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Pozdravljeni, bralci Koprive! 

 

Za nami je še eno šolsko leto. Za nekatere se je končalo prehitro, za druge se je vleklo po 

polžje, vsi pa smo ga bili veseli. Osvajali smo nova znanja, si širili obzorja ter sklepali nove 

vezi in nova prijateljstva.  

Pred nami je čas počitnic – naj bo brezskrben, poln novih spoznanj in prijetnih doživetij, da 

boste polni pozitivnih vtisov jeseni znova sedli v šolske klopi. Spočijte se in razvedrite, da bo 

vaš korak v novo šolsko leto spočit in lahkoten. 

 

 

                                                                                              Mentorica novinarskega krožka 

                                                                                                          Andrejka Šerbec 

 

 

 

Lina Kukovič, Ula Ojsteršek, 3. r. 

 

 

 



ŠOLA V NARAVI - NEREZINE, 8. – 13. 9. 2021 

Učenci 5. in 6. razreda smo preživeli začetek septembra v šoli v naravi v Nerezinah. V 

zgodnjih jutranjih urah smo se 8. septembra odpeljali iz Koprivnice.  

 

Okoli poldneva smo prispeli v s soncem obsijano naselje, kjer je iz kuhinje že dišalo po 

okusnem kosilu. Najprej smo si napolnili že lačne želodčke, potem pa smo se vselili v hišice. 

Razpakirali smo stvari in si pripravili najnujnejše za na plažo.  

 



Preden smo šli na obalo, smo obnovili pravila, ki se jih moramo držati, da bo naše bivanje 

varno in prijetno.  Učenci smo pokazali svoje plavalne sposobnosti, ugotovili smo, da smo 

prav vsi dobri plavalci. Proti večeru smo se vrnili s plaže. Ker je bilo do večerje še nekaj časa, 

smo dobili dnevnike, v katere smo zapisovali svoje vtise.  Ogledali smo si zemljevid, na 

katerem je bila označena pot, po kateri smo se pripeljali.  

 

 



Naslednje dni smo imeli ustaljen urnik, kjer so se prepletali jutranja telovadba, plavanje, 

poukom in večerne aktivnosti. Učenci smo iz dneva v dan izboljševali svoje plavalne tehnike. 

 

Ob koncu šole v naravi smo prav vsi osvojili Delfinčka. Tisti najuspešnejši so prejeli zlato 

priznanje. Dva večera smo preživeli v mestu Nerezine, kjer smo raziskovali na stojnicah, 

kupili spominke in polizali sladoled.  

 



Nekega jutra smo se zbudili, ko je bila še trda tema. Vzeli smo nahrbtnike in se odpravili na 

Televrin. Ob vznožju smo opazovali čudovit sončni vzhod, ki nas je opominjal, da moramo 

hitro proti vrhu, da ne bi hodili po vročini. Po dveh urah smo prispeli na vrh, ki nas je obdaril 

s čudovitim razgledom. Na vrhu smo se okrepčali, se poslikali in odpravili v dolino.  

 

Pri pouku smo obravnavali različne vsebine.  

 



Preizkusili smo se v pisanju pesmi, opazovali smo rastline, ki rastejo v Sredozemlju in živali, 

ki jih najdemo v priobalnem svetu. Spoznali smo čisto pravo veliko spužvo, morsko kumaro, 

ježka in ježevko, različne vrste školjk, lupino leščurja… 

 

Preizkusili smo se tudi v igranju minigolfa in odbojke na mivki. 

 



Ob večerih smo se zabavali s čarovniškimi triki našega učitelja Aleša, svoje znanje in 

spretnosti pa pokazali v kvizu Male sive celice.  

 

Zadnji večer smo predstavili in zastopali svoje hišice z različnimi talenti. 

 



Letos smo imeli še posebni privilegij, saj nas je Enej razvajal z zvoki harmonike.  

 

Čas je hitro mineval, malo je bilo domotožja, saj so nekateri učenci bili čisto prvič tako dolgo 

brez staršev, zato je bil za njih to velik korak, ki so ga dobro prestali. Domov smo šli polni 

vtisov in lepih spominov.  

 

                                                                                          učenci petega in šestega razreda 



KULTURNI DAN Z DRUŽINSKIM GLEDALIŠČEM KOLENC 

V petek, 17. septembra, smo imeli učenci od 1. do 5. razreda kulturni dan, in sicer smo si 

ogledali gledališko predstavo, ki so jo uprizorili člani Družinskega gledališča Kolenc. 

Predstava se je imenovala POGUMNI JELEN, govorila pa je o ločevanju odpadkov. Predstava 

nas je naučila, kako pravilno ravnati z odpadki, kam odložiti plastiko in kam papir. Po ogledu 

predstave smo v razredih reševali naloge na temo ločevanja odpadkov, naučili pa smo se tudi 

pesmico o ločevanju odpadkov. V delavnicah, ki so potekale po razredih, smo si izdelali vsak 

svoje stojalo za svinčnike.  Dan je bil zanimiv in je hitro minil. 

                                                                                                                       

                                                                                                                         Iva Bogovič, 5. r. 

V petek, 24. septembra, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda kulturni dan. K nam so prišli 

člani Družinskega gledališča Kolenc, ki so uprizorili gledališko predstavo z naslovom BABI 

NI ODVEČ. Predstava je govorila o medgeneracijskem sodelovanju med najstniki, srednjo in 

starejšo generacijo.  

 

 



 

Po ogledu predstave smo odšli vsak v svoj razred, kjer smo pod vodstvom posameznih 

igralcev reševali zabavne in poučne naloge, ki so se navezovale na vsebino predstave. Tretji 

del kulturnega dne je bil namenjen različnim oblikam sporočanja, s katerimi se vsakodnevno 

srečujemo. S pomočjo kratkih uprizoritev smo  napisali vsak svoj kuharski recept, oglas, v 

katerem smo prodajali različne artikle, ter izvirno reklamo za tobogan. Nato smo se preizkusili 

še v vlogi novinarja in z vprašanji sodelovali na tiskovni konferenci z gospo Anko kolenc, 

ustanoviteljico Družinskega gledališča Kolenc. Nekateri so se s svojimi vprašanji zelo 

izkazali, spet drugi pa so poskrbeli za obilico smeha.  

Zadnji del izredno zanimivega in poučnega kulturnega dne pa je bil kviz, v katerem smo se 

dekleta pomerila proti fantom in seveda zmagala. 



 

Vprašanja na kvizu so se dotikala predstave, nekaj vprašanj pa je preverilo našo splošno 

razgledanost.  

 

Dan je bil izredno zanimiv, poln različnih zanimivih aktivnosti in smeha.                                                                                                                            

                                                                                                                Ajda Krivec, 7. r. 



 

 

Prvošolci smo se učili o življenju nekoč. V razredu smo si pripravili mini muzej starih 

predmetov. Nato pa smo z ogljem še predmete poustvarjali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Živa Omerzu- stari predmeti, risba z ogljem 

 

 



POHOD TREH GENERACIJ 

 

V soboto, 2. oktobra 2021, smo se učenci OŠ Koprivnica skupaj s starši, starimi starši in 

našimi učitelji odpravili na tradicionalni pohod treh generacij. Ob 8. uri smo se zbrali pred 

šolo in se podali na pot.  

 

 

Ker je bilo potrebno upoštevati PCT pogoj, smo hodili v skupinah, in sicer po razredih. Hodili 

smo po okoliških hribih, pot pa nas je vodila po travnikih in gozdovih, deloma pa tudi po cesti. 

Približno na pol poti smo imeli postanek, ki je bil namenjen malici. Pojedli smo sendviče, 

popili vodo ter za dodatno moč pojedli še kaj sladkega, nato pa nadaljevali pot. Po triurnem 

pohodu smo prispeli nazaj pred šolo, se še malo podružili, nato pa odšli domov. Kljub temu, 

da je bila sobota, smo se imeli zelo lepo. 

 

                                                                                                                            Taja Krnc, 8. r. 

 

 

 



 

Kaja Resnik, 3. r. 

 

 

Zarja Preskar, 3. r. 



OTROŠKI PARLAMENT 2021/2022 

V sredo, 4. 10. 2021, smo se učenki 8. in 9. razreda ter mentorica šolskega otroškega 

parlamenta odpravile v Dvorano v parku v Krškem. 4. oktober je bil določen za dan otroka, 

ki se je kasneje razvil v teden otroka. Letošnji teden otroka se začenja s 4. oktobrom, 

zaključuje pa z 10. oktobrom. Na našem srečanju so bili tudi predstavniki drugih šol iz občine 

Krško ter Kostanjevica na Krki. Najprej nas je nagovoril predsednik ZPM Krško g. Vinko 

Hostar, nato pa še župana občin Krško in Kostanjevica na Krki,  g. Miran Stanko ter g. Ladko 

Petretič. 

 

Ker letošnji Otroški parlament poteka pod geslom RAZIGRAN UŽIVAJ DAN, je bil poseben 

gost g. Sašo Vaš, ki nam je opisal svojo življenjsko pot, ki je tesno povezana s športom. 

Njegova športna pot se je začele šele s 13 leti, ko  je začel trenirati karate. Čeprav je bil na 

začetku brez pravega trenerja, je zaradi svoje nadarjenosti in vztrajnosti uspel in se že čez 

nekaj let začel udeleževati različnih tekmovanj, najprej na državnem, nato pa še svetovnem 

merilu. Pri dvajsetih je osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu. Vmes je imel tudi 

hude težave s hrbtenico, zato se je odločil, da bo športno kariero opustil in raje postal trener 

karateja. Zdaj ima svoj Fight Club, kjer trenira tudi reprezentantke. Letošnja tema Otroškega 

parlamenta je MOJA POKLICNA PRIHODNOST in naš gost nam je predstavil, da lahko tudi 

iz športa naredimo uspešen poklic. Povedal nam je tudi, da naj pri izbiranju naše poklicne poti 

sledimo svojim sanjam. Za zaključek srečanja smo imeli različne delavnice, kjer smo se 

preizkusili v številnih igrah ter se ob dobri glasbi imeli zelo lepo.  

                                                                                                                        Maja Pečnik, 8. r. 



 

 

 



 

 



PRI KUNEJEVEM HRAMU 

 

V četrtek, 21. 10. 2021, smo se učenci prvega, drugega in četrtega razreda, skupaj z 

učiteljicama odpravili k spominskemu obeležju v Gorjanah. Ogledali smo si spominsko ploščo 

in se seznanili s pomenom NOB.  

 

 
 

V poklon smo s seboj prinesli cvetje, poslušali zanimivo prigodo o kurirčku in v bližini videli 

zanimive živali. Po prihodu nazaj v šolo pa nas je gospod hišnik razveselil s pečenim 

kostanjem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠE OSONČJE 

V torek, 9. novembra 2021, smo imeli osmošolci z učiteljico fizike in matematike 

naravoslovni dan o našem osončju. Dan smo preživeli v šoli, a smo se vseskozi sprehajali med 

planeti in ostalimi nebesnimi telesi. Izvedeli so veliko novega o Luni in njenih menah, Soncu, 

planetih, omenili pa smo tudi pritlikave planete. Izvedeli smo, da se Uran ne vrti, kot se vrti 

Zemlja, ampak se kotali. Zanimivo nam je bilo, da je med Marsom in Jupitrom pas asteroidov, 

ki se prav tako vrtijo okrog Sonca. Ob spoznavanju podatkov o našem planetu in osončju smo 

se zelo veliko naučili, obenem pa se tudi zabavali. 

 

                                                                                                                      Kaja Kukovič, 8. r. 

 

 

Žana Gregor. 5. r. 

 

 

 

 



NAM SE ROLA BREZ DROG IN ALKOHOLA 

V sredo, 10. novembra 2021, smo imeli učenci 8. in 9. razreda naravoslovni dan, ki smo ga 

poimenovali NAM SE ROLA BREZ DROG IN ALKOHOLA. Osrednja tema so bile droge 

in alkohol. Prvo uro nas je obiskala policistka iz policijske postaje Krško. Z njo smo se 

pogovarjali o škodljivosti drog, o vožnji pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc ter 

o delu policistov nasploh. Nekateri med nami so preizkusili, kako deluje alkotest. Drugo 

šolsko uro je z nami preživela socialna delavka, ki nam je razložila, kako uživanje drog in 

alkohola vpliva na ljudi ter odnose v družini in med prijatelji. Razložila nam je, kako poteka 

zdravljenje v primeru zasvojenosti z drogami ali alkoholom.  

Preostanek naravoslovnega dne pa so bile z nami prostovoljke iz Mladinskega centra Krško. 

Po uvodnem spoznavanju smo se razdelili v skupine in izdelovali plakate o našem razmišljanju 

in razumevanju drog in alkohola. Igrali smo tudi različne igre, povezane s temo dneva. 

Izvedeli smo ogromno pomembnih podatkov, zato se še bolj zavedamo, da moramo drogam 

in alkoholu vedno reči NE. 

                                                                                                                            Taja Krnc, 8. r. 

 

 

 

Lina Kukovič, 3. r. 

 



REFORMATORJI NA ODRU 

V petek, 12. novembra 2021, smo se učenci zadnje triade odpravili v Kulturni dom Krško, 

kjer smo si ogledali predstavo z naslovom REFORMATORJI NA ODRU. Predstave smo se 

zelo veselili, saj sta v njej nastopala Boštjan Gorenc Pižama in voditelj Malih sivih celic, Nik 

Škrlec, ki sta v celoti izpolnila oziroma celo presegla naša pričakovanja.  

Pižama je stopil v čevlje Adama Bohoriča, Nik Škrlec pa je upodabljal njegovega bistrega 

učenca Jurija Dalmatina. Predstava, ki je trajala dobro uro, je bila zelo poučna, saj smo 

izvedeli ogromno o reformatorjih in njihovem pomenu za Slovence in slovenski jezik, hkrati 

pa izredno zabavna, saj sta igralca suhoparne podatke znala začiniti s humorjem.  

 

 

Tako smo na hudomušen in zabaven način izvedeli, kako sta se Adam in Jurij spoznala, kakšna 

je bila njuna skupna pot in kako sta sodelovala pri nastajanju prevoda Biblije ter nastajanju 

prve slovenske slovnice. Seveda se nista mogla izogniti Primožu Trubarju ter prvima 

slovenskima knjigama, Abecedniku in Katekizmu. Na zelo slikovit način smo videli, kako so 

knjige, ki so bile tiskane v Nemčiji, na skrivaj pripotovale v našo deželo.  



 

Predstava nam je postregla z ogromno koristnih podatkov in dokazala, da je s pravim 

pristopom tudi učenje lahko zelo zabavno. 

                                                                                                                    Larissa Resnik, 9. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktoria Kukovičič, 3. r. 



FILMSKE DELAVNICE 

V dneh od 15. do 18. novembra 2021 so se na naši šoli pod vodstvom mentorjev iz JSKD 

odvijale filmske delavnice. V ponedeljek so se z ustvarjanjem filmov s pomočjo mobilnih 

telefonov seznanili peto- in šestošolci, v torek pa smo imeli dejavnosti o ustvarjanju filmov 

učenci 7., 8. in 9. razreda.  Tega dne smo se vsi zelo veselili, saj je bil to edini šolski dan, ko  

telefoni niso bili le dovoljeni, ampak smo jih v šolo dejansko morali prinesti. Naslednja dva 

dni, v sredo in četrtek, pa so delavnice potekale še za učence prvih štirih razredov, ki pa so se 

preizkusili v ustvarjanju animiranih filmov. 

 

Prva dva dni so bili z nami strokovnjaki, ki se ukvarjajo z ustvarjanjem filmov. Dva sta bila 

Slovenca, ki sta nam na začetku razložila, kako nastane film in kdo vse pri ustvarjanju filma 

sodeluje ter nam pokazali par kratkih filmskih izsekov.  



 

Poleg so bile še prostovoljke iz tujine, in sicer  dve iz Ukrajine, ena iz Rusije in ena iz Francije. 

Z njimi smo se morali pogovarjati angleško, kar je bilo kar zanimivo, saj smo tako spoznali, 

koliko angleščine zares znamo.  Kasneje smo se razdelili v skupine s tremi oziroma štirimi 

učenci.  

 



Na začetku smo odšli v svoje matične učilnice in posneli kratek filmček za vajo, da smo videli, 

kako to deluje. Po tej vaji je vsaka skupina naredila scenarij za malo daljši film,  v ta namen 

pa smo imeli na voljo celo šolo! Vsak mentor je pomagal eni skupini. K nam je prišla 

Francozinja Matilda, ki nam je pokazala, kako se pravilno drži kamero, kdaj se video ustavi 

in v kakšni poziciji moraš biti med snemanjem. Ko smo imeli posnete posamezne kadre, smo 

jih s pomočjo mentorjev v aplikaciji InShot uredili in združili v ena sam film, dodali pa smo 

tudi glasbo. Med urejanjem smo z našo mentorico tudi malo poklepetali in jo vprašali kaj o 

Franciji ter kakšna se ji zdi Slovenija. Imeli smo se super. Proti koncu pete ure smo se spet 

dobili v isti učilnici in pogledali filme. Vsak izmed njih je bil izviren in zato na svoj način 

poseben in zanimiv.  

 

 

Prišel je konec dneva dejavnosti, ki je bil zelo zanimiv. Poslovili smo se in se jim zahvalili za 

pomoč in druženje, nato pa pojedli kosilo in se odpravili proti domu. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                  Karmen Kavčič, 8. r. 

 

 

 

 



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Vsak tretji petek v novembru v osnovnih šolah in vrtcih obeležujemo Dan slovenske hrane z 

vseslovenskim projektom Tradicionalni slovenski zajtrk, ki letos poteka že 11. leto zapored. 

Pobudnik projekta je Čebelarska zveza Slovenije. Letošnji slogan je ZAJTRK S SADJEM – 

SUPER DAN, potekal pa je v petek, 19. novembra. Zajtrk je najpomembnejši obrok, saj 

zagotovi energijo za umsko in fizično delo, zmanjša tveganja kroničnih obolenj, pomaga 

vzdrževati telesno težo in poskrbi za boljšo rast in razvoj telesa. 

S projektom želimo ljudi seznaniti o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih 

živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, poudariti pomen kmetijstva in čebelarstva 

za predelavo hrane, in njenem vplivu na okolje ter na splošno ozaveščati mlade o pomenu 

zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. 

Tradicionalna živila, ki so sestavni del zdravega zajtrka, so kruh iz polnovredne, temne moke, 

maslo, med, mleko in jabolko lokalnih pridelovalcev.  

 

Prednosti lokalno pridelane hrane so SVEŽINA, VARNOST IN DOMAČ OKUS, saj je 

domača hrana obrana kasneje kot hrana, ki ima pred sabo dolgo pot, preden pride na 

trgovinske police,  zato ponavadi vsebuje manj konzervansov, ki bi bili drugače potrebni za 

njeno skladiščenje. Vsa hrana je tudi podvržena strogim kontrolnim sistemom od  vil  do vilic. 

Z uživanjem lokalno pridelane hrane hkrati vzpodbujamo domače kmete, ohranjamo izgled 

podeželja in podpiramo domača delovna mesta. 



Z vsebinami in pomenom Tradicionalnega slovenskega zajtrka smo se srečevali in seznanjali 

že ves teden. V torek, 16. novembra, smo imeli v šoli tudi tradicionalno slovensko kosilo, in 

sicer kislo zelje z matevžem in pečenico, v petek, 19. novembra, pa smo se tako kot vsi 

slovenski osnovnošolci dodobra najedli dobrot slovenskega tradicionalnega zajtrka in tako na 

zdrav način začeli dan. Učenci nižjih razredov so na harmoniko zaigrali pesem čebelar ter ob 

njej ubrano zapeli. 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                    šestošolci 

 

Prvošolci smo v okviru slovenskega tradicionalnega zajtrka sodelovali v natečaju- Sadje in 

zelenjava kombinacija je prava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIŠA EKSPERIMENTOV 

 

V torek, 14. decembra, smo imeli učenci celotne šole tehniški dan z naslovom HIŠA 

EKSPERIMENTOV. Ker se zaradi danih epidemioloških razmer nismo mogli odpraviti v 

Ljubljano in si Hišo eksperimentov ogledati v živo, so k nam v Koprivnico prišli njeni 

zaposleni, ki so s seboj pripeljali ogromno zanimivih eksperimentov. Ti so bili razporejeni v 

sedmih učilnicah, učenci pa smo krožili po učilnicah, tako da se je vsak razred udeležil vseh 

delavnic.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Preizkusili smo se tudi v dveh delavnicah. V prvi delavnici smo izdelali tulec, ki s pomočjo 

igre svetlobe naredi to, da stvari vidimo postavljene na glavo.  

 



 

Še zanimivejša se nam je zdela delavnica, ki se je imenovala dogodivščina elektrikologija, 

kjer smo ugotavljali, katere snovi so električni prevodniki in katere snovi delujejo kot 

izolatorji ter navdušeno zaploskali vedno, ko je žarnica zasvetila. 

 

 

 S pomočjo preprostih prevodnikov in elektrike smo skuhali hrenovko in celo kislo kumarico. 

V zadnjem delu tehniškega dneva je sledila evalvacija, kjer smo zapisovali navodila za 

posamezne eksperimente ter svoje vtise in opažanja. 

Nad eksperimenti in delavnicami smo bili čisto navdušeni, zato si želimo, da se še kdaj 

odpravimo v Hišo eksperimentov. 

 

                                                                                                                            Brina Brili, 6. r. 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 

 

V sredo, 8. 12. 2021, smo imeli učenci od 6. do 9. razreda naravoslovni dan. Naslov 

naravoslovnega dneva za šesto in sedmošolce je bil HRANA, VONJI IN OKUSI, tema 

naravoslovnega dneva za  osmo in devetošolce pa MIKROBIOLOGIJA IN 

BIOTEHNOLOGIJA.  

Naravoslovni dan za učence šestega in sedmega razreda se je začel s pogovorom o hrani nekoč 

in danes. Spoznali smo, da je bila v preteklosti hrana precej manj pestra kot danes, močno pa 

so se razlikovali tudi načini pridelave in priprave le-te. Danes imamo na voljo zelo raznoliko 

hrano, ki pa, žal, ni vedno tudi zdrava. Po uvodnem, bolj teoretičnem, delu smo začeli s 

praktičnim delom. Najprej smo preizkusili, kako dober je naš okus. Vsak učenec je dobil dva 

ločka. V enega smo nalili navadno vodo, v drugega pa smo dobivali različne vrste tekočin, 

naša naloga pa je bila, da prepoznamo okus. Okusi so se med seboj zelo razlikovali, in sicer 

od sladkega, so slanega in kislega in še kaj. Najbolj zanimiv in nagnusen je bil zadnji okus, ki 

smo ga povečini vsi izpljunili. Izvajalka naravoslovnega dne nas je hotela malo zmesti, zato 

je v dva lončka dodala samo barvilo, ki ni imelo nobenega okusa, s čimer je pokazala, da lahko 

sklepamo o okusu tudi na podlagi videza.  

V nadaljevanju pa smo v skupinah po tri prepoznavali različne vonje. Ugotoviti smo morali 

18 različnih vonjev, ki so se skrivali v epruvetah. Na koncu smo skupaj še preverili rezultate 

vseh okusov in vonjev.  Šlo nam je kar dobro, smo pa ugotovili, da je še težje kot okus 

prepoznati in določiti vonj. 

Naravoslovni dan je bil zelo zanimiv in nadvse poučen.  

 

                                                                                        Barbara Ćernelič, 6. r. 

Klemen Kos, 5. r. 



 

Osmošolci in devetošolci smo dan pričeli s predstavitvijo o bakterijah in virusih. Izvedeli smo, 

kako so  sestavljeni ter kje se nahajajo in prežijo na nas. Naslednjo uro smo izdelovali bombice 

iz kvasa. Majhne epruvete smo v različnih razmerjih napolnili z vodo, sladkorjem in kvasom 

ter jih zaprte postavili v toplo vodo.  Naredili smo tudi meritve, in sicer smo merili in 

zapisovali čas.  

Drugi del naravoslovnega dneva pa je bil še bolj zanimiv, saj smo s pomočjo mikroskopov 

opazovali različne vzorce bakterij. Čez čas smo lahko sami izbrali določene predmete in si jih 

pogledali pod mikroskopom. Tako smo si v povečavi ogledali različne kose nakita, denarja, 

sadja, las, oblačil, pa tudi prahu in školjk. Izdelovali smo tudi nukleotid – sestavo DNK, za 

kar smo uporabili lego kocke. Naravoslovni dan je bil za vse nas zelo zanimiv, naučili pa smo 

se ogromno novega. 

 

                                                                                                                     Larissa Resnik, 9. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLIMPIJSKE IGRE V 1. RAZREDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvem razredu je v predbožičnem času zadišalo po praznikih. V okviru tehniškega dne 

smo si okrasili razred ter spekli odlične  piškote. Najboljše je sledilo na koncu - čajanka s 

piškoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ko nas obišče zima nastane pri likovni umetnosti skupinska slika prvega razreda. Tisk s 

pečatniki. 

 

 

 

POREDNI ŠKRAT 

Božiček hitro na delo hiti, 

zelo, zelo se mu mudi! 

Škratje hitijo kot nori, 

delo mora biti končano ob zori! 

A en škrat v kotu se skriva 

in samo lenobno počiva. 

Razmišlja, kaj bi ušpičil, 

le kaj bi lahko uničil. 

Na skrivaj se odpravi do daril 

in jih začne uničevati kot krokodil. 

Pri tem ga zaloti Božiček, 

naš stari striček. 

 

Božiček ga grdo gleda  

in reče: 

danes ne dobiš meda! 

(Naj si kar jajca speče.) 

 

Naj pospravi ves nered, 

drugače naj bo preklet, 

škrat pa hitro pospravi 

in se nazaj na delo odpravi. 

 

Brina Brili, 6. r. 



KULINARIČNO DOŽIVETJE PRI IZBIRNEM PREDMETU TURISTIČNA 

VZGOJA 

 

Učenci, ki obiskujemo izbirni predmet turistična vzgoja, smo v torek, 4. 1. 2022, dve učni uri 

preživeli v vlogi kuharjev. 

Ker smo v prejšnjih urah obravnavali kulinarično kulturo v Sloveniji, smo se lotili priprave 

slovenske tradicionalne sladice, kremne rezine.  

 
 

 

Delo nam je šlo dobro od rok, rezultat pa je bil še slajši. 

 

 
 

 

                                                Gašper, Katja, Klavdija, Nataša, Selina, Tea in učiteljica Katja 

 



 

NOGOBIKCI NA NOGOMETNEM TURNIRJU 

 

Naši nadobudni Nogobikci so v petek predstavljali našo šolo na nogometnem turnirju v 

Leskovcu pri Krškem. Za prvi razred je bil to prvi nastop na turnirju, borili so se kot levčki in 

dosegli eno točko. V drugi polovici turnirja so nastopili učenci tretjega razreda, ki so že pravi 

nogometaši. Dosegli so 7 točk in se uvrstili med najboljše Nogobikce na turnirju. Veliko 

športnih 

uspehov jim 

želimo še 

naprej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEDEN PISANJA Z ROKO 

Na Osnovni šoli Koprivnica je v Tednu pisanja z roko sodelovalo 27 učencev in 2 učiteljici. 

Teden pisanja z roko smo podaljšali v mesec februar. Dejavnosti smo izvedli v obliki ur KIZ-

a. V vsakem razredu (2., 4. in 8.) smo pisanju z roko namenili 2 šolski uri. 

Učenci so si v prvem delu ogledali video posnetek o pomembnosti pisanja z roko. Pogovorili 

smo se o pozitivnem vplivu pisanja z roko na ljudi. Spoznali smo ambasadorje letošnjega 

tedna pisanja z roko, si ogledali njihove pisave, primerjali zapise in jih komentirali. Za 

osvežitev spomina smo ponovili, kaj smo počeli v lanskem tednu pisanja z roko. 

Spoznali smo kaligrafijo in kaligrafsko pisavo, naredili pahljačo pozitivnih lastnosti in 

oblikovali enoten zapis »To je moja pisava.« 

 

Takole pa so videti končni izdelki: 

2. RAZRED: 

 

 

 

 

 



 



ČETRTI RAZRED: 

8. RAZRED: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ah, ta ljubezen… 

LJUBEZEN 

Ljubezen se rima na bolezen, 

saj ko si zaljubljen, 

vse lepo ti je, 

saj zamišljen si zelo. 

 

Ta oseba ves čas v glavi ti tiči, 

med poukom pa učiteljica nate kriči, 

pokliče te pred tablo, 

a odgovora ne veš, 

ker ta oseba skače ti po glavi. 

 

V ljubezni sramežljiv si, 

rdečica v lica poskoči ti. 

A ljubezen ni glavobol, 

ki traja le en dan, 

ampak je neskončna. 

Lana Mirt, 7. r. 

 

 

 

Tinkara Jagrič, 5. r. 

 

 

LJUBEZEN TE SREČA 

Ko ljubezen te sreča, 

v srcu je gneča. 

 

Fant, ki je bil tuj, 

je zdaj domač. 

 

Če pa sovraštvo se prebudi, 

vsak dan kot noč se zdi. 

 

A ljubezen ni bolezen, 

ljubezen je nekaj lepega. 

 

Tea Resnik, 7. r. 

 



KAJ JE LJUBEZEN 

 

Kaj je to ljubezen, 

zdaj me vsi sprašujejo. 

Veliko sem razmišljala 

in odgovorila bi tako: 

 

Ljubezen ni bolezen, 

ljubezen je humor, 

ljubezen je veselje, 

ljubezen je poklon. 

 

Ni vedno vse lepo, 

ni vedno vse lahko, 

pa vendar si vsi želijo 

pravo ljubezen to. 

 

                                                                                                  Eva Planinc, 7. r. 

 

LJUBEZENSKA 

V okvirju temnih las 

je tvoj prelepi obraz,  

ki ga ljubim samo jaz. 

 

V mojem srcu zapisan si 

in jaz si te zelo želim. 

Ko se boš na to spomnil, 

nikoli me ne boš izpustil. 

                                                                                                       Katja Klavžar, 7. r. 

 

DRUŽINA 

 

Vsaka, še taka princesa 

mame si želi, 

da ji pomaga pri domači nalogi. 

 

Vsaka, še taka princesa 

očeta si želi, 

da ji odžene vse skrbi. 

                                                                                                   Katja Klavžar, 7. r. 

 



SONG O LJUBEZNI po moje 

Moj song o ljubezni pravi tako: 

če ljubiš nekoga, če ga imaš rad, 

mu reci: »Pomeniš mi več kot zaklad.« 

Ljubezen nam vsem pomeni veliko, 

v življenju na i naredi piko. 

Za ljubezen sta potrebna dva 

skupaj sta v dobrem, skupaj sta v slabem, 

a če se rada nimata, 

se pač razideta. 

Ljubezen je taka –  

zahteva čustva od enega in drugega junaka, 

če pa prevlada ljubosumje, 

če en na drugega nergata, 

če en drugemu nagaja, 

razmerje se sčasoma razkraja. 

Zato je potrebna obojestranska ljubezen, 

ki si je deležen, če si je vreden. 

To pa pomeni, da naj ti bo mar, 

ljubi s srcem, in ne za denar. 

 

                                                                                             Ajda Krivec, 7. r. 

 

 

 

PRIJATELJI 

Prijatelji stojijo ti ob strani, 

ko najhuje je v tvoji glavi. 

 

Ko jokaš ti, jokajo tudi oni, 

ko srečen si, so srečni tudi oni. 

 

Izberete si jih sami, 

a tisti pravi so tu že po naravi. 

 

Skupaj iščete rešitve 

in tako pridete do odrešitve. 

 

                                                                                         Eva Planinc, 7. r. 

 

 

 



Spomini na Prešerna… 

POEZIJA 

Poezija je zbirka duhovitih pesmi, 

da nam zobje popadajo iz dlesni, 

da ko jih bereš, 

se kar na glas dereš: 

Tako dobro je, da kar trese me! 

 

Potuješ v mavrico,  

v hudo mravljico, 

v pesem, polno čudes, 

da te odnese do nebes. 

                                                                                          Brina Brili, 6. r. 

 

Iva Ojsteršek- simetrija, risba s svinčnikom, France Prešeren 



NAROBE PESEM 

 

Kako naj se obnašam v šoli, 

da smejali se mi bodo vsi, 

da bodo sami karamboli 

in bali se me bodo še vaški psi? 

 

Navidez sem prijazna punčka, 

a znotraj sem pravi hudič, 

znam pokazati jezik 

in se cmeriti za prazen nič. 

 

V šoli fantom nagajam 

in se zlobno režim, 

doma pa rada rajam, 

a ko pride očka, 

se ga bojim! 

                                                                                  Brina Brili, 6. r. 

 

 

MROŽ 

Mrož zjutraj se zbudi, 

da si zajtrk naredi, 

dnevi učenja mu grejo na živce 

in še razkužilo mu v oko špricne! 

 

Rad bi postal maneken, 

a to postane velik problem, 

učenci v razredu pa kričijo, 

eni celo na mizah spijo. 

 

»Učenci, sem profesor prava, 

Jožef Mrož, in danes postal bom 

pravi mož!« 

 

Hvala bogu – popoldne je minilo, 

da bi se lahko za večerjo nekaj spilo. 

 

Zjutraj  ga čaka nov dan, 

tako da brž – spat! 

                                                                                                              Žana Resnik, 6. R. 

 



PESEM 

Pesem je lepa kot sončni žarki, 

ko zjutraj obsijejo ljudi, 

ki se majejo v barki. 

Pesem je lepa kot rože na vrtu, 

kot mamino kosilo 

na prtu. 

 

Pesem nasmeji vse nas, 

da je najbolj srečna 

prav vsaka vas. 

Pesem je treba čuvati kot zaklad, 

če imaš pesem, 

si bogat. 

 

                                                                                                   Brina Brili, 6. r. 

 

 

 

 

 

 

Žana Kunej- lepljenka, vozila 

 



POČITNIŠKE DEJAVNOSTI 

V ponedeljek, 28. 2. 2022, ko so se tudi za naš del Slovenije pričele počitniške dejavnosti, 

smo učenci OŠ Koprivnica odšli na planinski pohod. Podali smo se na vrh Vetrnika in si 

ogledali pojočo harfo ter sedli na klop ljubezni. 

 

 

 

 

 

 

 

na vrhu vedno 

vetrovnega  Vetrnika 

 

 

 

 



Pustni torek je bil v letošnjem letu 1. marca. Ker so bile v tem tednu ravno počitnice, smo se 

v šoli zbrali samo tisti, ki smo se želeli udeležiti pustnih delavnic. 

 

 

Po zaključku delavnic, v katerih smo pridno ustvarjali pustne maske,  smo se sprehodili po 

Koprivnici in pomahali krajanom in mimoidočim, nato pa smo se zavrteli na plesu v pustnih 

maskah v šolski telovadnici. 

 



 Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Organizira ga Javna 

agencija za knjigo RS že 16. leto zapored. S projektom skušajo osnovnošolce in srednješolce 

motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k 

obiskovanju splošnih knjižnic. Vsi učenci so prejeli v dar knjigo pisatelja Vinka 

Moderndorferja Jaz sem Andrej. 

 

V torek, 22. marca 2022, smo se v sklopu projekta Rastem s knjigo in z učiteljico Katjo Zorčič 

odpravili v Valvasorjevo knjižnico Krško. 

S pomočjo Cobissa smo sami poiskali nekaj knjig. Pogovorili smo se o navadnih in o e-

knjigah. 

Ogledali smo si tudi star del knjižnice, kjer smo videli kopijo Biblije. 

Na koncu smo odšli v prostor, kjer je razstavljena stalna zbirka z naslovom Speedway v 

Sloveniji. 

Obisk smo zaključili s prejemom knjige Jaz sem Andrej. 

 

                                Ajda Krivec in Lana Mirt 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASJI IZUM – fantastična pripoved 

Živela sta psička Bibi in Bobi. Njuni starši so bili zelo bogati, zato so živeli v gradu na koncu 

mesta. Bibi in Bobi sta bila dvojčka, zato so ju komaj razlikovali. A bila sta zelo osamljena, 

saj ju starša nista pustila v šolo. Mladička sta si želela prijateljev za igro. Kralj Ferdi I. in 

kraljica Rozalinda II. sta bila zelo sebična in stroga. 

Dvojčka sta vse otroštvo preživela za zaprtimi vrati gradu. Le redko so ju pustili na vrt in še 

ta je bil ograjen. Ker sta bila stara skoraj 13 let, sta se odločila, da pobegneta in raziščeta 

svet. In tako sta po uri dresure vzela nahrbtnik s hrano, nekaj igačami in odejico. Počakala 

sta, da je zasebni učitelj odšel in da sta bila starša dovolj zaposlena. Skozi okno kopalnice sta 

skočila na mehko trato in začela raziskovati okolico. Nato sta se spomnila, da sta pozabila 

vzeti denar. Prva noč na ulici je bila zato grozna, saj  je bilo mrzlo. 

Naslednje jutro ju je opazil stari dalmatinec, ki ju je vzel k sebi v hiško. Tam jima je bilo kar 

všeč.  Ugotovila pa sta, da to ni bil le star dalmatinec, ampak je bil izumitelj, ki raziskuje 

morje, vesolje in vse, kar se le da. Izumlja nove stvari in že nekaj časa ga zanima potovanje. 

Ima celo skrivno sobo in laboratorij. Bibi in Bobi sta bila šokirana, obenem pa tudi 

navdušena.  Skupaj so začeli izumljati napravo, s katero bi bilo potovanje preprosto.  

Medtem sta bila starša, kralj in kraljica, v skrbeh. Mladička sta se zato odločila, da starša 

zaprosita, da bi izumljala pri dalmatincu, živela pa v gradu. Starša nista imela nič proti. Tako 

sta vsak dan odhajala v mesto in izumljala. Izdelek je po treh tednih končno dobival podobo. 

Izgledal je kot ogromna kost. Zelo je bil ekološki, saj ga poganja veter, ima pa tudi sončne 

celice. Je zelo preprost za vožnjo. Ima dve ročici – eno za naprej in eno za nazaj. Ima še dva 

druga gumba – za luč in ogrevanje. Vetrnica, ki poganja kost, je obenem tudi ventilator. 

Dodali so mu še mehke blazine, seveda pa je imel avtomobil  tudi napajalnik. Starši Bibija in 

Bobija so bili presenečeni, kako lahko kraljeva korgija naredita kaj takega. 

Bibi in Bobi sta postala znana po vsem pasjem svetu in se odločila, da bosta izumljala naprej.  

Tako sta naredila še veliko uporabnih stvari. Stari dalmatinec je umrl in tam sta odprla 

razstavo vseh izdelkov, avtomobil pa sta uporabljala za prevažanje vseh izumov. 

 



NADALJEVANJE LJUDSKE BAJKE VOLKODLAK IZ RIBNICE 

 

»Ko smo se z bratoma razšli, smo bili mladi, zdaj pa sem že ves siv,« je rekel starec, ki se je 

pravkar spremenil iz volkodlaka. »Ostani na večerji,« je rekla žena in pokazala na lepo 

obloženo mizo. »Z veseljem,« se je nasmehnil starec. Pri večerji so govorili o različnih 

stvareh, nato pa je starec dvignil glavo, pograbil Kos kruha in oddirjal, kolikor so ga te stare 

noge nesle. Zavlekel se je v gozd in izgledalo je, kot da nekoga išče.  

Iz grmovja je pogledala volčja glava. Starec in volkodlak sta si skočila v objem in oči so se 

jima kar zasolzile. Starec je volkodlaku ponudil kruh in na gozdni jasi sta zdaj stala dva 

brata. »Kod si hodil?« je še precej solzen vprašal starec. Najstarejši brat, drugi starec, ga je 

samo pogledal globoko v oči in ga znova objel. Sklenila sta, da poiščeta še najmlajšega brata 

in še tisti večer sta se ga odpravila iskat. 

Iskala sta ga po gozdovih, ob rekah, v jamah, nato pa sta po dveh dneh in dveh nočeh 

neprestanega iskanja in bežanja pred medvedom v malem mestecu le našla gospoda, ki je 

prodajal sveže pečen kruh. »Koliko stane ta hlebec?« je vprašal starec. Prodajalec ga je začel 

čudno gledati, nato pa se mu je pogled ustavil na onem drugem. Eden je drugemu zavihal 

rokav na desni roki – tam sta imela enako znamenje. »Kaj se dogaja?« je vprašal starec. »Ali 

ti še ni jasno, kaj se dogaja?« je prodajalec veselo zašepetal in tudi sam dvignil rokav. Na 

roki je imel identično znamenje kot druga dva. Bratje so bili zelo srečni, temu pa je sledilo 

zanimivo vprašanje: »Kdo vaju je rešil prekletstva?« 

Brata sta mu povedala o dogajanju tako, kot se je zgodilo, in mu vrnila vprašanje. »Tega mi 

ne bosta verjela,« je odgovoril, »a bila je naša mama.« Starcema so popadali kruhki iz ust. 

»Danes je točno 9 let, odkar sem spet človek!« 

»Kaj pa naša mama?« je previdno vprašal najstarejši. »Oh, za to pa sta bila malo prepozna,« 

je odgovoril. Starca sta snela klobuke in pokleknila. »Ka pa vendar počneta?« ni jasno 

najmlajšemu. »Bila sta prepozna, ker je ravno pred pol ure odšla v stanovanje,« je 

nadaljeval. Brata sta nemudoma vstala, najmlajši pa je samo dodal: »Prva rumena stavba na 

levo in 7. nadstropje, nato pa prva vrata desno.« 

Obrnil se je, brata pa sta divjala kot da imata spet 20 let. Najmlajši je kaj kmalu prišel za 

njima. Skupaj so se poveselili in živeli srečno do konca svojih dni. 

 

 

 

                                                                                                                        Ajda Krivec, 7. r. 

 

 

 

 

 

 



POHOD NA RUDNICO 

 

V četrtek, 24. 3.2002, smo se učenci zadnje triade podali na planinski pohod na Rudnico. Ob 

pol osmih smo se z avtobusom odpeljali do Podčetrtka, kjer se je začel naš pohod. Pot se je 



kar precej vzpenjala, zato smo bili veseli postanka pri Zavetišču na Rudnici, kjer smo pojedli 

zasluženo malico, nato pa pot nadaljevali proti Stolpu zdravja in veselja.  

Posamezniki so se malce ustrašili, večina pa se nas je povzpela na vrh stolpa, ki v višino meri 

dobrih 40 metrov in ker je bil zelo jasen dan, smo bili za svoj trud nagrajeni s prečudovitim 

razgledom.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj smo jo ubrali po drugi poti, ki 

nas je pripeljala do Koče pri čarovnici 

– Dežele pravljic in domišljije, kar nas 

je za nekaj časa vrnilo v otroška leta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pot smo nadaljevali proti Olimju, kjer smo se ustavili v tamkajšnji čokoladnici. Nakupili smo 

različne čokolade in se prepričali, da so zares okusne. Pohod nam je bil všeč, saj smo imeli 

tudi veliko časa za pogovor, še posebej zato, ker s seboj nismo imeli telefonov, saj nam jih je 

učitelj pred pohodom pobral. 

 

                                                                                                       Manica Maja Božičnik, 8. r. 

 

DOL S ČAROVNICAMI 

Na nosu bradavice, 

prinašajo norice, 

v roki metla zlata, 

a v srcu je kosmata. 

 

Doma imajo vrane, 

temne, grde in košate, 

po svetu zdaj leti 

in otroke straši. 

                                                                        Iva Bogovič in Vid Planinc, 5. razred 



NARAVOSLOVNI DAN PRVOŠOLČKOV 

V okviru naravoslovnega dne smo prvošolci ustvarjali prave animirane mojstrovine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj vse nam gozd lahko nudi v jesenskem času smo spoznavali prvošolci. V okviru tehniškega 

dne smo se odpravili v gozd. Spoznali smo drevesa in njihove plodove, se preizkusili v 

gozdnem bingu. Iz naravnih materialov smo sestavljali prave likovne umetnine. Ter zaključili 

z gozdnim krosom.  

 

 

 

 

 



V POČASTITEV MATERINSKEGA DNE 

V petek, 25. 3. 2022, smo otroci iz vrtca in učenci iz OŠ Koprivnica ponovno stopili na oder, 

tokrat v počastitev dneva, ki je namenjen predvsem našim mamam, pa tudi babicam in ostalim 

pomembnim ženskam v našem življenju.  

Na odru smo se predstavili z različnimi točkami. Otroci iz vrtca so zaplesali ob spremljavi 

prečne flavte, prvošolci so zapeli in zaigrali na ksilofon, Enej Mirt pa nas je kot vedno navdušil 

s svojo harmoniko. 

 

 



  

Na odru se je odvrtelo kar nekaj plesnih točk, in sicer so se s pravim kavbojskim plesom 

predstavili tretješolci, petošolci so uprizorili ples ob, na in za stoli, zaplesali pa so tudi učenci 

drugega in četrtega razreda.  

 

Šestošolci so odigrali kratko predstavo, sedmošolci pa so se izkazali s svojo duhovitostjo ter 

za zaključek zapeli pesem Dan ljubezni. 

S svojim nastopom smo vsem prisotnim polepšali praznik in se jim s tem zahvalili za vse 

drobne in velike stvari, ki jih za nas naredijo vsak dan. 

                                                                                                                       Ajda Krivec, 7. r. 



 

 

 

 

Učenci prvega, drugega in četrtega razreda smo v četrtek, 24. 3. 2022, imeli športni dan. 

Odpravili smo se na bližnji hrib Pizdovec. Nato smo se spustili do Velikega Kamna, ter 

mimo Vrtovškov po travniški poti vrnili do šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEKTRIČNE VEZAVE 

V četrtek, 31. marca 2022, smo imeli učenci 9. razreda tehniški dan in sicer na temo elektrike 

oziroma električnih vezav.  Prvi dve uri smo se bolj podrobno posvetili teoriji in izvedeli 

malce več o elektriki in zaporedni in vzporedni vezavi upornikov. Potem smo se naučili, kako 

izračunati upor med napetostjo in električnim tokom.  

 

 Prav tako smo določili še nekaj pravil in dejstev o vezavi upornikov, nato pa začeli s 

praktičnim delom, kjer smo z žicami povezovali ampermetre, voltmetre in baterije. Kasneje 

smo se lotili tudi računanja skupnega upora, skupne napetosti in skupnega električnega toka. 

Po navodilih smo sami naredili osem različnih skic vezav.  

 

ZDRAVA SPOLNOST 

V ponedeljek, 4. aprila 2022, je učence 8. in 9. razreda obiskala diplomirana medicinska sestra 

Romana Miklič, saj smo imeli tehniški dan na temo ZDRAVA SPOLNOST. Predavala nam 

je o spolnih okužbah ter predstavila načine preprečevanja nosečnosti. Bila je pripravljena 

odgovoriti na vsa vprašanja, ki so nas zanimala. Ogledali smo si par posnetkov in reševali 

učne liste. Ker je lansko leto zaradi pandemije to predavanje odpadlo, smo zadnjo šolsko uro 

posvetili še lanski temi, in sicer medsebojnim odnosom. Pogovarjali smo se o odnosih, ki jih 

imamo z različnimi osebami iz različnih generacij. Dan je bil zelo poučen in zanimiv. 

 

Karmen Kavčič, 8. r. 



OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 

V ponedeljek, 4. aprila 2022, sva se učenki 8. in 9. razreda, Kaja Kukovič in Larissa Resnik, v spremstvu naše 

mentorice Otroškega parlamenta, ob 8. uri odpravile v Krško na tamkajšnjo občino, kjer je potekal Občinski otroški 

parlament osnovnih šol Mestne občine Krško in Kostanjevica na Krki.  Že pred tem smo delo naših šolskih 

parlamentov predstavili s plakatom, kamor smo zapisali naše letošnje dejavnosti. 

 

Otroški parlament je potekal na temo MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Najprej sta svoje delo na izbrano temo 

predstavila predstavnika Osnove šole dr. Mihajla Rostoharja, nato pa se je v debati PRO ET KONTRA pomerilo 

preostalih osem šol.  Pred pričetkom je bil glasbeni uvod in krajši govor predsednika ZPM Krško, g. Vinka Hostarja. 

Vsaka izmed šol je v začetku izžrebala trditev, ki jo je morala kasneje zagovarjati. S Kajo sva v prvem krogu 

zagovarjali trditev, da Covid-19 ni vplival na kvaliteto znanja in posledično na izbiro poklica, pri tem pa sva se dobro 

odrezali, pometli s konkurenco in se prebili v polfinale. V polfinalu sva morali zagovarjati trditev, da bodo roboti v 

številnih poklicih zamenjali ljudi, vendar sva za las izgubili proti predstavnikom OŠ XIV. divizije Senovo. Pred 

finalom smo imeli pol ure premora za malico, spoznali pa tudi nove ljudi, s katerimi sva se zelo dobro ujeli.  



 

 



Po premoru je sledil finale, v katerem so zmagali učenci OŠ XIV. divizije Senovo. Ker smo pristotni učenci in mentorji 

lahko izglasovalo zlato karto za posameznika, ki nas je najbolj prepričal, je le-ta pripadla Aljoši Božiču, učencu OŠ 

Jurija Dalmatina Krško. Slednji je v zadnjem glasovanju dobil največ glasov, zato bo predstavljal občini Krško in 

Kostanjevica na Krki na Nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani. 

                                                                                 Larissa Resnik, 9. r. 



VELIKONOČNE DELAVNICE 

Učenci od 1. do 4. razreda smo v tednu pred veliko nočjo obiskali velikonočno delavnico v 

Podsredi. Preizkusili smo se v različnih tehnikah barvanja jajc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEKMOVANJE V KROSU 

V sredo, 6. aprila 2022, smo se učenci vseh treh triad odpravili v Krško, kjer je pri OŠ Jurija Dalmatina potekalo 

Občinsko tekmovanje v krosu. Na začetku smo si ogledali progo in jo nekajkrat poskusno pretekli. Kros so otvorile  

deklice 1. razreda, nato so nadaljevali fantje 1.razreda. Najstarejši učenci smo bili na vrsti zadnji. OŠ Koprivnica se je 

glede na to, da smo zelo majhna šola, odrezala zelo dobro. Zmago smo proslavili s šestimi medaljami. Domov smo 

prinesli tri bronaste medalje, ki so jih osvojili Karmen Kavčič, Pia Vertovšek in Nik Horvat. S srebrno medaljo se 

lahko pohvalita Luka Krivec in Zarja Preskar, Andraž Planinc pa je v svoji kategoriji premagal vso konkurenco in 

osvojil zlato medaljo. 

 

Bilo pa je tudi nekaj nezgod, saj je bila zaradi rose steza kar precej mokra in blatna. Ogromno tekmovalcev je padlo, 

na srečo pa se nihče ni resno poškodoval. 

 

 Larissa Resnik, 9. r. 



OBISK HOSTLA 

V torek, 19. aprila 2022, smo se učenci, ki obiskujemo obvezni izbirni predmet turistično 

vzgojo, in učiteljica Katja odpravili v Brestanico na ogled hostla in Kluba Pod lipo. Hostel 

vodi gospa Maja Kozmus, ki je zelo prijazna in topla oseba. Povedala nam je veliko 

zanimivega. Gospa Maja vodi Klub Pod lipo in hostel, v katerem je 10 sob. Obiskovalcem 

nudi nočitev z zajtrkom. Če imate možnost, se ustavite pri njih. Obisk vam toplo priporočamo.  

                                                                                            Tea Resnik in Selina Božičnik, 7. r.  

 

 

 

 

 

  

                                                      Tinkara Jagrič, 5. r. 

 

 

 

 



PRVOŠOLCI V KNJIŽNICI 

Učenci 1. razreda na obisku v šolski knjižnici Učenci 1. razreda so v četrtek, 21. 4. 2022, 

obeležili mesec knjige s kulturnim dnevom in učno uro v šolski knjižnici. Prisluhnili so zgodbi 

Otroka, ki sta imela rada knjige in tudi sami povedali, zakaj imajo radi knjige.  

ZAKAJ IMAM RAD-A KNJIGE?  

»Ker so mi všeč zanimive zgodbe in ilustracije.« Zala 

»Ker se s pomočjo knjig naučiš bolje brati in ker so poučne.« Žana  

»Ker ne maram gledati televizije. Raje berem.« Iva 

»Ker ima večina knjig lepo vsebino in ilustracije. Zelo imam rad zelo debele, saj se iz njih 

lahko veliko naučim.« Luka 

»Ker so zelo različne.« Anej 

»Ker so zelo zanimive in različne.« Matija 

»Ker me uspavajo, ko ne morem spati.« Marcel 

»Ker jih berem, da mi ni dolgčas in ker mi mami zvečer bere.« Vid 

»Ker se iz njih naučim nove besede in ker so zanimive.« Matevž 

Učenci so si ogledali tudi knjige Hansa Christiana Andersena in izvedeli, kako je 2. april, 

mednarodni dan knjig za otroke, povezan z njim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Kavčič, 4. r. 



OGLEDALO SRC 

 

Učenci naše šole se zelo radi udejstvujemo tudi v gledališki dejavnosti. Z veseljem smo se 

odzvali povabilu  Kulturnega društva Anton Aškerc Koprivnica, da z nastopi obogatimo 

njihov literarni večer, ki se je zgodil v četrtek, 21. aprila ob 18. uri, v jedilnici šole. Pod 

mentorstvom gospe Sonje Simončič in učiteljice Nataše Dular smo pripravili tri kratke 

uprizoritve. V predstavi O pikapolonici, ki ne zna šteti, so nastopili učenci 2.razreda, v 

koledovanju Zelenega Jurija učenci 4. razreda, v predstavi O slaku in solati pa Tinkara Jagrič, 

Klemen Kos in Vid Planinc iz 5. razreda.  

 

 



 

DOGODIVŠČINA V TOVARNI ČOKOLADE 

 

V petek, 22. 4. 2022, smo se z učenci, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, odpravili na 

enodnevno ekskurzijo v Avstrijo. Obiskali smo tovarno čokolade Zotter v bližini Gradca, kjer 

smo si najprej ogledali video o tem, kako iz kakavovega zrna nastane čokolada in dobili nekaj 

nasvetov za okušanje. Nato smo se podali na sladko dogodivščino po tovarni in doživeli 

eksplozijo okusov. Od grenko-kislih kakavovih zrn, ob katerih smo delali smešne obraze prek 

sladkih sadnih, veganskih in nešteto drugih vrst čokolade do polnih trebuhov. Ko nismo več 

zmogli, smo se prebudili iz čokoladnih sanj in se odpravili proti mestu Gradec. Turistični 

vodič nam je razkazal mestno jedro in pomembne znamenitosti. Kljub malce hladnejšemu 

vremenu smo se imeli nepozabno. V centru ni bilo pretirane gneče, vendar smo kljub temu 

doživeli utrip mesta in videli, kaj mesto ponuja. Preizkusili smo se v nemščini, izogibali smo 

se tramvajem, se cel dan sproščeno družili in prinesli domov lepe vtise. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE 

 

17. maja smo obeležili mednarodni dan otroških telefonov in naša šola se je pridružila projektu 

z naslovom »Tom potuje, otroke obiskuje.« 

Namen projekta je, da informacija o TOM telefonu pride do čim več otrok in mladostnikov. 

Da bi ta namen lažje dosegli, po Sloveniji potujejo TOM nahrbtniki in obiskujejo osnovne 

šole (po vsaki slovenski regiji potuje en nahrbtnik). 

Na današnji dan je nahrbtnik iz Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica pripotoval na šolo. 

Pri nas bo gostoval sedem dni in v tem času se bomo seznanili z njegovo vsebino, saj nahrbtnik 

ni pripotoval prazen. V njem je spominska knjiga, kamor bomo lahko nanizali naše vtise z 

razredne ure, ki jo bomo namenili spoznavanju s TOM telefonom. 

V torek, 7. 6. 2022, TOM nahrbtnik odpotuje naprej v Osnovno šolo Artiče. 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI 

V četrtek, 19. 5. 2022, je v Brežicah potekalo področno tekmovanje v atletiki. Naša šola se je 

tekmovanja udeležila z devetimi učenci. Največ smo pričakovali od Maje Pečnik, ki nas ni 

razočarala. Suvereno je osvojila zlato medaljo in prav gotovo je pred njo državno tekmovanje, 

ki bo 8. junija v Žalcu. 

Z odličnim rezultatom je v Brežice prišel tudi Jernej Bračun. V kvalifikacijskih tekih se je 

izkazal z 2. mestom, zato smo imeli v finalu velika pričakovanja. Žal pa je imel v finalu smolo, 

saj je dvakrat štartal prehitro, kar je pomenilo, da je ostal brez finalne tekme in na koncu 

osvojil 6. mesto. 

Prav vse je presenetila Viktorija Kukovičič, ki je vse do višine 130 cm skakala brez napake in 

dosegla osebni rekord. Na višini 135 cm so vse tekmovalke po trikrat podrle palico, tako da 

smo zmagovalko dobili šele po dodatnem skoku. Viktorija si je na koncu delila 2. mesto, 

srebrna medalja pa je bila nasploh njena prva atletska, verjamemo pa, da ne zadnja. 

Svoj čas je izboljšal tudi Urban Cehte, ki je v teku na 300 metrov z rezultatom 47,95 osvojil 

8. mesto. 

Tudi Karmen Kavčič je v teku na 300 metrov izboljšala svoj rekord z rezultatom 48,34, kar je 

zadostovalo za 7. mesto. 

Larissa Resnik je v metu vortex-a presegla 40 metrov, kar je zadostovalo za končno 7. mesto. 

Uspešna je bila tudi štafeta deklet v sestavi Karmen Kavčič, Maja Pečnik, Lea Klavžar in 

Larissa Resnik, ki je kljub slabšim predajam dosegla cilj in odtekla pod 58 sekundami. 

Taja Krnc je dosegla 9. mesto v skoku v daljavo. Lea Klavžar je dosegla 11. mesto v teku na 

300 metrov, Lana Mirt pa 13. mesto. 

 

    

 

 

     

Maja prejema 

zlato medaljo 

za nov osebni 

rekord.                                              

 

      

             

 



      

Kar Viktoriji ni uspelo na občinskem tekmovanju, ji je uspelo na področnem, osvojila je prvo 

atletsko medaljo, in to kar srebrno.  

 

 

Štafeta deklet je dosegla svoj cilj, tekle so pod 58 sekund. 



ROBOTIKA 

V sredo, 25. 5. 2022, smo imeli tehniški dan na temo robotike. Na šolo so prišli animatorji 

Modre delavnice iz Frama, ki so za nas pripravili šest različnih delavnic – vsak razred se je 

udeležil štirih. Pri prvi delavnici smo izdelali avto z motorčkom, s katerim smo na koncu s 

pomočjo tablice, s katero smo ga upravljali, tudi tekmovali. 

 

 

 

 

 

 

 



V naslednji delavnici smo izdelali robotsko roko, ki je delovala s pomočjo vode in dveh 

brizgalk. Veliko smo izvedeli o umetni inteligenci ter elektroniki nasploh. 

 

 

 

 

Dan je bil zares super, zelo poučen in zanimiv. 

                                                                                                                         Ajda Krivec, 7. r. 

 

 



PRIMOŽ SUHODOLČAN IN UROŠ HROVAT NA OBISKU 

V četrtek, 2. 6. 2022, smo imeli na Osnovni šoli Koprivnica zaključno prireditev in podelitev 

priznanj za osvojeno bralno značko, s katero smo uradno zaključili z branjem za bralno 

značko. V goste smo povabili pisatelja Primoža Suhodolčana in ilustratorja Uroša Hrovata.  

 

Učenci so v enourni prireditvi več kot uživali, saj jih je medtem, ko je Uroš ustvarjal umetnino 

na večmeterski papirnati poli, Primož s svojimi hudomušnimi pripovedmi spravljal v smeh.  

 

 



Priznanja je osvojilo 70 od 95 učencev. Delež zlatih bralcev pa je kar 50%, saj imamo od štirih 

učencev dva zlata bralca. Iskrene čestitke obema. 

 

»V knjigah se skriva večji zaklad, kot v piratski votlini na Otoku zakladov.« Walt Disney 

 

Veseli smo, da je na naši osnovni 

šoli kar 74% nadobudnih bralcev, ki 

z veseljem odkrivajo nove zaklade 

in si s tem širijo spoznanja. Primož 

in Uroš sta nam dala vzpodbudo za 

branje tudi v prihodnje in zagotovo 

bomo tudi v prihajajočih dneh brali 

in uživali v knjigah, ki nam 

pomagajo bolje razumeti sebe in 

svet okoli nas. 

 

 

 

 

 

 

 



OBČINSKO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI 

 

V četrtek, 2.6. 2022, so se naše osmošolke udeležile občinskega tekmovanja v odbojki, ki je 

potekalo v Brestanici. Pomerile so se z ekipami iz Senovega, Krškega in Podbočja.  

V prvi tekmi proti OŠ Senovo je bila prisotna tekmovalna trema. V prvem setu jo 

Senovčanke gladko zmagale, v drugem setu pa so naša dekleta nesrečno izgubile na razliko.  

V drugi tekmi, kjer so se pomerile z dekleti iz OŠ Krško, se je pokazalo pomanjkanje 

izkušenj, nasprotnice so kaznovale vsako našo napako in posledica je bil poraz.  

Pred tretjo tekmo z OŠ Podbočje so si dekleta zadale cilj, da zmagajo in osvojijo 3. mesto. 

Igra je stekla, borile so se za vsako žogo in zmaga je bila naša. 

3. mesto žal ni bilo dovolj za uvrstitev na področno tekmovanje, a dekleta imajo že nove 

cilje, saj se bodo prihodnje šolsko leto udeležile tudi dvoranske odbojke. 

 

 

 

 



 

 



1. BRALNA NOČ NA OSNOVNI ŠOLI KOPRIVNICA 

 

 

 

 

 

 

3. junija 2022 smo na Osnovni šoli Koprivnica organizirali bralno noč za nadarjene učence 

od 5. do 9. razreda. V šoli je prespalo 13 učencev in dve učiteljici (učiteljica Andrejka 

Šerbec in knjižničarka ter učiteljica Katja Zorčič). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so prišli v šolo ob 18. uri. Začelo se je z veselimi obrazi otrok, ki so s spalnimi 

vrečami pod pazduhami prihajali v šolo. V učilnici zgodovine si je vsak poiskal svoj prostor 

za spanje. 

Tema bralne noči je bila za učence presenečenje. 

 

Ko smo se udobno namestili, smo popoldne začeli z »mojo najljubšo knjigo«. Vsak je 

predstavil svojo najljubšo knjigo in povedal, zakaj mu je ta knjiga najljubša in kaj mu je pri 

knjigi najbolj všeč. Tako kot so različni učenci, so tudi zvrsti njihovih najljubših knjig zelo 

raznovrstne. 

 
 

 

 

 



V nadaljevanju so učenci v štirih skupinah ugotovili temo bralne noči. Po napovedi teme so 

na samolepilne lističe napisali, kaj o Waltu Disneyu že vedo in kaj o njem še želijo izvedeti. 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobneje so spoznali življenje Walta Disneya, razvoj njegovih junakov, njegova 

pomembnejša dela in pravljično mesto Disneyland. Sledilo je delo po skupinah (razvrščanje 

v skupine po asociacijah na našo temo). Učenci so s pomočjo knjig in spleta po skupinah 

raziskovali o Waltu Disneyu, zajcu Osvaldu, Miki Miški, Sneguljčici in sedmih palčkih, 

Disneyevih risankah in o Disneylandu. Izdelke v obliki plakatov so na koncu predstavili 

ostalim. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po slastni večerji smo prebrali krajšo zgodbo 101 Dalmatians v angleškem jeziku, nato pa 

smo si ogledali Disneyev film, Cruella iz leta 2021. Ker je bil film dolg kar dve uri, so 

nekateri že med filmom zaspali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Navdušenje, smeh in veselje učencev so odmevali po učilnici še kar nekaj časa. Noč je bila 

za vse zelo kratka, saj je nekatere učence »nosila luna«, najzgodnejši pa so se zbudili že 

malo po 5. uri. 

Bralna noč se je končala s pomanjkanjem spanja, dan pa se je začel aktivno z zajtrkom in s 

pospravljanjem knjižnice ter učilnice, v kateri smo spali. Ker smo zaradi zgodnjega bujenja 

imeli še kar nekaj časa do ure odhoda domov, smo le-tega preživeli aktivno, v telovadnici. 

Ob 9. uri so učenci odšli domov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Vse naše sanje se lahko uresničijo, če le imamo pogum, da 

jih udejanjimo.« 

Walt Disney 



Meni je bilo zelo všeč in zanimivo. Bilo je zelo poučno. 

Izvedela sem mnogo podatkov za katere prej nisem vedela. 

»Piko na i« pa je dodal film. Bila je odlična izkušnja.« 

Eva 

 

»Bilo je zelo zabavno. Všeč so mi bile igre in spanje v šoli.«  

Pia 

 

»Bilo je zelo zabavno. Zelo veliko sem izvedel o Disneyu.« 

Klemen 

 

»Na večeru sem se imela zelo lepo. Naučila sem se veliko 

novih stvari o Disneyu in njegovem delovanju.« 

Kaja 

 

»Bilo je zabavno in poučno, saj sem izvedel veliko novega o 

Waltu Disneyu.« 

Aljaž 

 

»Bralna noč mi je bila zelo všeč. Vse dejavnosti so bile zelo 

zanimive in zabavne. Všeč mi je bilo, ko smo brali knjigo 101 

Dalmatinec v angleškem jeziku in ko smo gledali film Cruello.« 

Katja 

 

»Bilo je zelo zanimivo, saj smo se zabavali in tudi kaj novega 

izvedeli.« 

Vid 

 



»V petek, 3. 6. 2022, smo se ob 18h zbrali v šolski knjižnici. 

Najprej smo tekmovali v zlaganju sestavljanke, brali smo, 

pojedli večerjo, nato pa imeli delo v skupinah. Po končanih 

delavnicah pa smo si pogledali še film.« 

Ajda 

 

»Všeč mi je bil film, ki smo ga gledali pred spanjem. Všeč mi 

je bila cela noč in dan.« 

Lucija 

 

»Meni je bilo zelo všeč in udobno. Tema, Walt Disney, je bila 

zelo zanimiva. Najbolj mi je bil všeč film Cruella.« 

Brina 

 

»Bralna noč se mi je zdela zelo zabavna. Najbolj mi je bilo 

všeč spanje. Spal sem odlično.« 

Gal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRŽAVNO PRVENSTVO V ATLETIKI 

 

 

 

V sredo, 8. 6. 2022 je v Mariboru potekalo državno prvenstvo v atletiki za posameznike. 

Tekmovanja se je udeležila tudi naša učenka Maja Pečnik. Po področnem tekmovanju, kjer je 

osvojila 1. mesto v suvanju krogle, je opravila nekaj dobrih treningov, na katerih je pilila 

tehniko sunka in lepo napredovala.  

Ker je imela med vsemi uvrščenimi tekmovalkami drugi rezultat, so bila tudi pričakovanja 

velika, a vsaka tekma je zgodba zase, zato je bilo pred prvim sunkom čutiti kar nekaj 

tekmovalne treme. V prvi seriji je dosegla daljavo 10,46 m, s čimer je prevzela vodstvo, a jo 

je kmalu prehitela učenka iz Celja, ki je kroglo sunila kar 11,51 m. Maje to ni zmedlo, prav 

nasprotno. V drugi seriji je s sunkom 11,47 m izboljšala svoj osebni rekord kar za pol metra 

in se prvouvrščeni približala na vsega 4 cm.  



KOLESARSKI IZLET V BRESTANICO 

Včeraj, 15. 6. 2022 smo odšli s kolesi na izlet v Brestanico. Ob pol osmih je prišel policist, 

saj smo morali pred izletom opraviti kolesarski izpit. Trikrat smo se zapeljali po cesti, nato pa 

nam je policist povedal novico, da smo vsi opravili izpit. Šli smo v šolo ter pojedli zajtrk, da 

smo se okrepčali, nato smo oblekli jopiče in šli na kolesa. Po eni uri vožnje po grabnu, smo 

se pripeljali do dveh tunelov. Tam je sošolec Vid prebral opis o tunelih, ter se peljali skozenj. 

Nazaj grede smo se ustavili v gostilni Pod lipo, kjer smo si naročili sladoled. Bil je zelo dober. 

Po približno petnajstih minutah smo se odpravili po Grabnu nazaj v šolo, kjer smo s 

podelitvijo kolesarskih izkaznic, zaključili dan, ki se nam bo vtisnil v lep spomin. 

                                                                                                                         Iva Bogovič, 5. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKLJUČNI TURNIR V NOGOMETU 

 

Naši prvošolki in prvošolci so se udeležili zaključnega turnirja Nogobikcev na Stadionu 

Matije Gubca.  

Tekmovalo je 11 ekip in naši nedobudni nogometaši in nogometašici so dosegli odlično peto 

mesto.  

Želimo jim še naprej veliko športne vneme in uspešnih turnirjev.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prvošolci smo se odpravili na opazovalni sprehod po Koprivnici, tokrat nas je zanimala 

predvsem pokrajina. Dobro smo si jo vtisnili v spomin, saj smo jo potem poskusili prenesti v 

mivko. S pomočjo pripomočkov, ki smo si jih prinesli s seboj, smo izdelali prave krajinske 

arhitekture. Da je bi dan še lepši, pa so nam lastovice pred vhodom v šolo zaplesale prav 

poseben ples. 

 

 

 

 

 

Luka Hor5vatiček, 4. r. 

 

 

 



 

 



 

 

 



Ker ob zaključku šolskega leta od nas odhaja naš dolgoletni ravnatelj, g. Jože Ivačič, smo se 

odločili, da mu pred odhodom v zasluženi pokoj zastavimo nekaj vprašanj.   

1. Kdaj vas je poklicna pot prvič pripeljala v Koprivnico?   

Prvič 15. 2. 1982. 

2. Ali ste Koprivnico kot kraj poznali že pred nastopom službovanja v tukajšnji OŠ ali ste jo 

poznali takrat? 

Koprivnico sem poznal že prej. 

3. Kaj vas je pritegnilo, da ste prevzeli vlogo ravnatelja šole? 

Bil je nov izziv početi nekaj drugačnega, saj sem bil prej učitelj. Želel sem si, da bi pripomogel 

k razvoju šole. 

4. Koliko let ste delali kot učitelj in koliko let kot ravnatelj? 

Kot učitelj sem delal 40 let, kot ravnatelj pa več kot 26 let. 

5. Kaj ste poučevali, katere predmete? 

- Poučeval sem geografijo, zgodovino, družbo, šport in podaljšano bivanje. 

6. Katero delovno mesto vam je ljubše - biti učitelj ali biti ravnatelj? 

Vsako delo je po svoje zanimivo. 

7. Kaj bi izpostavili kot vaš največji uspeh, ki ste ga dosegli kot dolgoletni ravnatelj? 

V tem času smo izboljšali pogoje dela, obnovili igrišče, zgradili telovadnico, knjižnico in dve 

učilnici ter obnovili kuhinjo in jedilnico. Šolo smo tudi energetsko sanirali. 



8. Kaj je bil vaš največji izziv? 

Zagotoviti ugodne pogoje za delo, doseči čim boljše znanje učencev in vzgojiti dobre 

državljane. 

9. Če bi se še enkrat odločali za svojo poklicno pot, bi izbrali enako ali bi raje izbrali kateri 

drug poklic? 

Odločil bi se enako, ker v tem delo uživam. 

10. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? 

Ukvarjal se bom z zbiranjem starih razglednic, modelarstvom in fotografiranjem. 

11. Kaj bi svetovali/položili na srce bodočemu ravnatelju, vašemu nasledniku? 

Naj poskrbi za kvaliteto izobraževanja in vzgojo učencev. 

Eva Planinc in Ajda Krivec, 7. r. 

 

 

 

 

 

 



DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

UČENEC/UČENKA TEKMOVANJE DOSEŽEK 

Filip Osojnik, 7. r. 

Maja Pečnik, 8. r. 

Manica Maja Božičnik, 8. r. 

Šolsko tekmovanje v znanju o 

sladkorni bolezni 
BRONASTO PRIZNANJE 

Klemen Kos, 5. r. 

Gal Grmšek, 6. r. 

Aljaž Jagrič, 7. r. 

Ajda Krivec, 7. r. 

Šolsko tekmovanje logika BRONASTO PRIZNANJE 

Andraž Planinc, 4. r. 

Lea Vertovšek, 4. r. 

Katarina Sotošek, 4. r. 

Žana Gregor, 5. r. 

Vid Planinc, 5. r. 

Brina Brili, 6. r. 

Gal Grmšek, 6. r. 

Filip Osojnik, 7. r. 

Karmen Kavčič, 8. r. 

Larissa Resnik, 9. r. 

Šolsko tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje 
BRONASTO PRIZNANJE 

Gal Grmšek, 6. r. 
Šolsko tekmovanje v znanju 

astronomije 
BRONASTO PRIZNANJE 

Karmen Kavčič, 8. r. 

Larissa Resnik, 9. r. 

Področno tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje 
SREBRNO PRIZNANJE 



Brina Brili, 6. r. 
Šolsko tekmovanje iz 

angleščine 
BRONASTO PRIZNANJE 

Lana Mirt, 7. r. 

Larissa Resnik, 9. r. 

Vesela šola BRONASTO PRIZNANJE 

Žana Kunej, 1. r. 

Anej Kužner, 1. r. 

Matija Mirt, 1. r. 

Nina Klaužar, 2. r. 

Klara Kos, 2. r. 

Anamarija Kukovičič, 2. r. 

Ana Plevnik, 2. r. 

Lina Kukovič, 3. r. 

Nik Piletič, 3. r. 

Maj Sotošek Debelak, 3. r. 

Erik Kavčič, 4. r. 

Andraž Planinc, 4. r. 

Tinkara Jagrič, 5. r. 

Jure Bračun, 5. r. 

Brina Brili, 6. r. 

Gal Grmšek, 6. r. 

Aljaž Jagrič, 7. r. 

Filip Osojnik, 7. r. 

Ajda Krivec, 7. r. 

Karmen Kavčič, 8. r. 

Jernej Bračun, 9. r. 

Šolsko matematično 

tekmovanje Kenguru 
PRIZNANJE KENGURU 

  



Brina Brili, 6. r. 

Gal Grmšek, 6. r. 

Ajda Krivec, 7. r. 

Filip Osojnik, 7. r. 

Področno tekmovanje v znanju 

matematike 
BRONASTO PRIZNANJE 

Ajda Krivec, 7. r. 
Državno tekmovanje v znanju 

matematike 
SREBRNO PRIZNANJE 

Maja Pečnik, 8. r. 
Področno tekmovanje v atletiki 

- suvanje krogle 
1. MESTO 

Viktorija Kukovičič, 6. r. 
Področno tekmovanje v atletiki 

– skok v višino 
2. MESTO 

Maja Pečnik, 8. r. 
Državno tekmovanje v atletiki - 

suvanje krogle 
2. MESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopriva – GLASILO Osnovne šole Koprivnica 

Pri nastajanju glasila so seodelovali člani novinarskega krožka. 

Mentorica: Andrejka Šerbec 

Izšlo v juniju 2022. 


