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KRONOLOŠKI PREGLED DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 

SEPTEMBER 2017: 

1. 9. 2017: Skupaj v višave znanja 

8. 9. 2017: Prvošolce je obiskal policist 

13. 9. 2017: Na obrtnem sejmu v Celju 

18. 9. 2017: S pisateljem v svet branja 

                    Teden mobilnosti 

23. 9. 2017: Planinski pohod na Celjsko kočo 

28. 9. 2017: Teden športa 

                    Jesenski pohod na Veternik  

 

OKTOBER 2017:  

2. 10. 2017: Občinski otroški parlament 

4. 10. 2017: Skrb za zdravje, naravoslovni dan  

                    3. razreda 

6. 10. 2017: Delavnice ob tednu otroka 

7. 10. 2017: Kozjansko jabolko 

10. 10. 2017: Pot k boljšemu zdravju,  

                      naravoslovni dan 4. in 5. razred 

11. 10. 2017: Jesenski pohod na Lisco 

19. 10. 2017: Občinsko tekmovanje v krosu 

20. 10. 2017: Kulturni dan po Gorenjski                                                         Filip Osojnik, 3. r. 

21. 10. 2017: Planinci na Veliki planini 

24. 10. 2017: Tehniški dan v Dolenjskem muzeju 

25. 10. 2017: Ogled predstave Glasbena pravljica 

26. 10. 2017: Lepo je iti v gledališče 



NOVEMBER 2017: 

6. 11. 2017: V deželi zdravih sladic 

7. 11. 2017: Osončje, tehniški dan 8. razreda 

10. 11. 2017: Tehniški dan SVETLOBA in ZVOK 

15. 11. 2017: V Posavju žuramo brez drog in  

                       alkohola 

13. 11. 2017: Ogled Državnega zbora RS 

16. 11. 2017: Spremljamo vreme, 4. in 5. razred 

18. 11. 2017: Tradicionalni slovenski zajtrk 

29. 11. 2017: Projekt RASTEM  S KNJIGO 

 

 

DECEMBER 2017:                                                                                           

Iva Bogovič, 1.r. 

1. 12. 2017: Zdrava spolnost in AIDS, naravoslovni dan 8. razreda                                                 

4. 12. 2017, 5. 2. 2017: Tehniški dan NOVOLETNA DEKORACIA 

6. 12. 2017: Ogled filma ČUDO 

7. 12. 2017: Ogled predstave GROZNI GAŠPER IN TARANTELA 

8. 12. 2017: Ogled predstave JANKO IN METKA 

18. 12. 2017: Po praznikih diši… 

19. 12. 2017: Izdelovanje okraskov 

22. 12. 2017: Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

 

JANUAR 2018: 

9. 1. 2018: Posavski muzej Brežice, 8. razred 

11. 1. 2018: Ogled predstave VEVERIČEK POSEBNE SORTE 

24. 1. 2018: Naravoslovni poskusi, 6. in 7. razred 

29. 1. 2018 – 2. 2. 2018: Zimska šola v naravi petošolcev in šestošolcev 



FEBRUAR 2018: 

7. 2. 2018: Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 

13. 2. 2018: Pustno rajanje 

14. 2. 2018: Mostovi, 6. razred 

15. 2. 1018: Igre na snegu 

                    Zimski pohod na Bohor            

 

 

 MAREC 2018: 

10. 3. 2018: Šahovsko tekmovanje  

16. 3. 2018: Otroški parlament 

19. 3. 2018: Izdelek iz umetnih mas, 7. razred 

20. 3. 2018: Prireditev ob dnevu žena in  

                    materinskem dnevu 

23. 3. 2018: Jumicar na obisku 

27. 3.2018:  Električne vezave, 9. 

razred  

30. 3. 2018: Paraolimpijski športni dan 

 

 

 

                                                                                                                           Lea Klavžar, 4. r. 

APRIL 2018: 

5. 4. 2018: Naravoslovni dan SKUPAJ PROTI NASILJU 



13. 4. 2018: Pomlad ob gozdnem robu in v gozdu, 4. in 5. razred 

19. 4. 2018: Izdelek iz lesa, 6. razred 

20. 4. 2018: Dan šole – UČIMO SE SKUPAJ 

23. 4. 2018: Ogled čistilne naprave v Brestanici in Vrbini, 4. in 5. razred 

MAJ 2018: 

5. 5. 2018: Občinsko čebelarsko tekmovanje 

8. 5. 2018: Športni dan ATLETIKA 

11. 5. 2018: Občinsko tekmovanje iz atletike za starejše učence 

11. 5. 2018: Bivanje v naravi, 1. triada 

12. 5. 2018: Dan druženja in gibanja vseh generacij 

21. 5. 2018: Izdelek iz kovin, 8. razred 

22. 5. 2018: Občinsko tekmovanje iz atletike za mlajše učence 

22. 5. 2018: Semenke, 6. razred 

                    Grad Rajhenburg, 9. razred 



23. 5. 2018: Državno prvenstvo  

                    osnovnih šol v velikem  

                    kanuju 

28. 5. 2018: Ogled operne predstave   

                   PEPELKA, 6.– 9. razred 

28. 5. 2018: Področno prvenstvo v  

                    atletiki 

 

 

 

 

 

 

 

                                Jernej Bračun, 

                             5. r. 

 

JUNIJ 2018: 

5. 6. 2018: Spoznavajmo Slovenijo, 4. – 9. razred 

6. 6. 2018: Spoznavajmo Slovenijo, 1. – 3. razred 

8. 6. 2018: Občinski prvaki v tekmovanju za čiste in zdrave zobe 

13. 6. 2018: Otvoritev prikazovalnika hitrosti »VI VOZITE« 

                    Kuharske delavnice, 9. razred 

15. 6. 2018: Predaja ključa učencev 9. razreda 

                    Valeta, 9. razred  



22. 6. 2018: Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta 

 

          

                                                                                                                         Anžej Resnik, 5. r. 

  



SKUPAJ V VIŠAVE ZNANJA 

Komaj so se za nami zaprla šolska vrata, že je tu september in z njim prvi šolski dan. Učenci smo 

polni počitniških vtisov in dogodivščin znova sedli v šolske klopi. Začetek letošnjega šolskega leta 

nam je popestril obisk župana Občine Krško, g. Mirana Stanka, mi pa smo pripravili prijeten kulturni 

program. 

 

 

 

 

Tretješolci se že 

veselijo novega 

znanja 

 

 

 

 

Posebej spodbudne besede in misli smo namenili prvošolčkom in jih pospremili novim 

dogodivščinam in znanju nasproti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošnji prvošolci z učiteljicama 

  



PRVOŠOLCE JE OBISKAL POLICIST 

Prvošolci smo 8. septembra odšli na sprehod v družbi policista. Seznanil nas je o nevarnostih in 

pravilih v prometu. Hodili smo po pločniku in se naučili varno prečkati cesto na prehodu za pešce. 

Policistu se za vse nasvete lepo zahvaljujemo. 

 

 

Varno čez cesto 

 



TEHNIŠKI DAN V CELJU 

V sredo, 13. 9. 2017, smo osmošolci odšli na Mednarodni obrtni sejem v Celje, kjer naj bi se 

podrobneje seznanili s posameznimi poklici. Izpred šole smo se z g. Bračunom odpeljali ob pol osmih. 

Ustavili smo se v Brestanici, kjer so se nam pridružili učenci tamkajšnje osnovne šole. Med potjo 

smo se pogovarjali in si čas krajšali s telefoni. Po prihodu na sejem smo začeli z ogledom stojnic 

različnih poklicev. Ogledali smo si delo gastronomske in hotelske storitve, delo avtoserviserja, 

avtokaroseista, tesarja, pečarja, oblikovalca kovin oziroma orodjarja, mizarja, električarja, slasčičarja, 

peka in še nekaterih domačih obrti. Pri ogledu smo si pomagali z učnimi listi. Izvedeli smo veliko 

novega in tako morda dobili navdih za  poklic, ki bi ga želeli opravljati v bodoče. Nato smo imeli uro 

in pol prostega časa. 

 Najbolj sem užival 

ob ogledu motorjev 

in avtomobilov.  

Približno ob 

dvanajsti uri smo se 

iz Celja odpravili 

nazaj proti šoli, 

kamor smo prispeli 

okoli pol druge ure. 

Ta dan mi je bil zelo 

všeč, saj sem izvedel 

veliko novega o 

številnih poklicih in različnih obrteh.  

                                                                                                                                                 Maj Omerzel, 8. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S PISATELJEM V SVET BRANJA 

18. septembra nas je obiskal znani slovenski pisatelj in podpredsednik Bralne značke Slovenija g. 

Slavko Pregl, ki je napisal več kot 50 knjig. Ker vemo, da je velik ljubitelj knjig, so učenke 4. razreda 

posebej zanj uprizorile pesmico Jožeta Snoja Veronika gre na ples. Nagovoril in asmejal nas je s 

prigodami iz svoje mladosti, ki jo je preživljal pri babici v Leskovcu pri Krškem ter nas tudi nekaj 

naučil. Našo šolo je obiskal z namenom, da prvošolcem podari knjigo z naslovom Kako je gospod 

Feliks tekmoval s kolesom, izpod peresa Petra Svetine. Na ta dan so vsi slovenski prvošolci, ki jih je 

skupaj kar 26.000, prejeli enako knjigo. Pisatelj je izrazil željo, da bi vsa leta pridno brali in v devetem 

razredu osvojili naziv zlati bralec oziroma zlata bralka.  

Srečanje s pisateljem so učenci zaključili s pesmijo Dežela branja, pisatelj pa je pred odhodom 

podpisal  kar nekaj knjig in podelil še nekaj avtogramov. 

 

                                                                                                        Špela Kodrin, Maj Pirc, 6. r. 

 

 

  



EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

Med 16. in 23. septembrom so v občini Krško potekale številne aktivnosti, povezane z evropskim 

tednom mobilnosti. Nekaj smo se jih udeležili tudi mi. 

V ponedeljek, 18. septembra, smo se devetošolci odpravili v Šolski center  Krško Sevnica, kjer smo 

imeli tehniški dan na temo VARNOST V PROMETU. Varnosti učencev in dijakov v cestnem 

prometu posvečajo veliko pozornosti, zato so tudi letos v sodelovanju z zavodom Varna pot pripravili 

predavanje za devetošolce občine Krško. Na začetku predavanja nas je nagovorila Jasna, ki je kot 

najstnica doživela hudo prometno nesrečo, kar ji je trajno poškodovalo možgane. Po zaključku 

predavanja smo imeli delavnice, v katerih smo si ogledali reševalno vozilo, motor in motorista ter 

solarno vozilo. 

Po delavnicah pa smo imeli še predstavitev poklicev, za katere lahko pridobiš izobrazbo v Šolskem 

centru Krško Sevnica. Pri strojnikih smo si izdelali spinnerje, pri elektrotehnikih smo programirali 

luči, v laboratoriju pa izvajali poskuse. Najbolj nam je bil všeč motorist, ki nam je predstavil svoj 

motor. 

V petek, 22. septembra, pa se je sedem učencev druge triade  odpravilo v staro mestno jedro Krškega, 

kjer so na ulici, ki je bila zaprta za ves promet, risali na asfalt in tako v sodelovanju z Valvasorjevo 

knjižnico Krško na cesti ustvarili pravo prometno knjigo. Tema, na katero so učenci ustvarjali, je bila 

»ZDRUŽIMO MOČI – DELIMO SI PREVOZ«. 

 

                                                                                                                                                

            Sara Kostevc, 9. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA CELJSKI KOČI 

 

Mladi planinci smo se 

23.  septembra 2017 

odpravili na jesenski 

planinski pohod.  

Povzpeli smo se na 

Celjsko kočo.  

Sonce nam je podarilo 

tople žarke, zato smo 

neizmerno uživali. 

 

 

 

 

                                                                                                                         Nina Kozole, 1. r. 

 

  



NA VETERNIKU 

 

 

 

V četrtek, 28. septembra 

2017 smo imeli učenci 1., 

4. in 5. razreda športni 

dan.  

 

 

 

 

 

Odpravili smo se na hrib Vetrnik in ga brez težav osvojili. 

Med potjo smo uživali ob čudovitem razgledu, našli pa smo tudi nekaj jurčkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OTROŠKI PARLAMENT 

V ponedeljek, 2. oktobra 2017, smo se tri učenke naše šole z mentorico šolskega parlamenta odpravile 

v Krško, kjer je potekal Otroški občinski parlament. Na začetku je vse predstavnike razredov oziroma 

šol pozdravil predsednik ZPM Krško in nato še župan Občine Krško, g. Miran Stanko. Po uvodnih 

informacijah smo se razdelili v tri skupine, kjer smo se pogovarjali o šolstvu in šolskem sistemu v 

preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Govorili smo predvsem o prednostih in slabostih šolstva. Na 

koncu smo izdelali še plakat, na katerem smo predstavili svojo temo, nato pa ga predstavili še ostalim 

skupinam. 

Zdelo se nam je zanimivo, saj nam je tema o šoli in šolskem sistemu zelo blizu. 

 

                                                                                                                         Sara Kostevc, 9. r. 

 

DELAVNICE OB TEDNU OTROKA 

Teden otroka je mednarodni teden, v katerem se v mnogih državah odvijajo najrazličnejše delavnice 

in druge prireditve. Delavnice so se v petek, 6. oktobra 2017, v popoldanskem času odvijale tudi na 

naši šoli. Udeležilo se jih je kar lepo število učencev iz Senovega, učenci iz Brestanice pa žal niso 

mogli priti. Ker nas je vreme pustilo na cedilu, so se vse delavnice, z izjemo športne, ki je potekala v 

šolski telovadnici in na igrišču, odvijale v šoli. 

Delavnice so bil zelo 

različne. Obiskali smo 

lahko športno 

delavnico, kjer je bil 

med drugim na voljo 

tudi hokej, pa 

delavnico poslikave 

obraza, ki je bila vsem 

zelo aktualna.  

 

 Učenci so ustvarjali 

tudi v kuharski 

delavnici, kjer so pekli 

palačinke in v likovni 

delavnici, kjer so 

izdelovali kokoške. 

Izbirali smo lahko še med izdelavo lovilca sanj, veselih buč in jesenske dekoracije. Tisti s spretnimi 

prstki so se odločili za delavnico šivanja, nekateri so izdelali jesenskega škratka, nekaj najbolj 

pogumnih pa se je pomerilo v plesu oziroma petju.    



Dan se je končal z okusno 

pogostitvijo - s pečenim 

kostanjem, palačinkami ter 

domačimi pekovskimi 

izdelki.  

               Maj Pirc, 6. r. 

 

 

 

 

 

 

 

KOZJANSKO JABOLKO 2017 

V soboto, 7. oktobra 2017, smo se posamezni učenci Osnovne šole Koprivnica skupaj z učiteljicama 

udeležili že tradicionalnega Kozjanskega jabolka v Podsredi. Pripravili smo stojnico, na kateri smo 

zbranim obiskovalcem ponujali podstavke, svež jabolčni sok, magnete v obliki jabolka, s sivko 

polnjene blazinice, pecivo in zeliščni čaj.  

Ob lepem vremenu se 

je obiskovalcev sejma 

kar trlo in mnogi so se 

ustavili tudi ob naši 

stojnici. Denar, si smo 

ga zbrali s 

prostovoljnimi 

prispevki, smo 

namenili Šolskemu 

skladu OŠ 

Koprivnica. 

                                                                                                                         

                                                                                                                         

Lucija Pilpah, 6. r. 

 



                                                                                                                           Iva Bogovič, 1. r. 

 

NA LISCI 

V sredo, 11. oktobra 2017, smo imeli učenci zadnje triade športni dan, in sicer jesenski pohod na 

Lisco. Z avtobusom smo se odpeljali do Brega, nato pa približno 3 ure hodili do vrha Lisce.  

Čeprav je bil dan zelo sončen in prijetno topel, smo se v koči ogreli in posladkali z vročo čokolado 

in ker še nismo 

bili dovolj 

utrujeni, igrali 

košarko. V 

dolino smo se 

vrnili z 

avtobusom.  

Katarina 

Urbanč, 

9. r. 

 

 

 



TEKMOVANJE V KROSU 

 

Izbrani učenci vseh razredov po izboru učitelja športa smo se v četrtek, 19. oktobra, udeležili 

občinskega tekmovanja v krosu. Avtobus nas je pripeljal do ribnika  Resa v bližini Osnovne šole 

Jurija Dalmatina Krško, saj se je tekmovanje odvijalo na bližnjem Trim poligonu. Ker je bilo zjutraj 

na travi še malo rose, smo imeli težave z mokrimi čevlji, a smo se kar dobro znašli. Najprej so se 

ogreli mlajši tekmovalci, kmalu za njimi pa tudi starejši. Ko se je tekmovanje pričelo, smo vsi močno 

navijali za naše prvošolce in prvošolke. Vsi so se dobro odrezali, saj jih je bilo veliko uvrščenih med 

prvih deset, eden izmed njih pa je celo osvojil medaljo. To je bil naš Vid Planinc. Medalje smo osvojili 

tudi nekateri učenci zadnje triade. Jaz sem tokrat osvojila bronasto medaljo, prav tako Anže Resnik, 

Klemen Motoh pa je osvojil celo srebrno medaljo. Po končanih tekih je sledila podelitev medalj, nato 

pa smo se z avtobusom vrnili nazaj v šolo.  

 

                                                                                                                           Ula Bohorč, 8. r. 

LEPO JE ITI V GLEDALIŠČE 

V četrtek, 26. oktobra 2017, smo šli z avtobusom v Kulturni center Janeza Trdine v Novo mesto in si 

ogledali gledališko predstavo Glasbena hiša. Najprej smo dobili karte, si poiskali sedeže in se 

pripravili na predstavo. Nastopali so: deklica Martina, teta Cvetka, drvar Drago, učiteljica Eva, Franci 

s fajfo, lepotica Andreja, gozdar Gorazd, oče Ha in mama Ha. Naučili smo se glasbeno lestvico: C, 

D, E, F, G, A, H, C. Z avtobusom smo se peljali eno uro. Na predstavi je bilo veliko otrok tudi z 

drugih šol. Predstava je bila res lepa.  

                                           Arja Maruša Emeršič, 3. r. 

 

 

 

 

 

 

 

Tjaša Omerzu, 

9. r. 
 

  



KULTURNI DAN PO GORENJSKI 

 

V petek, 20. oktobra 2017, smo učenci od 6. do 9. razreda imeli kulturni dan. Ogledali smo si 

Prešernovo rojstno hišo v Vrbi na Gorenjskem, Kovaški muzej v Kropi, za konec pa se odpravili še 

na slap Savica.  V Vrbi nas je pričakal prijazen vodič, ki nam je povedal marsikaj novega o 

Prešernovem življenju in nam predstavil zanimive predmete iz tedanjega časa. Sprehodili smo se po 

hiši, v kateri je najdragocenejši predmet originalna Francetova zibelka, v kateri je spal kot otrok. 

Naslednja postaja je bila Kropa, ki je 

bila nekdaj zaradi svoje ugodne lege 

slovito kovaško mesto. Najprej smo 

odšli v »vigenjc« - kovaško 

delavnico, kjer nam je kovač 

predstavil delo kovačev in nam 

demonstriral kovanje žebljev, nato pa 

smo si ga lahko še sami izdelali. Bilo 

je kar težko in presenečeni smo bili, 

ko smo izvedeli, da so nekoč žeblje 

skupaj s svojimi straši po cele dneve 

kovali tudi otroci. Po končanem 

ogledu vigenjca smo se odpravili še v 

Kovaški muzej, kjer smo od prijazne 

vodičke izvedeli vse od začetka d 

konca kovaštva v Kropi.  

Iz Krope smo se z avtobusom mimo 

Bleda in Bohinja odpeljali do 

parkirišča, od koder smo peš 

nadaljevali pot do slapa Savica. Po 

prehojenih 500 stopnicah nas je 

pričakal prečudovit pogled na slap, 

žive skale in okolico pod njim.  

Dan je bil za vse zelo poučen in 

zanimiv. 

 

                                                                                                                               

Maj Pirc, 6. r. 

  



TEHNIŠKI DAN V DOLENJSKEM MUZEJU 

V torek, 24. oktobra 2017, smo se učenci sedmega razreda v spremstvu učiteljice zgodovine že zjutraj 

odpravili v Dolenjski muzej v Novem mestu. Tam smo si najprej izdelali vsak svojo ogrlico iz fimo 

mase, nato pa odšli na ogled razstave kamene dobe in starega veka. Ogledali smo si situle, steklene 

ogrlice, ogrlice iz jantarja ter različne vrste orožja iz tedanjega časa. Presenečeni smo bili, ko smo 

videli miljnik – napravo za merjenje milj. Po končanem ogledu smo se s  šolskim kombijem odpeljali 

nazaj v šolo. Celoten dan je bil zelo zanimiv.  

 

Blažka Gerzina, 7. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                              

Natalija Penič, 6. r. 

 

 

SVETLOBA in ZVOK 

 

V petek, 10. novembra 20017, smo imeli učenci 7. razred naravoslovni dan na temo svetloba. Delali 

smo eksperimente, gledali optične prevare, s svetilkami in laserjem smo delali odseve in odboje. 

Izvajali smo razne poskuse, npr. laser skozi vodo. Optične prevare so bile najbolj zanimive, 

saj si videl več stvari v eni sliki.  

Bilo je zelo zanimivo in poučno.  

                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                          Domen Mirt, 7. r. 

 



 

OGLED DRŽAVNEGA ZBORA RS 

13. novembra 2017  je ZPM Krško organizirala ogled Državnega zbora RS, iz naše šole pa sva se 

ogleda udeležili Zoja Bogovič in Ula Bohorč. Na avtocesti nas je presenetilo močno sneženje, zato 

se je dnevni red našega dne. 

Ob prihodu v hram demokracije nas je pozdravil predsednik DZ RS dr. Milan Brglez. Gospa iz službe 

DZ nas je popeljala po stavbi , kjer smo izvedeli vse o zgodovini slovenske hiše demokracije.  

Poudarjeno je bilo, da so se pri gradnji držali načela, da se uporabijo domači materiali (kamen, 

mramor, les). Ogledali smo si preddverje velike dvorane Državnega zbora, ki ga krasi znamenita 

freska Slavka Pengova. Ta v obliki časovnega traku prikazuje zgodovino Slovencev od obdobja 

preseljevanja ljudstev do obdobja po koncu druge svetovne vojne. Seveda smo imeli priložnost 

vstopiti tudi v veliko dvorano Državnega zbora, v kateri poslanci in poslanke razpravljajo in 

sprejemajo zakone. Izvedeli smo tudi, kako parlamentarni sistem v naši državo deluje. 

Po obisku Državnega zbora je bil predviden tudi ogled Ljubljane, a smo ga zaradi zelo slabih 

vremenskih razmer skrajšali in slišali le nekaj zanimivosti. 

 

                                                                                                   Zoja Bogovič, Ula Bohorč, 8. r. 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                      Larissa Resnik, 5. r. 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Osojnik, 3. r. 



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  NA NAŠI ŠOLI 

 

Tretji petek v mesecu novembru je že nekaj let zapovrstjo namenjen tradicionalnemu slovenskemu 

zajtrku. Tako smo se 18. novembra tudi na naši šoli pridružili temu projektu in si privoščili pristen 

domač, slovenski zajtrk. Sestavljen je iz domačega kruha, sladkega medu, domačega kravjega mleka 

in masla. Za konec smo dobili še  slastno jabolko. Udeležili so se ga učenci vseh razredov vključno z 

učitelji. Tradicionalni slovenski zajtrk  je bil vsem zelo všeč, saj smo jedli same dobre in obenem 

zdrave jedi, pri tem pa je pomembno tudi, da s tem ohranjamo slovensko kulturo. 

                                                                                                                              Maj Pirc, 6. r. 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Lana Mirt, 3. 

r. 

 

 

 



PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

29. novembra 2017 smo učenci 7. razreda v sklopu projekta Rastem s knjigo obiskali Valvasorjevo 

knjižnico Krško. Spoznali smo, kako poteka delo v knjižnici, se sprehodili skozi knjižnične oddelke 

ter se naučili, kako sami poiščemo gradivo v sistemu Cobiss. Obiskali smo tudi Kapucinsko knjižnico, 

v kateri hranijo najstarejše knjige, in zbirko Speedway v Sloveniji. Prejeli smo tudi knjigo Mihe 

Mazzinija Zvezde vabijo, v lepem spominu pa nam je ostal tudi maček Muri. 

 

                                                                                                                        

   

 

 

 

 

 

Nina Kozole, 

1. r. 

 

 

 



                             

 

                                                                                                                   Vid Planinc, 1. r. 

  



DECEMBER JE TU…  

V ponedeljek, 4. 12. 2017, smo imeli učenci 2. r. tehniški dan. Dogovorili smo se, da si bomo čim 

lepše uredili svojo učilnico. Doma smo naprosili za material, nekaj pa ga prinesla učiteljica. Na pomoč 

smo poklicali tudi upokojeno učiteljico Antonijo Kozole. Vsi skupaj smo pridno izdelovali okraske 

in dan je kar prehitro minil. 

                                                                                                                           Učenci 2. razreda    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V torek, 5. decembra, smo učenci 6. in 7. r. izdelovali okraske, s katerimi smo želeli polepšati šolo v 

predprazničnem času. Izdelali smo okraske za okna ter obeske, s katerimi smo  okrasili smrečici v 

jedilnici in šolski garderobi. 

Izdelali smo snežinke z obrazom 

Božička, katere smo odeli v tri 

različne barve – rdečo, modro in 

zeleno. Delo ni bilo naporno, bilo 

pa ga je veliko, zato smo morali 

biti zares pridni, da so ob koncu 

dneva  vsa okna zasijala v novi, 

praznični podobi. 

              Domen Mirt, 7. r.         

 

                                      

Jan Resnik, 6. r. 



PRAZNIČNI DECEMBER  

 

Obrnili smo še zadnji list na koledarju in vstopili v najlepši mesec leta, praznični december. Tudi 

letos so se na nas spomnili v Zvezi prijateljev mladine Krško in nam podarili tri novoletne predstave, 

po eno za vsako triado. 

6. decembra smo se učenci zadnje triade odpravili v Kulturni dom Krško, kjer smo si ogledali film z 

naslovom ČUDO. Film govori o dečku, ki je na pogled drugačen od drugih, zato se mu vsi 

posmehujejo. Ker pa je fant prijazen in ljubezniv, si kmalu pridobi prijatelje, na koncu pa dobi tudi 

šolsko odlikovanje. Film nam je bil zares všeč, ker se deček sprijazni s tem, da je drugačen, drugi pa 

ga sprejmejo takšnega, kot je. 

                                                                                                                         Sara Kostevc, 9. r. 

 

Za učence druge triade so 7. decembra v 

Kulturnem domu XIV. Divizije Senovo 

uprizorili dramsko predstavo GROZNI 

GAŠPER IN TARANTELA. Predstava 

se je začela z učiteljico Macolo, s katero 

smo se pogovarjali o bralni znački in 

branju knjig. Predstavo so popestrili tudi 

mlajši otroci iz vrtca. Bilo je zelo 

zanimivo, zato smo se celo šolsko uro 

zabavali. 

                                                                                                                               

                         Natalija Penič, 6. r.                 

                                         

V petek, 8. decembra 2017,  smo si šli 

učenci prve triade ogledat lutkovno 

predstavo JANKO IN METKA. Z 

avtobusom smo se odpeljali na Senovo, 

kjer smo izstopili in šli v kulturno 

dvorano XIV. divizije. Nastopali sta dve 

igralki in osem lutk. Bilo mi je zelo všeč, 

ker se med pogovorom nista ustavljali in 

sta lepo in doživeto pripovedovali.                  

                    Katarina Urbanč, 9. r.                                                                    Ajda Krivec, 3. r. 

                                                                                       



                                               

PO PRAZNIKIH DIŠI… 

V ponedeljek smo dobili pismo od škratov. Napisali so: »Lepo pozdravljeni otroci, z vašo učiteljico 

boste pekli medenjake.« Pripravili smo se za peko in učiteljica je zamesila testo. Ta čas, ko smo bili 

na kosilu, je testo počivalo. Ko smo se vrnili s kosila, smo naredili kroglice iz testa. Na vrh testa smo 

dali orehe. Nato smo vse spekli. V torek smo dobili pismo, da bomo imeli v sredo čajanko. Dobili 

smo božične pobarvanke. Pili smo čaj in jedli slastne medenjake. Imela sem se zelo lepo. 

 

 

 

 

Nina Kelher, 

2. r. 

 

 

 

 

IZDELOVANJE OKRASKOV 

V sredo smo v Kozjanskem parku izdelovali okraske. Obuli smo se in šli na avtobus. Ko smo prispeli, 

smo videli tri prijazne gospe. Pokazale so nam, kako in kaj naj naredimo in nam dale tisto, kar rabimo. 

Dobili smo moko in sol. Morali smo ju premešati in zraven smo vlili malo vode. Testo smo zelo dobro 

pregnetli. Zvaljali smo ga in  

odtisnili modelčke, nato pa smo 

jih okrasili. Zahvalili smo se in 

zapeli dve pesmici. Oblekli smo 

se in šli.                           

                                                                                                                     

Brina Brili, 2. r. 

 

 

 

 



PRAZNIKOM NAPROTI 

Petek, 22. december, je bil zadnji dan pouka v tem koledarskem letu, zato smo ga zaključili malce 

drugače kot druge dni. Pred odhodom na bolj ali manj zaslužene počitnice smo si ogledali prireditev 

ob bližajočem se dnevu samostojnosti in enotnosti. Spomnili smo se začetkov naše dokaj mlade, 27 

let stare države in ji zaželeli vse najboljše tudi za vnaprej. Učenci so izrazili svoje mnenje o tem, kaj 

pomeni biti samostojen in kaj samostojnost pomeni njim, v kratki dramatizaciji pa so nas opozorili 

tudi na dejstvo, da se še predobro zavedamo svojih pravic, mnogokrat pa pozabimo na svoje dolžnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nismo pa pozabili na bližajoče se praznike, ki jih že vsi nestrpno pričakujemo. Zimsko obarvana 

glasbeno-gledališka predstava nam je pokazala, da ne smemo misliti le nase in da je srečen tisti, ki 

zna to, kar ima, deliti z drugimi.  

  

 

 

 

 

 

 

  



TEHNIŠKI DAN V BREŽIŠKEM GRADU 

 

 

V torek, 9. januarja 2018, smo imeli učenci 8. razreda tehniški dan. Obiskali smo Posavski muzej v 

Brežicah. Ogledali smo si tri zelo zanimive razstave. Všeč sta mi bili razstavi o kmečkih uporih in 

obdobju reformacije na Slovenskem. V sklopu delavnice smo si izdelali medaljončke, nato pa smo si 

ogledali še razstavo o baroku. Videli smo tudi ogromno viteško dvorano, ki jo krasijo čudovite freske. 

 

Maj Omerzel, 8. r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEVERIČEK POSEBNE SORTE - sprejemanje drugačnosti 

 

V Kulturni dom Krško smo si šli 11. januarja  2018 ogledat predstavo Veveriček posebne 

sorte. Veveriček je bil od ostalih drugačen, ker je imel tanjšo tačko. Želel si je, da bi lahko 

skakal po drevesih kot ostale veverice. Ker ni mogel skakati, je bil zelo žalosten. Namesto 

skakanja pa se je naučil veliko drugih stvari. Predstava je bila zelo zanimiva in tudi smešna.  

Videli smo tudi kip Matije Gubca ter veliko otrok iz vrtcev in drugih šol.   

 

                   Gašper Bračun, 3. r. 

 

 

Predstava nam sporoča, da če si drugačen od drugih, si lahko v nekaterih dejavnostih boljši 

od drugih, čeprav si omejen in da se lahko vsak nauči česarkoli. A mora imeti željo do tega in 

mora poskusiti veliko stvari.      

        

               Urban Cehte, 3. r. 

 

 

Če si drugačen, ni slabo. Predstava nam je sporočila, da se do ljudi, ki so drugačni od nas, 

obnašamo tako, da ne bulimo v njih in ne govorimo kaj takega, s čimer bi jih lahko prizadeli. 

Zavedajmo se tudi, da lahko tudi mi v vsakem trenutku postanemo drugačni.  

         

                                                                                                               Ajda Krivec, 3. r. 

 

 

Predstava nam je sporočila, da smo si tudi ljudje med seboj različni. Biti drugačen ni nič 

slabega. To pomeni, da si v nečem poseben. Vsi ljudje se med seboj razlikujemo. Čopko ni 

mogel skakati z veje na vejo, je bil pa poseben v tem, da je zelo dobro pel. Ni pa lepo, če se 

norčujemo ali posmehujemo ljudem, ki so drugačni.  

        

                                                                                                         Selina Božičnik, 3. r. 

 

 

Veveriček je bil posebne sorte. Poskušal se je naučiti peti in ker se ni vdal, mu je na koncu 

nekaj le uspelo in pripovedoval je zgodbice. Zato ni slabo, če si drugačen, saj lahko počneš 

nekaj, kar drugi ne zmorejo.  

        

                                                                                                             Nataša Penič, 3. r. 

 

Ker je bil veveriček Čopko ubog in ni mogel skakati, se je učil veliko drugih stvari. Peti, 

napovedovati vreme, sestavljati uganke, računati, pripovedovati. Na koncu je postal 

najpametnejši veveriček v gozdu. Zvečer, ko je na nebo prišla luna, so prišli vsi veverički na 

kup in Čopko jim je začel pripovedovati pravljico.  

                                  

                                                                                                               Eva Planinc, 3. r. 

 

 



 

 

Predstava nam je 

sporočala, da tudi če si 

drugačen, imaš veliko 

drugih lastnosti, ki jih 

ostali nimajo. Iz te 

zgodbe smo se tudi 

nekaj naučili. Najprej so 

vsi govorili, da nič ne 

bo iz tega veverička. 

Nazadnje je odkril eno 

veliko sposobnost, ki jo 

lahko uporabi bolje kot 

vse druge veverice.  

   

                                                                                       

     Arja Maruša    

     Emeršič, 3. r. 

 

 

 

 

 

                                                                       

Tim Germovšek, 3. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če si drugačen, še ne pomeni, da si nesposoben. Za to pa je potrebno nekaj narediti in se 

učiti. V predstavi mi je bil všeč veveriček Čopko, ker se ni vdal in je vztrajal pri računanju, 

petju in ugankah. Postal je najpametnejši veveriček.  

         

                                                                                                              Aljaž Jagrič, 3. r. 

 

    

 

 

 

 

 

  



ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

V ponedeljek, 29. januarja, smo se ob  8. uri poslovili od staršev in se z avtobusom odpeljali proti 

Mariborskemu Pohorju v hotel Zarja, kjer smo do petka uživali v gostoljubnosti osebja hotela. 

Na poti nas je že v Kozjem razveselilo sonce in nas spremljalo do našega cilja, kamor smo prispeli 

malo pred pol enajsto. Hotel je bil obsijan s soncem, zato so bile temperature čisto spomladanske. 

Namestili smo se po sobah in razpakirali kovčke, nato pa smo odhiteli v jedilnico, kjer nas je učitelj 

Aleš Cvar seznanil z urnikom in dnevno rutino. Nato smo imeli do kosila pouk, prvi dan nas je 

doletela angleščina. 

Ob dvanajstih je iz kuhinje pridišalo po goveji juhi s kroglicami in pečenih hrenovkah z ocvrtim 

krompirjem. Seveda kuhar ni pozabil na ketchup in majonezo za prilogo. 

Sledil je kratek počitek, nato pa smo se preoblekli v smučarske bunde in hlače, si obuli smučarske 

čevlje ter se s kombijem odpeljali na smučišče. Razdelili smo se v dve skupini in se pričeli navajati 

na bele »strmine«. 

Po malici v hotelu smo se z učiteljico Natašo odpravili na nočni pohod, opazovali smo ozvezdja 

severnega neba, poiskali smo zvezdo severnico in vsa pomembnejša ozvezdja. Po temeljiti razlagi in 

opazovanju smo odhiteli nazaj v hotel, kjer nas je že čakala večerja, carski praženec in kompot. Po 

večerji pa smo še poglobili znanje o astronomiji na predavanju ob projekciji. 

 
 

 

 

 

 

  



Zbujanje je v šoli v naravi po urniku ob 7. uri, in tako je bilo tudi v torek, vendar so nekateri učenci 

začeli razgrajati po sobi že prej kot ob šestih in zbudili učiteljico, ki jim je v zgodnjih jutranjih urah 

ponudila pouk. To jim ni dišalo, zato so se raje spravili nazaj v postelje in še malo zadremali do sedme 

ure. 

Sledilo je pospravljanje sob, pri katerem se nismo najbolje izkazali. Vsi »utrujeni« od pospravljanja 

smo se odpravili na samopostrežni zajtrk. Vsak je našel nekaj zase in se tako podprl za dopoldansko 

smučanje. Pred odhodom na sneg smo imeli še pouk geografije za 6. razred in družbe za 5. razred. 

Končno smo se s kombijem odpravili na smučišče. Obe skupini sta se najprej malo ogreli in se 

privadili na snežno podlago na progah, kjer so včeraj zaključili – začetniška skupina na otroškem 

poligonu, nadaljevalna skupina pa na progi s krogci. Po dveh vožnjah pa sta se obe skupini prestavili 

na drugo progo. Tako je začetniška skupina odšla na progo s krogci, nadaljevalna pa na progo s sidri. 

Po dveh urah smučanja smo bili že kar utrujeni in lačni, zato smo komaj čakali, da se s kombijem 

vrnemo v hotel na kosilo. Kuhar nam je zopet pripravil slastno kosilo, govejo juho in dunajske zrezke 

s pečenim krompirjem. Po kosilu je sledil kratek počitek in nabiranje moči za popoldansko smučanje. 

Po popoldanski malici smo se odpravili na otroško igrišče poleg hotela, kjer smo v skupinah ustvarjali 

skulpture iz snega. Tako so nastale tri skulpture, grad iz 18. stoletja, ježozaver in mama želva z malo 

želvico. Poleg ustvarjanja pa je bil še čas za kepanje in ostale lumparije na snegu. 

 

Za večerjo nam je kuhar pripravil njoke v smetanovi omaki s piščancem ter solato iz solatnega bifeja. 



Da ne bi pozabili, da smo v šoli v naravi, je po večerji sledila telovadba možgančkov z matematičnimi 

nalogami. Z njimi smo lažje počakali na gorskega reševalca iz Gorske reševalne službe Maribor, ki 

nam je predstavil, kakšne nevarnosti prežijo na nas v gorah in kako ukrepati ob morebitni nesreči. 

Po današnjem dnevu smo vidno utrujeni komaj čakali, da bomo lahko zaspali.  

 

V sredo zjutraj se je poznalo, da smo imeli včeraj naporen dan, saj so vsi, razen fantov v eni sobi, še 

sladko spali, ko so nas učitelji prišli ob sedmi uri budit. Sledila je jutranja rutina, umivanje in 

pospravljanje sob. 

Po zajtrku smo imeli pouk, danes je bila na vrsti ura slovenščine, nato pa smo se pripravili za smučanje 

in se z avtobusom odpravili na smučišče. Ker so se nam včeraj po kosilu v hotelu pridružili dijaki 1. 

letnika Gimnazije Šiška iz Ljubljane, je bila velika gneča v pritličju, kjer se preobujemo v smučarske 

čevlje. 

Dopoldanska smuka je potekala na progah, kjer smo končali včeraj. Učenci v obeh skupinah smo lepo 

napredovali. Kljub megli nam je uspelo narediti nekaj fotografij in posneti vožnje posamezne skupine. 

Svoje lačne želodčke smo napolnili z okusnim kosilom. Na jedilniku je bila brokolijeva juha, svinjski 

zrezek v omaki, kruhova rezina in solata iz solatnega bifeja. Sledil je kratek počitek, nato pa smo se 

vrnili na smučišče, kjer smo spoznali nove proge. Začetniška skupina je v trojkah z učiteljem Alešem 

spoznala progo s sidri, nadaljevalna skupina pa se je z učiteljem Klemnom odpravila na progo s 

sedežnico. Vsi smo zelo uživali, zato komaj čakamo jutrišnji dan, da se bomo lahko dopoldne smučali 

po zahtevnejših progah. 

Po malici smo morali najprej temeljito pospraviti sobe, ker določeni učenci že niso več našli svojih 

stvari. Potem smo se vrnili v jedilnico, kjer smo imeli telovadbo za možgančke s pomočjo nalog iz 

angleščine. 

 

 
Ker na smučišču nimamo več strahu in smo postali pogumnejši ter hitrejši, smo imeli pred večerjo 

predavanje o FIS pravilih, kako se obnašati na smučišču in kako ukrepati ob morebitnih nesrečah. 

Iz kuhinje je zopet zadišalo, kuhar nam je za večerjo pripravil pleskavice in dušen riž. 

Po večerji pa smo se  z dijaki v mešanih ekipah pomerili v kvizu ABC o športu.  

 



Večerni veter se je v noči iz srede na četrtek okrepil in nad Pohorje prinesel deževne oblake, zato smo 

se zbudili v oblačno jutro in med zajtrkom zaskrbljeno pogledovali skozi okno, ali bo začelo deževati. 

Po zajtrku smo imeli pouk. Ker smo pridno reševali delovne liste, dež ni začel padati, zato smo se 

lahko dopoldne odpravili na smučišče. 

Začetniška skupina se je smučala na progi s sidri, nadaljevalna pa se je odpravila na progo s sedežnico. 

Vreme nam ni bilo naklonjeno, saj je po prvih dveh vožnjah začelo rahlo deževati. Kljub dežju smo 

še nekaj voženj vztrajali in pridno delali zavoje po belih strminah. Ko smo bili že čisto mokri, smo 

odnehali in se vrnili v hotel. Preoblekli smo se v suha oblačila in dali sušiti mokre smučarske bunde, 

hlače in rokavice v kurilnico. 

Komaj smo čakali kosilo in v svoje želodčke pospravili govejo juho z ribano kašo, puranje zrezke s 

sirom in praženim krompirjem ter solato iz solatnega bifeja. Vsi zadovoljni smo se odpravili na 

počitek. 

Po počitku smo imeli namesto veleslalomske tekme igranje družabnih iger v sobi deklet. Prav prijetno 

smo se imeli in skupaj z učiteljema igrali remi, lustik, enko, osla, lažnivca in ugani kdo. 

 

 
 

Za malico smo imeli krof in sok, nato malo prostega časa, ki smo ga preživeli po sobah. 

Pred večerjo pa smo se odpravili v predavalnico, kjer nam je učitelj iz srednje lesarske šole predstavil 

tehniško dediščino splavarjev Podravja. 

Za večerjo nam je kuhar pripravil makaronovo meso. 

Kot se spodobi za zadnji večer je po večerji sledil zaključni večer, kjer smo po sobah pripravili točke. 

 

V četrtek smo se prebudili v zasneženo jutro.  Počasi smo zlezli iz toplih postelj in se uredili za zajtrk. 

Po zajtrku smo imeli pouk, delovne liste smo s težavo reševali, saj nam je pogled neprestano uhajal 

skozi okno na zasneženo pokrajino. V mislih smo že bili na snegu. Končno smo se lahko šli uredit za 

na sneg, oblekli smo smučarske bunde in hlače, obuli smo smučarske čevlje, na glave pa smo namesto 

kap dali kar čelade. Saj veste, kako je - rabimo suha oblačila in obutev za na pot proti Koprivnici. 

Na snegu smo zelo uživali, delali snežake, se kepali in spuščali po hribčku. 

 



 
 

Pred kosilom nas je čakalo še pakiranje, za kosilo pa nam je kuhar pripravil juho, dunajski zrezek, 

pomfri in solato. 

Izpred hotela smo se odpravili okoli okoli 12.30. 

  



PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je  bila letos na naši šoli dan poprej, 7. februarja, 

nas je spomnila na pomen, ki ga ima kultura v vsakdanjem življenju. V večni bitki s časom vse bolj 

pozabljamo na kulturo, čeprav se vsi zavedamo, da za preživetje niso dovolj le materialne dobrine. 

France Prešeren, kateremu je posvečen slovenski kulturni praznik, je Slovence že v tedanjem času 

pozival k osamosvojitvi in samostojnosti. Danes smo tukaj kot samostojen, odločen in močan narod, 

in ponosni smo na to, kar smo in kar smo ustvarili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak narod je izviren in poseben. Za vsakim se skriva nešteto usod ljudi, ki so videli dlje, ki so si 

upali in ki so verjeli.  

V današnjem času se kljub množici najrazličnejših vplivov zavedamo svojih korenin, jih ohranjamo 

in bogatimo ter na njihovi zapuščini gradimo naprej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                       Lan Škerbec, 4. r. 

 



PUSTNO RAJANJE 

Letošnji pust je kar 

malo pohitel, saj 13. 

februarja, ko so pri 

nas tako kot v 

številnih drugih 

krajih prevzele 

oblast maske, še ni 

bilo prave zime, zato 

je letos maskam ni 

bilo potrebno 

odganjati. Ravno 

nasprotno; zdi se, da 

so tokrat vesele 

pustne šeme zimo v 

naše kraje šele 

priklicale in očitno 

jim je šlo delo tokrat 

prav dobro od rok, 

saj smo se že naslednje jutro prebudili v pravo zimsko idilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZIMSKI ŠPORTNI DNEVI 

 

Zbudila sem se  v mrzlo in megleno jutro. Že prejšnji dan sem si pripravila vse potrebno za zimske 

radosti na snegu, imeli smo namreč zimski športni dan. Šli smo v telovadnico, kjer smo se ob raznih 

igrah dobro ogreli. Pogovarjali smo se o olimpijskih igrah in se telesno razgibavali. Nato smo se 

oblekli v zimsko opremo in obuli tople čevlje. Vzeli smo sani ali bobe in se odpravili na hrib. Na 

vzhodu nas je pozdravilo zlato sonce. Vsa pokrajina se je lesketala v sončnih žarkih. Na snegu smo 

zelo uživali. Delali smo igluje, saj je bil zmrznjen sneg kot nalašč za to delo. Na snegu smo počeli 

vse, kar je bilo možno: se sankali, kepali, se valjali po snegu, pa še kaj bi se našlo. Ker so nas naši 

želodčki začeli opominjati, da so prazni, smo se prijetno utrujeni odpravili nazaj v šolo. Želim si še 

veliko podobnih šolskih dni. 

 
  

                                                                                                                          Maja Pečnik, 4. r. 

 

 

 

 



Zimsko vreme je na plano zvabilo tudi naše najmlajše, ki so izkoristili debelo snežno odejo za 

sankanje na bližnjem hribu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker pa je sankanje naporen šport, se je potrebno tudi malce spočiti, pa čeprav kar v snegu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učenci tretje triade pa smo se istega dne odpravili na zimski pohod na Bohor. Izpred šole smo  se 

sicer odpeljali z avtobusom, nato pa je bilo potrebno zagaziti v visok sneg.  

 

Ta nas je sicer na trenutke oviral, vendar nas je na poti spremljajo prečudovito zimsko sonce.  

 

 

Vsi smo uspeli prisopihati na vrh, kjer smo se pogreli z vročim čajem oziroma čokolado. 

                                                                                                                        Sara Kostevc, 9. r. 

 



 USPEŠNI ŠAHISTKI 

 

V Sevnici je 10. marca potekalo področno ekipno šahovsko prvenstvo osnovnih šol. Naši dve učenki 

Arja Maruša Emeršič in Ajda Krivec sta tekmovali v kategoriji do 9 let in zasedli drugo mesto.   

 

 

ŠOLSKI OTROŠKI  PARLAMENT 

V petek, 16. marca 2018, smo se Zoja, Ula in Sara skupaj z našo mentorico šolskega parlamenta 

odpravile na Občino Krško, kjer smo se predstavniki vseh osnovnih šol v občini Krško in 

Kostanjevica na Krki zbrali v sejni sobi A na Občinskem parlamentu. Za dobrodošlico so nas 

pozdravili g. Vinko Hostar, g. Uroš Brezovšek ter naš župan,  mag. Miran Stanko. Po uvodnih 

formalnostih smo se razdelili v tri skupine, v katerih smo se pogovarjali o letošnji temi Šolstvo in 

šolski sistem. Znotraj skupin smo obravnavali različne teme, in sicer: metode in načini poučevanja in 

učenja, odnosi v šoli ter šola za življenje in učne vsebine. Po zaključenih razpravah smo se ponovno 

zbrali v sejni sobi, kjer smo predstavili svoje ideje in izmenjali mnenja. Izbrali  smo še dva 

predstavnika, ki bosta našo občino in naše ideje 9. aprila zastopala na nacionalnem otroškem 

parlamentu v Državnem zboru RS. Na koncu nam je kantavtor Peter Dirnbek zaigral dve skladbi na 

kitaro in zapel. Ob prijetni glasbi smo pomalicali in se nato vrnili v šolo. 

 

                                                                                                            Ula Bohorč, Sara Kostevc 



PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN MATERINSKEM DNEVU 

V torek, 20. marca, smo na naši šoli organizirali prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu, 

obenem pa smo obeležili še 70. obletnico delovanja Kulturnega društva Anton Aškerc Koprivnica. 

Vse zbrane so s svojim petjem, plesom in igranjem poleg naših učencev navdušili še otroci iz vrtca.  

 

 

Na koncu so oder zasedli še člani ansambla Pušeljc, v katerem igra naša bivša učenka Lucija, in 

glasbena skupina iz Krškega. Kulturno društvo je poskrbelo za razstavo ročnih del, zaigrali pa so tudi 

del Cankarjeve črtice Skodelica kave.                                                                                                                          

                                                                                                                         Sara Kostevc, 9. r. 



 

                                                                                                              Maja Pečnik, 4. r. 

 

 

 

JUMICAR NA OBISKU 

 

 

V petek, 23. marca 2018, je bil na obisku Jumicar. Gospod Zmago nam je razlagal, kako se 

moramo obnašati v prometu. Po malici smo odšli ven, razdelili smo se v tri skupine po štiri. 

Super se je bilo voziti z avtomobilčki. Bili so trije rdeči, en zelen in en moder. Vsi so bili na 

bencin. Potem smo še enkrat preleteli vse, kar smo se naučili. Naučili smo se, da če vsi 

upoštevamo svoje dolžnosti, ne potrebujemo besede pravica. Čez cesto gremo, ko se promet 

ustavi ali ko nikogar ni.  

 

                                    Urban Cehte, 3. r. 

 

Gospod Zmago nam je predstavil njihov projekt in nas naučil veliko o prometu, npr. kako se 

varno prečka cesto, kako se obnašati v avtu in kako v prometu ostati živ. Najbolj všeč mi je 

bilo, ko sem sedla v avto in se začela peljati. Čeprav je bil mrzel dan in me je zeblo v roke, 

ko sem držala volan, mi je bilo vseeno zelo všeč in tisti dan sem se najbolj zabavala. 

         

                                                                                                               Ajda Krivec, 3. r. 

 

  



Gospod Zmago nam je povedal, da moraš v prometu ostati živ in ko hodiš, moraš hoditi mirno 

in opazovati. Na koncu smo dobili v roke bonbon in vozniško dovoljenje.  

         

                                                                                                                  Lana Mirt, 3. r. 

 

 
 

V prometu je najbolj pomembno ostati živ. Gospod Zmago nam je povedal, da se v prometu 

večina ljudi ne drži pravil. Nevarno je, če imajo ljudje v prometu slušalke v ušesih, kapuce na 

glavi. Na igrišču je bila postavljena proga, tam smo se vozili z avtomobilčki. Postavljeni so 

bili prometni znaki in semafor. Imela sem se zelo dobro, ta dan mi je bil zelo všeč.  

         

                                                                                                           Katja Klavžar, 3. r. 

  



DRUŽENJE S PARAOLIMPIJCI 

 

V petek, 30 marca 2018, smo na naši šoli izvedli malce drugačen športni dan, kot smo jih bili vajeni 

do sedaj. Medse smo namreč povabili športnike invalide in izvedli PARAOLIMPIJSKI ŠPORTNI 

DAN.  

 

Pri projektu, ki ga izvaja Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, je poudarek 

predvsem na predstavitvi in promociji športa invalidov.  

Učenci celotne šole smo, razdeljeni v skupine, prisluhnili predstavitvi paraolimpijskih športov, ki so 

prilagojeni različnim vrstam in stopnjam invalidnosti, kot so na primer gibalno ovirani, gluhi in 

naglušni, slepi in slabovidni.   

Spoznali smo življenjsko zgodbo športnice invalidke, ki se je rodila brez leve roke pod komolcem, 

zato uporablja ročno protezo, a se kljub temu uspešno ukvarja s športom. Za slovensko reprezentanco 

namreč igra sedečo odbojko. 

 

Praktični del je potekal po postajah, in sicer smo se učenci v štirih skupinah preizkusili v igranju 

košarke na vozičkih, v golbalu, v igranju odbojke sede ter poligonu z vozički.  

 

 

 

 



 

 

Golbal je igra, podobna rokometu, ki jo igrajo slepi. Ker ne vidijo, imajo žoge, ki jih uporabljajo pri 

igri, zvončke, ki igralcem pomagajo, da ugotovijo, s katere strani se jim žoga približuje.  

 

Zaključni del dneva je bila tekma paraolimpijcev, ki so za nas odigrali tekmo košarke na vozičku in 

tako prikazali enega izmed paraolimpijskih športov v njegovi tekmovalni obliki.  

Dan je bil nadvse zanimiv in tudi poučen, saj so nam športniki invalidi pokazali, da z ogromno mero 

vztrajnosti, izredno voljo in trdim delom zmorejo doseči marsikaj. 

  

                                                                                               

 

 

 

 



SKUPAJ PROTI NASILJU 

V četrtek, 5. aprila 2018, smo imeli učenci celotne šole naravoslovni dan z naslovom SKUPAJ PROTI 

NASILJU, dejavnosti pa so se po razrednih skupnostih razlikovale.  

Učenci prvih dveh razredov so sodelovali v dveh delavnicah, in sicer Sprejemanje drugačnosti, ki je 

temeljila na knjižni predlogi Svetlane Makarovič z naslovom Veveriček posebne sorte ter delavnici 

Moč besede. Dan so zaključili z različnimi družabnimi igrami.  

Tretješolci so imeli predstavitev CAP programa, v katerem so izvajalke učencem podale napotke, 

kako ravnati v nevarnih situacijah, v katerih se lahko znajdejo. 

Četrto- in petošolci so najprej izdelali plakat »Kdo sem jaz?« in se pogovarjali o prijateljstvu, 

nadaljevali pa s pravljico Jabolko gospoda Peabodyja.  

Učenci šestega in sedmega razreda so se seznanili z vrstami nasilja in po skupinah reševali delovne 

liste o medvrstniškem nasilju. Izdelali so tudi plakat proti nasilju, dan pa zaključili s pogovorom o 

nasilju in družabnimi igrami. 

Učenci osmega in devetega razreda pa so najprej prisluhnili predavanju kriminalistke Mirjam Repovž 

o pasteh mladostništva in spletnem nasilju. Ogledali so si film Cyberbully, se o njem pogovorili ter 

se podrobno seznanili s pravili ravnanja na spletu. 

Skozi različne dejavnosti in delavnice smo učenci spoznali, kje vse na nas prežijo nevarnosti in na 

kaj vse moramo biti pozorni v vsakdanjih situacijah in tudi v virtualnem svetu.  

 

 



DAN ŠOLE – UČIMO SE SKUPAJ 

V petek, 20. aprila 2018, je na naši šoli potekal dan šole, ki smo mu dali naslov Učimo se skupaj. 

Učenci od prvega do četrtega razreda so ustvarjali v različnih delavnicah, in sicer matematični, 

ustvarjalni, računalniški, glasbeni in likovni. Učenci od petega do devetega razreda pa smo razdeljeni 

v mešane skupine obiskali pet delavnic. 

V matematični delavnici smo se naučili računati kot stari Grki, v angleški delavnici smo izvedeli 

veliko novih dejstev 

o Veliki Britaniji in 

znanih Britancih, v 

športni delavnici pa 

smo si pogledali 

največje dosežke 

naših športnikov. V 

okviru zgodovinske 

delavnice smo se 

učili različnih pisav, 

na primer cirilice ter 

japonskih pismenk, 

pri delavnici 

biologije pa smo iz 

čebule in banane 

izolirali DNK. 

 

Po končanih 

delavnicah smo se 

zbrali v zgornjih 

prostorih, kjer nam 

je g. Štih predstavil 

razstavo ki je bila ta 

teden na ogled v 

naši avli, in sicer o 

izgnancih in šolanju 

med 2. svetovno 

vojno. Imeli smo se 

lepo in želimo si, da 

se tak dan čim prej 

ponovi.            

 Sara Kostevc, 9. r. 



 

                                                            Običajen aprilski dan?                            Tea Resnik, 3. r. 

 



V počastitev DNEVA ZEMLJE, ki ga praznujemo 22. aprila, so naši učenci v besedi in sliki 

ustvarjali na temo OPRAŠEVALCI.     

                                                                                                                            Ula Bohorč, 8. r. 

Opraševalci 

Bil je lep in topel spomladanski dan. Na travniku so že cvetele vse cvetlice in kar dišalo je po 

cvetnem prahu. To pa je pomenilo, da so svoje delo lahko začeli opraševalci. To so živali, ki 

oprašujejo. Opraševanje ali polinacija je prenos pelodnih zrn iz prašnikov na brazdo pestiča 

kritosemenk, golosemenk. Ta prenos je ključen za spolno razmnoževanje rastlin. 

Na t. i. delo so prišli vsi tega zmožni. Najprej so prišle čebele, potem čmrlji in še prelepi metulji, 

prišli so tudi kolibriji, le netopirji niso prišli na plan. 

Polinacija se je začela, a prišlo je do zmede in prepiranja, saj se čebele niso mogle dogovoriti z 

metulji, kdo bo opraševal kateri cvet. Isti spor so imeli tudi kolibriji in čmrlji. Ti so se celo tako 

grozno skregali, da bi se skoraj pobili. 

Potem pa je pred vse kregajoče se stopila mala, vendar glasna čebelica, imenovana Medina. Priletela 

je na najvišji cvet in glasno povedala, da nima smisla, da se prepirajo in da je bolje, da si travnik lepo 

razdelijo. In tako so tudi storili. Lep čas je bil mir, a po nekaj tednih je prišel na travnik lastnik, in to 

s kosilnico. Pokosil je vse cvetje in odšel. Ko so živali prišle tja in uzrle ta prizor, so se začele med 

seboj obtoževati za to, kar se je pripetilo. Vsi povprek so se kregali, celo čebelica Medina, ki je prej 

vse mirila. Potem pa je pozornost dobil kolibri Švig in jih nagovoril, da obtoževanje ne bo ničesar 

rešilo, le nov dom bodo kasneje našli. Tako so se vsi opraševalci odpravili iskat nov dom. Iskali so 

povsod, a vse je bilo pokošeno. Nazadnje so prišli do malega vrtička, polnega rož vseh vrst. Odločili 



so se, da bodo tam ostali in opraševali. Edini problem je bil prostor. Morali so se sprijazniti, da bodo 

sobivali. A problem s prostorom ni trajal več dolgo, saj so vsi delali pridno in opraševali, tako da je 

vrt kmalu postal zelo velik. Vsi opraševalci so ta vrt oboževali in ko ga je našel nek popotnik, so se 

najprej ustrašili, da ga bo uničil, a ga ni. Posnel in objavil je prekrasne fotografije in veliko ljudi z 

vseh koncev sveta si ga je prišlo ogledat. Ta vrt obstaja še danes in še večji ter še bolj raznolik je prav 

zaradi opraševalcev, ki svoje delo odlično opravljajo in se hkrati med sabo tudi razumejo. 

                                                                                                                       Zoja Bogovič, 8. r.                                                                                                  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Klemen Černelič, 3. r. 

 

 

 

 

 

 

Brina 

Brili, 

2. r. 



ŠPORTNI DAN ATLETIKA 

 

V torek, 8. maja 2018, smo imeli učenci celotne šole športni dan, in sicer atletiko, zato smo cel šolski 

dan preživeli zunaj, na svežem zraku. 

Zjutraj smo se najprej ogreli, nato pa se razdelili v več manjših skupin, in sicer po starosti in spolu. 

Najprej so prišli na vrsto mlajši učenci, ki so se prvi pomerili v teku na 150 metrov, starejši pa smo 

jih pri teku glasno spodbujali. Kmalu smo bili na vrsti tudi starejši, ki smo se pomerili v šestih 

disciplinah, in sicer teku na 60 in 300 metrov, skoku v višino ter daljino, metu vortexa ter krogle. 

Čisto na koncu smo stiskali pesti na naše najstarejše skakalce v višino. Po zaključenih vseh šestih 

disciplinah in malici je sledila podelitev priznanj najuspešnejšim tekmovalcem, saj je, kot na vseh 

tekmovanjih, v vsaki disciplini nekdo blestel bolj kot drugi.   

Športni dan nam je bil zelo všeč in upamo, da se ponovi čim večkrat.  

                                                                                                            

                                                                                                                         Sara Kostevc, 9. r. 

 

OBČINSKO TEKMOVANJE IZ ATLETIKE 

 

V petek, 11. maja 2018, smo se posamezni učenci od 6. do 9. razreda odpravili v Krško na občinsko 

tekmovanje iz atletike, ki ga je ponovno gostila OŠ Jurija Dalmatina Krško.  Udeležili smo se ga 

učenci, ki smo na šolskem tekmovanju dosegli najboljše rezultate. Po malici smo odšli na avtobus, ki 

nas je peljal do šole, za katero je bilo ogromno igrišče, na katerem so že potekale priprave. 



Tekmovanje se je začelo s skokom v daljino mlajših dečkov in nato deklic, končalo pa se je s štafeto. 

Glede na število udeležencev smo dosegli odličen rezultat, saj smo domov odnesli kar pet medalj.  

Zala Bohorč je v skoku v daljino osvojila zlato medaljo, Mitja Ameršek je osvojil srebrno medaljo v 

metu vortexa, tretje mesto in s tem srebrno medaljo pa so osvojili Anže Resnik v skoku v daljino, 

Klemen Motoh v teku na 300 metrov ter ženska štafeta v sestavi Sara Kostevc, Zoja Bogovič, Ula 

Bohorč ter  Zala Bohorč. 

Ob pol enih nas je avtobus odpeljal nazaj v šolo, kjer je nekatere že čakalo kosilo. 

                                                                                                                               Maj Pirc, 6. r 

 

 

V torek, 22. maja 2018, pa je v Kostanjevici na Krki potekalo občinsko atletsko tekmovanje v 

mnogoboju za učence do četrtega razreda. Tudi tukaj so naši učenci pokazali, iz kakšnega testa so, 

saj so se domov vrnili z dvema medaljama. Maja Pečnik je v mnogoboju osvojila zlato medaljo, Taja 

Krnc pa srebrno. 

 

                                                                                                                                 Maj Pirc, 6. r 

 

 

 

 

 



SREČANJE Z LOVCEM, VEČER IN NOČ V ŠOLI 

 

V petek, 11. maja 2018, smo imeli krasen dan. Starši so nas pripeljali v šolo ob štirih popoldan 

in zbrali smo se v šolski garderobi, nato pa smo se odpravili na krajši pohod. Zraven nas je 

hodila lovka in nas pospremila do lovca. Povedala sta nam veliko poučnih stvari in nam 

pokazala spodnje čeljusti od srn in jelenčkov, čekane divje svinje in lobanje od srnjakov.  Vse 

sta nas popeljala tudi do 

lovske opazovalnice in 

po dva in dva smo smeli 

gor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po poti nazaj smo nabirali suhljad. Ko smo prispeli v šolo, smo ga odvrgli na kup in zakurili 

ogenj.  

 

 



 

Pekli smo si hrenovke in pili sok. Uživala sem v poslušanju čričkov ter jedla hrenovko in kruh. Po 

večerji smo tudi zapeli in zaplesali okrog ognja.  

 



Potem smo odšli v svoje razrede in si umili zobe. Zelo razburljivo je bilo, ko smo spali v telovadnici. 

Ko smo se zbudili, smo pojedli zajtrk. Ob osmih zjutraj so v šolo prišli starši. Skupaj smo odšli na 

dolg pohod. Ustavili smo se v Planinčevi gorci. Odšli smo naprej. Zelo, zelo dolgo smo hodili. V šoli 

nas je čakal topel golaž in sok. Malo smo se še igrali in potem smo vsi odšli domov. Zelo mi je bilo 

všeč.  

                         Ajda Krivec, 3. r. 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Kozole, 1. r. 



DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ 

 

V soboto, 12. maja 2018, smo se učenci odpravili v šolo, saj smo z delovno soboto nadomestili pouka 

prost dan v mesecu februarju. Kljub temu pa ta dan ni bilo pouka, saj smo izvedli športni dan, in sicer 

dan druženja in gibanja vseh generacij, ki ga sicer izvajamo vsako leto.  

Malce pred 8. uro zjutraj smo se vsi učenci skupaj z našimi učitelji ter starši, brati, sestrami pa tudi 

nekaterimi babicami in dedki, zbrali na ploščadi pred šolo. Gospod ravnatelj nas je v uvodnem govoru 

lepo pozdravil in se zahvalil članom Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Kamen za postavljeno 

varovalno mrežo ob šolskem igrišču, nato pa smo se odpravili na pohod. Kar lepo število pohodnikov, 

okoli 170, se nas je napotilo proti Gorjanam, naš prvi postanek pa je bil pri gospodu Ivanu Planincu, 

kjer smo se malce okrepčali. Pot smo po številnih vzponih nadaljevali proti Veterniku, nazaj v šolo 

pa smo se vrnili skozi Prevole. Pot je bila precej razgibana in marsikomu se je prilegel še kakšen 

postanek na poti. Po vrnitvi v šolo smo se okrepčali z okusnim golažem, nato pa se ravno prav utrujeni 

vrnili domov. 

 

                                                                                                                       Ula Bohorč, 8. r. 

 

 

 

 

 

 



NA GRADU RAJHENBURG 

 

22. maja 2018 smo učenci 9. razreda obiskali Grad Rajhenburg. Ogledali so si stalno razstavo 

Slovenski izgnanci 1941-1945 in spoznali usodo družin ter posameznikov, ki so zaradi nemške 

okupacije v času druge svetovne vojne morali zapustiti svoje domove. Prebirali so zgodbe slovenskih 

izgnancev in prisluhnili njihovim ustnim pričevanjem, raziskovali so zgodbe predmetov, povezanih 

z družinami, izdelali pa so si tudi t. i. pasjo svetinjico. Veliko zanimivega so izvedeli tudi o trapistih 

v Rajhenburgu, aktivno in poučno dopoldne pa so zaključili z ogledom odličij Primoža Kozmusa, 

najboljšega slovenskega atleta. 

 

 

                                                                                                                                 

Devetošolci 

 

 

 

 

 

  



DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V VELIKEM KANUJU 

 

Učenci 9. razreda smo se v sredo, 23. maja 2018, udeležili državnega prvenstva osnovnih šol v 

velikem kanuju, ki je potekalo na reki Savi v Brestanici. Kljub temu, da smo se nekateri s tem športom 

srečali prvič, smo se odlično odrezali. Najprej je bil čas za trening, kjer smo pod vodstvom Kajakaške 

zveze Slovenije spoznali opremo, pravilno uporabo vesel in taktiko veslanja. Nato je sledilo 

tekmovanje. V kvalifikacijah smo zasedli 11. rezultat med 22 ekipami in se uvrstili v četrtfinale, kjer 

pa smo naleteli na močnejše ekipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kljub temu smo obe vožnji izpeljali brez večjih tehničnih težav in dokazali, da se da s skupnim delom 

v zelo kratkem času marsikaj naučiti. Organizator je vsem udeležencem omogočil tudi preizkus 

kajakov in supov, kar smo seveda s pridom izkoristili. 

Mitja Ameršek, 9. r. 

 

 

 

                                  

  



PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI 

 

V ponedeljek, 28. 5. 2018, je v Brežicah potekalo področno atletsko prvenstvo v atletiki, katerega se 

je udeležilo osem učenk in učencev naše šole.   

Glede na rezultate, s katerimi so se učenci uvrstili na tekmovanje, smo lahko upali tudi na kakšno 

medaljo, predvsem pa smo si zadali cilj, da izboljšamo svoje rezultate, kar nam je v glavnem tudi 

uspelo.  

Pri mlajših deklicah je Zali zmanjkal zgolj en centimeter do medalje,  starejše deklice pa so z odliko 

opravile svoje discipline. Tako kot mlajša Zala je tudi starejša Ula  osvojila nehvaležno 4. mesto pri 

metu vortex-a.  Zoja je v skoku v daljino dosegla 5. mesto, Sara pa se je pogumno borila z 

najhitrejšimi in bila na koncu osma v teku na 60 metrov. 

Prav tako so se odlično odrezali starejši dečki. Klemen je v teku na 300 metrov izboljšal svoj dosežek 

iz Krškega in s 5. mestom ni veliko zaostal za medaljo. Mitja se je pri metu vortex-a srečal z močno 

konkurenco, ki mu ni dovolila blizu, junak dneva pa je Anže, ki je v skoku v daljino s skokom 5, 49 

metra osvojil 3. mesto. 

Posebna zgodba sta obe naši štafeti, saj sta navdušili s svojo borbenostjo in usklajenostjo. Fantje so 

se zelo približali meji 50 sekund, pod katero tečejo le odlične ekipe.  Dekleta pa so kljub manjši 

napaki pri zadnji menjavi dosegle svoj rekord. 

Še enkrat čestitke vsem, ker so s svojo prizadevnostjo, ekipnim duhom in dosežki uspešno 

predstavljali našo šolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša ekipa: mala, a zelo ponosna na dosežke 

  



OGLED OPERNE PREDSTAVE 

 

V ponedeljek, 28. maja 2018, smo imeli učenci od šestega do devetega razreda kulturni dan. Odpeljali 

smo se v Ljubljano, kjer smo si v tamkajšnji operni hiši ogledali operno predstavo Pepelka. Takoj po 

prihodu smo imeli organiziran tridesetminutni ogled ustanove. Videli smo Orfejev salon, kjer je bila 

nekoč kavarna. Ogled smo nadaljevali v ložah, od koder smo si ogledali dvorano, nato oder in 

orkestrsko jamo, nazadnje pa smo se odpravili še v zaodrje. Po ogledu hiše smo imeli pol ure časa za 

malico, nato pa se odpravili na ogled predstave. Opera Pepelka je predstavila zgodbo o Pepelki, ki je 

imela zlobnega očima in polsestri, na koncu pa se je kljub vsem zapletom in težavam poročila s 

princem. Predstava je bila zanimiva, potekala pa je v italijanskem jeziku. Ker je trajala dobre tri ure, 

smo bili zopet lačni, zato smo si privoščili še eno malico, tokrat v McDonaldsu.  

 

                                                                                                                      Blažka Gerzina, 7. r. 

 

 

 

 

 



SPOZNAVAJMO SLOVENIJO 

 

Učenci od četrtega do devetega razreda smo se 5. junija 2018 odpravili na ekskurzijo po Sloveniji. 

Po dolgi vožnji smo prispeli na Primorsko in se odpravili na ogled Sečoveljskih solin. Tam smo videli 

bazenčke, v katerih pridobivajo sol in si ogledali kratek predstavitveni film, ki nam je bil zelo 

zanimiv.  

 

 

Nato smo nadaljevali pot proti Piranu, točneje proti Tartinijevemu trgu, kjer smo si ogledali  

tamkajšnji akvarij. Razdelili  smo se v dve skupini – mlajšo in starejšo. Medtem ko je imela ena 

skupina voden ogled akvarija, si je druga skupina privoščila malo osvežilnega sladoleda. V akvariju 

smo videli različne vrste rib ter rakovic, ki smo jih lahko tudi prijeli. Čakala nas je še dolga pot 

domov, kamor smo se že kar malo lačni vrnili v večernih urah. 

Ta dan je bil zanimiv in vsekakor poučen. 

 

                                                                                                                     Domen Mirt. 7. r. 

 

 

 

  



OBČINSKI PRVAKI V TEKMOVANJU ZA ČISTE IN ZDRAVE ZOBE 

 

Proti koncu šolskega leta smo učenci petega razreda izvedeli lepo novico. Letos smo se še posebej 

potrudili pri umivanju zob in osvojili prvo mesto na šoli v Tekmovanju za čiste in zdrave zobe ob 

zdravi prehrani. Še boljša novica pa je ta, da smo se učenci OŠ Koprivnica uvrstili čisto na vrh.  S 

tem je OŠ Koprivnica med desetimi sodelujočimi šolami osvojila prvo mesto v občini Krško. Bravo 

Koprivnica! 

 

                                                                                                                      Larissa Resnik. 5. r.  

 

 

 

 

 

 

 



OTVORITEV PRIKAZOVALNIKA HITROSTI »VI VOZITE« 

 

V sredo, 13. junija 2018, smo se učenci in zaposleni zbrali na parkirišču ob novem prikazovalniku  

hitrosti, ki voznike opozarja na morebitno prekoračitev hitrosti. Dogodka so se med drugim udeležili 

mag. Miran Stanko, župan Krškega, ga. Polonca Seničar iz Zavarovalnice Triglav ter njihov 

ambasador, g. Primož Kozmos. Občina Krško sodeluje z Zavarovalnico Triglav in podjetjem 

Sipronika pri projektu Varna Pot, katerega glavni cilj je zagotavljanje prometne varnosti.  

Prikazovalnik hitrosti stoji tik pred našo osnovno šolo, kjer je omejitev hitrosti 50 km/h, vendar pa 

opažamo, da skoraj tretjina voznikov to zakonsko določeno mejo hitrosti prekorači. V šolo in iz nje 

dnevno prihajajo in odhajajo tudi mlajši učenci in otroci iz vrtca, zato je omejitev hitrosti na tem 

mestu še toliko pomembnejša.  

Program so popestrili naši učenci, ki so zapeli, zaplesali in zaigrali ter s tem ozaveščali o prometni 

varnosti. 

                                                                                                    Zoja Bogovič, Ula Bohorč, 8. r. 

                                         

 

 

 

 

 



DOSEŽKI UČENCEV 

 

V šolskem letu 2017/2018 so naši učenci dosegli naslednje uspehe na tekmovanjih: 

 

UČENEC/ UČENKA TEKMOVANJE DOSEŽEK 

Zoja Bogovič, 8. r. 
Šolsko tekmovanje v 

znanju angleščine 
BRONASTO PRIZNANJE 

Zoja Bogovič, 8. r. 

Ula Bohorč, 8. r. 

Sara Kostevc, 9. r. 

Šolsko tekmovanje v 

znanju o sladkorni bolezni 
BRONASTO PRIZNANJE 

Klemen Motoh, 9. r. 

Sara Kostevc, 9. r. 

Šolsko tekmovanje v 

znanju angleščine 
BRONASTO PRIZNANJE 

Klemen Motoh, 9. r. 
Občinsko prvenstvo v 

krosu 
2. MESTO 

Vid Planinc, 1. r. 

Ula Bohorč, 8. r. 

Anže Resnik, 9. r. 

Občinsko prvenstvo v 

krosu 
3. MESTO 

Zoja Bogovič, 8. r. 
Državno tekmovanje v 

znanju o sladkorni bolezni 
SREBRNO PRIZNANJE 

Sara Kostevc, 9. r. 
Področno tekmovanje v 

znanju angleščine 
SREBRNO PRIZNANJE 

Zoja Bogovič, 8. r. 
Državno tekmovanje v 

znanju angleščine 
ZLATO PRIZNANJE 

Sara Kostevc, 9. r. 

Zoja Bogovič, 8. r. 

Maj Pirc, 6. r. 

Larissa Resnik, 5. r. 

Manica Maja Božičnik, 4. r. 

Šolsko tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje 
BRONASTO PRIZNANJE 

Zoja Bogovič. 8. r. 
Šolsko tekmovanje v 

znanju zgodovine 
BRONASTO PRIZNANJE 

Sara Kostevc, 9. r. 

Zoja Bogovič, 8. r. 

Šolsko tekmovanje v 

znanju astronomije 
BRONASTO PRIZNANJE 



 

UČENEC/ UČENKA TEKMOVANJE DOSEŽEK 

Domen Planinc, 8. r. 
Šolsko tekmovanje v znanju 

fizike 
BRONASTO PRIZNANJE 

Vid Planinc, 1. r. 

Nejc Pertinak, 1. r. 

Jure Bračun, 1. r. 

Tinkara Jagrič, 1. r. 

Miha Novak, 1. r. 

Brina Brili, 2. r. 

Tian Omerzel, 2. r. 

Pia Vertovšek, 2. r. 

Žan Klavžar, 2. r. 

Aljaž Jagrič, 3. r. 

Lana Mirt, 3. r. 

Tea Resnik, 3. r. 

Urban Cehte, 3. r. 

Filip Osojnik, 3. r. 

Karmen Kavčič, 4. r. 

Taja Krnc, 4. r. 

Nika Penič, 4. r. 

Jernej Bračun, 5. r. 

Lea Horvatiček, 6. r. 

Matic Pečnik, 6. r. 

Zala Bohorč, 6. r. 

Eva Osojnik, 6. r. 

Maj Pirc, 6. r. 

Vid Župevc, 7. r. 

Šolsko tekmovanje v znanju 

naravoslovja 
PRIZNANJE KRESNIČKA 

Lea Horvatiček, 6. r. 

Zala Bohorč, 6. r. 

Lucija Pilpah, 6. r. 

Nejc Piletič, 6. r. 

Maj Pirc, 6. r. 

Blažka Gerzina, 7. r. 

Domen Planinc, 8. r. 

Ula Bohorč, 8. r. 

Sara Kostevc, 9. r. 

Angleška bralna značka SREBRNO PRIZNANJE 

Natalija Penič, 6. r. 

Jan Resnik, 6. r. 

Eva Osojnik, 6. r. 

Maja Božičnik, 6. r. 

Zoja Bogovič, 8. r. 

Angleška bralna značka ZLATO PRIZNANJE 



 

UČENEC/ UČENKA TEKMOVANJE DOSEŽEK 

Vid Planinc, 1. r. 

Miha Novak, 1. r. 

Lucija Vodopivec Škoberne, 1. r. 

Jure Bračun, 1. r. 

Tinkara Jagrič, 1. r. 

Klemen Kos, 1. r. 

Mark Vovčko, 1. r. 

Martin Zorko, 1. r. 

Brina Brili, 2. r. 

Maj Gorjup, 2. r. 

Barbara Černelič, 2. r. 

Nina Kelher, 2. r. 

Aljaž Jagrič, 3. r. 

Ajda Krivec, 3. r. 

Katja Klavžar, 3. r. 

Filip Osojnik, 3. r. 

Tea Resnik, 3. r. 

Kaja Kukovič, 4. r. 

Taja Krnc, 4. r. 

Karmen Kavčič, 4. r. 

Larissa Resnik, 5. r. 

Jan Resnik, 6. r. 

Maja Božičnik, 6. r. 

Eva Osojnik, 6. r. 

Šolsko matematično 

tekmovanje 
PRIZNANJE KENGURU 

Domen Planinc, 8. r. 

Sara Kostevc, 9. r. 

Šolsko matematično 

tekmovanje 
BRONASTO PRIZNANJE 

Maja Pečnik, 4. r. 

Karmen Kavčič, 4. r. 

Kaja Kukovič, 4. r. 

Manica Maja Božičnik, 4. r. 

Posavsko čebelarsko 

tekmovanje 
ZLATO PRIZNANJE 

Maja Pečnik, 4. r. 

Karmen Kavčič, 4. r. 

Taja Krnc, 4. r. 

Manica Maja Božičnik, 4. r. 

Državno čebelarsko 

tekmovanje 
SREBRNO PRIZNANJE 

Kaja Kukovič, 4. r. 

Larisa Gortan, 4. r. 

Državno čebelarsko 

tekmovanje 
BRONASTO PRIZNANJE 

  



UČENEC/ UČENKA TEKMOVANJE DOSEŽEK 

Ula Bohorč, 8. r. 
Evropa v šoli – državni 

nivo 
3. MESTO 

Zoja Bogovič, 8. r. 

Sara Kostevc, 9. r. 

Področno tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje 
SREBRNO PRIZNANJE 

Katarina Urbanč, 9. r. 

Domen Mirt, 7. r. 

Blažka Gerzina, 7. r. 

 

Nemška bralna značka SREBRNO PRIZNANJE 

Domen Planinc, 8. r. 
Področno tekmovanje v 

znanju fizike 
SREBRNO PRIZNANJE 

Maja Pečnik, 4. r. 

Taja Krnc, 4. r. 

Občinsko tekmovanje v 

atletskem troboju 

1. MESTO 

2. MESTO 

Zala Bohorč, 6. r. 

Zoja Bogovič, 8. r. 

Ula Bohorč, 8. r. 

Sara Kostevc, 9. r. 

Občinsko tekmovanje v 

atletiki – štafeta 4 x 100 m 
3. MESTO 

Zala Bohorč, 6. r. 
Občinsko tekmovanje v 

atletiki – daljina 
1. MESTO 

Anže Resnik, 9. r. 
Občinsko tekmovanje v 

atletiki – daljina 
3. MESTO 

Klemen Motoh, 9. r. 
Občinsko tekmovanje v 

atletiki – 300 m 
3. MESTO 

Mitja Ameršek, 9. r. 
Občinsko tekmovanje v 

atletiki – vortex 
2. MESTO 

Maja Pečnik, 4. r. 

Arja Maruša Emeršič, 3. r. 

Področno tekmovanje v 

atletskem troboju 

1. MESTO 

3. MESTO 

Anže Resnik, 9. r. 
Področno tekmovanje v 

atletiki – daljina 
3. MESTO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPRIVA – glasilo Osnovne šole Koprivnica 

Pri nastajanju glasila so sodelovali člani novinarskega krožka. 

Mentorica: Andrejka Šerbec 

Izšlo v juniju 2018. 


