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 KOLOFON 
 

Zlati Ormožanček je posebna izdaja glasila učencev in učiteljev Osnovne 
šole Ormož ob koncu šolskega leta.  

V njej so zbrani in na ogled postavljeni utrinki šolskega leta z vsemi dosežki 
učencev in njihovih mentorjev. 

 
Sodelovale so tudi novinarke Šolskega novinarstva in učitelji – mentorji 

posameznih dejavnosti. 
 

Ormožanček se nahaja tudi na šolski spletni strani: 
http://www.osormoz.si 

 
Naslovnica: Eva Munda 
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Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
  

Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele  
 

pšenice, jeseni do polne police, pozimi do  
 

snežne kraljice, v knjigi do zadnje vrstice,  
 

v življenju do prave resnice, v sebi do  
 

rdečice čez eno in drugo lice. A če ne  
 

prideš ne prvič ne drugič do krova in  
 

pravega kova, poskusi: vnovič in zopet in 
 

 znova. 

 

Tone Pavček (1928−2011) 
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INTERVJU Z GOSPODOM RAVNATELJEM, DR. BOJANOM 
BURGARJEM 

 

»Skupaj smo ustvarili šolo, v kateri prevladuje optimizem in 
navdušenje, poštenje in osredotočenost na učno-vzgojno delo 
…« 
 
Učenci, učitelji in ostali delavci šole si težko predstavljamo Osnovno šolo Ormož 
brez našega ravnatelja, dr. Bojana Burgarja, ki živi s šolo že 33. leto. Ker s koncem 
letošnjega šolskega leta odhaja z mesta ravnatelja, smo se odločili, da ga povabimo 
k pogovoru … 
 
1. Gospod ravnatelj, če se v mislih preselite v svoje otroštvo … ko ste bili naših let 
… ste si takrat lahko zamišljali, da boste nekoč sedeli na ravnateljskem stolu? O 
katerem poklicu ste sanjali, ko ste bili še otrok in za kateri poklic ste se 
pravzaprav izšolali? 
 
Na otroška leta imam zelo lepe spomine. Saj je bilo to otroštvo povezano z igro v naravi 
in z vsem bogastvom, ki nam ga ponuja. Prav tako pa sem bil povezan s svetinjsko šolo in 
z njenim celodnevnim življenjem. To mi je omogočilo domovanje v njeni neposredni 
bližini in neposredno sobivanje z učitelji tudi zunaj šolskega prostora.  
Vse te okoliščine so me navdušile za odgovorno delo učitelja in s trdo voljo in z učenjem 
sem to tudi postal. Danes vem, da sem se pravilno odločil, ponosen sem na to, da lahko 
opravljam poslanstvo učitelja.                                                                                                                                                                            
Biti  ravnatelj niso bile sanje v otroških letih, saj je bilo to zame nekaj tako pomembnega 
in težko dosegljivega, zaradi odgovornosti do učencev, učiteljev in programa, ki ga 
izvajajo, da niti pomislil nisem na to. 
Življenje, učenje in delo učitelja mi je ponudilo priložnost kot mlademu učitelju, staremu 
komaj 28 let, da se spopadem z odgovornostjo ravnatelja. Težko je bilo biti ravnatelj – 
vzornik učencem, učiteljem, staršem in okolju. Kako in koliko mi je uspelo, kaže in bo 
pokazal čas. Zagotovo pa vem, da nikoli ne narediš dovolj za mlade, ki so naša 
prihodnost.  
 
2. Letos mineva 33 let, odkar ste ravnatelj OŠ Ormož. Se je delo ravnatelja v treh 
desetletjih kaj spremenilo? 
 
Letos mineva 33 let, odkar sem ravnatelj naše šole. Prirasla mi je k srcu in ko nekaj čutiš, 
ko nekaj postane del tebe, narediš zanj najboljše, kar zmoreš. Vsa leta sem se trudil, da bi 
bila šola dobrih pogojev za dobro učno in vzgojno delo, da bi učenci in učitelji radi 
prihajali vanjo in da bi bili starši in okolje zadovoljni z njo.  
Delo ravnatelja je zelo odgovorno delo, saj usmerja poslovno in pedagoško delo šole. 
Delo je zahtevno, spreminjajoče se in polno izzivov. Temu pa je mogoče slediti le, če se 
tudi sam spreminjaš kot strokovnjak in osebnost. To dosežeš le, če vase vlagaš vse 
življenje oz. ves čas dela. Tako sem tudi delal in prav zaradi tega sem rasel s šolo – 
šolanjem −  ona z mano. Ponosen sem na vse dobre,  dolgoročno koristne spremembe, ki 
smo jih vnesli v naše učno-vzgojno delo in jih ni malo, saj smo danes prepoznavna šola v 
okolju, regiji in državi. 
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Najbolj srečen na šoli pa je lahko učitelj Boris Polak, ki je bil deležen vseh 33 let mojega 
ravnateljevanja na šoli. Čestitam mu, da je vzdržal. 
 
3. Kje na področju osnovne šole pa ste sami začutili največje spremembe v teh 
letih? 
 
Šola in njen program življenja in dela se nenehno spreminja zaradi različnih dejavnikov 
v družbi, ki vplivajo na to. Poleg programov in oblik ter metod učenja so se najbolj 
spremenili medsebojni odnosi učitelj – učenec, šola – okolje in šola – starši. Velike 
spremembe so spremenile odnos učencev do učenja, učiteljev in sploh do njihovih 
lastnih obveznosti.  
Vse preveč nalog in odgovornosti učencev za učno delo smo prenesli na druge 
odgovorne zunaj njih. To pa ni dobro, saj prav oni – učenci naposled odločajo o svoji 
ciljni naravnanosti in o svojem odnosu do staršev, šole, sošolcev, učiteljev in družbe kot 
celote. Po mojem mnenju bi bilo prav, da odgovornost in obveznosti za šolsko delo 
ostane predvsem odločitev učencev v domeni z učiteljem – s šolo in starši, ki mora biti 
grajena najprej na obveznostih, iz katerih naj izhajajo tudi pravice ob sprejemljivi 
motivaciji v šoli in doma.                                                                 
Zagovarjam spoštovanje učenca in njegove integritete ob spoštovanju učitelja in prav 
tako njegove integritete − skratka interakcijsko pravičnost.  
 
4. Kako bi opisali otroke – osnovnošolce – včeraj in danes? Kaj ostaja vsem 
generacijam skupno in kje so vendarle razlike med nami in našimi predhodniki?
  
 Vsako stvar, ki sem jo naredil, sem naredil zato, da bi dosegel določeno obliko 
zadovoljstva – zadovoljstva, ki je gonilo za dobra dela, uživanje v najboljšem, kar obstaja, 
in da lahko preko tega odkrivaš najboljše od tistega, kar šele bo. Tako sem pri svojem 
delu sledil Aristotelu in Shakespearu, ki sta avtorja zapisanih misli. Sledil sem 
dejavnikom realističnega pogleda na čas in delo, kot so svoboda, odgovornost, 
ustvarjalnost, notranja motivacija, prežeta z močjo pozitivnega mišljenja, center 
katerega so učenec, učitelj, roditelj in družbeno okolje. Le tako lahko razvijaš 
sodelovalno kulturo, kvaliteto storitev skozi zadovoljstvo izvajalcev in uporabnikov 
storitev ter motivacijo, ki spodbuja odločnost, ki pomeni motiviranost za vztrajnost na 
poti do cilja. 
Skupaj smo ustvarili šolo, v kateri prevladuje optimizem in navdušenje, poštenje in 
osredotočenost na učno-vzgojno delo, pogum za uvajanje koristnih novitet in mirnost ter 
potrpežljivost do doseganja zaželenih ciljev. 
 
5. Verjamemo, da ste v teh letih ustvarili mozaik spominov na šolo. Kateri 
kamenček pa bi izpostavili, če bi vas vprašali po najljubšem doživetju, dogodku? 
 
Veliko je spominov. Reči moram, da je vsak moj učenec pustil v meni neizbrisno sled 
spominov, ki jih večkrat obujam s ponosom, da sem lahko bil del vseh in vsakega posebej 
skozi čas osnovne šole. Moja odgovornost do učencev in njihovega učnega in osebnega 
razvoja je bila vseskozi moja prva naloga ravnatelja. Trudil sem se, da bi vam bil dovolj 
dober vzornik pri oblikovanju vaših osebnosti z vrednotami, ki bi bogatile uspešnost 
vaše življenjske prihodnosti. Rad sem bil z vami in med vami. Upam, da ste to čutili skozi 
moje večkrat odločne pristope pri reševanju za vas pomembnih težav. Vesel bom, če se 
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boste kdaj pa kdaj spomnili mojih dobronamernih nasvetov, ki so bili namenjeni vam za 
lažjo dosego življenjskih ciljev.  
 
 
6. Kaj sporočate učencem in učiteljem ob koncu našega pogovora za Zlati 
Ormožanček? In katero misel bi dali za popotnico svojemu nasledniku oz. 
naslednici? 
 
Veliko je spominov, največkrat pa se spomnim tistega, ko mi je prvošolček rekel, da sem 
prav takšen kot oni, če me gledajo od daleč. Res je, želel sem biti takšen, kot ste vi – 
mladosten, razigran, poln življenjske energije, odgovoren, dosleden, vztrajen, odločen, 
ciljen itd. To želim tudi ostati. Ostanite oz. postanite takšni tudi vi. 
Spomini na vse učence, učitelje in druge zaposlene na šoli skozi čas 33 let 
ravnateljevanja in 41 let sodelovanja ostajajo del mene. Vedno znova vas bom klical v 
spomin in v spominih iskal energijo za kvalitetno preživetje tretjega življenjskega 
obdobja.  Pa tudi delal bom še kaj koristnega, saj si ljudi, ki smo jih srečali v življenju, 
zapomnimo predvsem po dobrih delih. Naj bo tako tudi tokrat. 
Na koncu bi vam rad prenesel sporočilno misel pesnika Toneta Pavčka: »Ne bojte se 
življenja! Naj pljuska v vas z vso silo in vse žile, naj vas nese in zanese, le ne pustite, da 
vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imela rado vas!« 
Tako, veselimo se življenja, bodimo veseli vsakega srečanja z nasmehom v očeh in z 
dobrimi mislimi v srcu. 

 
Pa na svidenje! 
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TEKMOVANJA 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE 

 
V četrtek, 21. 03. 2013, je na OŠ Ormož bilo izvedeno šolsko matematično tekmovanje 
'Kenguru' za bronasto Vegovo priznanje.  
Bronasta priznanja so dosegli naslednji učenci: 
 
1.razred: Luka Branda, Luna Iza Pučko, Tit Grabovac, Žanamari Kaloh, Alen Krabonja, 
Jaka Prapotnik, Ana Žnidarič in Jana Žnidarič 
 
2.razred: Ema Šoštarič, Lea Obran, Lina Šnajder, Ela Petra Kirič, Aurora Nedog, Ivona 
Nedog, Črt Korban, Eva Petek, Tia Petek, Adam Ciglar, Iza Korpar, Tjaš Notersberg, Jure 
Rudolf, Nick Alexander Gobel Fridrih, Vladyslav Loboda in Luka Štumberger 
 
3.razred: Nuša Ciglar, Vanesa Šuen, Melani Matanović 
 
4. razred: Daniel Ivo Gobel Fridrih, Ina Voljč, Jakob Šnajder, Nika Horvat Sušanj, Žiga 
Zadravec, Brina Voljč 
 
5.razred: Ivan Borovičkić, Zala Cunk, Matic Petek, Maj Voršič, Žiga Rizman Herga, Jaka 
Komloš 
 
6. razred: Ana Zemljič, Tilen Veselko 
 
7. razred: Nuša Žinko, Ana Klinc, Gašper Hebar, Toni Kvar, Julija Fric 
 
8. razred: Eva Šantić Zadravec, Nastja Feguš, Tina Rizman Herga, Maša Jambriško, Maja 
Verbančič, Luka Komloš, Miha Zadravec, Sabina Trop, Klavdija Vincetič, Špela Petričič, 
Nejc Zidarič 
 
9. razred: Staša trstenjak, Timon Grabovac, David Lukner, Borut Solina, Marcel Sedlak, 
Ines Krajnc 
 
V letošnjem šolskem letu je bil podeljen tudi diamantni Kenguru za osvojena bronasta 
priznanja za vsako šolsko leto vseh devet let šolanja. Dobitnik diamantnega Kenguruja je 
bil Timon Grabovac (9. b). 
V četrtek, 4. 4. 2013, je bilo na OŠ Velika Nedelja izvedeno področno matematično 
tekmovanje za srebrno Vegovo priznanje. Tekmovanja so se udeležili naslednji učenci:  
7. razrede sta zastopala: Ana Klinc (7. a) in Gašper Hebar (7. b), 
8. razrede so zastopale: Tina Herga Rizman (8. b), Nastja Feguš (8. b) in Eva Šantić 
Zadravec (8. b), 
9. razrede so zastopali: Timon Grabovac (9. b), David Lukner (9. b) in Staša Trstenjak (9. 
b). 
V kategoriji 7-ih razredov je Ana Klinc zasedla 2. mesto in se je uvrstila na državno 
tekmovanje za zlato Vegovo priznanje. 
V kategoriji 8-ih razredov je Tina Herga Rizman zasedla 2. mesto, Eva Šantić Zadravec pa 
3. mesto in sta se obe uvrstili na državno tekmovanje za zlato Vegovo priznanje. 
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Srebrno priznanje so dosegli Ana Klinc, Tina Herga Rizman, Nastja Feguš, Eva Šantić 
Zadravec in Timon Grabovac. 
V soboto, 20. 4. 2013, je bilo na OŠ Bojana Ilicha izvedeno državno matematično 
tekmovanje za zlato Vegovo priznanje. OŠ Ormož so zastopale: Ana Klinc (7. a), Tina 
Herga Rizman (8. b) in Eva Šantić Zadravec (8. b). 
Zlato priznanje je dosegla Eva Šantić Zadravec. 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 

 Na šolskem tekmovanju 2012/2013 iz znanja slovenščine, ki so se ga udeležili učenci od 
2. do 9. razreda, so bronasta priznanja osvojili:  
 
2. razred: Iza Korpar, Jure Rudolf, Lina Šnajder,  Dino Kralj, Nika Babič  (mentorica Urška 
Stanko, prof.), Lea Obran, Erik Prašnički  (mentorica Dušanka Feguš, prof.) in Ivona 
Nedog, Aurora Nedog (mentorica Maja Korban Črnjavič, prof.); 
 
3. razred: Nuša Ciglar, Pia Šek (mentorica Irena Blagovič, prof.) in Zala Jurkovič, Vanesa 
Šuen (mentorica Aleksandra Kociper, prof.); 
 
4. razred: Žiga Zadravec, Ajda Antolič , Tina Voljč  (mentorica Breda Šandor, prof.); 
 
5. razred: Hana Potočnjak (mentorica Mateja Kovačič, prof.) in Žiga Rizman Herga (mentor 
Aleksander Šterman, prof.); 
 
6. razred: Klara Branda, Lara Tušek, Luka Čučko, Ana Zemljič, Nuša Cigler, Niko Sovič (mentorica 
Tina Zadravec, prof.); 
 
7. razred: Nuša Žinko, Ana Klinc,  Julija Fric, Toni Kvar, Urška Rodi 
(mentorica: učiteljica Sonja Muhič); 
 
8. razred: Eva Šantić Zadravec, Lucija Ivanuša, Maša Jambriško in 
Nastja Feguš  (mentorica mag. Irena Kandrič Koval, prof.); 
 
9. razred: Janja Zadravec in David Lukner (mentorica mag. Irena 
Kandrič Koval, prof.). 

REGIJSKO TEKMOVANJE – 3 srebrna priznanja 

  Na regijsko raven tekmovanja iz znanja slovenščine (pripravljali so 
se ob branju sodobne kratke slovenske proze Dese Muck / Nebo v 
očesu lipicanca in kratkih črtic Ivana Cankarja / Moje življenje ) 
so se uvrstili najboljše uvrščeni učenci iz 8. in 9. razreda; vse učenke  
so osvojile srebrno Cankarjevo priznanje. To so bile:  
8. razred: Eva Šantić Zadravec in Maša Jambriško (8. b) ter  
 
9. razred: Janja Zadravec (9. b) (mentorica mag. Irena Kandrič 
Koval, prof.). 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE   −  zlato priznanje                             

  Na državno tekmovanje se je uvrstila Eva Šantić Zadravec  in ob mentorstvu mag. 
Irene Kandrič Koval, prof., osvojila zlato Cankarjevo priznanje.  
 
  Predsednica šolske tekmovalne komisije: mag. Irena Kandrič Koval, prof. 
 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE 
 
9. razred: 
ŠOLSKO TEKMOVANJE 
Bronasto priznanje so prejeli: Janja Zadravec, Zala Ledinšek, Borut Solina, Julija Pšak in 
Marcel Sedlak. 
REGIJSKO TEKMOVANJE 
Srebrno priznanje sta prejeli Zala Ledinšek in Janja Zadravec. 
DRŽAVNO TEKMOVANJE  
Zlato priznanje je prejela Zala Ledinšek (mentorica Marija Cvetko) 
8. razred: 
ŠOLSKO TEKMOVANJE 
Bronasto priznanje sta prejeli Maša Jambriško in Eva Šantič Zadravec.  
DRŽAVNO TEKMOVANJE  
Zlato priznanje je prejela Lucija Ivanuša. 

Mentorica: Mirjana Korpar, prof. 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE 
 
Dne 6. 3. 2013 je potekalo šolsko tekmovanje iz fizike za Stefanova priznanja. 
Rezultati:  
BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE IZ FIZIKE so prejeli: 
 

8. razred: 
1. Eva Šantić Zadravec, 8. b 
2. Nastja Feguš, 8. b 
3. Sara Babič, 8. a 
4.  Lucija Ivanuša, 8. b 
5.  Mateja Babič, 8. a 
 
 

9. razred: 
1.  Rene Plavec, 9. a  
2.  Timon Grabovac, 9. b 
3.  David Lukner, 9. b 
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Področno tekmovanje iz fizike je potekalo na OŠ Cirkovce, 22. 3. 2013.  
Naši učenci so zasedli naslednja mesta: 
 

8. razred: 
29. Eva Šantić Zadravec 8. b,  
ki je osvojila tudi SREBRNO STEFANOVO PRIZNANJE IZ FIZIKE in 
52. Nastja Feguš 8. b 
(od 70 tekmovalcev) 
 
9. razred: 
41. Timon Grabovac 9. b 
43. Rene Plavec 
(od 61 tekmovalcev) 
 

Mentorja: Igor Kaučič, prof. in  Roman Bobnarič, prof. 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE 

Kategorija 8. razred 
 

# Ime in priimek Razred 

1. Maša Jambriško 8.b 

2. Lucija Ivanuša 8.b 

2. Luka Komloš 8.b 

4. Eva Šantić Zadravec 8.b 

5. Luka Voljč 8.a 

6. Aljaž Čučko 8.a 

7. Lan Voršič 8.a 

8. Kristjan Petek 8.a 

9. Martin Hebar 8.a 
 
Kategorija 9. razred 
 

1. David Lukner 9.b 

2. Tadeja Govedič 9.b 
 

Mentorja: Igor Kaučič, prof. in Roman Bobnarič, prof. 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA VESELE ŠOLE 
 
Tekmovanje iz znanja Vesele šole je organizirano za učence od 4. do 6. razreda, 
mentorica katerih je Mateja Kovačič, in za učence od 7. do 9. razreda, katerih mentorica 
je Metka Lešničar. 
Na šolskem tekmovanju iz Vesele šole je svoje znanje letos preizkušalo 31 učencev. 
Sedemindvajsetim je uspelo osvojiti bronasto priznanje. Glede na splošne kriterije 
točkovanja na državni ravni, se je 14 učencev udeležilo državnega tekmovanja, kjer so 
dokazali veliko znanja. 
12 jih je osvojilo srebrno priznanje.  To so: Matic Petek (5. b), Nuša Cigler (6. a), Ana 
Zemljič (6. a), Lucija Ivanuša (8. b), Nastja Feguš (8. b), Špela Jambriško (8. b), Tina 
Rizman Herga (8. b), David Lukner (9. b), Timon Grabovac (9. b), Staša Trstenjak (9. b), 
Eva Šantić Zadravec (8. b), Toni Kvar (7. b). 
 
Tita Šnajder, učenka 8. razreda, pa je osvojila zlato priznanje in si pridobila naziv 
državne prvakinje. 1. junija se je udeležila svečane podelitve v Festivalni dvorani v 

Ljubljani. 
 

Mentorici: Mateja Kovačič, prof. in Metka 
Lešničar 

 
 
 
 
 
 
 

  
Zlata Tita Šnajder s  priznanjem 
 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE 

BRONASTO PRIZNANJE (šolsko tekmovanje):  
Staša Trstenjak, David Lukner, Borut Solina, Eva Šantić Zadravec, Nastja Feguš, 
Katja Kirič, Lucija Ivanuša, Luka Komloš, Tina Rizman Herga, Maša Jambriško, 
Melinda Skoliber, Tita Šnajder 
 
SREBRNO PRIZNANJE (državno tekmovanje): 
Tina Rizman Herga 
 
ZLATO PRIZNANJE (državno tekmovanje): 
Eva Šantić Zadravec in Nastja Feguš 
 

Mentorica: Brigita Brajkovič 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE 
   

BRONASTO PRIZNANJE (šolsko tekmovanje): 
David Lukner, Eva Šantić Zadravec, Nastja Feguš, Lucija Ivanuša, Tina Rizman Herga, 
Maša Jambriško, Tita Šnajder, Doroteja Lah, Špela Kuharič, Eva Munda 
 
SREBRNO PRIZNANJE (državno tekmovanje): 
Nastja Feguš, Špela Kuharič, Lucija Ivanuša  
 

Mentorica: Brigita Brajkovič 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 

NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU sta bronasti priznanji dosegli Eva Šantić Zadravec in Lucija 
Ivanuša. 
 Lucija Ivanuša se je udeležila regijskega tekmovanja, ki je bilo na OŠ Ljudski vrt na 
Ptuju, in dosegla srebrno priznanje. 

Mentorica: Nataša Kolar, prof. 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 

 
BRONASTA PRIZNANJA na šolskem tekmovanju so dosegli: 
Lucija Ivanuša, Rene Plavec, Eva Šantić Zadravec, Timon Grabovac, Nino Ulaga, David 
Lukner, Staša Trstenjak. 
REGIJSKEGA TEKMOVANJA na OŠ Spodnja Polskava so se udeležili: 
Lucija Ivanuša, Eva Šantić Zadravec in Rene Plavec. 
  
 SREBRNI PRIZNANJI sta dosegla: 
Eva Šantić Zadravec in Rene Plavec. 

 Mentorica: Nataša Kolar, prof. 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE   

      
         

 
Na šolskem tekmovanju je tekmovalo 87 tekmovalcev od 3. do 9. razreda 

         
 

Dosegli so skupaj 40 bronastih priznanj in 1 zlato priznanje 
  

 
Bronasta priznanja 

      
         
 

3. razred 
       

ZLATO PRIZNANJE (državno tekmovanje): 
Eva Šantić Zadravec in Tina Rizman Herga 
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1.  Nuša Ciglar 
      2.  Maša Baum 
      3. Pia Šek 
      4. Nika Novak 
      5. Nika Komperšak 

     6. Melani Matanović 
      7. Jan Dogša 
      8. Alenka Munda 
      9. Urška Pleger 
      10. Zala Jurkovič 
      11. Vanesa Šuen 
      

         
 

4. razred 
       1. Mihec Korpič Lesjak 

     2. Nika Horvat Sušanj 
     3. Tibor Trstenjak 

      4. Žiga Zadravec 
      

         
 

5. razred 
       1. Žiga Rizman Herga 

     3. Matic Petek 
      3. Larisa Šek 
      4. Ivan Borovičkić 
      5. Lea Husel 
      6. Maj Voršič 
      7. Zala Cunk 
      

         
 

6. razred 
       1. Ana Zemljič 

      2. Lara Tušek 
      

         
 

7. razred 
       

1. Ana Klinc 
 

uvrstitev na državno 
tekmovanje 

  

2. Nuša Žinko 
 

uvrstitev na državno 
tekmovanje 

  3. Maja Munda 
      

         

 
8. razred 

       
1. Eva Šantič Zadravec 

uvrstitev na državno 
tekmovanje 

  

2. Nastja Feguš 
 

uvrstitev na državno 
tekmovanje 

  

3. Maša Jambriško 
 

uvrstitev na državno 
tekmovanje 

  4. Lucija Ivanuša 
      5. Mateja Babič 
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6. Eva Munda 
      7. Klavdija Vincetič 
      8. Tina Rizman Herga 

     9. Tita Šnajder 
      10. Alojz Goršič 
      

         
 

9. razred 
       

1. Timon Grabovac 
 

uvrstitev na državno 
tekmovanje 

  2. David Lukner 
      3. Rok Tomažič 
      

         
 

Zlato priznanje 
      

         
 

Maša Jambriško 
       

Mentorica: Sonja Posavec 

 ŠPORTNA TEKMOVANJA 

ROKOMET 

 
starejši fantje: 1. mesto - področno 
1. mesto v četrtfinalu 
1. mesto v polfinalu 
2. mesto v finalu 
 
ČLANI EKIPE : 
Dominik Kosi, David Lukner, Tilen Kosi, Boštjan Žižek Cvetko, Rene Plavec, Timon 
Grabovac, Nino Ulaga, Rene Rizman, Aleks Škorjanec, Martin Hebar, Matej Niedorfer, 
Nejc Zidarič, Luka Voljč, Niko Jovanovič, Kristjan Petek  
TRENERJA:  
Uroš Krstič, Saša Prapotnik 
 
Starejša dekleta : 1. mesto - medobčinsko 
3. mesto - področno 
ČLANICE EKIPE:  
 Ines Krajnc, Sanela Kirič, Maruša Prapotnik , Marija Munda, Doroteja Lah, Anea 
Škorjanec, Maša Zorjan , Janja Ivanuša, Veronika Pintarič, Ana Škorjanec, Urška Rodi, Eli 

Hergula, Sara Babič. 
Trenerka: 

Marjana Ozmec 
 
Mlajši fantje:  1. mesto – medobčinsko 
1. mesto - področno. 
 
ČLANI EKIPE: 
Aleš Zemljič, Gašper Hebar, Blaž Zadravec, 
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Filip Zorec, Primož Ozmec, Aljoša Munda, Teo Šulek, Anže Notersberg, Žan Firšt Šeruga, 
Gašper Cvetko, Niko Sovič, Maj Voršič  

Trener: Uroš Krstič  
mlajša dekleta: 1. mesto ‒ medobčinsko 
 
1. mesto - področno 
ČLANICE EKIPE : 
Nika Polič, Urška Rodi, Eli Hergula, Monika Pintarič,Ana Škorjanec, Tjaša Kolarič 
Zadravec, Špela Jambriško, Nuša Kolmančič, Klara Branda, Lara Tušek, Nuša Žnidarič 
 

Trenerke:  
Marjana Ozmec 

MINI ROKOMET  

 
fantje: 1. mesto medobčinsko  
 
1. mesto področno  
 
ČLANI EKIPE : 
Žiga Rizman Herga, Gašer Cvetko, Mihec Korpič Lesjak, Žiga Zadravec, Jakob Majhen, 
Jakob Šnajder, Miha Munda, Daniel Ivo Göbel - Fridrich, Maj Voršič, Jaka Komloš, Aleš 
Zemljič 
 

MALI NOGOMET 

 

starejši fantje: 1. mesto medobčinsko 
 
ČLANI EKIPE: 
Dominik Kosi, Rene Plavec,Tilen Kosi, Mario Kuster, Rok Tomažič, Tadej Sušnik, Jani 
Serec, Mitja Kocbek, Nejc Zidarič, Martin Hebar, Luka Voljč 
 

Trener: 
Boris Polak  

MEDOBČINSKI KROS 

 
1. mesto 
Špela Jambriško, Ana Škorjanec, Primož Ozmec, Eva Šantič -Zadravec 
2. mesto  
Lea Husel, Janja Zadravec 
3. mesto 
Špela Prejac, Aljaž Ivanuša, Aljoša Munda, Diana Meško 
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ATLETIKA − medobčinsko  

 
1. mesto 
- Anže Notersberg – 60 m 
- Sara Babič – 300 m 
- Primož Ozmec – 300 m 
- Ana Škorjanec – 300 m 
- Gabriel Rihtarič ‒ met žviž 
- Veronika Pintarič ‒ met žviž 
- Eli Hergula ‒ višina 
- Dominik Kosi ‒ višina 
- Špela Jambriško ‒ daljina 
 
ŠTAFETA 4 X 100m ‒  fantje: 
- Mario Kuster 
- Tadej Sušnik 
- Blaž Prejac 
- Dominik Kosi 
 
2. mesto 
- Nuša Žnidarič  ‒ 60m 
- Ines Kranjc ‒ 60m 
- Monika Lukman ‒ 600m 
- Eva Šantič Zadravec ‒ 1000m 
- Urška Rodi ‒ met žviž. 
- Doroteja Lah ‒ met žviž. 
- Tilen Kosi ‒ met žviž. 
- Jurček Korpič Lesjak ‒ met žviž. 
- Ana Klinc ‒ višina 
- Julija Pšak ‒ višina 
- Rene Plavec ‒ višina 
- Kaja Kirič ‒ daljina 

ŠTAFETA 4 X 100 m - dekleta 
- Sara Babič  
- Maša Jambriško 
- Doroteja Lah 
- Ines Kranjc 
 
3. mesto 
- Tjaša Kolarič Zadravec ‒60 m 
- Mario Kuster ‒60 m 
- Taja Husel ‒ 300 m 
-  Aleks Škorjanec ‒300 m 
- Lara Tušek ‒ met žviž. 
- Timon Grabovac ‒ met žviž. 
 

ATLETIKA − področno 

 
1. mesto 
-Tilen Kosi ‒ met žviž. 
- Primož Ozmec ‒300 m 
- Dominik Kosi ‒ višina 
 
3. mesto 
-Ana Škorjanec ‒ 300 m 
-Eva Šantič Zadravec ‒1000 m 
- Špela Jambriško ‒ daljina 
- Jurček Korpič Lesjak ‒ krogla 
 
- državno 
-Tilen Kosi ‒ met žviž., 7. mesto 
- Dominik Kosi ‒ višina, 10. mesto 
- Primož Ozmec ‒ 300 m, 11. mesto 
- Jurček Korpič Lesjak ‒ krogla

 
 

Mentorji: Boris Polak, Marjana Ozmec, Aleš Jurčec  

STRELSTVO 

 
- starejši fantje: 
PODROČNO ‒ 1. mesto 
DRŽAVNO ‒ 3. mesto  
 
ČLANI EKIPE:  
- Rok Tomažič, Aljaž Čučko, Gal Rob. 

Mentor: Darko Špacapan 
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TEKMOVANJE S PODROČJA ZDRAVJA 

  
Na letošnjem medobčinskem tekmovanju (10. 5. 2013), ki ga vsako leto v tednu Rdečega 
križa Slovenije organizira Območno združenje rdečega križa Ormož, so naši učenci 
pokazali odlično pripravljenost. 
Na temo "Z gibanjem in zdravo prehrano do zdravja" so LAN BABIČ KUMER, ŠPELA 
JAMBRIŠKO in NUŠA CIGLER osvojili prvo mesto, hkrati pa pridobili in pokazali, da 
lahko mladi poleg šolskih obveznosti najdejo čas tudi za druge teme. 
Iskreno jim čestitam v imenu vseh! 

                                                                      Mentorica: Darja Horvat 
 

TEKMOVANJE MLADI TEHNIK 
 
V petek, 12. 4. 2013, je bilo na OŠ Velika Nedelja organizirano področno tekmovanje 
Mladi tehnik. OŠ Ormož sta zastopala Nino Majcen (8. a) in Renato Kozel (8. b) s 
področja konstruktorstva. 
 

Mentor: Darko Špacapan, prof. 

TEKMOVANJE IZ SLADKORNE BOLEZNI 

 
V okviru programa projekta" ZDRAVA ŠOLA" so se učenci udeležili 14. tekmovanja iz 
sladkorne bolezni.  
Na tekmovanje se je prijavilo 38 učencev. Na šolskem nivoju jih je 27 osvojilo bronasto 
priznanje. Kriteriji za uvrstitev na državno tekmovanje so bili zelo visoki. Kljub zelo 
dobrim rezultatom se tega tekmovanja lahko udeležijo le 3 najboljši učenci iz vsake šole. 
Največ znanja na šolskem tekmovanju so pokazali Jurček K. Lesjak, Eva Š. Zadravec in 
David Lukner. V močni konkurenci na državnem nivoju so vsi trije osvojili zlato 
priznanje.  

Mentorica: Metka Lešničar 

  

 
Dobitniki zlatih priznanj z državnega tekmovanja o sladkorni bolezni 
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TEKMOVANJE S PODROČJA KAJ VEŠ O PROMETU  

 
V četrtek, 16. 05. 2013, je bilo na OŠ Ormož občinsko tekmovanje ''Kaj veš o prometu''. 
Tekmovanja so se udeležile tri ekipe: OŠ Ivanjkovci, OŠ Miklavž in OŠ Ormož. Ekipo OŠ 
Ormož so sestavljali: Nino Majcen (8. a), Jurček Korpič Lesjak (8. b), Renato Kozel (8. b) 
in Rene Rizman (8. b). Učenci so se pomerili v reševanju testov, spretnostni vožnji skozi 
poligon in vožnjo po mestu. Ekipni rezultati: 1. mesto: OŠ Miklavž, 2. mesto: OŠ Ormož, 3. 
mesto: OŠ Ivanjkovci. 
Posamezno je prvo mesto dosegel Renato Kozel, učenec 8.b razreda OŠ Ormož, ki se je v 
soboto, 01. 06. 2013, udeležil tudi državnega tekmovanja na OŠ Poljane v Ljubljani, kjer 
je dosegel odlično 10. mesto. 

Mentor: Darko Špacapan, prof. 

TEKMOVANJE S PODROČJA MLADI TEHNIKI  
   

V sredo, 15. 5. 2013, je pod organizacijo ZOTKS potekalo tekmovanje mladih tehnikov na 
OŠ Velika Nedelja. Iz OŠ Ormož sta se tekmovanja udeležila dva učenca: Žan Habjanič (7. 
a) in Jaka Lesjak (8. a). Tekmovala sta v kategoriji z ladijskimi modeli MČ1 − tekmovanje 
modelov v prosti vožnji v cilj, C1. Izmed 16 tekmovalcev sta osvojila: Žan Habjanič 8. 
mesto, Jaka Lesjak 10. mesto. 

Mentor: Igor Kaučič, prof. 
 
  
 

 

 

 

 

TEKMOVANJE S PODROČJA MALE SIVE CELICE 

 
Našo šolo so na regijskem tekmovanju na OŠ Makole zastopali: 
Anže Notersberg 
Toni Kvar 
Gašper Hebar 
Nuša Žinko 
Ana Klinc 
Nuša Žnidarič 

 Mentorica: 
Nataša Kolar, prof. 
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TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 

 
Na naši šoli se zraven angleščine poučuje tudi nemščina kot 2. tuji jezik. 
22. novembra smo izvedli tekmovanje iz nemščine, na katerem je sodelovala Zala 
Ledinšek iz 9. a razreda. 
Kljub temu, da je na šolskem tekmovanju dosegla 85 % točk, ni bila uvrščena na državno 
tekmovanje. Osvojila je bronasto priznanje.  

                                                                                               Mentorica: Sonja Muhič 

SEZNAM »SREBRNIH IN ZLATIH« UČENCEV 

 
Ime in priimek 

učenca 
Razre

d 
Vrsta pohvale, priznanja, 

nagrade 
Razlog 

Eva Šantić Zadravec 8. b  Srebrno priznanje z 
državnega tekmovanja iz  
znanja Vesele šole 

 Srebrno priznanje iz 
geografije 

 Srebrno Stefanovo 
priznanje iz znanja fizike 

 Zlato Vegovo priznanje iz 
znanja matematike  

 Zlato Cankarjevo 
priznanje iz znanja 
slovenščine 

 Zlato priznanje iz 
sladkorne bolezni  

 Zlato priznanje iz znanja 
kemije 

 Zlato priznanje iz znanja 
biologije 

 Zlato priznanje na 
državnem tekmovanju za 
raziskovalne naloge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(za raziskovalno 
nalogo Ekološki 
odtis) 

Tina Rizman Herga 8. b  Srebrno priznanje z 
državnega tekmovanja iz 
znanja Vesele šole 

 Srebrno Vegovo priznanje 
iz znanja matematike 

 Srebrno priznanje iz znanja 
kemije 

 Zlato priznanje iz znanja 
biologije 

 Zlato priznanje na 
državnem tekmovanju za 
raziskovalne naloge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(za raziskovalno 
nalogo Ekološki 
odtis) 
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Nastja Feguš 8. b  Srebrno priznanje z 
državnega tekmovanja iz 
znanja Vesele šole 

 Srebrno priznanje iz znanja 
biologije 

 Srebrno Vegovo priznanje 
iz znanja matematike 

 Zlato priznanje iz znanja 
kemije 

 

Lucija Ivanuša 8. b  Srebrno priznanje z 
državnega tekmovanja iz 
znanja Vesele šole 

 Srebrno priznanje iz znanja 
biologije 

 Srebrno priznanje iz znanja 
zgodovine 

 Zlato priznanje iz znanja 
angleščine 

 

Jurček Korpič Lesjak 8. b  Zlato priznanje iz znanja o 
sladkorni bolezni 
 

 

Tita Šnajder 8. a  Zlato priznanje iz znanja 
Vesele šole 

 

Ana Klinc 7. a  Srebrno Vegovo priznanje 
iz znanja matematike 

 

Maša Jambriško  8. b  Srebrno priznanje iz znanja 
Vesele šole 

 Srebrno Cankarjevo 
priznanje iz znanja 
slovenščine 

 Zlato priznanje iz logike 

 

Špela Jambriško 
 
 

6. b Ekipno prvo mesto na 
območnem tekmovanju Rdečega 
križa 

 

Lan Babič Kumer 6. a Ekipno prvo mesto na 
območnem tekmovanju Rdečega 
križa 

 

Nuša Cigler 6. a Ekipno prvo mesto na 
območnem tekmovanju Rdečega 
križa 

 

Lan Voršič 8. a Ekipno 1. mesto v petih 
kategorijah projekta GO CAR GO  

 

Matej Niedorfer 8. a Ekipno 1. mesto v petih 
kategorijah projekta GO CAR GO 

 

Luka Voljč 
 

8. a Ekipno 1. mesto v petih 
kategorijah projekta GO CAR GO 

 

Nejc Štrucl 8. a Ekipno 1. mesto v petih 
kategorijah projekta GO CAR GO 

 



23 
 

Niko Jovanovič 
 

8. a Ekipno 1. mesto v petih 
kategorijah projekta GO CAR GO 

 

Martin Hebar 8. a Ekipno 1. mesto v petih 
kategorijah projekta GO CAR GO 

 

Gašper Hebar 7. b Ekipno 1. mesto v petih 
kategorijah projekta GO CAR GO 
 

 

Matic Petek 5. b Srebrno priznanje z državnega 
tekmovanja v Veseli šoli 

 

Nuša Cigler 6. a Srebrno priznanje z državnega 
tekmovanja v Veseli šoli 

 

Ana Zemljič 6. a Srebrno priznanje z državnega 
tekmovanja v Veseli šoli 

 

Toni Kvar 7. b Srebrno priznanje z državnega 
tekmovanja v Veseli šoli 

 

Rene Rizman 
 

8. b 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje  

 

Aleks Škorjanec 8. b 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Martin Hebar 8. a 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Matej Niedorfer 8. a 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Nejc Zidarič 8. a 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Luka Voljč 8. a 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Niko Jovanovič 
 

8. a 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Aljaž Čučko 8. b ekipno 3. mesto na državnem 
tekmovanju – strelstvo  

 

Gal Rob 7. a ekipno 3. mesto na državnem 
tekmovanju – strelstvo 

 

Diana Meško 
 

8. a 1. mesto na fotografskem 
natečaju »FOTOGRAF« 

 

Klavdija Vincetič 8. b 1. mesto na fotografskem 
natečaju »FOTOGRAF« 

 

Eva Munda 8. b Likovni natečaj – 2. mesto  
Greta Štumberger 8. b Likovni natečaj – 2. Mesto  
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Timon Grabovac 9. b  Srebrno Vegovo priznanje 
iz znanja matematike 

 Srebrno priznanje iz znanja 
Vesele šole 

 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Janja Zadravec 9. b  Srebrno Cankarjevo 
priznanje iz znanja 
slovenščine 

 Srebrno priznanje iz znanja 
angleščine 

 

Zala Ledinšek 9. a  Zlato priznanje iz znanja 
angleščine 

 

David Lukner 9. b  Srebrno priznanje iz znanja 
Vesele šole 

 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 Zlato priznanje iz znanja o 
sladkorni bolezni 

 

Staša Trstenjak 9. b Srebrno priznanje iz znanja 
Vesele šole 

 

Špela Kuharič 9. b Srebrno priznanje iz znanja 
biologije 

 

Rene Plavec 9. a  Srebrno priznanje iz znanja 
geografije 

 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

 

Dominik Kosi 9. b 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Tilen Kosi 9. a 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Boštjan Žižek Cvetko 9. a 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Nino Ulaga 9. a 2. mesto na državnem 
tekmovanju iz rokometa – 
starejši fantje 

 

Rok Tomažič 9. a ekipno 3. mesto na državnem 
tekmovanju – strelstvo 
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RAZISKOVALNE NALOGE  

 

1. Naslov: Kakšnega imaš ti? 
Uvrstitev:  

- regijsko tekmovanje: zlato priznanje 

- državno tekmovanje: bronasto priznanje 

Avtorji: Janja Zadravec, David Lukner in Timon Grabovac 

Mentorica: Nataša Kolar 

 

2. Naslov: Ekološki odtis 
Uvrstitev: 

 

- regijsko tekmovanje: zlato priznanje 

- državno tekmovanje: zlato priznanje (1. mesto v državi) 

Avtorici: Eva Šantič Zadravec in Tina Rizman Herga 

Mentorici: Brigita Brajkovič in Mirjana Korpar 

 

NATEČAJI  
1. Naslov natečaja: Zemljo so nam posodili otroci 2013 
Naslov projektne naloge: OŠ Ormož – najbolj aktivna eko šola 
Avtorice: Klara Branda, Špela Jambriško, Nuša Kolmančič, Ana Kosi, Urška Munda, Lara 
Tušek in Lana Verlek  
Mentorica: Mirjana Korpar 
2. Naslov natečaja: Evropa v šoli 
Naslov projektne naloge: Kot evropski državljan pravice in priložnosti imam – kako 
dobro jih poznam? 
Avtorici: Eva Šantič Zadravec in Tina Rizman Herga 
Mentorici: Brigita Brajkovič in Mirjana Korpar     
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LIKOVNI NATEČAJI 
 
  Rezultati iz likovnega področja: 
 

 Likovni natečaj 
»Pomagajmo« v 
organizaciji območne 
enote Rdečega križa 
Dravograd 

3. mesto: Nuša Krabonja, 7. A 
 
 
 
 

 Otroški likovni natečaj 
»Pirotehnika v 
Triglavskem narodnem parku − 
NE« 

4. mesto: Klavdija Vincetič 
6. mesto: Sabina Trop 
 
 
 

 Likovni natečaj »Tulipani« v 
organizaciji Ventilatorja besed 

2. mesto: Eva Munda in Greta Štumberger 
Mentorica: Janja Rudolf, prof. 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
»FOTOGRAF« 

 
TEMA POMLAD: 
1. MESTO: KLAVDIJA VINCETIČ 
NASLOV DELA:  JUTRO 
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TEMA PROSTA: 
1. MESTO: DIANA MEŠKO 
NASLOV DELA: OČI 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2. MESTO: MARUŠA 
PRAPOTNIK 
NASLOV DELA:  ZADREGA 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

PROJEKTI  

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 
 
V šolskem letu 2012/2013 je 83 učencev sodelovalo na tekmovanju iz angleške bralne 
značke Bookworms. Sodelovali so vsi učenci 4. in 5. razreda ter 12 učencev iz 6. do 9. 
razreda. 

Mentorica:  Mirjana Korpar, prof. 

ZLATI  BRALCI 
 
Kot vsako leto, je tudi letos medobčinska ZPM pod vodstvom predsednice Aleksandre 
Kociper, organizirala srečanje »ZLATIH BRALCEV«, učencev, ki so uspešno tekmovali za 
Bralno značko vsa leta osnovne šole. Srečanje je potekalo v novih prostorih Mladinskega 
centra Ormož v ormoškem gradu v sredo, 5. junija. Predsednica je zbrane učence in 
njihove mentorice uvodoma pozdravila z besedami iz pesmi JADRO ZA SANJE pesnice 
Bine Štampe Žmavc, ki govori o čudovitem svetu branja in knjig. Učenci so dobili knjižne 
nagrade in sicer knjigo NAROČJE KAMENČKOV pesnice Saše Vegri. Nagrado je omogočil 
Telekom Slovenije. Mentorice pa smo prejele lepo »cvetlično« nagrado. Po tem smo si 
ogledali filmsko predstavo FAME (SLAVA), ki je mladim bralcem sporočil marsikaj, tudi 
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to, da brez truda ni uspeha, in če se ti nekje zapre kakšna priložnost, se ti jih na drugi 
strani odpre še več. Zato nikoli ne smeš obupati. Učencem, pa tudi nam, mentoricam, je 
bil film izredno všeč. Po končanem filmu pa smo bili pogoščeni še s sladkimi dobrotami, 
ki so jih pripravili v kuhinji ormoške šole.  
Preživeli smo lepe trenutke ob druženju. Zasluga za to gre predvsem organizatorici 
prireditve, predsednici ZPM, Aleksandri Kociper in direktorici Mladinskega centra 
Ormož, Marijani Korotaj, ki nas je prijazno gostila v prostorih centra.  
Pa še naši ZLATI BRALCI iz OŠ Ormož: 
Zala Ledinšek, Špela Kuharič, Timon Grabovac, David Lukner, Staša Trstenjak, 
Janja Zadravec in Marija Munda. Naj bodo knjige tudi vnaprej vaše zveste 
spremljevalke.  
 

Mentorica: Slavica Šajnović 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

 
Tudi v šolskem letu 2012/2013 smo se vključili v projekt Rastem s knjigo, s katerim 
poskušamo sedmošolcem približati svet knjig in knjižnih zgodb z obiskom in 
predstavitvijo knjižnice. S podarjeno knjigo (v tem šolskem letu so prejeli knjigo 
pisatelja Tadeja Goloba Zlati zob) Javna agencija za knjigo RS spodbuja dostopnost 
kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promovira vrhunske 
domače ustvarjalce mladinskega leposlovja in spodbuja šolarje za  branje. 
       

Mentorica: mag. Irena Kandrič Koval, prof.  

PROJEKT GO CAR GO 

 
Četrto leto zapored je na naši šoli potekal projekt GO CAR GO  v sodelovanju s Šolskim 
centrom Ptuj. V njem so učenci 8. razreda izdelovali nadgradnjo gokarta po lastni ideji. 
Letos so sodelovali učenci iz 8. a:  Lan Voršič, Matej Niedorfer, Luka Voljč, Nejc Štrucl, 
Niko Jovanovič, Martin Hebar in iz 7. b Gašper Hebar. Izdelali so gokart in ga 
poimenovali VW T1. Udeležili smo se tekmovanja, ki je bilo 23. 5. 2013 na Ptuju in izmed 
17 ekip osvojili naslednja mesta: 
1. mesto v kategoriji ESTETSKI VIDEZ, 
1. mesto v kategoriji IZDELAVA NADGRADNJE, 
1. mesto v kategoriji STROKOVNOST, 

1. mesto v kategoriji 
FUNKCIONALNOST, 
1. mesto v kategoriji IZDELAVA 
NADGRADNJE IN TEKMOVANJE V 
VOŽNJI Z EKSTRAMOBILOM, 
in 3. mesto v kategoriji 
IZVIRNOST. 
 

Več o projektu si lahko ogledate 
na spletni strani OŠ 
Ormož/Projekti/GO CAR GO.  

Mentor: Igor Kaučič, prof. 
 

http://jakrs.si/fileadmin/user_upload/Rastem_s_knjigo/RSK_2012/Naslovka_Zlati_zob.doc
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DEJAVNOSTI  

FOLKLORNI KROŽEK 1.−3. RAZRED 
 
To je naš moto in nit naših srečanj. Radi smo se vračali v davne dni in raziskovali našo 
preteklost in ustvarjali našo prihodnost. Spoznavali smo način življenja naših prednikov, 
njihove navade, običaje in njihove vloge v družini. Položaj otrok je bil takrat drugačen, 
kot je danes. Več so morali delati in imeli so manj možnosti za izobraževanje, igro … 
Skupaj smo sestavili krajši kulturni program, ki je vključeval ljudsko petje, ljudske plese 
in ljudske igre. S programom smo se predstavili na srečanju otroških folklornih skupin v 
Podgorcih, ob različnih priložnostih v okviru šole in na občinski proslavi ob 
materinskem dnevu. 
 Krožek je obiskovalo 23 otrok. 
Zelo smo ponosni na nove obleke, ki so nastale v tem šolskem letu. Zahvalili bi se radi 
gospodu ravnatelju, ki nam je omogočil izdelavo.  

Mentorica  krožka: Danica Rižnar 

LUTKOVNA DEJAVNOST 

 

LUTKOVNA PRIPRAVNICA 

 
Lutkovna pripravnica Osnovne šole Ormož deluje že 
peto leto. Vključenih je 11 otrok iz prvega razreda in 
4 učenci drugega razreda. Naša prva srečanja so bila 
namenjena spoznavanju različnih vrst lutk, 
izdelovanju različnih lutk, igram vlog, rokovanju z 
lutkami, prebiranju tekstov, prstnim igram.  
Kljub temu, da smo tako majhni in neizkušeni, smo 
sodelovali na Območnem srečanju lutkovnih skupin – Ostržkovem dnevu 5. 3. 2013 v 
Ormožu. Večina se je z lutkami srečala prvič. 
 
 Predstavili smo se s predstavo Miška in njena hiška avtorice Eleonore Berger. Izdelali 
smo lutke na palici, ki so otrokom blizu. Lutkovno predstavo smo popestrili z glasbeno 
spremljavo, in sicer Orffovimi instrumenti, na katere so učenci sami zaigrali. Otroci ob 
igranju improvizirajo, sami dodajajo in dopolnjujejo tekst, kar daje zgodbi še posebno 
vrednost. 
Čeprav je bila skupina zelo številčna, so otroci radi prihajali na vaje ter se veselili 
nastopa.  
 
Člani  Lutkovne pripravnice:  
Žanamari Kaloh, Domen Zlatnik, Lana Meško, Jana Žnidarič, Ana Žnidarič, Maruša 
Leskovar, Nika Bedrač, Nives Mesarec, Nuša Bauman, Taja Voršič, Luka Štumberger, 
Mišel Gros, Mischel Borko, Adam Ciglar 
 

Mentorica: Ksenja Šoštarič, dipl. vzg. 
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GLEDALIŠKA SKUPINA UČENCEV 9. RAZREDOV 

 
V predstavitvi skupine za območno srečanje gledaliških skupin, ki je potekalo 29. 3. 
2013, je učenka Marija Munda zapisala naslednje: »Skupino sestavljamo učenci 9. 
razredov OŠ Ormož. S predstavo Pet pepelk smo si pomagali pri zbiranju denarja 
za valeto in končni izlet v  mesecu decembru.  
Kako smo prišli do te ideje? Za vse se moramo zahvaliti učiteljici Ireni Blagovič, ki 
je učiteljica z velikim srcem in humorjem. Brez nje bi še vedno razmišljali, kako 
pomagati staršem pri finančnih zadevah glede valete in končnega izleta. 
Z vajami smo začeli v mesecu oktobru. Včasih smo bili resni, včasih manj resni 
toda trdno prepričani, da se pred  koncem osnovne šole preizkusimo na odrskih 
deskah ter dokažemo, da zmoremo tudi nekaj več.  Nihče ni bil slabe volje. Čeprav 
smo na vajah trdno delali, smo našli čas  tudi za zabavo.« 
S predstavo PET PEPELK smo se v decembru predstavili učencem in učiteljem naše šole, 
6. 12. in 7. 12. 2012 pa  staršem in širši  javnosti. 
 
Pri ustvarjanju gledališke predstave so nam bili v veliko pomoč učitelji Janja Rudolf,Igor 
Kaučič, Roman Bobnarič in Irena Kandrič Koval ter seveda razredničarki Mojca Bauman 
Kralj in Marija Cvetko. Vsem se iskreno zahvaljujem. 

                                                                              Mentorica: Irena Blagovič, prof. 
 
 

ŽARKO PETAN:  PET PEPELK 

 
REŽIJA: IRENA BLAGOVIČ 

četrtek, 6. 12. 2012, in  
petek, 7. 12. 2012,  
ob 18.00 
v Domu kulture Ormož 
 
IGRALSKA IN TEHNIČNA ZASEDBA 
 
KRALJ: BOŽIDAR DRVAR 
KRALJEVIČ: MARCEL SEDLAK 
MINISTRICA: MARUŠA PRAPOTNIK 
PRAVLJIČAR: BOŠTJAN ŽIŽEK CVETKO 
PRIBOČNIK: RENE PLAVEC 
PEPELKA 1: SERGEJA VELNAR 
PEPELKA 2: JANJA ZADRAVEC 
PEPELKA 3: MARIJA MUNDA 
PEPELKA 4: SARA ANTOLIČ 
TRNULJČICA: JULIJA PŠAK 
MARSOVCI: NINO ULAGA, TILEN KOSI, MARIO KUSTER, DOMEN ZELENKO, ROK 
TOMAŽIČ, DOMINIK KOSI, ŽAN KOSEC, DAVID LUKNER, DAMJAN KOSI, TADEJ SUŠNIK 
PRODAJALKA: STAŠA TRSTENJAK 
STARA GOSPA: DOROTEJA LAH 
STARI GOSPOD: TIMON GRABOVAC 
PEPELKA: ANA HEBAR 
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BELI VITEZ: MOJCA BAUMAN KRALJ (razredničarka 9. b) 
ČRNI VITEZ: MARIJA CVETKO (razredničarka 9. a) 
STATISTI: ZALA LEDINŠEK, VIDA PRAPOTNIK KOS, SARA LAH, TAMARA NOVAK, AJA 
KOVAČEC, ŠPELA KUHARIČ, MATEJA MAŠEK, INES KRAJNC, SANELA KIRIČ, TADEJA 
GOVEDIČ, PRIMOŽ KOCBEK, MITJA KOCBEK, JANI SEREC, BLAŽ PREJAC, TOMAŽ MUHIČ, 
BORUT SOLINA, ALEKSANDRA MURAT 
ŠEPETALKA: JANA VIZJAK 
LIKOVNA PREDLOGA PLAKATA: ZALA LEDINŠEK 
SCENOGRAFIJA: JANI SEREC, BLAŽ PREJAC, JANJA RUDOLF, prof. 
KOSTUMOGRAFIJA: TAMARA NOVAK, JANA VIZJAK, JANJA RUDOLF, prof. 
GLASBENA OPREMA: IRENA BLAGOVIČ, prof. 
LEKTORIRANJE IN OBLIKOVANJE GLEDALIŠKEGA LISTA: mag. IRENA KANDRIČ KOVAL, 
prof., ROMAN BOBNARIČ, prof. 
TEHNIČNA OPREMA: IGOR KAUČIČ, prof. 

LUTKOVNI KROŽEK    
 

SREDNJA LUTKOVNA SKUPINA 

Otroci (Val Voršič, Zala Jurkovič, Tilen Mesarec, Jan Dogša in Nika Novak), ki se radi 
igramo z lutkami smo se na začetku šolskega leta prijavili k lutkovnemu krožku. Najprej 
smo spoznavali različne vrste lutk, nato pa smo izbirali zgodbico, ki bi bila primerna za 
naš nastop. Izbrali smo Zmajčkla Jamija. Najprej smo se učili besedilo, potem smo s 
pomočjo učiteljice Jolande Magdič izdelali lutke in sceno in nato so sledile vaje z lutkami. 
Učiteljica Maja Korban Črnjavič nas je učila, kako gibati lutko, kako se vživeti vanjo in 
kako se premikati po odru. Ko smo se za nastop pripravili smo končno nastopili v Domu 
kulture v Ormožu. Nastopati mi je bilo lepo. V lutkovnem krožku smo se zabavali. 
napisala 

Zala Jurkovič, lutkarica 

 

FOLKLORNI KROŽEK 

 
V tem šolskem letu je folklorni krožek obiskovalo 16 učencev 6. in 7. razreda.  Že v 
mesecu septembru smo se začeli temeljito pripravljati na nastop na Mednarodnem 
srečanju odraslih in otroških folklornih skupin, ki je bil na Madžarskem v Monoštru. 
Prikazali smo splet štajerskih plesov z ljudskim petjem ob spremljavi šolske etno 
skupine Gudalo.  
Skozi celo šolsko leto smo sodelovali na raznih šolskih in izvenšolskih prireditvah. 
 

                                                                    Mentorici: Marija Cvetko, uč. 
                                                                                         Mateja Kovačič, prof. 

LITERARNO-RECITATORSKI KROŽEK (6.–9. RAZRED) 

 
  Literarno-recitatorski krožek je dejavnost, ki otrokom omogoča razvijanje doživljanja 
književnosti, književnega ustvarjanja in nastopanja. Delo v krožku je obsegalo literarno 
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ustvarjanje za različne priložnosti, recitatorsko nastopanje na proslavah in prireditvah 
za šolo ter izven (proslava ob dnevu reformacije, nastop na občinski komemoraciji, 
nastop na proslavi ob dnevu samostojnosti, nastop v programu ob dnevu starejših 
krajanov, nastop v Centru starejših občanov Ormož, nastop na proslavi ob dnevu upora 
proti okupatorju in 1. maju, nastop ob dnevu državnosti).   
  V krožku sodelujejo in nastopajo: Ana Zemljič, Taja Husel, Sofija Ivanuša, Anja Fras, 
Eva Šantić Zadravec, Lucija Ivanuša, Tina Rizman Herga, Maša Jambriško, Marija 
Munda. Včasih pa so z nami nastopili tudi učenci, ki niso redno obiskovali krožka. 
  Svojo literarne prispevke so učenci pošiljali na različne razpise, tako se je članica 
našega krožka Eva Šantić Zadravec s svojo pesmijo uvrstila na državno raven razpisa 
Evropa v šoli.    

Mentorica: mag. Irena Kandrič Koval, prof.  

IZRAZNI PLES 

 
Pri izraznem plesu smo se učile ples Grdega račka. V tem plesu smo sodelovale: Tina 
Voljč, Ina Voljč, Brina Voljč, Alina Planinc, Kaja Horvat in Hana. Mentorica nam je bila 
učiteljica Mateja Meško.   
Dvakrat smo nastopile v kulturnem domu v Ormožu – enkrat na proslavi in enkrat na 
plesni reviji. Ples Grdi raček je elegantni ples. Plesale smo srečni konec. Bile smo 
oblečene v belo ter malo naličene. Plesale smo okrog jezera. Imele smo tudi malo treme 
pred nastopom. Vse smo z veseljem hodile k plesnim vajam.  
Nama je bilo všeč, da sva bili laboda. Sklenili sva, da bova še naslednja leta hodili k 
izraznemu plesu. 
                                                                                                                Brina in Ina Voljč, 4. a 

 

PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU 

 
Oš Ormož je bila nosilka kulturnega programa občinske proslave ob 27. aprilu. Zamisel 
je dala mag. Mateja Meško, proslava pa je nosila naslov Duša slovenska. 
Pripravljali smo se za proslavo ob dnevu Boja proti okupatorju. Bilo je veliko dela, a smo 
le uspeli. Ob začetku proslave smo bile na vrsti s plesom Grdi raček, ki smo se ga naučili 
v okviru izraznega plesa. Mislim, da smo odplesale dobro, ker smo se veliko pripravljale. 
Z nami so nastopili še recitatorji, druge plesne skupine in pevski zbor. Tudi fantje, ki so 
nastopali z ozadjem v proslavi, so se dobro pripravili in bili uspešni. Najbolj me je 
pritegnila njihova ustvarjalnost. Proslava je bila do konca dobro pripravljena in  
izpeljana. Na koncu smo vsi nastopajoči prišli na oder z različnimi plesnimi gibi in napisi 
v povezavi z domovino. 

Pripravila: Kaja Horvat, 4. a 

PLESNA PRIPRAVNICA − METULJI 

V plesno pripravnico so vključeni učenci 1., 2. in 3.  razredov. Učenci skozi igro 
spoznavajo osnovne plesne korake in se naučijo preprostih plesov. Spoznavajo, da se ob 
plesu lahko izražajo na drugačen način – način, ki jim je bliže. V ospredju je govorica 
telesa.  
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Predstavili  smo se na kulturnem programu za starejše občane,  na tekmovanju  plesnih 
skupin – Plesne migarije, na šolskih proslavah in na občinski proslavi. 
 
Seznam učencev, ki obiskujejo plesno pripravnico: Balažič Maša, Bauman Nuša, Bokša 
Maja, Caf Sanja, Dovečar Žana, Fafulić Kaja, Hebar Simona, Kolarič Maja, Leber Lah Nina, 
Meško Lana, Obran Lea, Petek Tia, Rizman Keček Nina, Štibler Ana, Verlek Nino, 
Zadravec Lana in gimnazijka Katja Feguš. 
 

Mentorica: Dušanka Feguš, prof. 

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 
 
Naša šola je tudi v tem šolskem letu sodelovala v programu Ekošola kot način življenja. 
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za 
okolje in naravo postane del življenja. Že v mesecu septembru smo zastavili dejavnosti, 
ki smo jih izvajali skozi vse šolsko leto. Nekatere dejavnosti pa smo dodali tudi med 
šolskim letom.  
V okviru programa deluje tudi EKO krožek za učence do 4. razreda. Pri EKO krožku smo 

sodelovali v najrazličnejših projektih, kot je:Modri 
Jan, ki ga razpisuje Holding slovenskih elektrarn in v 
okviru katerega smo izdelovali mobile iz naravnega 
materiala. 
 
Slika: Mobili iz naravnega materiala 
Šolska vrtilnica, katere sponzor je Semenarna 
Ljubljana, ki podaja semena. Letos smo velik 
poudarek dali domačim avtohtonim sortam vrtnin. 
Zasejali smo zelenjavno gredico, skrbeli pa smo tudi 

za gredico z zelišči in nekatera zelišča dodatno 
zasadili. 
Recikliraj plastenko in pločevinko − natečaj je razpisalo podjetje Slopak, ki se ukvarja z 
ravnanjem z odpadno embalažo. 
Pri eko krožku smo skrbeli tudi za urejenost okolice šole in se veliko pogovarjali o skrbi 
za okolje. 
Znotraj programa Ekošola pa so na šoli potekale tudi nekatere druge dejavnosti: 
Ekokviz v katerem so sodelovali učenci od 7. do 9. Razreda, in sicer tri ekipe. 
Dve učenki sta raziskali, kakšen je ekološki odtis naše šole in ga primerjali še z dvema 
šolama. Z raziskovalno nalogo: Ekološki odtis, sta bili zelo uspešni tudi na državnem 
nivoju, osvojili sta 1. mesto v državi. 
Celo šolsko leto pa  smo se trudili tudi pri doslednemu ločevanju odpadkov že v 
razredih. 
Eko bralna značka, v sklopu katere učenci prebirajo literaturo s področja varovanja 
okolja in se o tem pogovarjajo. 
Obiskal nas je E-trasformer, s pomočjo katerega smo se seznanili o pomembnosti 
ločenega odlaganja električne in elektronske opreme ter baterij in sijalk. Ob obisku smo 
v trajno last dobili tudi zabojnik za zbiranje baterij, sijalk in malih električnih aparatov, 
ki se sedaj nahaja v veži starega dela šole. 
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Slika: E-transformer na obisku 

 
Zbiralne akcije 

- Zbiranje zamaškov, ki se jih je skozi šolsko leto nabralo okrog 150 kg. 
- Zbiranje izrabljenih baterij, malih gospodinjskih aparatov in sijalk. 
- Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš. 
- Akciji zbiranja starega papirja, ki potekata ena jeseni in ena spomladi. V obeh  
akcijah skupaj smo zbrali 18 097 kg starega papirja. Najuspešnejši je bil 5. a razred z 
2191 kg zbranega papirja, sledi mu 8. b razred z 2057 kg ter 7. a s 1727 kg. Med 
posamezniki je največ papirja pripeljal Nejc Korotaj, in sicer kar 587 kg. 

Z denarjem, ki smo ga dobili pri zbiranju starega papirja v preteklem šolskem letu, smo 
uspeli urediti prijetno učilnico v naravi.  
V tem šolskem letu pa smo že kupili koše za ločeno zbiranje odpadkov pred šolo in na 
avtobusnem postajališču. V primeru, da bo ostalo še kaj denarja, bomo kupili nekaj za 
dobro vseh učencev. 
Poleg naštetih dejavnosti in projektov bi se verjetno našlo še kaj. Naše vodilo pa je, da 
skozi program Ekošole bogatimo čustvene vezi otrok in mladih do narave ter jih učimo 
spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. 

      Eko koordinatorici: 
Stanka Hebar, prof. 

Mirjana Korpar, prof. 

DEBATNI KROŽEK 

 
V sklopu krožka je v minulem šolskem letu debatiralo le 6 učencev od 7. do 9. razreda. 
Obnavljali smo poznavanje debatnega formata Karl Popper ter spoznavali način 
tvorjenja argumenta. Ponovno smo ugotavljali, kako koristno je poznavanje debatnih 
tehnik tudi pri pouku, saj je za debatiranje o neki stvari potrebno preštudirati ogromno 
virov in literature, pri čemer se učenec nauči delati z viri informacij in svoje znanje 
argumentirano podajati. To pa je koristno pri vseh predmetih, še posebej pa kot 
popotnica za nadaljnje šolanje.  
Znameniti debatni tandem z naše šole, ki je pod imenom Trio adijo že pred 3 leti odlično 
nastopil na vseslovenskih turnirjih (katerega stalna člana sta Timon Grabovac in Rene 
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Plavec),  se je v družbi še Davida Luknerja udeležil državnega debatnega turnirja na OŠ 
Miklavž pri Ormožu in zasedel 22. mesto med 32 sodelujočimi ekipami iz vse Slovenije. 
Enkrat so debatirali proti, drugič pa za trditev “Podpiramo popolno prepoved orožja v 
zasebni lasti.” Pomerili pa so se tudi v impromptu debati na trditev  “Država bi morala 
zagotoviti brezplačno malico vsem šolajočim se otrokom.” 
 
V prihodnjem šolskem letu bo naša šola gostiteljica prvega – oktobrskega – debatnega 
turnirja za vse slovenske debatne klube.  

Mentorica: Tina Zadravec, prof. 
 

ETNO SKUPINA »GUDALO« 

 
Po štirih letih druženja odhajajo člani skupine, ki je na šoli skrbela za ohranjanje 
kulturne dediščine na področju ljudske glasbe in ljudskih pesmi. Za njimi je več kot 200 
nastopov, ki so jih izvedli v šoli, v domačem kraju pa tudi v tujini (Hrvaška, Makedonija, 
Avstrija, Madžarska). Ob tem so spoznavali tudi nove kraje in ljudi ter znali prijetno 
preživljati skupna druženja.  
Sedaj odhajajo. Pogrešali jih bomo. Za njimi prihaja mlajša zasedba, za katero upamo, da 
bo nadaljevala njihovo glasbeno pot. 

Mentorica: Metka Lešničar  

Nastop na srečanju Društva za osteoporozo Slovenije (september 2012) 
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SREDNJA PLESNA SKUPINA 
 

Sestavljajo jo učenke petega razreda. V tem šolskem letu so se dekleta naučila številnih 
novih korakov ter zaplesala v modernih ritmih, najraje imajo hip-hop. Glasbo, ki je 
največkrat trendovska, izbirajo dekleta sama. S plesom so se predstavile na številnih 
šolskih in izvenšolskih prireditvah. Naša druženja so sproščena ter polna smeha in 
veselja. 
 

 

STAREJŠA PLESNA SKUPINA 

 
Plesno skupino sestavljajo učenke šestega razreda. S skupnimi močmi smo sestavile že 
veliko koreografij, s katerimi so dekleta pokazala svoje plesno znanje na številnih šolskih 
in izvenšolskih prireditvah. Dekleta so zapisala: Vesele smo, da plešemo. Ples nas 
razveseljuje in združuje. Me bi plesale vsak dan. Ples obožujemo.  

 
Mentorica: Mojca Kovačič, prof. 

  



37 
 

GLASBENA DEJAVNOST NA OŠ  ORMOŽ 
 
V tem šolskem letu smo veliko prepevali, okrog 120 pevcev je sodelovalo v treh šolskih 
pevskih zborih Mavrica, Papagaj in Mladinski pevski zbor. Poleg številnih šolskih proslav 
ste imeli priložnost poslušati naše petje tudi na številnih krajevnih,  občinskih in ostalih 
prireditvah.  
Še posebej skrbno vsako leto pripravimo nastop za revijo pevskih zborov, ki jo 
organizira JSKD izpostava Ormož.  
Po  mnenju strokovne ocenjevalke, dolgoletne zborovodkinje iz Celja,  Sonje Kasesnik, so 
se pevci OPZ Papagaj na reviji otroških pevskih zborov na Kogu s prepričljivim petjem  
uvrstili na Regijsko tekmovanje otroških pevskih zborov na Ptuju. Žal se tega 
tekmovanja nismo udeležili, uvrstitev pa nas bo tja peljala prihodnje leto. 
Prav tako pa je petje Mladinskega zbora OŠ Ormož dokončno potrdilo pripravljenost na 
udeležbo na Regijskem tekmovanju za prihodnje leto.  
Na obeh revijah smo se predstavili ob klavirski spremljavi mladega pianista Tomaža 
Zamude. 
Že drugo leto zapored  se bomo udeležili prireditve Zborovski BUM, s katero bomo v 
najštevilčnejšem, 5000-članskem zboru, odprli prireditev Lent 2013 in zapeli 60-
minutni slovenski mladinski koncertni program ob spremljavi Big banda Slovenske 
vojske. 
Šolsko leto zaključujemo z izvedbo musicala Coco Superstar, s katero se bodo predstavili 
mladi pevci, igralci in plesalci v uro dolgi predstavi. Člani skupine so v okviru izbirnega 
glasbenega predmeta pripravili predstavo, s katero bodo navdušili obiskovalce. V 
skupini je večina »zlatih pevcev« , to je učencev, ki so vsa leta šolanja prepevali  v 
šolskem življenju. Zato jim zadnjič na osnovnošolskem odru zaploskajmo. 
Zlati pevci v tem šolskem letu so: David Lukner, Marija Munda, Maruša Prapotnik, Sanela 
Kirič,  Doroteja Lah, Staša Trstenjak, Julija Pšak,  Mateja Mašek, Špela Kuharič, Janja 
Zadravec, Ana Hebar, Jana Vizjak, Sara Lah in Sara Antolič. Iskrene čestitke in hvala vam 
za vaš trud, lepo je bilo sodelovati z vami, bili ste izjemna generacija z veliko energije, 
želja in sposobnosti! 

Zborovodkinja  Alenka Šalamon 

PLANINSKI KROŽEK 

 
Pri planinskem krožku smo bili tudi v tem 
šolskem letu dejavni. Raziskovali smo našo 
bližnjo okolico ter tudi oddaljene konce naše 
domovine. Prav oddaljeni konci nas najbolj 
privlačijo, pa čeprav je treba zjutraj zgodaj 
vstati in se dolgo voziti z avtobusom. 
V mesecu oktobru smo se odpravili na izlet 
na Sleme, s katerega smo občudovali našo 
zelo lepo goro Jalovec, si ogledali Planiško 
velikanko od zgoraj − s Slemenove špice, 
prelaz Vršič in Rusko kapelico. 
V mesecu marcu smo se spet odpravili na izlet 
z vlakom na Grmado nad Celjem. Na njej smo 
zvonili z zvonom želja in gledali, kako pod nami vrvi mesto Celje. 
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Aprila smo šli pogledat, če na Slivnici nad Cerknico še domujejo čarovnice. V muzeju 
Jezerski hram smo si ogledali tudi, kako nastaja in izginja Cerkniško jezero. 
Izlete po Sloveniji smo zaključili v mesecu maju z izletom na Golico v času, ko tam poteka 
praznik narcis. Narcise smo si ogledali in se povzpeli tudi na vrh Golice. 
Kar nekaj naših planincev, skupaj z mentorico, bo dejavnosti tega šolskega leta zaključilo 
s planinskim taborom v dolini Završnice. 
        Mentorica planinskega krožka: 

  Stanka Hebar, prof. 
 

USTVARJALI SMO … 
 

Počitnice 
Tista velika tečna stvar, 
ki tam bila je vsaki šolski dan,                                                                                                                                        
se končno je končala,                                                                                                                                  
in za dva meseca sem ji osle pokazala!    
 
Vsi na bazen smo odhiteli                                                                                                                                 
kopalke in klobučke si nadeli  
ter v počitnice odbrzeli.           
(Taja Husel, 6. a) 

 

Poletna knjiga 
Na prvi pogled prav nič iskriva?                                                                                                                                         
Na prvi pogled prav nič igriva?                                                                                                                                            
Na prvi pogled prav nič zanimiva? 
 
Ah, daj no!                
                                                                                                                                         
Prvi pogled te malce vara,    
       
poglej še drugič in tretjič pa četrtič                                                                                                                                                  
in če še vedno ni nič drugače, poglej še petič! 
 
Zdaj pa se knjiga že malce iskri.                                                                                                                                           
Zdaj pa je že malo igriva.                                                                                                                                                            
Zdaj pa ugotoviš, 
 da je ta knjiga pravzaprav zelo zanimiva. 
(Ana Zemljič, 6. a) 

 

Šola in počitnice 
V šoli se učimo,  
s prijatelji veselimo, 
skrivnosti si delimo 
in se veliko smejemo. 
 
A še bolj se počitnic veselimo, 
saj si prostega časa, 
sonca in poletja želimo. 
(Nuša Kolarič, 6. a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vse članice literarno-recitatorskega krožka 
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Evropska konvencija o človekovih pravicah 
(pesem uvrščena na državno raven razpisa Evropa v šoli) 

 
To knjiga je pravo,  
pomembno delo, 

ki Slovenijo in Evropo je doletelo, 
nobeno »politično strašilo«  

 je še ni vzelo. 
 

Svoboščine in priložnosti, 
pravice in dolžnosti,  

vse je v njej, 
zato je debela, da je jej. 

 
Zakoni iz nje hitijo, 

hitro bežijo,  
da prav do vseh vrat prihitijo. 

Nato pozvonijo 
in nas vodijo 

v deželo enakih sanj 
belih in črnih čebelic, 
ki sodijo v isti panj. 

 
»Lopovom« tehtnica pokaže, 
kdo nedolžen je in kdo laže. 

Njihova moralna slika poslej je drugačna, 
bolj oblačna. 

 
Če nimamo za dostojno življenje, 

država dala bo denar, 
da  lahko kupimo nujno stvar. 

 
Na počitnicah v tujini 

ni strahu, če mama pade po bankini. 
Pri zdravniku Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja pokažeš, 

s tem preverijo, da ne lažeš. 
Mama nato hitro okreva, 

vidimo, da tudi tuj zdravnik ni reva. 
 

V Evropski uniji dobro je poskrbljeno tudi za otroke in mladino. 
Študiramo lahko v drugi državi, če smo dovolj pridni, iznajdljivi in to želimo, 

pa tudi vizo za ves svet lahko pridobimo. 
Poti do svobode v EU so res kratke 

pravice pa za vse ljudi enake.  
 

Literarno-recitatorski krožek:   
Eva Šantić Zadravec                        
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9. razred 

DA 

NE 

ANKETA 
ALI RAD HODIŠ V ŠOLO? 
 
Hočeš, nočeš – v šolo moraš. Toda, ali radi hodimo v šolo? Šolske novinarke Špela, 
Mateja in Ines smo se odločile, da med učenci izvedemo anketo. Še posebej nas je 
zanimalo, ali so v šoli zadovoljni prvi razredi, nenazadnje pa tudi, kako se tukaj 
počutijo devetarji, ki se počasi že poslavljajo od osnovnošolskih dni. Dobile smo 
zanimive odgovore … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izmed 39 anketiranih devetarjev jih le 6 rado gre v šolo, 33 pa ne. 
 
Pri prvošolčkih je bil rezultat ravno nasproten – izmed 36 anketiranih učencev jih kar 35 
gre z veseljem v šolo. 
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