanje strategij 
učenja. Navajanje učencev na prevzemanje odgovornosti za lastno učenje.  

BRALNA MAPA, BRALNI 
DOGODEK 

Branje, znanje, kritičnost, ustvarjalnost - branje zgodbic iz priporočilnega 
seznama, pripovedovanje vsebine in likovno poustvarjanje.  

SKRB ZA ZDRAVE IN 
ČISTE ZOBE 

Vsakodnevno umivanje/čiščenje zob po malici in mesečno ščetkanje ob 
kontroli zobne sestre, tekmovanje za najbolj čiste zobke. Slavnostna 
podelitev nagrad v Ljubljani za zmago za najbolj čiste zobke na regijskem 
nivoju.  

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

PODARI ZVEZEK Podarili smo velik zvezek in napisali razglednico za otroke iz socialno šibkih 
družin.  

13. CICI UMETNIJE Sodelovanje v natečaju otroških likovnih del na temo: VESELI ZMAJI. 

VODA - KAJ MI POMENI Likovno sodelovanje in ozaveščanje učencev o pomembnosti čiste vode, 
preprečevanju onesnaženosti in razmišljanju o vodi kot dragocenem viru 
življenja 
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3. RAZRED 
 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 
 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Vsi učenci Usvojili bralno značko. 

 

CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Laura Šenekar Bronasto Vegovo priznanje 

Nejc Smrekar Bronasto Vegovo priznanje 

Zoja Gradiščaj Bronasto Vegovo priznanje 

Nina Angelica Rovšček Soto Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE  Mentorica: Blanka MLAKAR 

Analiza Žižek Bronasto priznanje 

Nejc Smrekar Bronasto priznanje 

Zoja Gradiščaj Bronasto priznanje 

Ines Marinič Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Lea G. Pucko Bronasto Cankarjevo priznanje 

Zoja Gradiščaj Bronasto Cankarjevo priznanje 

Ines Marinič Bronasto Cankarjevo priznanje 

Tia Lucia Ornik Bronasto Cankarjevo priznanje 

Nina Angelica Rovšček Soto Bronasto Cankarjevo priznanje 

Laura Šenekar Bronasto Cankarjevo priznanje 

Analiza Žižek Bronasto Cankarjevo priznanje 
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ŠPORTNA ZNAČKA – ZLATI SONČEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Lea Gjergjek Pucko Velika zlata medalja 

Zoja Gradiščaj Velika zlata medalja 

Ines Marinič Velika zlata medalja 

Tia Lucia Ornik Velika zlata medalja 

Nina Angelica Rovšček Soto Velika zlata medalja 

Mia Srt Velika zlata medalja 

Laura Šenekar Velika zlata medalja 

Analiza Žižek Velika zlata medalja 

Ostali učenci Diploma 

 

LUTKOVNI KROŽEK Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Lea Gjergjek Pucko  
 
 
 
 
 
Sodelovanje na območnem  srečanju lutkovnih 
skupin Pomurja 

Zoja Gradiščaj 

Ines Marinič 

Tia Lucia Ornik 

Nina Angelica Rovšček Soto 

Matic Senekovič 

Mia Srt 

Laura Šenekar 

Analiza Žižek 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK 

Nejc Smrekar Priznanje Regijskega tekmovanja iz konstruktorstva 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentorici: Karina MATJAŠIČ, Klavdija ŠTUHEC 

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

Zoja Gradiščaj 

Ines Marinič 

Tia Lucia Ornik 
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Nina Angelica Rovšček Soto  
 
 
Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 
ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 

Matic Senekovič 

Laura Šenekar 

Analiza Žižek 

Mia Srt 

 
 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

VODA - KAJ MI POMENI Sodelovali smo na likovnem natečaju z naslovom Voda.  

NAŠA MALA KNJIŽNICA V okviru omenjenega projekta smo obravnavali knjige s priporočenega 
seznama in reševali naloge v zvezku Ustvarjalnik. Ob koncu šolskega leta 
smo sodelovali na kvizu NMK. 

SKRB ZA ZDRAVE IN ČISTE 
ZOBE 

Po malici so si učenci vsak dan ščetkali zobke ter tekmovali za zdrave in 
čiste zobe. Enkrat mesečno  je učence obiskala medicinska sestra ter 
pregledala zobke in jim dala napotke za pravilno umivanje zob in ustne 
votline. V mesecu maju smo se kot regijski nagrajenci udeležili slavnostne 
prireditve v Ljubljani.  

PODARI NAM MODRO SRCE Izdelovali smo modra srca, vanje zapisovali lepe želje za vse otroke sveta. 

OTROCI IN PROMET Seznanitev otrok s tematiko Odrasli, alkohol in promet. Risanje sporočil na 
to temo. 

POKLONI ZVEZEK Učenci so sodeloval v akciji ter napisali kartice za otroke, ki potrebujejo 
pomoč. 

V STAREM IŠČEM NOVO Sodelovali smo v celoletnem projektu o vzgajanju zelišč.  
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4. RAZRED 
 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Majda ROJKO 

Ines Kaučič  
 
 
 
Usvojili bralno značko. 

Tija Bračič 

Maja Trstenjak 

Katrin Kaučič 

Kris Horvat 

Amadej Hvalič 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Majda ROJKO 

Maja Trstenjak Bronasto Cankarjevo priznanje 

Tija Bračič Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Maja Trstenjak Bronasto priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Maja Trstenjak Bronasto Vegovo priznanje 

 

ŠPORTNA ZNAČKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Tija Bračič Medalja bronasti Krpan 

Katrin Kaučič Medalja bronasti Krpan 

Luka Kramberger Medalja bronasti Krpan 

Kris Horvat Medalja bronasti Krpan 

Ostali učenci Diploma 

 

VESELA ŠOLA PIL IN PIL+ Mentorica: Majda ROJKO 

Tija Bračič Bronasto  priznanje 
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TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - KRESNIČKA Mentorica: Majda ROJKO 

Katrin Kaučič Priznanje 

Ines Kaučič Priznanje 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentorici: Karina MATJAŠIČ, Klavdija ŠTUHEC 

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

Katrin Kaučič 

Maja Trstenjak 

Ines Kaučič 

 
 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Branje in obravnava knjig iz priporočenega seznama in reševanje nalog v 
Ustvarjalniku 2 ter sodelovanje na kvizu založbe SODOBNOST. 

SKRB ZA ZDRAVE IN ČISTE 
ZOBE 

Učenci so tekmovali za zdrave in čiste zobe pod vodstvom medicinske 
sestre iz ZD Gornja Radgona. 

OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU 

V okviru NIJZ smo sodelovali v akciji  “Otroci za varnost v prometu”, kjer so 
risali in pisali sporočila odraslim na temo alkohol in promet. Izdelke so ob 
dnevu boja proti alkoholizmu delili voznikom v MS. 

POKLONI ZVEZEK Učenci so zbirali zvezke  ter napisali kartice za otroke, ki potrebujejo 
pomoč. 

MERJENJE BRALNE 
UČINKOVITOSTI 

Merjenje hitrosti tihega in glasnega branja ter preverjanje razumevanja 
branja z namenom ugotavljanja napredka v bralni učinkovitosti ter 
ugotavljanje interesa in odnosa do branja. 

FORMATIVNO 
SPREMLJANJE 

Sistematično smo spremljali napredek v reševanju matematičnih 
problemov in domačega branja. 

RAZISKUJEMO LASTNOSTI 
KRAJEVNIH VODA 

Izvedli in predstavili smo tedenski projekt o lastnostih krajevnih voda. 

RAZISKUJEMO 
PRETEKLOST 

Izvedli in predstavili smo tedenski projekt z naslovom Raziskujemo 
preteklost. 

UNESCO VRTIČKI V sklopu nacionalnega Unesco projekta “Unesco vrtički” OŠ Zreče so učenci 
sami posadili/posejali domače seme/sadiko izbrane rastline in zanjo tudi 
sami skrbeli ter  pisali opazovalni dnevnik. 

TO SEM JAZ  
10 korakov do boljše 
samopodobe. 

Pri ODS smo izvedli dve delavnici iz sklopa  10 korakov do boljše 
samopodobe, kjer so učenci spoznavali samega sebe, se  učili,  
kako se sprejemati, spoštovati in  razvijati lastno odgovornost. 
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VREDNOTE 
- vsak dan dobro delo 

V okviru projekta Etika in vrednote smo izvedli delavnico “Vsak dan dobro 
delo”. Dnevnik dobrih del smo spremljali in vrednotili tri tedne.  

UŽIVAJMO V ZDRAVJU   Izvedli smo štiri pohode in sodelovali v ostalih dejavnostih šolskega 
projekta “Uživajmo v zdravju”. 

BRALNI DNEVNIK Sistematično smo z bralnim dnevnikom beležili mnenja in vtise o prebranih 
knjigah. 

MLADI IN NAČRTOVANJE 
PRIHODNOSTI 

V okviru letošnje teme šolskega parlamenta so učenci raziskovali različne 
poklice in predstavili poklic, za katerega bi se želeli izobraževati.  

PREPREČEVANJE POŠKODB V sodelovanju z ZD G. Radgona so učenci  spoznavali, kako preprečevati 
poškodbe, skrbeti za zdravje in zdrav življenjski slog. 
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5. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

ŠPORTNA ZNAČKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Jana Celcar Medalja srebrni Krpan 

Bine Strajnšak Medalja srebrni Krpan 

Naja Kramberger Medalja srebrni Krpan 

Ostali učenci Diploma 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Bine Strajnšak Bronasto priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Jana Celcar Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Majda ROJKO 

Blaž Kaučič Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Sonja JAGARINEC 

Jana Celcar  
 
 
Usvojili bralno značko. 

Blaž Kaučič 

Naja Kramberger 

Bine Strajnšak 

Luka Šlebinger 

 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE “Kresnička” Mentorica: Majda ROJKO 

Blaž Kaučič Priznanje 

 

KOLESARSKI IZPIT Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Vsi učenci Kolesarska izkaznica 
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LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK 

Blaž Kaučič 1. mesto na regijskem in 2. mesto na  tekmovanju iz konstruktorstva in 
tehnologije obdelav 

Jana Celcar  Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije 
obdelav 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BOOKWORM 
(ANGLEŠČINA) 

Mentorica: Mateja ŠAJHAR 

Vsi učenci Potrdilo o sodelovanju  

 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

TO SEM JAZ 10 korakov do 
boljše samopodobe. 

Pri urah oddelčne skupnosti smo izpeljali 3 delavnice iz sklopa  10 korakov 
do boljše samopodobe. Projekt se bo nadaljeval v naslednjem šol. letu. 
Učenci so skozi delavnice spoznavali samega sebe, se  učili,  
kako se sprejemati in spoštovati, kako razvijati lastno odgovornost in kako 
se postaviti zase in nekomu reči ne. 

VREDNOTE- VSAK DAN 
DOBRO DELO 

V okviru projekta Etika in vrednote smo izvedli delavnico “Vsak dan dobro 
delo”. Dejavnost smo izvajali (dnevnik dobrih del) en mesec ter ga 
formativno spremljali. Namen delavnice je bil, da učence spodbudimo k 
dobrim dejanjem, ki jih zmorejo opravljati vsak dan, kajti vsaj 21-dnevno 
ponavljanje neke dejavnosti vodi k oblikovanju te navade.  

FILMSKA VZGOJA Skupaj z učenci 6.razreda smo si ogledali norveški film Golman v 
Liverpoolu. Zgodba pripoveduje o fantu, ki se sooča s podobnimi problemi, 
kot jih imajo vrstniki v času odraščanja, ne glede na okolico. 

ODRAŠČANJE Delavnico in predavanje smo izvedli v sodelovanju z ZD Gor. Radgona. 
Učenci so spoznavali  najvišjo vrednoto človeka- zdravje. Naučili so se, kaj 
je zdrav življenjski slog- praktično  ter kako sami skrbimo za svoje zdravje.   

POKLONI ZVEZEK Vsi učenci so sodelovali v akciji ter napisali kartice za otroke, ki 
potrebujejo pomoč 

UŽIVAJMO V ZDRAVJU   Skupaj s starši in učenci naše šole smo v jesenskem obdobju1x mesečno 
izvajali pohode v okolici šole.  

SPOROČILO NAŠIH 
PREDNIKOV 

Ves razred  je sodeloval v projektu, ki ga je razpisalo Naturopatsko društvo 
Slovenije, pod naslovom “Sporočilo naših prednikov”. Odločili smo se za 
raziskovanje čebeljih proizvodov in njegovih vplivov na zdravje. Obiskali 
smo našega krajevnega čebelarja, g. Jožeta Krambergerja, izvedli intervju, 
izdelali plakat ter podatke iskali v različnih virih. Naučili smo se, da 
je  zdravje vrednota, za katero smo sami odgovorni. 

POSTANI DOBER BRALEC V 2.polletju smo se odločili za izvajanje projekta “Postani dober bralec”. 
Cilj projekta je bil dosežen, saj so učenci več brali , v bralne liste pa so 
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zapisali kratko vsebino in tako izboljšali tehniko branja ter  bralno 
razumevanje. 

NAŠA MALA KNJIŽNICA V okviru projekta NMK smo predelali 4 knjige, eno od teh na “Bralnem 
Večeru”. S pomočjo Ustvarjalnika smo spoznavali različne 
pristope  obravnave knjige ter aktivno sodelovali v kvizu NMK  v knjižnici.  

VRTEC NA OBISKU Sodelovanje z otroci iz vrtca je temeljilo na izvedbi  naravoslovnih vsebin, 
kjer so v prijetnem vzdušju skupaj z nami eksperimentirali, izdelali pa smo 
tudi akvarij, ki so ga dobili v dar. Učenci 5. razreda so v tem dnevu 
predstavili svoje referate iz NIT. 
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6. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Aljaž Klobasa  
 
Usvojili bralno značko. Tai Nerat Tomc 

Andreja Potrč 

Nuša Vogrin 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Anej Kramberger Bronasto Vegovo priznanje 

 

KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Melani Juršnik Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije 
obdelav 

 

ŠPORTNA ZNAČKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Nuša Vogrin Medalja zlati Krpan 

Tai Nerat Tomc Medalja zlati Krpan 

Vsi ostali  Diploma 

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Nuša Vogrin 5. mesto na medobčinskem tekmovanju v metu vorteksa 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentorica: Karina MATJAŠIČ, Klavdija ŠTUHEC 

Melani Juršnik  
 
Sodelovanje na šolskih in lokalnih kulturnih 
prireditvah. 

Andreja Potrč 

Maja Vogrin 

Nuša Vogrin 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK 

Jure Ješovnik Priznanje regijskega tekmovanja iz Konstruktorstva 
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BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BOOKWORM 
(ANGLEŠČINA 

Mentorica: Mateja Šajhar 

Vsi učenci Potrdilo o sodelovanju  

 

PROSTOVOLJCI 

Nuša Vogrin 

 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

TO SEM JAZ: 10 KORAKOV 
DO BOLJŠE SAMOPODOBE 

Projekt zajema 10 delavnic za  razvijanje pozitivne samopodobe in se bo 
nadaljeval v naslednjem šolskem letu. Opravili smo 3 delavnice, kjer so se 
učenci učili, kako sprejemati sebe in druge, spoznati samega sebe, svoje 
mesto v družini in razredu.  

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. 

ODRAŠČANJE Predavanje je bilo izvedeno v sodelovanju z ZD GR . Učenci so se spoznali z 
dejavniki, ki vplivajo na telesni razvoj in zdravje - puberteta, higiena in se 
pogovarjali o zdravem življenjskem slogu.   

“VSAK DAN DOBRO DELO” V okviru projekta Etika in vrednote smo izvedli delavnico “Vsak dan dobro 
delo”. Dejavnost smo izvajali (dnevnik dobrih del) en mesec ter ga 
formativno spremljali. Namen delavnice je bil, da učence spodbudimo k 
dobrim dejanjem, ki jih zmorejo opravljati vsak dan, kajti vsaj 21-dnevno 
ponavljanje neke dejavnosti vodi k oblikovanju te navade.  

POKLONI ZVEZEK Zbirali smo zvezke in druge šolske potrebščine za otroke iz socialno šibkih 
družin. 

MLADI IN NAČRTOVANJE 
PRIHODNOSTI 

Kaj potrebujemo v življenju in kakšne vrednote nas bodo zadovoljile? 
Glede na to smo izdelali seznam naših želja in ciljev ter kje se vidimo v 
prihodnosti.  

UŽIVAJMO V ZDRAVJU Eno uro ODS mesečno smo namenili gibalni dejavnosti in se po interesu 
udeleževali skupnih pohodov. Vključevali smo se tudi pohodom v okolici 
šole. 
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7. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica  GOLOB PETERKA 

Tina Pintarič Bronasto priznanje 

Alenka Senekovič Bronasto priznanje 

Lana Smrke Bronasto priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Alenka Senekovič  
 
 
 
Usvojili bralno značko. 

Miha Škoda 

Tina Pintarič 

Lana Smrke 

Qantu Angelina Rovšček Soto 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Miha Škoda Bronasto Vegovo priznanje 

Qantu Angelina Rovšček Soto Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Mentor: Matej KRANER 

Miha Škoda Bronasto priznanje 

Alenka Senekovič Bronasto priznanje 

 

KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Alenka Senekovič Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije 
obdelav 

 

TEKMOVANJE “PRVAKI ZNANJA” Mentor: Matej KRANER  

Anže Elbl Sodelovanje na območnem tekmovanju - ekipno 

Miha Škoda 
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TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Miha Škoda Bronasto priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BOOKWORM 
(ANGLEŠČINA) 

Mentorica: Mateja Šajhar 

Vsi učenci Potrdilo o sodelovanju  

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BÜCHERWURM 
(NEMŠČINA) 

Mentorica: Jelka BRAČIČ 

Qantu Angelina Soto Rovšček Zlato priznanje 

Lana Smrke Zlato priznanje 

Tina Pintarič Zlato priznanje 

Julija Strajnšak Zlato priznanje 

Jakob Leopold Potrdilo o sodelovanju 

Maša Nikl Potrdilo o sodelovanju 

Alenka Senekovič Potrdilo o sodelovanju 

Miha Škoda Potrdilo o sodelovanju 

 

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA Mentor: Matej KRANER in Jerica GOLOB PETERKA 

Nejc Iskra  
 
 
 
Srebrno priznanje - ekipno 

Maša Nikl 

Tina Pintarič 

Qantu Angelina Rovšček Soto 

Lana Smrke 

Miha Škoda 

 

TEKMOVANJE OŠ EKIP IZ PRVE POMOČI Mentor: Jelka ŽURMAN 

Qantu Angelina Rovšek Soto  
 
Na območnem tekmovanju - ekipno 2. mesto Maša Nikl 

Tina Pintarič 

Lana Smrke 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Qantu Angelina Rovšek Soto Bronasto priznanje 

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Tina Pintarič  1. mesto na medobčinskem in 
 1. mesto na regijskem tekmovanju v teku na 600m 
15. mesto na državnem tekmovanju (Žalec) 

Maša Nikl 2. mesto na medobčinskem in 
5. mesto na regijskem tekmovanju v metu vorteksa 

Miha Škoda 6. mesto na medobčinskem tekmovanju v skoku v višino 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentorica: Karina MATJAŠIČ, Klavdija ŠTUHEC 

Amanda Breznik  
 
 
 
Sodelovanje na šolskih in lokalnih kulturnih 
prireditvah. 

Maša Nikl 

Tina Pintarič 

Qantu Angelina Rovšek Soto 

Alenka Senekovič 

Lana Smrke 

 

PROSTOVOLJCI 

Maša Nikl Alenka Senekovič 

Tina Pintarič Julija Strajnšak 

Lana Smrke Miha Škoda 

Qantu Angelina Rovšek Soto Nejc Iskra 

 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

ODRAŠČANJE Predavanje je bilo izvedeno v sodelovanju z ZD GR . Učenci so se spoznali z 
dejavniki, ki vplivajo na telesni razvoj in zdravje. 

10 KORAKOV DO BOLJŠE 
SAMOPODOBE 

Projekt zajema 10 delavnic za  razvijanje pozitivne samopodobe in se bo 
nadaljeval v naslednjem šolskem letu. Opravili smo 2 delavnice, kjer so se 
učenci učili, kako sprejemati sebe in druge, spoznati samega sebe, svoje 
mesto v družini in razredu.  
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UČENEC POUČUJE Učenci so se prelevili v učitelje. Učencem 8. razreda so predstavili življenje 
otrok - kmetovalcev po svetu. Izpostavili so težke razmere, ki vladajo pri 
pridelavi riža, kakava in kave. 

VRTEC NA OBISKU Učenci so otrokom iz najstarejše skupine otrok iz vrtca predstavili življenje 
ljudi po svetu. Izpostavili so naslednje države: Tajska, Grenlandija, 
Slovenija in Nigerija. 

MLADI IN NAČRTOVANJE 
PRIHODNOSTI 

Učenci so se v okviru letošnje teme šolskega parlamenta spopadli z 
nevarnostjo onesnaževanja, ki preti našemu planetu. Poudarek so dali na 
pitno vodo v svetu in pri nas. 

UŽIVAJMO V ZDRAVJU Učenci so rojstne dneve praznovali tako, da so si pripravili jedi iz sadja. 
Udeleževali se smo organiziranih pohodov. 

PRIPRAVA IN IZVEDBA 
PROSLAVE OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI 

Učenci so skupaj z razrednikom pripravili in izvedli proslava ob 
državnem prazniku - dnevu samostojnosti in enotnosti. 
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8. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Blaž Klobasa Bronasto Vegovo priznanje 

Tia Nerat Tomc Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Amanda Kaučič Rajšp Bronasto priznanje 

Tia Nerat Tomc Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA ZELENO PERO Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Amanda Kaučič Rajšp Priznanje 

Tia Nerat Tomc Priznanje 

Alina Gradiščaj Priznanje 

Tanja Strajnšak Priznanje 

Ema Vogrin Priznanje 

 

PREGLOVO TEKMOVANJE - KEMIJA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Tia Nerat Tomc 
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno 
tekmovanje 

Blaž Klobasa  Bronasto Priznanje 

Nikolaj Ploj Bronasto priznanje 

 

ŠTEFANOVO TEKMOVANJE - FIZIKA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Blaž Klobasa Bronasto priznanje  

 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE Mentor: Matej KRANER 

Tia Nerat Tomc Srebrno priznanje 

Tia Nerat Tomc Bronasto priznanje  

Erik Miran Gregorec Bronasto priznanje 
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TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Mentor: Matej KRANER 

Ema Vogrin Bronasto priznanje  

Rene Šipek Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Tia Nerat Tomc Bronasto priznanje 

 

ČEBELARSKO TEKMOVANJE Mentorica: Slavica TRSTENJAK 

Amanda Kaučič Rajšp  
Srebrno priznanje v paru 

Tevž Starovasnik 

Aleks Kozar  
Srebrno priznanje v paru 

Alen Kozar 

 

NOGOMET Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Tevž Starovasnik  
 
 
 
6. mesto na medobčinskem tekmovanju - ekipno 
 
 
 

Aleks Kozar 

Tilen Vetrih 

Matej Klobasa 

Jaka Rojko 

Rene Šipek 

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Nataša Valentan 1. mesto na medobčinskem in  
1. mesto na regijskem tekmovanju v skoku v višino 

Aleks Kozar 5. mesto na medobčinskem tekmovanju v metu vorteksa 

Matej Klobasa 6. mesto na medobčinskem tekmovanju v suvanju krogle 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Tia Nerat Tomc  
 
Usvojile bralno značko. Tanja Strajnšak 

Ema Vogrin 
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BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BÜCHERWURM 
(NEMŠČINA) 

Mentorica: Jelka BRAČIČ 

Nataša Valentan Zlato  priznanje 

Ema Vogrin Zlato  priznanje 

Tia Nerat Tomc Potrdilo o sodelovanju 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BOOKWORM 
(ANGLEŠČINA) 

Mentorica: Mateja Šajhar 

Vsi učenci Potrdilo o sodelovanju  

 

VESELA ŠOLA PIL IN PIL+ Mentorica: Majda ROJKO 

Amanda Kaučič Rajšp Bronasto  priznanje 

Alina Gradiščaj Bronasto priznanje 

Tia Nerat Tomc Srebrno priznanje 

 

KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Matej Klobasa    
Priznanje za 2. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in 
tehnologije obdelav - kovine 

Erik Miran Gregorec 

 

TEKMOVANJE OŠ EKIP IZ PRVE POMOČI Mentor: Jelka ŽURMAN 

Ema Vogrin  
 
Na območnem tekmovanju - ekipno 2. mesto Nataša Valentan 

Amanda Kaučič Rajšp 

 

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

Amanda Kaučič Rajšp  
Srebrno priznanje - ekipno 

Ema Vogrin 

 

TEKMOVANJE “PRVAKI ZNANJA” Mentor: Matej KRANER  

Tia Nerat Tomc Sodelovanje na območnem tekmovanju - ekipno 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Tia Nerat Tomc Srebrno priznanje na državnem tekmovanju 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentorica: Karina MATJAŠIČ, Klavdija ŠTUHEC 

Tea Gjergjek Pucko  
 
 
 
 
 
Sodelovanje na šolskih in lokalnih kulturnih 
prireditvah. 

Alina Gradiščaj 

Amanda Kaučič Rajšp 

Tia Nerat Tomc 

Karin Pintarič 

Tanja Strajnšak 

Nataša Valentan 

Ema Vogrin 

 

PROSTOVOLJCI 

Nataša Valentan Tia Nerat Tomc 

Ema Vogrin Tanja Strajnšak 

Amanda Kaučič Rajšp  

 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

MEDOSEBNI ODNOSI Predavanje je bilo izvedeno v sodelovanju z ZD GR . Učenci so se spoznali z 
dejavniki, ki vplivajo na medosebne odnose. 

10 KORAKOV DO BOLJŠE 
SAMOPODOBE 

Projekt zajema 10 delavnic za  razvijanje pozitivne samopodobe in se bo 
nadaljeval v naslednjem šolskem letu. Opravili smo 3 delavnice, kjer so se 
učenci učili, kako sprejemati sebe in druge, spoznati samega sebe, svoje 
mesto v družini in razredu.  

UŽIVAJMO V ZDRAVJU Vsaj eno uro ODS mesečno smo namenili gibalni dejavnosti in se po 
interesu udeleževali skupnih pohodov. Učenci so rojstne dneve praznovali 
ob sadju. 

POKLONI ZVEZEK Zbirali smo zvezke in druge šolske potrebščine za otroke iz socialno šibkih 
družin. 

MLADI IN NAČRTOVANJE 
PRIHODNOSTI 

Učenci so se v okviru letošnje teme šolskega parlamenta spoprijeli s temo 
kakšen človek želim postati. Poudarek so dali vrednotam in željam za 
prihodnost. 
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SKUPNA VEČERJA V mesecu aprilu so osmošolci skupaj z razredničarko pripravili skupno 
večerjo za starše in učitelje. Rdeča nit srečanja je bilo spoznavanje 
slovenskih pokrajin, predvsem njihovih narečij. Učenci so pri urah 
oddelčne skupnosti najprej izbirali jedi, ki jih bodo ponudili. Spoznali so, 
da imamo v Sloveniji izjemno pisano množico tradicionalnih jedi, katerih 
še niso poznali. Recepte so začeli tudi zbirati in prinašati od doma, tako je 
nastala lična razredna kuharska knjiga. Poleg samega načrtovanja smo se 
pogovarjali o pomenu hrane in odnosu do nje. Ugotovili smo, da imamo 
različne okuse in navade prehranjevanja. Nato so si razdelili vloge za 
nadaljnjo organizacijo. Eni so pisali vabila, drugi zlagali prtičke, tretji 
sestavljali program in izdelali plakate ter powerpoint predstavitev, četrti 
pomagali v kuhinji in pri pripravi jedilnice; skratka delovali so kot skupina. 
Svečano večerjo so začeli s pozdravom prisotnih in igranjem slovenskih 
pesmi na harmoniko. Sledila je predstavitev slovenskih pokrajin in 
njihovih narečij. Branje zgodb v posameznih narečjih pa je popestrilo 
vzdušje. Načrtovanje dogodka ni bila enostavna naloga za učence, a so na 
koncu dokazali, da znajo biti dobri organizatorji in tudi dobri gostitelji. 
Dokaj samostojno in odgovorno so opravili svojo nalogo od začetka do 
konca, zato sem kot razredničarka izjemno ponosna. Jedi pa ne bi bile 
tako okusne, če ne bi imeli velike pomoči prav v kuhinji, in sicer našega 
kuharja g. Bogdana Krambergerja, gospoda Bojana Bežana, gospo Eriko 
Kaučič in gospo Alojzijo Kaučič. 
Skupno druženje je bilo okusno in prijetno. 

UŽIVAJMO V ZDRAVJU Vsaj eno uro ODS mesečno smo namenili gibalni dejavnosti in se po 
interesu udeleževali skupnih pohodov. Učenci so rojstne dneve praznovali 
ob sadju. 

POKLONI ZVEZEK Zbirali smo zvezke in druge šolske potrebščine za otroke iz socialno šibkih 
družin. 

MLADI IN NAČRTOVANJE 
PRIHODNOSTI 

Učenci so se v okviru letošnje teme šolskega parlamenta spoprijeli s temo 
kakšen človek želim postati. Poudarek so dali vrednotam in željam za 
prihodnost. 
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9. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Samuel Kristjan Borovšak Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Kristjan Klemenčič Bronasto Vegovo priznanje  

 

KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Žiga Bračič 2. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije obdelav 
in udeležba na državnem tekmovanju 

Samuel Kristjan Borovšak Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije obdelav  

Mišel Čuček Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije obdelav  

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BÜCHERWURM 
(NEMŠČINA) 

Mentorica: Jelka BRAČIČ 

Žan Rauter Zlato priznanje 

Kristjan Klemenčič Zlato priznanje 

Samuel Borovšak Potrdilo o sodelovanju 

Žiga Bračič Potrdilo o sodelovanju 

Florian Tobias Leithner Potrdilo o sodelovanju 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Samuel Kristjan Borovšak Zlati bralec 

Kristjan Klemenčič Zlati bralec 

 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Mentor: Matej KRANER 

Kristjan Klemenčič Bronasto priznanje 

 

PROTEUSOVO TEKMOVANJE - BIOLOGIJA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Samuel Kristjan Borovšak 
Bronasto priznanje in udeležba na državnem 
tekmovanju 
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TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE Mentor: Matej KRANER 

Žiga Kramberger Bronasto priznanje 

Florian Tobias Leithner Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA Mentor: Jelka BRAČIČ 

Žan Rauter Bronasto priznanje 

Žiga Bračič Bronasto priznanje 

Florian Tobias Leithner Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE Mentorica: Mateja ŠAJHAR 

Mišel Čuček Bronasto priznanje 

 

PROTEUSOVO TEKMOVANJE - BIOLOGIJA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Samuel Kristjan Borovšak 
Bronasto priznanje in udeležba na državnem 
tekmovanju 

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Saša Škrlec 1. mesto na medobčinskem in  
10 . mesto na regijskem tekmovanju v metu vorteksa 

Nuša Fekonja 3. mesto na medobčinskem in  
3. mesto na regijskem tekmovanju v suvanju krogle 

Mišel Čuček 7. mesto na medobčinskem tekmovanju v skoku v višino 

Florian Leithner 3. mesto na medobčinskem tekmovanju in 
13. mesto na regijskem tekmovanju v metu vorteksa 

 

NOGOMET Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Samuel Kristjan Borovšak 6. mesto na medobčinskem tekmovanju - ekipno 

 

PROSTOVOLJCI  

Urška Juršnik Žan Rauter 

Žiga Kramberger Dejan Šeruga 

Florian Tobias Leithner  
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

SREČELOV, PRODAJA 
VOŠČILNIC 

V mesecu decembru so devetošolci pripravili srečelov in prodajali 
voščilnice Društva za boljši svet. Na ta način so zaslužili denar za valeto in 
druge potrebe ob zaključku devetega razreda. 

PREDAJA KLJUČA Pripravili smo izzive za osmošolce, ki so morali dokazati svojo 
odgovornost, spretnost pri organizaciji, spretnost in različne sposobnosti 
npr. petja, plesa, igranja... 

VALETA Devetošolci so pripravili sceno in program ob zaključku devetega razreda. 

TO SEM JAZ ČEZ 20 LET Predstavitev razmišljanja vsakega posameznika o nadaljnji poti, 
vrednotah, življenjskih željah. Iz predstavitev učencev so oblikovali skupno 
predstavitev za Šolski otroški parlament. 

ODRAŠČANJE IN ODNOSI 
MED SPOLOMA 

Predavanje ZD Gornja Radgona, delavnice v razredu na to temo. 

POKLICNA ORIENTACIJA Skozi celo leto so se učenci seznanjali z možnostjo šolanja na srednji 
šoli, spoznavali so različne programe in poklice, v največji meri so 
spoznavali sebe in svoje želje. Seznanili so se z možnostjo štipendiranja. 
Svetovalna delavka je poskrbela za pravilnost prijav v srednje šole, saj 
so skupaj izpolnili prijave. 
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ŠOLSKI PROJEKTI 

 

UNESCO ŠOLA                                                                                      Vodja projekta: Matej KRANER 

SAJENJE DREVESA 
MIRU – EKO Projekt 
 
 

Mentorica aktivnosti: Mateja ŠAJHAR 

Drevo miru smo posadili v okviru začetka bralne značke, tako da je bil na prireditvi 
prisoten pisatelj Andrej Rozman Roza, poseben gost je bil tudi gospod župan 
Stanko Rojko. Gospod župan je letos pomagal posaditi avtohtono, staro vrsto 
jablane, za katero upamo, da bo lepo rasla na hribu ob drevesih iz prejšnjih let.  

BRALNA 
VEČER/NOČ – 
pilotski projekt 
 

Mentorica aktivnosti: Majda ROJKO 

Tudi letos nam je knjiga segla do srca in nas povezala malo drugače, in sicer smo v 
tednu otroka izvedli PRVI BRALNI VEČER,  21. aprila 2017, pa podaljšani BRALNI 
VEČER/NOČ. Kdor je bil na prvem bralnem večeru in zaključil z branjem za BRALNO 
ZNAČKO,  se je lahko udeležil  bralno literarnih dejavnosti in branja knjig za NMK 
(Naša mala knjižnica),  kreativnih literarnih poustvarjanj ter obiska oz.  ogleda  
filmske predstave z naslovom Mali šef v kinu v Murski Soboti. Naši učenci so 
uživali tako v bralno literarnih dejavnostih kot ogledu filma. 

ZELIŠČA IN ŠOLSKI 
VRTIČEK – pilotski 
projekt 
 
 

Mentorici aktivnosti: Marija ŠEBJANIČ, Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Tudi v letošnjem letu smo se prijavili na Unesco projekt, ki ga je razpisala OŠ 
Rakek,  Vzgajamo zelišča – V starem iščem novo. Ker z učenci želimo spoznati 
košček našega zeliščnega bogastva, smo na naši zeliščni gredici posejali in posadili 
zelišča, za njih pridno skrbeli ter ob koncu projekta pripravili okusne zeliščne 
namaze. Ob novem letu smo staršem in delavcem šole izdelali sivkine vrečke 
dišečke. Posegali smo po najrazličnejših literaturi ter v okviru interesne dejavnosti 
ustvarjalnih uric izdelali didaktične igre. Zgodbe iz knjige Polonce Kovač, Zelišča 
male čarovnice smo v razredu tudi dramatizirali. Bilo je zabavno. 

DELAVNICE O 
MEDKULTURNEM 
DIALOGU 

Mentor aktivnosti: Matej KRANER 

V sredo, 16. novembra 2016, smo na šoli pripravili delavnico za učence in dijake 
šol iz Unesco središča Kapela. Delavnice se je udeležilo 20 učencev in dijakov z 
mentorji iz 11 pomurskih šol. Delavnico z naslovom Medkulturni dialog sta izvedli 
študentki mednarodnih odnosov iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani, in sicer 
v okviru njunega prostovoljnega dela v Društvu za združene narode za Slovenijo. 
Za mentorje je gospa ravnateljica mag. Slavica Trstenjak pripravila krajše 
predavanje o dr. Antonu Trstenjaku, gospa Dragica Starovasnik pa jih je popeljala 
po Negovi.  

PRAZNIČNI MOZAIK 
– Svetovni dnevi 
kulture 

Mentorica aktivnosti: Mateja ŠAJHAR 

Učenca Mišel Čuček in Samuel Kristjan Borovšak sta se udeležila delavnic na OŠ 
Trojica. Mišel je sodeloval v angleški delavnici, kjer so izdelovali plakate o različnih 
državah, Samuel pa se je udeležil glasbene delavnice, kjer so se učenci seznanili z 
bobnanjem. Delavnice so bile izvedene v mesecu januarju, v okviru slovenskega 
kulturnega praznika. 
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NA MOSTOVIH 
USTVARJALNOSTI 
 

Mentorica aktivnosti: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Učencem smo pri pouku LUM predstavili material in se pogovorili o poteku 
samega dela. Učenci so po skupinah sestavljali različne prostorske tvorbe in 
mostove. Pri tem so morali med seboj sodelovati, se poslušati, si pomagati in 
upoštevati mnenje drugega. Ob samem delu so si nevede razvijali grafomotorične 
spretnosti, se navajali na skupinsko delo in skupaj so reševali tehnične probleme. 

UNESCO TEK – 
MEDNARODNI 
PROJEKT 

Mentorica aktivnosti: Vesna PINTARIČ  

V najstarejšem slovenskem mestu Ptuju je v sredo, 17. 5. 2017 potekal že 5. 
UNESCOV ASP tek mladih, ki ga organizira gimnazija Ptuj in MO Ptuj.  Unescov tek 
stoji na 4 stebrih izobraževanja: naučiti se zdravo živeti, znati zdravo živeti, 
razvijati svoje  potenciale in sodelovati z drugimi. Udeležili so se ga učenci 4., 5. in 
7. razreda. Na prizorišču se je zbralo preko 2.500 mladih; otrok, učencev, dijakov 
in učiteljev iz cele Slovenije in tujine. Z letošnjim sloganom »Vedno na pravi poti« 
smo povezali  kulturo športa in zdravja, s kulturo miru. Z nami so 1300 metrov 
pretekli številni ambasadorji, vrhunski slovenski športniki (Dejan Zavec, Primož 
Kozmos…) ter ministrica za šolstvo in šport dr. Maja Makovec Brenčič.   
Na ptujskih ulicah je sočasno potekalo skoraj 30 dodatnih športnih aktivnosti in 
ustvarjalnih delavnic, v katere so se vključevali tudi naši učenci. Spoznali so 
osnovne veščine boksa, vozili kolo na trenažerju, izvajali cirkuške norčije, spoznali 
novo igro s frizbijem, skakali na mini smučarski skakalnici, preizkusili plezalno 
steno… Letošnji tekaški dogodek je potekal v duhu čim manj odpadkov, kar smo 
pridno upoštevali, saj nam je hamburger po teku še kako šel v slast.  

PROSTOVOLJSTVO Mentorici aktivnosti: Sonja JAGARINEC, Evgenija PETERNEL 

Učenci predmetne stopnje so izvajali medsebojno učno pomoč, posamezniki so 
tudi pomagali starejšim sosedom. V prednovoletnem času so obiskali mlajše 
učence in jim brali, spekli so piškote in v sodelovanju s Turističnim društvom 
Negova obiskali starejše občane. V novembru in decembru so sodelovali pri 
maratonu pisanja apelov. Učenka 8. razreda Tanja Strajnšak, je skozi vse leto kot 
prostovoljka, prizadevno izvajala učno pomoč učencem 4. in 5. razreda. Prihajala 
je v oddelek PB, v popoldanskem času. Učenci 5. razreda so v prednovoletnem 
času izdelali 45 darilnih vreč in prispevali k obdaritvi starejših krajanov. 

PLATFORMA 
RAZNOLIKOSTI - 
ARHITEKTURA 

Mentor aktivnosti: Matej KRANER  

Učenci šole so se udeležili fotografske delavnice na OŠ Fokovci. Člani Foto kluba 
Murska Sobota so predstavili osnove digitalne fotografije. Po uvodni delavnici so 
se učenci z mentorji podali na sprehod do rotunde v Selu. Tu so se učenci naučili 
osnov fotografiranja objektov. Po vrnitvi na šolo so fotografije prenesli na 
računalnike in jih digitalno obdelovali. 

ŽIVIMO SKUPAJ 
 

Mentorica aktivnosti: Sonja JAGARINEC  

22. 3. 2017 smo se z ekipo učencev iz OŠ dr. A. Trstenjaka Negova: Maša Nikl, 
Jakob Leopold  in Tanja Strajnšak, udeležili UNESCO projekta “Živimo skupaj”. 
Odvijal se je na OŠ Kapela. Učenci so sodelovali v raznovrstnih delavnicah: lesarski, 
kozmetični, kulinarični in v delavnici prve pomoči ter oživljanja. Med učenci 
različnih šol so se stkala nova prijateljstva. Svoja doživetja so prenesli med sošolce 
in v svoje domove. 
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UČENEC POUČUJE  Mentor aktivnosti: Matej KRANER 

Sedmošolci so s pomočjo priročnika Globalno državljanstvo pripravili učno uro. V 
učni uri so predstavili problematiko, ki se pojavlja pri gojenju riža, kakava in kave. 
Učenci so pripravili powerpoint predstavitev in plakat za oglasno desko. Učno uro 
so izvedli pri DKE v 7. in 8. razredu. 

SKUPNA VEČERJA Mentorica aktivnosti: Jerica GOLOB PETERKA 

 V mesecu aprilu so osmošolci skupaj z razredničarko pripravili skupno večerjo za 
starše in učitelje. Rdeča nit srečanja je bilo spoznavanje slovenskih pokrajin, 
predvsem njihovih narečij. Učenci so pri urah oddelčne skupnosti najprej izbirali 
jedi, ki jih bodo ponudili. Spoznali so, da imamo v Sloveniji izjemno pisano 
množico tradicionalnih jedi, katerih še niso poznali. Recepte so začeli tudi zbirati in 
prinašati od doma, tako je nastala lična razredna kuharska knjiga. Poleg samega 
načrtovanja smo se pogovarjali o pomenu hrane in odnosu do nje. Ugotovili smo, 
da imamo različne okuse in navade prehranjevanja. Nato so si razdelili vloge za 
nadaljnjo organizacijo. Eni so pisali vabila, drugi zlagali prtičke, tretji sestavljali 
program in izdelali plakate ter powerpoint predstavitev, četrti pomagali v kuhinji 
in pri pripravi jedilnice; skratka delovali so kot skupina. Svečano večerjo so začeli s 
pozdravom prisotnih in igranjem slovenskih pesmi na harmoniko. Sledila je 
predstavitev slovenskih pokrajin in njihovih narečij. Branje zgodb v posameznih 
narečjih pa je popestrilo vzdušje. Načrtovanje dogodka ni bila enostavna naloga za 
učence, a so na koncu dokazali, da znajo biti dobri organizatorji in tudi dobri 
gostitelji. Dokaj samostojno in odgovorno so opravili svojo nalogo od začetka do 
konca, zato sem kot razredničarka izjemno ponosna. Jedi pa ne bi bile tako 
okusne, če ne bi imeli velike pomoči prav v kuhinji, in sicer našega kuharja g. 
Bogdana Krambergerja, gospoda Bojana Bežana, gospo Eriko Kaučič in gospo 
Alojzijo Kaučič. Skupno druženje je bilo okusno in prijetno. 

SPOZNAVAMO 
PRETEKLOST, 
RAZUMEM 
SEDANJOST, 
GRADIM 
PRIHODNOST 

Mentor aktivnosti: Matej KRANER  

V okviru projekta so učenci spoznavali arhitekturno dediščino domačega kraja. 
Center Negove je res majhen, a arhitekturno zelo bogat. V kraju dominirata 
negovski grad in cerkev Marijinega rojstva. Grad je bil postavljen v 15. stoletju in 
potem večkrat dozidan. Na njem lahko opazimo gotske, renesančne in baročne 
elemente. Cerkev je iz 16. stoletja, z vidnimi poznogotskimi in prevladujočimi 
baročnimi elementi. Na koncu naselja stoji stara domačija, ena izmed redkih še 
ohranjenih »cimpranih« hiš. Te lesene in z blatom in slamo ometane hiše so nekoč 
gospodovale Slovenskih goricam. Hiša je v celoti ohranjena, lastniki so zamenjali le 
streho, slamo je zamenjala opeka. Učenci so iskali rešitve, kako ohraniti bogato 
stavbno dediščino Negove, a hkrati mladim ponuditi priložnost in možnost, da si v 
kraju zgradijo sodobno bivališče. 

ZAČNI MLAD, 
TEKMUJ POŠTENO 

Mentorica aktivnosti: Petra STAROVASNIK DUMIČ 

16. septembra 2016 smo se pridružili 15. 000 mladim iz vse Slovenije, ki so tekli na 
100 m. S tem smo pokazali, da se zavedamo pomembnosti, ki jih prinaša aktivno 
življenje otrok, mladostnikov in vseh ostalih ter tako predstavljali pozitiven zgled 
bodočim športnikom. Z nami so tekli športniki: g. Karl Vrbnjak, v mladih letih 
boksar, danes pa ultramaratonec, ki mu kilometri in leta ne predstavljajo nobene 
ovire, njegova hčerka, ga. Eva Rojko, v mladosti atletinja, danes pod očetovim 
trenerskim okriljem tudi ultramaratonka ter g. Vlado Mauko, nogometaš, ki ga 
njegovi “fuzbalerji” opisujejo kot odličnega, nepopustljivega, borbenega in zelo 
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poštenega športnika. V uvodu je učenec, Jaka Rojko, predstavil športno pot 
svojega dedka, g. Karla Vrbnjaka. Mnogi niso vedeli, koliko truda, odrekanja in 
priprav je v življenju doživel naš gost. Soba, polna priznanj, medalj in drugih odličij 
je dokaz, da ni odnehal ob prvem porazu. Gostje so učencem sporočili, da je za 
njih ukvarjanje s športom tako kot za nas dihanje. Vse stvari se povezujejo s 
športom. Zaupali so nam, kaj je tisto, kar jih tudi v največjih preizkušnjah vleče 
naprej. Kakšen ritual imajo pred tekmami … Koliko so tekmovalni in do katere 
mere je tekmovalnost “zdrava” … O tem, da ne bi tekmovali pošteno, niso niti v 
sanjah pomišljali, saj s tem goljufamo samo sebe, so rekli. Eva, ki je med drugim 
tudi velika zagovornica in ljubiteljica živali ter je vegetarijanka, nam je spregovorila 
tudi o prehrani športnika. Vlado nam je zaupal, da se kot otrok veseli vsake tekme, 
da vselej preveri, ali je igrišče res dobro pripravljeno, pa tudi to nam je povedal, da 
na igrišče vedno stopi najprej z desno nogo. Njihovo glavno sporočilo je bilo 
“vztrajaj” … Vztrajaj vedno in povsod, ne glede na to, s čimer se soočaš, naj bo to 
šport, učenje, igranje inštrumenta ali … 
Hvala vsem trem, da ste bili z nami, nas opogumljali ter motivirali. 

UNESCO VRTIČKI Mentorica aktivnosti: Majda ROJKO   

Cilj aktivnosti je bil navdušiti učence za sobivanje z naravo. V sklopu nacionalnega 
Unesco projekta “Unesco vrtički” OŠ Zreče so učenci sami posadili/posejali 
domače seme/sadiko izbrane rastline in zanjo tudi sami skrbeli ter pisali 
opazovalni dnevnik in spremljali njeno rast, razvoj in spremembe. Ob tem smo 
izvajali tudi dejavnosti za odgovorno ravnanje do svojega zdravja, in sicer smo 
pripravili zdrave namaze  in skupaj s starši in učenci  izvajali pohode v  okolici šole.  

DAN ČLOVEKOVIH 
PRAVIC 

Mentor aktivnosti: Matej KRANER 

17. 12. 2016 je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekalo tradicionalno srečanje 
Unesco šol Slovenije. Tema letošnjega srečanja je bila: Jaz spoštujem človekove 
pravice. Učenci so se udeležili poučne predstave z naslovom: “Akord za akordom”. 
Po predstavi so sledile delavnice v izvedbi Društva za ZN ter UNESCO mladinske 
platforme. Z naše šole sta se priredite udeležili Nuša Fekonja in Saša Škrlec. 

VODA - KAJ MI 
POMENI 

Mentorica aktivnosti: Mateja VODENIK 

Likovni natečaj na temo Voda. Ozaveščanje otrok o pomembnosti ohranjanja čiste 
pitne vode, ki je vir življenja na Zemlji. 
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KULTURNA 
ŠOLA 

Vodja projekta: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

S ponosom nosimo naziv Kulturna šola, zato smo tudi v tem šolskem letu bili 
kulturno dejavni. Sodelovali smo na različnih kulturnih dejavnostih izven šolskih 
zidov in pripravili kar nekaj šolskih proslav in prireditev. Kulturno dejavni so bili 
učenci naše šole skupaj z učitelji oz. njihovimi mentorji. Naziv Kulturna šola nam 
pripada do leta 2020, ko se bomo ponovno potegovali za ta laskavi naslov. Glede 
na število in kvaliteto kulturnih dejavnosti, ki jih vsako leto pripravimo, nam ta 
laskavi naziv Kulturna šola, zagotovo ne bo spolzel iz rok.  

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 bila duševno zdravje, zdrava prehrana in 
gibanje. Pri obravnavi vsebin duševnega zdravja smo delali po priročniku “To sem 
jaz”, 10 korakov do boljše samopodobe. 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. V okviru zdrave 
šole smo  izvajali projekt Uživajmo v zdravju v okviru ur ODS, dnevov dejavnosti, 
šole v naravi in popoldanskih dejavnostih. Čez šolsko leto smo izvedli različne 
aktivnosti za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega prehranjevanja (dodatna 
ura športa za rizično skupino, gibalni odmor, minuta za zdravje, tedenski pohodi, 
odprta telovadnica za starše in njihove otroke, športni kotiček na šoli, degustacije 
zdravih jedi, solat, namazov za učence in starše, kuharske delavnice...). V aprilu 
smo izvedli dan druženja vseh generacij - Šport špas. Sodelovali smo v 
humanitarnih akcijah in izvajali projekt zelene straže v sodelovanju z Unesco 
programom. 

HUMANITARNE 
AKCIJE: 
- ZBIRANJA 
- PROJEKT PODARI 
ZVEZEK 
 

V okviru Zdrave šole se priključujemo različnim humanitarnim akcijam. V mesecu 
maju in juniju smo se priključili Karitasovi akciji “Podari zvezek”. Učenci se tako 
učijo solidarnosti, čuta do sočloveka in se hkrati zavedajo, da so stiske socialno 
šibkih otrok vse večje. Glede na število učencev v razredu je največ zvezkov zbral 5 
razred. Skupno smo zbrali 93 zvezkov, kar je največ do sedaj, poleg tega še 
barvice, ravnilo in vodene barvice. 
Za učenko Kajo iz OŠ Stročja smo že drugo leto zapored zbirali zamaške. Zbrali smo 
10 velikih vreč. 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.  
Ves čas šolskega leta zbiramo odpadne baterije, star papir in kartuše.  

ZDRAVOŠOLCI  
 
PROJEKT ZELENA 
STRAŽA  
 

Mentorica aktivnosti: Vesna PINTARIČ  

Zelena straža je Unescov projekt v sodelovanju z zdravo šolo. Izvajamo ga  že 
četrto leto. 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. Okolica šole je 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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DRUGI PROJEKTI 

TURIZMU 
POMAGA LASTNA 
GLAVA 

                                        Mentorja projekta: Matej KRANER in Jerica GOLOB PETERKA 

NEGOVSKI TUNEK 
Tako je bilo naslov letošnji turistični nalogi, s katero smo se predstavljali v projektu 
Turizmu pomaga lastna glava in zanjo prejeli srebrno priznanje. 
Popolnoma na novo oblikovana skupina pri turističnem krožku je bila polna 
pričakovanj, strahu in radovednosti, predvsem pa željna znanja in raziskovanja. 
Skupino so oblikovali: Lana Smrke, Tina Pintarič, Maša Nikl, Qantu Angelina Soto 
Rovšček, Miha Škoda, Nejc Iskra, Ema Vogrin in Nataša Valentan. Njihova 
mladostna radovednost in ustvarjalnost je bila spremljana pod mentorstvom 
Mateja Kranerja in Jerice Golob Peterka. 
Letošnja tema je nosila naslov Potujem, torej sem. 
Glavni junak zgodbe je negovski Tunek. Negovski Tunek je človek, ki vse življenje 
živi v Negovi. Njegove zgodbe pogosto pomagajo učiti, razlagajo in zabavajo, vse 
tudi z namenom ohranjanja moralnih vrednot. Da je še bolj avtentičen, svoje 
zgodbe pripoveduje v narečju, tako kot govorijo starejši ljudje v naši okolici. S 
svojo zdravo kmečko pametjo in iskrivostjo najde odgovor na vsako vprašanje. 
Našo nalogo si lahko preberete na šolski spletni strani, kjer so shranjeni tudi 
fotografski utrinki iz predstavitve v Mariboru. 

ZBIRANJE HRANE 
ZA PROSTOŽIVEČE 
ŽIVALI 

                                        Mentorica aktivnosti: Majda ROJKO  

V sklopu obeležitve dneva boja proti mučenju živali smo v mesecu oktobru zbirali 
hrano za zapuščene živali v Pomurju, in sicer smo zbrali preko 30 kg različne  
hrane, od konzerv do briketov. V imenu društva za zaščito živali v Pomurju je 
zbrano hrano odnesla članica tega društva, ga. Eva Rojko.  

OTROŠKI ŠOLSKI 
PARLAMENT 

Vodja projekta: Blanka MLAKAR 

Letošnja tema otroškega parlamenta je bila »Otroci in načrtovanje prihodnosti«. 
2. 3. 2017 je na šoli potekal šolski otroški parlament, kjer smo se zbrali vsi učenci 
in učitelji šole. Učenci vseh razredov so predstavili svoja razmišljanja, zaključke in 
svoje izdelke, ki so jih ustvarili v času razrednih ur. Na šolski parlament smo letos 
povabili tudi dva gosta, gospoda Zlatka Muleca in gospo Natašo Borko Tavželj. 
Parlament je uspešno vodil predsednik šolske skupnosti Kristijan Klemenčič, 
zapisnik je zapisovala podpredsednica Amanda Kaučič Rajšp. Učenci so na koncu 
izbrali 4 predstavnike, ki so nas zastopali na medobčinskem otroškem parlamentu 
v OŠ Apače v družbi še 5 osnovnih šol. Na medobčinskem otroškem parlamentu so 
našo šolo uspešno zastopali Amanda Kaučič Rajšp, Ema Vogrin, Miha Škoda in 
Kristjan Klemenčič. Slednji je bil tudi izvoljen kot delegat na 13. pomurskem 
otroškem parlamentu na OŠ Gornja Radgona. 

FOTOGRAFSKI 
NATEČAJ: Moj kraj 

Vodja projekta: Blanka MLAKAR 

V okviru šolske skupnosti učencev je potekal fotografski natečaj. Učenci so bili 
povabljeni, da fotografirajo motive iz okolice njihovega doma. Motivi so bili narava 
in objekti. Učenci od 5. do 9. razreda so vsak mesec razstavili  izbor svojih 
fotografij na oglasni deski šolske skupnosti. Po 5 mesecih je komisija ocenila 
razstavljene fotografije in izbrala 5 zmagovalnih fotografij, ki so razstavljene v 
mesecu juniju na oglasni deski. Zmagovalne fotografije so posneli Maja Vogrin, 
Amanda Kaučič Rajšp, Luka Šlebinger, Žan Rauter in Alenka Senekovič. 
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EKOKVIZ                                         Vodja projekta: Slavica TRSTENJAK  

Ekokviz je ekipno tekmovanje v ekoznanju za šeste, sedme in osme razrede 
osnovnih šol. V šolskem letu 2016/2017 so učenci v tekmovanje ekoznanja 
spoznavali tri vsebine: odgovorno s hrano (za šeste razrede), znanstveniki 
zgodovine (za sedme razrede) in krožno gospodarstvo (za osme razrede). Tudi 
naša šola se je odločila za to tekmovanje, saj smo tudi Unesco šola, ki sledi ciljem 
varovanja naravnega okolja in trajnostnega razvoja. Prijavili smo dve ekipi po tri 
učence. Ena skupina se je poimenovala »izumitelji«, druga pa »prepih«. V prvo 
skupino so bili vključeni Anej Kramberger iz 6. r., Qantu Angelina Soto Rovšček iz 
7. r. in Tia Nerat Tomc iz 8. razreda. Ta skupina je na državni ravni dosegla 13. 
mesto med 1030 ekipami, kar je zelo, visok dosežek. Druga skupina v sestavi: Nuša 
Vogrin iz 6. r., Tina Pintarič iz 7. r. in Aleks Kozar iz 8. razreda, so bili uvrščeni na 
202. mesto na državnem nivoju. 

UŽIVAJMO V 
ZDRAVJU  
 

Vodja projekta: Jelka ŽURMAN  

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova je v tem šolskem letu izvajala mednarodni  
projekt Norveškega finančnega mehanizma Uživajmo v zdravju, ki je tekel pod 
vodstvom zavoda RS za šolstvo in številnih partnerjev. Sodelovali smo  v testiranju 
inovativnega modela. Cilj projekta je bil zmanjševanje in preprečevanje bolezni, 
povezanih z življenjskim slogom(poudarek na prehranjevanju in telesni aktivnosti). 
Ciljna skupina so bili učenci in njihovi starši. Izvajali smo številne aktivnosti, da bi 
izboljšali prehranjevalne in gibalne navade učencev. V šoli smo ponudili hrano v 
skladu s prehranskimi smernicami, organizirali smo predavanje o zdravi prehrani 
in pomenu gibanja, delavnice priprave zdrave hrane za učence, degustacija zdrave 
hrane za starše, razstavo sladkorji v hrani, praznovanje rojstnih dnevov brez 
sladkih in slanih prigrizkov, gojili smo zelišča in druge sadike. Učence smo 
vzpodbujali, da bi se čim več gibali z izvajanjem pohodov po pouku, dodatno uro 
športa, izvajanjem minute za zdravje, rekreacijo pred poukom ali v času varstva 
vozačev, interesnimi dejavnostmi (živimo zdravo, nogomet, košarka, rokomet, 
namizni tenis) ter odprli vrata telovadnice za skupno rekreacijo učencev in staršev.   

RASTEM S KNJIGO Vodja projekta: Jerica GOLOB PETERKA  

Nacionalni projekt Rastem s knjigo je že devetič potekal tudi na naši šoli. Projekt je 
namenjen sedmošolcem in spodbujanju bralne kulture. Projekt izvaja Javna 
agencija za knjigo, skupaj s šolami in splošnimi knjižnicami. Naši sedmošolci so  
tako obiskali Občinsko knjižnico v Gornji Radgoni. Tam so jim strokovni delavci 
pripravili zanimiv program in jim, kot vsako leto podarili knjigo. To leto so 
sedmošolci celotne Slovenije prejeli knjigo Vinka Möderndorferja: Kit na plaži. 

MEDGENERACIJSKO 
SODELOVANJE – 
ŠPORT ŠPAS  

Vodje projekta: Mateja VODENIK 

Dan projekta na naši šoli je bil obeležen v okviru športnega dneva, 8.4.2017. 
Letošnja nosilna tema je bila GIBANJE in JUTRANJA TELOVADBA. 
V sklopu projekta Šport – špas je  potekala s strani ZD G. Radgona predstavitev 
poklica reševalec. Izvajala sta jo gospa Slavica Mencinger dipl. med. sestra,  vodja 
reševalne službe in Anton Pangeršič, zdravstveni reševalec. Gospa Slavica 
Mencinger je v telovadnici šole predstavila poklic reševalca in potek dela v 
reševalni službi ter nujni medicinski pomoči (NMP), ki jo prav tako izvaja reševalna 
služba. Gospod Anton Pangeršič pa je na dvorišču šole predstavil nujno reševalno 
vozilo za izvajanje NMP, njegovo notranjost, bolniški del ter vse aparate, ki so 
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nameščeni v vozilu, kakor tudi vsa sredstva za imobilizacijo in transport odraslih, 
otrok in dojenčkov. Otroci so si lahko izmerili tudi vsebnost kisika v krvi in srčni 
utrip. Po končani predstavitvi smo se podali na pohod v bližnjo in daljno okolico 
šole, katerega je začrtala učiteljica športa Vesna Pintarič in učitelj geografije Matej 
Kraner. 

NAŠA MALA 
KNJIŽNICA 

                                                                                          Vodja projekta: Majda ROJKO  

V  projektu so sodelovali učenci od 1. do 5. razreda. Brali in obravnavali so knjige iz 
priporočenega seznama in reševali naloge v Ustvarjalniku 1 in 2 ter bili izbrani oz. 
nagrajeni za obisk predstavnice založbe “Sodobnost”, ki je izvedla kviz iz vsebine 
poznavanja prebranih knjig. 

 

 

PROJEKTI PODALJŠANEGA BIVANJA 

OTROCI ZA 
VARNOST V 
PROMETU 

Mentorica aktivnosti: Marija ŠEBJANIČ  

Na temo Alkohol in promet smo risali sporočila voznikom in jih poslali na Zavod za 
zdravstveno varstvo Murska Sobota. Na Martinovo so jih razdelili naključnim 
voznikom. 

TEDEN OTROKA Mentorici aktivnosti: Milena ŽURMAN, Marija ŠEBJANIČ 

Tema Tedna otroka je bila Svet v katerem želim živeti. Od 3. do 7. 10. so potekale 
različne dejavnosti. Pripravili smo kostanjev piknik z delavnicami. Gospod hišnik je 
poskrbel za peko kostanjev, gospod kuhar pa je spekel okusen krompir. Učiteljice 
smo pripravile delavnice, na katerih so si učenci skupaj s starši izdelali izdelke iz 
naravnih in odpadnih materialov. 

VZGAJAMO 

ZELIŠČA 

Mentorica aktivnosti: Marija ŠEBJANIČ 

Učenci 1. in 3. razreda so na zeliščni gredici porezali zelišča ter obrali lipo, bezeg in 
kamilice. Zelišča so posušili. Pripravili so tudi zeliščne namaze in sadna nabodala ob 
svetovnem dnevu hrane. Zašili so vrečke dišečke in jih napolnili s posušeno sivko. 

PODARITE NAM 
MODRO SRCE 

Mentorica aktivnosti:  Marija ŠEBJANIČ 

Učenci so izrezovali srca iz modrega papirja in vanje zapisovali želje za lepo 
prihodnost vseh otrok. Modra srca smo nalepili na okna in vrata naše šole.  S tem 
smo prispevali delček v Učni sklad Nivea in tako odprli okno v svet izobrazbe 
otrokom iz socialno šibkega okolja. Sodelovali smo tudi s fotografijami na Facebook 
strani Nivea Slovenija. 

PASAVČEK 
 

Mentorica aktivnosti:  Marija ŠEBJANIČ 

V projektu so sodelovali učenci od 1.-3. razreda. Seznanili so se s potekom projekta 
in spoznali lik PASAVČKA. Naučili so se pesmico Pasavček, se učili varne udeležbe v 
promet, uporabe otroškega sedeža, pripenjanja z varnostnim pasom. Spoznali so 
osnovna prometna pravila, varno pot, prehod za pešce in prometne znake. Izdelovali 
so avtomobile iz odpadne embalaže in risali na temo promet. Ob koncu so prejeli 
priznanja in majhne nagrade. 
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RAZSTAVA 
PIRHOV 

Mentorica aktivnosti:  Blanka MLAKAR 

Učenci 1. do 5. Razreda so okrasili pirhe iz plastike in stiropora z različnimi 
tehnikami. Pirhi so bili razstavljeni na 9. razstavi pirhov slovenskih pokrajin in 
križevega pota v Centru DUO v Veržeju. 

BOŽIČEK IN 
POŠTAR PAVLI 

Mentorica aktivnosti:  Marija ŠEBJANIČ 

V aktivnosti so sodelovali učenci od 1.- 3. razreda. Zapisali so svoje želje ob 
novoletnih praznikih in jih poslali poštarju Pavliju. V zahvalo smo prejeli pismo 
Poštarja Pavlija in majhna darila. 

PROJEKTI 
VEZANI  
PRAZNIKE 
VESELI 
DECEMBER 

 
PUST, MATERINSKI 

DAN, POMLAD,… 

 
 

Mentorica aktivnosti:  Marija ŠEBJANIČ  

Tudi to leto smo združili  obe skupini OPB in pripravi kreativno delavnico ob 
pričakovanju prazničnih dni. Učenci, starši in učitelji smo izdelovali namizni aranžma 
ali venček iz naravnih materialov za božični čas, obeske in svečnike  iz mavca, 
snežinke iz hamma perlic.  
Ves december je bil praznično obarvan. 
Pred pustom smo izdelovali pustne maske in spoznavali tradicionalne pustni maske v 
našem kraju in po Sloveniji. 
V projektu za mamice smo izdelovali darilca – okrasili smo cvetlični lonček in posadili 
rožo za mamo, izdelovali rože iz krep papirja  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, zgibali ladjice, rakete , letala in se igrali 
z njimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila in uredila:  

Blanka Mlakar, svetovalna delavka  

v sodelovanju z učitelji šole 


