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UVODNA BESEDA 
 

Spoštovani, 

 

vsi strokovni delavci aktivno gradimo podobo naše šole, saj jo doživljamo 

v različnih vlogah in ji posvečamo največ svojega ustvarjalnega dela. 

Skupaj z učenci uresničujemo mnoge naloge, ki nas povezujejo in 

omogočajo boljše poznavanje, razumevanje in sprejemanje drug drugega.  

 

V Utripu so predstavljene številne obšolske dejavnosti, izbirne vsebine in 

interesne dejavnosti, ki omogočajo drugačen način pridobivanja znanja, 

razvijajo ustvarjalnost in pozitivno samopodobo. V publikaciji so zbrani 

tudi najboljši rezultati, ki so jih dosegli učenci na različnih tekmovanjih in 

natečajih. Ponosni smo nanje in zaupamo v njihove sposobnosti. 

 

Čeprav je Utrip dovolj obširen, bi lahko povedali še dosti več in opisali 

prav tako lepe tudi nekatere druge dogodke. Gotovo pa je pred vami 

zanimiv prerez dogodkov, ki so zaznamovali šolsko leto 2015/2016 na VIZ 

III. OŠ Rogaška Slatina. 

 

 

 

Ravnateljica: 

Apolonija Kunštek, prof. 
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ŠOLSKI PARLAMENT 
 

Predstavniki razredov so se radi udeležili sestankov Šolskega parlamenta, 

kjer so z mentorico Darjo Plavčak letos razpravljali na temo »PASTI 
MLADOSTNIŠTVA«.  Oblikovali so plakat, v katerem so predstavili svoja 

mnenja, npr. pasti mladostništva so v pitju alkohola, v kajenju, 

preklinjanju, nasilju.  

Učenci so vrstnike spodbujali k solidarnosti in na sestankih parlamenta 

poročali o počutju učencev v šoli. V okviru zadnjega parlamentarnega 

zasedanja pa so se podali na teren in se udeležili prireditve »Čisti zobki« v 

OŠ Šmarje pri Jelšah, kjer jih je zabaval čarodej Sam Sebastian. 

 

SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA 
PREHRANA 

 

V šolskem letu 2015/16 staršem ni bilo treba oddajati posebnih vlog za 

uveljavljanje subvencije za malice in kosila, v šoli so prijavili le malico in 

kosilo. 

Šola s programsko evidenco, v kolikor 

je učenec prijavljen na malico/kosilo, 

dobi vpogled v višino subvencije, ki 

mu pripada.  

S 1. 1. 2016 je spremenjen zakon 

razširil upravičence do subvencij za 

kosilo in sicer na podlagi povprečnega 

mesečnega dohodka na osebo, 
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ugotovljenega v odločbi v otroškem dodatku (do 18 % neto povprečne 

plače v RS-subvencija pripada v višini cene kosila, nad 18% do 30 % neto 

povprečne plače v RS-subvencija pripada v višini 70 % cene kosila, nad 

30% do 36 % neto povprečne plače v RS-subvencija pripada v višini 40 % 

kosila). Subvencija malice je ostala enaka (brezplačna malica pripada 

tistim učencem, pri katerih  mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 

odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS). 

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
 

V sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge  in razvoj podeželja smo 

vključeni v Shemo šolskega sadja, kar pomeni razdeljevanje sadja in 

zelenjave učencem s sofinanciranjem s 

strani Evropske unije. Učencem smo sadje 

ali zelenjavo delili 1x na teden kot dodatni 

obrok poleg redne prehrane.   Učenci so 

sadje pojedli v odmoru 11.10-11.15. 

Razdelili smo naslednje sadje:  

mandarine, jabolka, hruške, kaki, kivi, 

jagode, melono, belo grozdje. 

Razdeljevanja sadja so spremljale različne izobraževalne in promocijske 

aktivnosti npr. obisk čebelarja ob »tradicionalnem slovenskem zajtrku«. 

V okviru dane finančne pomoči (6,00 € na učenca letno) je Shemo 

koordinirala Darja Plavčak.  

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V 
RAČUNALNIŠTVU 
 

V četrtek, 10. marca 2016, sta se učenca VIZ III. OŠ Rogaška Slatina, ki 

sta zmagala na šolskem tekmovanju, udeležila 16. državnega tekmovanja iz 

znanja računalništva za učence, ki obiskujejo osnovne šole z nižjim 

izobrazbenim standardom ''Z računalniki skozi okna'', ki je, tako kot 

vsako leto, potekalo v Škofji Loki.  
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Na tekmovanju so sodelovali učenci iz vse Slovenije. Tekmovali so v dveh 

kategorijah (urejanje besedila v Microsoft Wordu ter urejanje fotografij v 

Picassi in izdelava predstavitve v programu Power Point).  
 

 
 
Našo šolo sta zastopala učenca Vid Tudja (Word) in Klemen Razum 

(Picassa in Power Point). Dosegla sta odlična rezultata, oba sta osvojila 4. 

mesto, kar jima je prineslo srebrno priznanje.  

Tekmovanje je spremljal bogat dodatni program (kegljanje, plesna 

predstava, druženje z vrstniki iz drugih šol po Sloveniji), kar je naredilo 

izkušnjo še bolj zanimivo in prijetno. 

 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 
 

Drugo leto zapored smo proslavo ob kulturne prazniku (Prešernov dan) 

pripravili v sodelovanju s Šolskim centrom Rogaška Slatina in I. OŠ 

Rogaška Slatina.  

Zjutraj so učenci po razredih spoznavali Prešerna. Učenci posebnega 

programa so se preizkusili v peki sadnih kolačkov, učenci prilagojenega 

programa pa so si ogledali kratek film o največjem slovenskem pesniku, ga 

naslikali in poslušali njegove pesmi. 

Kasneje smo se odpravili v Kulturni center v Rogaški, kjer smo se ogledali 

predstavo, ki so ji pod mentorstvom Šolskega centra ustvarili učenci vseh 

treh šol. Predstava je bila na nek način posebna, saj smo si ogledali, kako 
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bi Prešeren živel in ustvarjal v sodobnem času. V predstavi sta sodelovala 

tudi naša učenca, Denis in Klemen, ki sta deklamirala del Prešernove 

pesmi: Od železne ceste. 

      

1., 2. IN 3. A SE PREDSTAVI 
 

Šolsko leto smo začeli v zasedbi štirih učencev in ene učenke. Med letom 

se nam je pridružil še en učenec, tako naš razred sestavlja 6 navihanih, 

radovednih in dobrovoljnih učencev, ki je to šolsko leto skupaj preživelo 

ogromno dni dejavnosti, aktivnosti in dogodivščin. 
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OBISK EKO APARTMAJEV   
 

V sklopu predmeta gospodinjstvo smo si učenci III. OŠ Rogaška Slatina, 

dislocirana enota Podčetrtek, ogledali eko apartmaje Ortenia v Podčetrtku. 

Za začetek nam je ga. Danijela predstavila način gradnje in povedala, da so 

materiali ekološki in vsi razen keramike slovenskega izvora. Ogledali smo 

si enega izmed šestih apartmajev. Navdušila nas je pametna razporeditev 

prostorov in uporaba naravnih materialov. Ogledali smo si še skupne 

prostore, welness in telovadnico. Še posebej zanimiv je bil ogled strojnice, 

kjer nam je ga. Danijela povedala, da imajo lastno, 80 m globoko vrtino, 

tako da vodo samo dogrevajo in s tem veliko privarčujejo. Prav tako pa kot 

sanitarno vodo uporabljajo deževnico. Na koncu so nas pogostili s sokom 

in suhim sadjem z okoliških ekoloških kmetij. 

 

POPESTRITEV PRAZNIČNIH DNI Z 
GLEDALIŠKO PREDSTAVO 
 

Kot že leta poprej smo tudi letos s strani Društva prostovoljcev za pomoč 

sočloveku Miklavževa druščina prejeli donacijo v znesku 500 evrov. Po 

dogovoru z društvom smo znesek namenili dvema gledališkima 

predstavama za naše učence, eno v mesecu aprilu, s slednjo pa smo 

učencem popestrili vesele decembrske dni. Izbrali smo eno najlepših 

pravljic Svetlane Makarovič – Pekarna Mišmaš, ki jo lahko uvrstimo med 

slovensko pravljično klasiko. Uprizorili so jo igralci SLG Celje.  Gre za 

vedno aktualno zgodbo o vtikanju nosu v zasebne zadeve posameznika in 

zgodbo o dobrosrčnem peku, ki si ne dovoli, da bi ga taka skupnost omejila 

in mu krojila življenje. 

Otroci so v dinamični igri, podprti z glasbo v živo, uživali. Po njihovem 

pripovedovanju so bili najbolj navdušeni nad poskočnimi in marljivimi 

Mišmaševimi miškami. Zatorej hvala Miklavževi druščini za donacijo, s 

pomočjo katere je bil praznični čas še lepši.  
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Učenci so se darila Miklavževe druščine zelo razveselili 

 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI 
 

Na zadnji šolski dan pred novoletnimi počitnicami smo na šoli pripravili 

proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter tako počastili 25. 

obletnico plebiscita. Proslava se je pričela s slovensko himno in 

nadaljevala z deklamacijami pesmi, ki so prežete z domoljubno tematiko. 

Prikupna povezovalca prireditve, Maja in Vid, sta nas v svojem 

povezovalnem govoru ponovno spomnila na velik pomen plebiscita za 

Slovence.  

Ker pa smo bili z mislimi tudi že pri božiču in novem letu, torej pri 

počitnicah, ni manjkalo tudi točk, ki so se navezovale na prihajajoče 

praznične dni. Nastopili so prav vsi učenci naše šole, ki so skupaj z 
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mentorji pripravili čudovite deklamacije, recitacije, zborček nam je odpel 

kar nekaj zimskih pesmic, tako v slovenščini kot tudi v angleščini, 

manjkala ni niti harmonika,  pripravili so tudi zgodbo, ki nas je opomnila 

na to, kaj je bistvo božiča. In ne, to niso pregrešno draga darila, 

nakupovanje…To je duh božiča, pristnih odnosov, topline in medsebojno 

razumevanje ter povezanost. 

Po uradnem delu je sledilo rajanje v telovadnici, kjer smo se vsi skupaj 

sprostili, plesali in se veselili prostih dni. 

 

 
Prireditev je povezovala osmošolka Maja Glušič 

 

 
Sovoditelj Vid nas je razvedril z zvokom »frajtonar'ce« 
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Učenci tretje triade so z razredničarko Tatjano Strgar 

pripravili poučno in zabavno igro 

SODELOVANJE S PEGAZOVIM DOMOM 
 

Zavedamo se, da je ključ do uspešnega delovanja družbe v tem, da 

ustvarimo stike med ljudmi, med mlajšimi in starejšimi generacijami, in 

zato kot velik korak k temu ponosno štejemo tudi  dobro in uspešno  

sodelovanje s Pegazovim domom. Obiskali smo jih v  mesecu marcu in 

uspešno predstavili program za njihove varovance. Letos smo jih razveselili 
z lutkovno igro Volk in trije prašički, s plesno točko na Abbino Dancing 
Queen, recitalom Mati bodiva prijatelja ter pesmimi Ta vlak in Tu je moj 
dom. Ob koncu so učenci prav vsem stanovalcem poklonili drobne šopke 
zvončkov, ki so jih nabrali sami. 
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ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 
 

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že več kot 50 let spodbuja razvoj 

bralne kulture mladih. Tudi v tem šolskem letu so naši učenci brali za 

Bralno značko in se tako pridružili veliki množici mladih bralcev po vsej 

Sloveniji. 

17. maja 2016 so se učenci naše šole (2. in 3 

triada ter OVI 5, 6)  v KC Rogaška Slatina 

udeležili zaključne prireditve, na kateri je 

bil gost ilustrator Uroš Hrovat. Gre za 

ilustratorja, ki se poleg knjižnih ilustracij 

ukvarja tudi s časopisno karikaturo, stripi in 

oglaševalskimi ilustracijami. Učenci pa ga 

najbolj poznajo predvsem po ilustracijah Petra Nosa, v zbirki Pozor 

pravljice, Pica je kraljica, Živalske novice in še in še. Prav zabavno je bilo 

sproti spremljati nastanek izjemno zanimivih in hudomušnih ilustracij, ki 

so nastajale med branjem odlomka v ozadju. Ob koncu nam je ilustrator še 

izdal, da se je podal tudi v pisateljske 

vode in da sta na voljo dve njegovi knjigi: 

Zombi virus in Vampirski paradižniki. 

Druženje z izjemnim ilustratorjem nam 

bo vsekakor ostalo v lepem spominu in 

nas motiviralo, da preberemo še kakšno 

knjigo, ki jo je opremil s svojimi 

ilustracijami.  
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ŠOLA V NARAVI – TERME VIVAT V 
MORAVSKIH TOPLICAH 
V tednu od 6. do 10. junija so 

bili petošolci, šestošolci in 

učenci posebnega programa v 

poletni šoli v naravi v 

Moravskih Toplicah. Poleg 

usvajanja in utrjevanja 

plavalnih veščin ter učenja, 

vezanega na kulturne in naravne 

znamenitosti kraja in okolice, so 

se vključevali v  različne športne in družabno zabavne aktivnosti. Preživeli 

so zelo prijeten teden, v katerem so se naučili veliko koristnih stvari, ki jim 

bodo prišle prav v vsakdanjem življenju. 

 

ATLETSKA TEKMOVANJA ZA UČENCE 
OŠPP 
Meseca maja je v Celju 

potekalo področno tekmovanje 

v atletiki za OŠPP. 

Tekmovanja so se udeležili 

štirje učenci. Klemen Razum je 

tekmoval v teku na 1000 m, Jan 

Antolinc v teku na 60 in 300 m, 

Eva Strgar je skakala v daljino 

in metala vortex, Maja Glušič 

pa je poleg skoka v daljino 

preizkušala svoje sposobnosti 

še v skoku v višino. 

Klemen Razum si je z uvrstitvijo med prve tri v svoji disciplini na 

področnem tekmovanju priboril nastop na  državnem prvenstvu v atletiki 

za OŠPP, ki je bilo 3. junija v Brežicah. Med 24 tekmovalci je zasedel 

odlično 8. mesto.  
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ATLETSKO TEKMOVANJE SPECIALNE 
OLIMPIADE SLOVENIJE 
 

23. regijske igre celjsko-koroške regije SOS so potekale v sredo, 18. 5. 

2016, v prijetnem športnem ambientu, na stadionu AK Žalec in sosednjih 

športnih objektih. Sončno in toplo vreme je nadgradilo vzdušje in športno 

razpoloženje sodelujočih. Iger se je udeležilo 208 tekmovalcev in 54 

trenerjev/spremljevalcev iz 18 lokalnih programov SOS. 

Naši štirje učenci PPVI so na tekmovanju prikazali svoje znanje in 

sposobnosti ter pokazali, da zmorejo tekmovati kot pravi šampioni. Poleg 

dveh zlatih medalj so osvojili še četrto in peto mesto. V štafetnem teku so 

na cilj pritekli tretji.   
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PLAVALNI MITING SPECIALNE 
OLIMPIADE SLOVENIJE V MARIBORU 
 

Plavalni miting je bil izveden v Mariboru v kopališču Pristan, dne 14. 11. 

2015. Organizatorja sta bila OŠ Gustava Šiliha Maribor in Plavalni klub 

Branik iz Maribora. Tekmovanja se je udeležilo 27 ekip s 160 tekmovalci.  

Po zelo uspešnem tekmovalnem delu, z osvojeno zlato in srebrno medaljo 

v prsnem plavanju na 25m, so prireditev zaključili s kosilom in zabavo ob 

glasbi na Snežnem stadionu pod Pohorjem. 
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ŠPORTNI DAN MALO DRUGAČE 
 

Plezanje, badminton in štafetne igre, za vsakega učenca nekaj. Poseben dan 

za učence, navdušenje, polna mera pričakovanj in porajajočega se strahu 

pred znanim in neznanim. V sodelovanju s predsednikom in člani 

Planinskega društva Atomske toplice Podčetrtek smo vsakemu učencu 

omogočili pogled s ptičje perspektive. Strah se je že po prvih oprimkih 

razblinil in navdušenje nad plezanjem se je stopnjevalo. Pestrost sta 

športnemu dnevu dodala še razgibani badminton in tekmovalni del s 

štafetnimi igrami.  

 

 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Šolska knjižnica se kot zelo pomemben del šole vključuje in prepleta s 

celotnim vzgojno-izobraževalnim delom. Knjižnično gradivo in program 

dela sta usklajena s potrebami učencev in delavcev šole. Je informacijsko 

središče, namenjeno izobraževanju, delu in sprostitvi. 
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V okviru knjižnice so potekale številne aktivnosti. Na knjižničnih panojih 

smo učence in učitelje obveščali o novostih na področju strokovne 

literature in leposlovja. Veliko časa pa smo namenili osveščanju o 

pomembnosti branja in se v letošnjem šolskem letu priključili velikemu 

številu mladih po vsej Sloveniji, ki berejo v okviru Bralne značke, in se 

tudi udeležili zaključne prireditve.  V sklopu pouka slovenskega jezika so 

bile izvedene bibliopedagoške ure. 

V tem šolskem letu smo tudi posodobili knjižne police in nabavili 

precejšnje število leposlovja in nekaj strokovne literature. Z naročilom 

knjig  smo podprli  tudi lokalno avtorico, go. Zinko Kobula Kamenšek, ki 

je izdala knjigi Zinka Črepinka in Zinka Črepinka uči slikati na kozarce. 

Obe slikanici sta natisnjeni v Sloveniji in ročne izdelave. Prva je natisnjena 

v tisku iz osemdesetih let, zato ima še dodatno vrednost. Samo en gospod v 

Sloveniji še tiska na ta stari način, brez prisotnosti kemije. 

 

NARAVOSLOVNI DAN- Zabavni 
naravoslovni poskusi 
 

27. 1. 2016 je za učence od 1. do 9. razreda naše šole potekal naravoslovni 

dan Zabavni naravoslovni poskusi. Za začetek nas je pozdravil »šolski 

čarovnik«, ki je izvedel nekaj »čarovnij«. Da je bila naša radovednost 

potešena, nam je na koncu te »čarovnije« tudi razložil in pokazal, na 

kakšen način ti čarovniški triki delujejo.  Opazovali smo tudi nastanek t. i. 

Faraonove kače; poskusa, v katerem pri izgorevanju sode in sladkorja v 

prahu nastaja posebna zmes, ki je podobna črni kači. Nato smo se razdelili 

v 5 skupin, ki so krožile po učilnicah, v katerih so bili učitelji, ki so nam 

demonstrirali različne in še kako zabavne poskuse. Seveda smo pri vseh 

tudi sami sodelovali, preizkušali, pomagali učitelju. Naj naštejemo samo 

nekaj zanimivih poimenovanj poskusov: magični prst, izbruh vulkana, 

mavrica v vodi, skrivnostno sporočilo, kam je izginila voda, moč zraka, 

plesoči riž, voda narobe…Pri izvajanju smo se zelo zabavali, hja, tudi 

kadilo se je. Pri enem od poskusov smo  okušali in določali, na katerem 

delu jezika zaznavamo določen okus, s pomočjo sode in nato toplote čajnih 

svečk pa smo si napisali tudi skrivnostna sporočila ali pa imena naših 
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simpatij. Da pridobljeno znanje ne bi izpuhtelo v zrak, smo v obliki 

povzetkov le-to ob koncu naravoslovnega dneva tudi zapisali.  

 

TEHNIŠKI DAN – PREPROSTA PLOVILA 
 

V mesecu maju smo imeli učenci III. osnovne šole tehniški dan z naslovom 

Preprosta plovila. V uvodnem delu smo se pogovarjali o vodnih in zračnih 

plovil. Seznanili smo se tudi s pesniško zbirko Daneta Zajca Na papirnatih 

letalih ter antično legendo o 

prvih letalcih. Nato smo 

zavihali rokave in v dveh 

delavnicah izdelovali 

preproste papirnate ladjice, 

letala in zmaje. Delovanje 

zmajev smo preizkusili pred 

šolo. Učenci dislocirane enote v 

Podčetrtku pa so se lotili 

izdelave splavov in 

ladjic iz lesa. Nato so 

učenci preverili 

naučeno z reševanjem 

delovnih listov o 

plovilih, predstavili 

potek dela ter izdelke in 

čisto na koncu s pisanimi 

ladjicami in zmaji polepšali 

steno na šolskem hodniku. 

Skozi različne aktivnosti so tako pridobili veliko 

praktično-uporabnega znanja. 

 

PEVSKI ZBOR 
 

Učenci so aktivno sodelovali pri petju in spremljanju na glasbilih. Skozi 

leto smo se naučili pesmi različnih zvrsti in se skozi celo leto predstavljali 



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2015/2016                                                                               21 

in nastopali na različnih prireditvah in proslavah (šolske proslave, Pegazov 

dom,….) Prav tako smo se udeležili revije pevskih zborov v Krškem.  

Poleg petja in igranja na glasbila so se učenci tudi letos učili doživljanja 

procesov umetniškega delovanja, spoznavali vrednote slovenske in 

svetovne zborovske zakladnice, poglabljanja zavesti o kulturni dediščini, 

vrednotah in različnosti, razvijanja sodelovanja in kakovostne kulture 

odnosov v skupnem muziciranju, osebnosti, čustvenega in kognitivnega 

doživljanja, muzikalnosti in estetskega doživljanja. 
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LUTKARSKI KROŽEK 
 

Mladi lutkarji so bili učenci 5. B z mentorico Darjo Plavčak. To šolsko leto 

so se izkazali z lutkovno predstavo Volk in trije prašički, ki so jo celo 

trikrat odigrali v Pegazovem domu za materinski dan.  

Ob koncu šolskega leta pa so ob pesmici predstavili svoje lutke 

»Skrivajoče se zajčke«.  

To šolsko leto so se posebej potrudili, da izdelajo lutke sami-tri prašičke so 

izdelali s trganko, kar štiri skrivajoče se zajčke pa iz odpadnega materiala. 

Lutke so si po predstavah učenci odnesli domov in upamo, da kaj odigrajo 

tudi doma. 
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PROJEKT »PASAVČEK«  - RED JE VEDNO 
PAS PRIPET 
 

Leto smo se na viz III. OŠ Rogaška Slatina aktivno vključili v projekt 

Pasavček, saj se več kot polovica naših otrok v šolo vozi s starši oz. 

šolskim kombijem. Pri urah oddelčne skupnosti, spoznavanja okolja, 

družbe, tehnike in tehnologije ter drugi šolskih urah smo govorili o 

prometu in varnosti. Spoznavali smo varno pot v šolo, jo skupaj prehodili. 

Učili smo se o prometnih znakih, jih izdelali, si jih ogledali. Spoznali smo 

maskoto PASAVČKA, ga pobarvali in izrezali. Na asfalt smo risali 

različne prometne znake. Obiskali so nas gasilci in policisti, ker so tudi oni 

pomembni v prometu in življenju nasploh. Spoznavali smo, kako nam 

lahko pomagajo pri naravnih nesrečah in tudi pri prometnih nesrečah. 

Zjutraj smo »nadzirali« prihode učencev in opozarjali na morebitne 

nepravilnosti. V šolskem kombiju smo si vozači in pešci ogledali jahače, v 

katerih sedijo naši učenci, ki se vozijo v šolo in domov in preverili ali se 

znamo pravilno pripeti. Izdelali smo igro »pari« prometne znake v bližnji 

okolici šole.  

 
Izdelali smo igro pari 

 

Učenci I. triade in OVI so dobili posebne kartončke, s katerimi smo 

spremljali redno uporabo varnostnih pasov v avtomobilu, ob koncu 

http://www.vrtecmavrica-vojnik.si/index.php/predstavitev/projekti/pasavcek
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šolskega leta pa so se učenci lahko preverili v pravilni uporabi varnostnega 

pasu na demo sedežih. 

CICI VESELA ŠOLA 
 

V sklopu oddelka podaljšanega bivanja smo tudi letos pristopili k projektu 

CICI VESELA ŠOLA. Skozi leto smo redno prebirali Ciciban in skupaj 

reševali naloge. V mesecu aprilu smo izvedli ciciveselošolski dan, kjer smo 

ob medsebojni pomoči reševali zabavne cicinaloge.  

 

ZORO – ANIMAL INTEGRATION IN THE 
EDUCATIONAL PROGRAMME 
 

V tem šolskem letu se je šola vključila v mednarodni projekt Integracija 

živali v program vzgoje in izobraževanja z akronimom Zoro, ki ga 

financira Evropska unija.  

Ker je glavni cilj projekta razviti program za učitelje, kako vključiti 

uporabo živali v svojih učilnicah, smo letos izvedli več različnih aktivnosti 

z živalmi, pri katerih so naši učenci zelo uživali. 
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KROŽEK BRANJE KOT POTOVANJE 
 

V letošnjem šolskem letu je pod mentorstvom knjižničarke deloval krožek 

Branje kot potovanje, v katerega so se lahko vključili vsi, ki jih zanimajo 

knjige in branje. Namen krožka je bil, da učence čim bolj motivira za 

branje, da si razširijo besedni zaklad in literarno obzorje; spoznajo pomen 

knjige za vseživljenjsko učenje, se učijo strpnosti, enakosti, kulturnega 

dialoga. Obenem pa so pri krožku učenci sami izbirali literaturo, jo brali 

drug drugemu, pisali svoje pesmi in izdelovali tematske plakate, prav tako 

pa so si pri tem krožku lahko vzeli čas za izbiro in menjavo knjig, ki so jih 

nato prebirali.  
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PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
 

Projekt izvajajo Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom 

za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Združenjem 

splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom šolskih knjižničarjev 

Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi 

knjižnicami, s slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s 

prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami ter zamejskimi osnovnimi šolami. 

Namen vsakoletnega izvajanja projekta je motivacija šolarjev za branje 

slovenskih avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuda njihovemu 

obiskovanju knjižnice. 

 

V okviru tega projekta so sedmošolci v mesecu maju obiskali Knjižnico 

Rogaška Slatina, kjer  jim je prijazna knjižničarka, ga. Maja Kovač, 

pripravila zanimiv voden program, 

prejeli pa so tudi knjigo Damijana 

Šinigoja Iskanje Eve, ki je prejela 

nominacijo za večernico 2015, nagrado 

za najboljše otroško ali mladinsko delo 

preteklega leta. Obisk knjižnice je 

vključeval še ogled oddelkov, 

seznanjanje z najnovejšim mladinskim 

leposlovjem ter video predstavitev 

avtorja in knjige v sejni sobi knjižnice. 

Domov smo odšli vsak s svojim 

izvodom Iskanje Eve pod roko. 

Sedmošolci so še obljubili, da jo  bodo 

med počitnicami z veseljem prebrali in 

da se še vrnejo in postanejo člani 

knjižnice. 
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OBISKALI SMO PTUJ 
 

Ob koncu šolskega leta smo obiskali najstarejše slovensko mesto – Ptuj. 

Po skupinah smo si ogledali ptujske znamenitosti kot so: dominikanski 

samostan, Slovenski trg z gledališčem, mestno hišo, spomenik Rudolfu 

Maistru, knjižnico. Po kratkem odmoru na mMestnem trgu, kjer smo se 

posladkali z odličnim sladoledom, smo odšli na grad, kjer smo imeli voden 

ogled notranjost gradu s stalnimi zbirkami. Zaigrali smo lahko na razne 

starinske inštrumente, preizkusili viteško opremo … Po ogledu je sledilo 

reševanje delovnih zvezkov, ki so jih za nas pripravile pedagoške delavke 

na gradu. Na Ptuju smo preživeli čudovit dan. 
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