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UVODNA BESEDA 
 

Spoštovani, 

 

šolska publikacija v besedi in sliki predstavlja delo in uspehe učencev na 

športnem, glasbenem, tehniškem, računalniškem in matematičnem 

področju, vključenost v različne projekte ter uspešno sodelovanje na 

prireditvah in natečajih. Aktivnosti in dogodke v publikaciji so predstavili 

strokovni delavci šole, ki so učence uspešno vodili in usmerjali. 

Čestitam vsem učencem za dosežke in uspehe, predvsem pa za pridobljeno 

znanje.  Vem, da ni bilo vselej lahko, vendar se je gotovo splačalo. 

Zahvaljujem se vsem strokovnim delavcem, ki predano opravljate svoje 

poslanstvo in prenašate na mlade svoje znanje, izkušnje in vrednote. 

Zahvaljujem se tudi vsem administrativnim in tehničnim delavcem, ki 

ustvarjate pogoje za nemoten potek šolskega dela. 

Želim, da čas počitnic izkoristite za lepa doživetja, si vzamete čas zase in 

za svoje najbližje in si odpočijete. Naj bodo vaši dnevi pisani, iskrivi in 

polni prijetnih trenutkov, jeseni pa se zdravi in polni energije vrnite v 

šolske klopi, kajti »ne učite se za šolo, marveč za življenje« (Seneka). 

 

 

 

Ravnateljica: 

Apolonija Kunštek, prof. 
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ŠOLSKI PARLAMENT 
 

Predstavniki razredov so se radi udeležili sestankov Šolskega 

parlamenta, na katerih so letos razpravljali na temo 

»OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI«. Oblikovali so 

plakat, v katerem so predstavili svoja mnenja o tem, kateri 

dejavniki vplivajo na načrtovanje njihove prihodnosti in 

ugotovili, da so to: ne/znanje, denar, prijatelji, okolje, družina, želje, 

možnosti, pogum,…Vse te dejavnike so predstavili v simboliki kovancev, 

ki jih polagamo na tehtnico, saj med vsemi temi dejavniki nenehno lovimo 

ravnovesje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 27. 3. 2017 sta se regijskega šolskega parlamenta v OŠ Podčetrtek 

udeležila mentorica D. Plavčak in predsednik šolskega parlamenta, V. 

Tudja, 8. razred. Učenec Vid je sodeloval v eni zmed razprav učencev po 

skupinah, slišal pa je tudi življenjske izkušnje gostov na prireditvi, ki so 

bili: upokojena dolgoletna učiteljica na OŠ Podčetrtek Veronika Kajba, 

župan občine Podčetrtek Peter Misja ter odlična vsestranska učenka OŠ 

Podčetrtek Tea Mavračič. 

 

Učenci so med drugim tudi svoje vrstnike spodbujali k solidarnosti in na 

sestankih parlamenta poročali o počutju učencev v šoli.  

 



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2016/2017                                                                                6 

SUBVENCIONIRANA 
ŠOLSKA PREHRANA 

 

V šolskem letu 2016/17 staršem ni bilo treba 

oddajati posebnih vlog za uveljavljanje subvencije za malice in kosila, v 

šoli so malico in kosilo le prijavili. 

 Šola s programsko evidenco (v kolikor je učenec prijavljen na 

malico/kosilo) dobi vpogled v višino subvencije, ki mu pripada.  

S 1. 2. 2017 je spremenjen zakon razširil upravičence do subvencij za 

kosilo in sicer na podlagi povprečnega mesečnega dohodka na osebo, 

ugotovljenega v odločbi v otroškem dodatku: do 36 % neto povprečne 

plače v RS-subvencija pripada v višini 100 % 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 in zelenjave, kar pomeni razdeljevanje 

sadja in zelenjave učencem s sofinanciranjem s strani Evropske unije. 

Učencem  smo sadje ali zelenjavo delili 1x na teden kot dodatno jed pri 

malici. Izvedli smo 27 delitev sadja, in sicer 2x jabolka, 1x hruške, 2x 

kaki, 2x kivi, 11x jagode, 8x mandarino in 1x belo grozdje. 
Razdeljevanja sadja so spremljale različne izobraževalne in promocijske 

aktivnosti npr. obisk čebelarja ob »tradicionalnem slovenskem 

zajtrku«, tehniški dan: »Stiskanje grozdja«, 

letak o pomenu sadja za zdravja (v maju ga je 

naredil tudi učenec L. Horvat, 4. a pri 

računalniškem opismenjevanju). 

 

V okviru dane finančne pomoči (6,00 € na učenca 

letno) je Shemo koordinirala Darja Plavčak.  
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PREDAVANJE O VARNI RABI INTERNETA 
IN MOBILNIH NAPRAV 

 

Na prvem roditeljskem sestanku, dne 13. 

9. 2016, nam je mag. Benjamin Lesjak 

predaval na temo: »Ulica v otroški sobi - Varna raba 

interneta in  mobilnih naprav«. Slišali smo, kako 

pomembno je, da se zavedamo, da vsi podatki na internetu niso resnični in 

da ne smemo zaupati svojih osebnih podatkov vsakomur. Več na to temo 

pa si lahko preberete tudi sami na spletni strani www.safe.si. 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V 
RAČUNALNIŠTVU 
 

V četrtek, 9. marca 2017, se je učenec naše 

šole, ki je zmagal na šolskem tekmovanju, 

udeležil 17. državnega tekmovanja iz 

znanja računalništva za učence, ki 

obiskujejo osnovne šole z nižjim 

izobrazbenim standardom ''Z računalniki 

skozi okna'', ki je potekalo v Škofji Loki.   

Na tekmovanju so sodelovali učenci iz šol 

z nižjim izobrazbenim standardom 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 je zastopal učenec 6. b razreda Kristjan 

Klančar, ki je tekmoval v urejanju besedila v 

Microsoft Wordu. Dosegel je odličen rezultat, saj je 

usvojil 4. mesto, kar mu je prineslo srebrno 

priznanje.  

Tekmovanje je spremljal bogat dodatni program 

(kegljanje, lutkovna predstava, druženje z vrstniki 

http://www.safe.si/
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iz drugih šol po Sloveniji), kar je naredilo izkušnjo še bolj zanimivo in 

prijetno. 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 
 

Četrto 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 Prešernove Poezije. Učenci so si 

ogledali še 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 

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

treh šol. Predstava je bila na nek način posebna, njen koncept je  bil 

multikulturnost, medkulturnost in medkulturni dialog. V predstavi sta 

sodelovala tudi naša učenca, Martin in Kristjan, ki sta predstavila 

Portugalsko. 
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TEHNIŠKI DAN-SPOZNAVANJE 
POKLICEV, OKOLICE IN STEKLA 
 

V maju 2017 so učenci od 5. – 9. razreda imeli prav poseben tehniški dan-

ogledali so si Steklarno Rogaška Slatina (v nadaljevanju RS), spoznali 

poklic in znanje optika v Šolskem centru RS in spoznavali značilnosti 

stekla, na katerega so v prostorih Inkubatorja RS tudi slikali. Učenci si 

bodo ta dan zapomnili kot pester, zanimiv in poučen. 

 

 
 

TEHNIŠKI DAN-STISKANJE GROZDJA 
 

V jeseni, ko je dozorelo grozdje smo v okviru vzgojno-učnega načrta 

organizirali 12.10.2016 tehniški dan- stiskanje grozdja. Na tehniškem 

dnevu so sodelovali učenci od 5.-9. razreda naše šole in učenci iz 

dislocirane enote Podčetrtek. Učence smo razdelili v tri skupine, kjer so 

rdeče grozdje stiskali na majhni priročni stiskalnici, druga skupina je v 

šolski kuhinji ob pomoči učiteljev kuhala grozdni sok, ko so ga nato nalili 

v litrske steklenice. Preostanek grozdnega soka pa je tretja skupina 

spremenila v marmelado. Steklenice in 

kozarčke marmelade so učenci opremili 

tudi z etiketami, ki so jih pripravili v 

računalniški učilnici. 

Grozdni sok in marmelado ponudimo 

našim učencem, marmelado pa imamo na 

šoli za priložnostna darila. 
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PLESNO-USTVARJALNE URICE 
 

Učenci OVI I., II. in III. stopnje so ob četrtkih obiskovali »plesni krožek« 

pod mentorstvom Andree Ivačič. Prepevali so 

otroške pesmice in plesali na zabavno-popularno 

glasbo. Kdaj pa kdaj so glasbo podoživljali tudi s 

pomočjo sobe za sproščanje. Ob plesu so 

vključevali tudi plesne trakove in izdelovali 

ropotuljice. Učenci so se pri tem krožku imeli 

lepo, saj radi prepevajo, še posebej »ob 

mikrofonu«. 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ 
MATEMATIKE – RAČUNANJE JE IGRA 
 

V soboto, 22. aprila 2017, je bilo 

na Jesenicah državno 

matematično tekmovanje, ki ga je 

že devetnajstič organizirala OŠ 

Poldeta Stražišarja Jesenice. 

Tekmovalo je 125 učencev od 4. 

do 8. razreda iz 37 šol s 

prilagojenim programom iz cele 

Slovenije. Tekmovanja se je 

udeležilo tudi 5 učencev naše šole 

(Luka Horvat 4.a, Lara Čibej 6.b, 

Ciril Jevnišek, 6.a, Martin Kreš 

7.a in Vid Tudja 8.a). Učenka Lara Čibej je dosegla odlično 2. mesto, 

zelo dobro pa so se uvrstili tudi Martin Kreš (4. mesto) in Ciril Jevnišek 

ter Vid Tudja (oba 5. mesto). Tekmovanje je kot vedno spremljal pester 

kulturni program v gledališču.  
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1. IN 2. A SE PREDSTAVI 
 

 
»Za nami je še eno leto polno lepih doživetij«. 

AKCIJA »POKLONI ZVEZEK« 
 

Tudi letos smo se odzvali akciji »Pokloni zvezek«, ki 

jo organizira Slovenska karitas. Pri spec.-ped. 

dejavnosti socialno učenje smo spodbujali čut za 

sočloveka oziroma solidarnost tako, da smo se 

pogovarjali o vsakodnevnih človeških potrebah (kot 

osnovno: hrana, voda), osnovnih vrednotah (npr. mir, 
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dobrota) in dostojanstvu, si ogledali videoposnetek na to temo in se 

pogovorili, kako bomo zbirali zvezke. Zbrali smo 10 zvezkov, ki jih bo 

junija prevzela predstavnica Karitas in jih posredovala otrokom, ki 

potrebujejo tudi našo pomoč. Hvala vsem otrokom in staršem, ki ste se 

odzvali tej solidarnostni gesti! 

 

SODELOVANJE Z RDEČIM KRIŽEM (RK) 
 

V okviru pomoči RK so se trije naši učenci 

udeležili zimskega letovanja na Debelem rtiču, 

dva učenca sta prejela finančna sredstva iz akcije 

Drobtinica za pomoč pri plačevanju šolske 

prehrane, v maju pa smo kar 8 učencev uvrstili na 

seznam učencev, ki bodo prejeli vrednostni bon v 

znesku 35,00€, ki ga bodo lahko unovčili v 

bližnjih knjigarnah oz. papirnicah za nakup 

šolskih potrebščin. Koordinatorica sodelovanja in 

prostovoljka RK na šoli, D. Plavčak, je v mesecu decembru 2016 zbirala 

tudi prispevke s pomočjo koledarjev, ki jih je RK v ta namen pripravil.  

Hvala RK za pomoč našim učencem in vsem, ki ste se odzvali s prispevki 

za koledarje! 

 

TEKMOVANJA SPECIALNE OLIMPIADE 
 

Letošnje šolsko leto je bilo za naše 

tekmovalce Specialne olimpiade zelo 

pestro, saj smo se prvič udeležili 

nekaterih razpisanih tekmovanj.  

22. 9. se je na Letališču Slovenj 

Gradec odvil kolesarski turnir Specialne olimpiade Slovenije. V 

organizaciji CUDV Črna se je turnirja udeležilo 152 tekmovalcev iz 27 

lokalnih programov SOS. Tekmovanje je potekalo v petih disciplinah: 500 

m - modificirana kolesa, 500 m, 1000 m, 5000 m ter 10.000 m. Učenec 

naše šole je tekmoval v disciplini 5000 m, razveselil nas je z osvojeno 

srebrno medaljo. 
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16. februarja se je na smučiščih Svetih Treh Kraljev odvijal alpski 

miting Specialne olimpiade Slovenije. Tekmovanja se je udeležilo 20 ekip 

iz vse Slovenije, našo šolo je zastopal en učenec in osvojil tretje mesto v 

disciplini »super glide«.  

13. aprila je v Ljubljani, v športni dvorani vojašnice Edvarda Peperka, 
potekal 11. državni turnir v namiznem tenisu. Prireditelj dogodka je 
Specialna olimpiada Slovenije, organizator pa Center Janeza Levca. Naši 
učenci so na turnirju prvič preizkusili svoje veščine v tekmovalni situaciji. Z 
osvojenim četrtim v moški kategoriji in šestim mestom v ženski kategoriji 
smo uspešno vstopili v novo tekmovalno disciplino.  
Vsi tekmovalci so nam pokazali, da zmorejo posegati po odličjih. 

Veselimo se skupaj z njimi in prepričani smo, da smo z doseženimi uspehi 

doživeli navdih za nadaljevanje dobrega dela v prihodnjem letu.   

 

»ZAČNI MLAD, TEKMUJ POŠTENO« 
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V petek, 16. 9., smo se priključili projektu »Začni mlad, tekmuj 

pošteno.«, ki je namenjen promociji teka, gibanja in zdravega 

udejstvovanja v športu za najmlajše. Z vzpodbujanjem aktivnega 

preživljanja prostega časa otrok si na šoli močno prizadevamo, da bi se čim 

več naših otrok ukvarjalo s športom in s tem skrbelo za zdrav življenjski 

slog. Poleg promocije in pomena teka in aktivnosti otrok smo učence 

osveščali tudi o »fair-playu« ter pošteni igri brez uporabe prepovedanih 

poživil v športu. 

 

ŠPORTNI DAN - IGRE Z ŽOGO 
 

20. oktobra 2016 so se na športnem dnevu nogometaši pod mentorstvom 

Bena Urbiča  pomerili v nogometu z učenci II. OŠ v Ratanski vasi. 

Prijateljska tekma je potekala v prijetnem vzdušju in v duhu poštene igre. 

Kljub porazu so bili naši učenci in njihov mentor s prikazano igro 

zadovoljni. Posebej so se razveselili pohvale ravnateljice, ki jih je ves čas 

tekme vzpodbujala.  
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SODELUJOČA ŠOLA V PROJEKTU 
»MREŽA STROKOVNIH INSTITUCIJ« 
 

V okviru projekta »Mreže strokovnih institucij za podporo 

otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam« 

smo kot sodelujoča šola s Strokovnim centrom Savinjsko-

Koroško-Zasavske regije za podporo otrokom s posebnimi 

potrebami-VSI, ki je: OŠ Glazija, Celje. V tem šolskem 

letu smo tja napotili 5 učencev, nadaljevali pa bomo v 

prihodnjem šolskem letu. Učenci v centru dobijo strokovno pomoč, npr. 

senzorna terapija, Floortime delo z otrokom in družino, okvirno 10 srečanj 

na otroka. 

 

POŽARNA VAJA-EVAKUACIJA ŠOLE 
 

V tednu otroka, 3. 10. 2016, smo izvedli požarno vajo-evakuacijo šole. 

Ob 10h smo izpraznili prostore šole, gasilci (PGD Steklarna) pa so 

prikazali, kako bi se lotili požara; učencem so razkazali gasilsko opremo in 

se z njimi tudi pogovorili. Gasilcem se zahvaljujemo za zanimivo 

predstavitev svojega prostovoljnega dela!  
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PEDAGOŠKA AKCIJA ZVEZE DELOVNIH 
INVALIDOV SLOVENIJE V LETU 2016 
 

Zveza delovnih invalidov Slovenije nas je tudi letos 

povabila k pedagoški akciji, in sicer otroci so najprej 

razmišljali, kaj pomeni invalid in kakšno je  

življenje z različnimi ovirami in težavami, nato pa 

so na to temo tudi risali in pisali. Pri spec.-ped. 

dejavnosti socialno učenje smo se tega lotili zelo 

resno, saj smo že lani imeli dva nagrajenca in smo si 

tudi letos želeli biti v ospredju. Komaj smo čakali 

rezultatov, učenci so že nestrpno spraševali, kdo je 

nagrajen. Rezultati so pokazali, da je za leto 2016 iz 

naše šole nagrajen Kristjan Klančar, 6. b DE 

Podčetrtek, ki je pod mentorstvom D. Plavčak risal o invalidih v prometu 

(narisal je invalide, ki vstopajo na avtobus Izletnik na avtobusni postaji 

Šmarje pri Jelšah); dobil je knjižno nagrado in priznanje, njegova risba pa 

je objavljena v Zborniku prispevkov omenjene akcije (objavljen je tudi na 

spletni strani Zveze delovnih invalidov Slovenije). Čestitamo! 

 

 »URICE ODPRTIH VRAT ZA OSNOVNE 
ŠOLE IN VRTCE« 
  

Na Aktivu svetovalnih delavcev in ravnateljev občine 

Rogaška Slatina smo se dogovorili, da bomo za osnovne 

šole pripravili »urice odprtih vrat« za učitelje in 

vzgojitelje osnovnih šol in vrtcev naše občine. V tem 

šolskem letu nam je uspelo takšen obisk realizirati za I. in 

II. OŠ Rogaška Slatina, septembra pa bomo nadaljevali z 

vrtcem Rogaška Slatina; idejo želimo razširiti še na druge osnovne šole, s 

katerimi sodelujemo. Na obisku I. in II. OŠ smo izvedli možnost 

hospitiranja pri pouku, predstavitev naših vzgojno-izobraževalnih 

programov, standardov znanja in možnosti nadaljnjega šolanja po uspešno 
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opravljenem šolanju v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom.  

 

PRIREDITEV OB 10-OBLETNICI VDC 
ŠMARJE PRI JELŠAH 
 

19. 5. 2017 se je skupina učencev iz OVI-ja udeležila prireditve ob 10-

obletnici VDC ŠMARJE PRI JELŠAH. Varovanci VDC-ja so prepevali, 

plesali, razveselila jih je 

pa tudi gostja Ditka. Bili 

smo veseli, da smo se jim 

lahko pridružili ob tako 

veselem in slavnostnem 

dogodku. Med njimi smo 

videli kar nekaj naših 

bivših učencev, ki so v 

nas zbudili spomine na 

skupne šolske dni, tudi z 

obilo petja in plesa! 

 

SODELOVANJE S PEGAZOVIM DOMOM 
 

Tudi letos smo meseca marca obiskali stanovalce Pegazovega doma. 

Razveselili smo jih z lutkovno igro Volkec išče mamico, s plesno točko 

Christine Aguilera Candyman ter pesmimi Marko skače in Sončece zahaja. 

Ob koncu so učenci prav vsem stanovalcem poklonili drobne šopke 

zvončkov, ki so jih nabrali sami. 
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Skupaj smo zapeli nekaj vsem poznanih pesmi 

OBISK STANOVALCEV PEGAZOVEGA 
DOMA: »ŽOGABEND« 
 

Dne 17. 5. 2017 so nas obiskali 

stanovalci Pegazovega doma, ki so 

nastopili s t. i. »Žogabendom«. Nismo si 

predstavljali, da bodo prišli z velikimi 

žogami in kuhalnicami in izvedli pravo 

zabavo. Seveda smo se na goste najprej 
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pripravili in spekli okusne čajne kekse. Komaj smo čakali druženja in 

popestritve šolskega urnika. 

 

Ko pa so prišli, je njihovo »bobnanje« in pesem bilo slišati po celi šoli, 

skupaj z njimi smo zapeli in zavriskali, nekateri učenci pa so na koncu tudi 

sami poskušali »igrati na žoge«. 
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Stanovalci Pegazovega doma so se po nastopu še z nami družili ob kavi in 

si šolo z zanimanjem ogledali. 

 

 
Obisk »Žogabenda« si bomo zapomnili po njihovi iznajdljivosti, veselju, ki 

so ga izžarevali in dobro voljo, ki so jo kar »sejali« po šoli. Hvala za vse 

to! 
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LITERARNI IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
ŠOLSKEGA CENTRA ŠENTJUR  

V šolskem letu 2016/2017 je Šolski center Šentjur razpisal 6. tradicionalni 

literarni in 2. fotografski natečaj za učence osnovnih šol celjske regije. 

Tema tokratnega natečaja je bila Namesto rok delajo stroji. Na literarnem 

delu natečaja so učenci sodelovali s pisanjem pesmi, zgodb in pravljic, v 

katerih so razmišljali o napredku, ki so ga prinesli stroji pri opravljanju 

kmečkih opravil, prav tako pa so razmišljali o razlikah med kmečkimi 

opravili nekoč in danes. V fotografskem delu natečaja so učenci 

fotografirali stroje v kmetijstvu med delom v svojem okolju, prav tako pa 

so lahko fotografirali tudi kakšen starejši stroj, ki se danes ne uporablja 

več, ga pa imajo shranjenega doma.  

Fotografskega dela natečaja so se udeležili tudi učenci 5. in 6. b razreda. 

Vsak je posnel fotografijo kmetijskega stroja – eni med delom, nekateri pa 

so se osredotočili na kmetijske stroje, ki so jih uporabljali v preteklosti. 

9.2.2017 so učenci, ki so na natečaju sodelovali, odšli na Šolski center 

Šentjur na zaključno prireditev ob razglasitvi rezultatov. Učenec Rok 

Strgar je dosegel 2. mesto na fotografskem natečaju, za kar je prejel 

srebrno priznanje in praktično nagrado.  

 

Priprava drv (fotografija, ki je Roku prinesla 2. mesto) 
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Na prireditvi so učenci slišali zabavne melodije šolskega ansambla, se 

sladkali s slaščicami in si ogledali razstavo sladkih dobrot iz zaključnih 

izpitov dijakov. Srečali so tudi nekdanje učence naše šole, ki so vključeni v 

različne programe na šoli. Z njimi so malo poklepetali, nato pa se polni 

novih vtisov vrnili domov.  
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PRIREDITEV »ČISTI ZOBKI«  
 

Tudi to šolsko leto se je skupina učencev udeležila 

prireditve »Čisti zobki« v OŠ Šmarje pri Jelšah, ki se 

je odvijala dne 31. 5. 2017. »Zobna sestra« Majda 

Kramberger, ki vsak mesec pregleda zobke našim 

učencem in jih ozavešča k rednemu umivanju zob, nas 

je znova razveselila z odlično organizacijo prireditve, 

kjer smo si med drugim ogledali veščine čarodeja in 

doživeli presenečenje: obisk Dejana Vunjaka! Ker je 

Dejan Vunjak zmagal na tekmovanju »Zvezde 

plešejo«, je tudi ga. Majda preverila, če zna plesati in z njim kar zaplesala; 

z njim smo kasneje po telovadnici zaplesali še vsi mi in se mu komaj 

približali, saj je med učenci res zelo priljubljen! 

 

  

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Delo v šolski knjižnici je sestavni del vzgojno-

izobraževalnega dela na šoli. Knjižnično gradivo in 

program dela sta usklajena s potrebami učencev in 

delavcev šole. Je informacijsko središče, namenjeno 

izobraževanju, delu in sprostitvi. 

Njen glavni cilj je vzgoja samostojnega in aktivnega 

uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih 

informacijskih virov. Za dosego tega cilja poteka v knjižnici individualno 

pedagoško delo ob izposoji, delo s skupinami pri urah knjižnično-

informacijskih znanj in bralna značka – oblika vzpodbujanja leposlovnega 

branja, ki pomaga učence vzgojiti v vseživljenjske bralce.  
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Učenci si lahko izposojajo knjige za domače branje, bralno značko, najdejo 

pa lahko tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Skupaj 

je na razpolago več kot 4646 enot gradiva. 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se priključili velikemu številu mladih 

po vsej Sloveniji, ki berejo v okviru bralne značke. Na knjižničnih panojih 

imamo priporočilni seznam za bralno značko, s katerega si učenci poljubno 

izbirajo knjige, ki jih želijo prebrati. 

Šolska knjižnica ima poleg knjižničnega fonda tudi  učbeniški sklad, kjer si 

učenci brezplačno izposodijo učbenike za tekoče šolsko leto.  

V sklopu pouka so izvedene tudi bibliopedagoške ure, katerih namen je, da 

se učenci: 

 navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter 

zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s 

posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za branje in 

estetskem doživljanju; 

 z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov 

spoznavajo probleme in se učijo učinkovitih strategij njihovega 

reševanja; 

  razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, 

informacijske, raziskovalne. 

V tem šolskem letu smo tudi posodobili knjižne police in nabavili 

precejšnje število leposlovja in nekaj strokovne literature.  

 

NARAVOSLOVNI DAN – PONOVNA 
UPORABA ODPADKOV 
 

V ponedeljek, 13. marca 2017, 

smo imeli vsi učenci III. OŠ 

Rogaška Slatina naravoslovni dan 

temo Ponovna uporaba odpadkov. 

Po skupinah smo si ogledali 

videoposnetek o ločevanju in 

ponovni uporabi odpadkov, s 

pomočjo slik smo v ustrezne 

škatle razvrščali odpadke in se pogovarjali o pomenu ločenega zbiranja. 

Nato pa smo izvedli dve delavnici v katerih smo zares ponovno uporabili 
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odpadke. Učenci od 1. do 4. 

razreda in učenci OVI-ja so 

izdelovali živali iz zamaškov. 

Učencem od 5. do 9. razreda 

pa smo se pridružili gospa 

Andreja in gospa Marija iz 

Centra ponovne uporabe 

Tuncovec. Pripravili sta nam 

zelo zanimivo delavnico. Iz 

odpadnega materiala smo 

izdelovali obešalnike.  

Vsi smo bili zelo navdušeni in z veseljem ustvarjali. Hvaležni smo jima za 

njun obisk. 

      

REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH 
TEHNIKOV 
 

V sredo, 19.4.2017 se je šest učencev naše šole udeležilo regijskega 

tekmovanja mladih tehnikov, ki je potekalo v Muti na Koroškem. Peljali 

smo se s šolskim kombijem, pot nas je vodila preko Maribora in po dravski 

dolini do Mute. Organizatorji tekmovanja so nas lepo sprejeli in nam 

najprej razkazali njihovo šolo, ki se nahaja na hribčku nad reko Dravo. Po 

uvodnem pozdravu ravnateljice je dve šolski uri potekalo tekmovanje v 

obdelavi gradiv. Po končanem predavanju smo si vsi skupaj ogledali 

gasilski muzej na Muti in odšli na kosilo. Razglasitev  rezultatov 

tekmovanja je bila v novi kletni dvorani, kjer smo izvedeli da sta se dva 

naša učenca uvrstila na državno tekmovanje mladih tehnikov. Pot domov 
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po  dravski dolini je bila prijetna, saj smo imeli lep sončen dan in se veseli 

vrnili domov v popoldanskih urah. 

 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH 
TEHNIKOV 
 

Boštjan Strnad in Martin Kreš sta se v petek, 5.5.2017 udeležila državnega 

tekmovanje »MLADIH TEHNIKOV«, ki je potekalo v prostorih 

Pedagoške fakultete Ljubljana. Boštjan Strnad je sodeloval pri obdelavi 

gradiv posebnega programa, Martin 

Kreš pa je tekmoval v skupini učencev 

iz vse Slovenije, kjer so obdelovali 

lesna gradiva. 

Po končanem tekmovanju in kosilu je 

sledila razglasitev tekmovanja. 

Razveselili smo se četrtega mesta 

Martina Kreša in pa prvega mesta 

Boštjana Strnada, ki jima za to še 

enkrat iskreno vsi čestitamo. 
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PEVSKI ZBOR 
 

Letos smo pri urah pevskega zbora spoznavali različna glasbila in se učili 

igrati nanje. Skozi leto smo se naučili pesmi različnih zvrsti in se skozi 

celo leto predstavljali in nastopali na različnih prireditvah in proslavah 

(šolske proslave, Pegazov dom,….).   

 

Tudi letos je bila želja obeh učiteljic, da bi otrokom 

približali kvalitetno (predvsem slovensko) glasbo, jih 

navdušili za lepo zborovsko petje in jih skrbno vodili skozi 

pevski razvoj. 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 

V petek, 18. 11. 2016, smo učencem v sklopu malice ponudili kruh, maslo, 

med in jabolko; dan slovenske hrane smo popestrili še s šolskim 

proizvodom-grozdnim sokom in 

mandarinami iz Sheme šolskega 

sadja. Obiskal nas je tudi čebelar, g. 

Branko Padjan, ki nam je razložil 

zanimive stvari o čebelah in medu 

(npr. o čebelji družini, satovju), za 

kar se mu lepo zahvaljujemo. 

 

CICI VESELA ŠOLA 
 

Interesno dejavnost Cici vesela šola so obiskovali učenci 3. in 4. razreda 

ter učenec 1. razreda. 

Prebirali smo revije Cicido, reševali zabavne naloge: grafomotorične vaje, 

vaje orientacije, križanke, kvize, uganke, brali pravljice, peli pesmi, igrali 

na glasbila, risali s kredami po asfaltu itd. Učenci so pri teh urah razvijali 

kognitivne sposobnosti, socialne veščine, se hkrati zabavali in doživljali 

uspeh na različnih področjih.   
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LUTKARSKI KROŽEK 
 

Lutkarski krožek v DE Podčetrtek pod mentorstvom Darje Plavčak deluje 

že 6. leto zapored, vendar novih idej še ni zmanjkalo. Takole smo v 

začetku leta razgibali noge in roke: 
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Na sredi leta, pozimi, smo se odločili, da naj spregovorijo kar naše 

rokavice. Tako je nastala kratka predstava o tem, kako sta se dve rokavički 

izgubili, postali prijateljici in skupaj iskali nov dom-našli sta klovna, ki je 

bil prav vesel rokavičk dveh različnih barv. 

 

 

Ploske lutke lahko med drugim "oživijo" tudi z zgibanjem papirja. Ko smo 

ob dnevu žena z igrico: »Volkec se je izgubil« nastopili v Pegazovem  

domu (8. 3. 2017), so takšne lutke poimenovali "origami lutke", kar dobro  

predstavlja zgibanje in nastanek papirnatega vstavka za roko. Takšen 

papirnati vstavek potem lahko okrasimo po želji glede na to, kakšno lutko 

želimo ustvariti; v naših primerih imamo npr. kačo, mačko. S takšnimi 

lutkami smo nastopili tudi na prireditvi za materinski dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi iz nogavice lahko hitro in enostavno naredimo lutko: dodamo oči in 

značilna ušesa določene živali, lahko tudi usta. Mi smo se igrali z 
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zajčkoma, ki sta želela kmetu pojesti zelje. Za kmeta smo vzeli plosko 

lutko na palčki, kateri bomo z razcepkami gibljivost še izboljšali. 

 

 
 

Igrali smo se tudi senčno gledališče, ki resnično nastane s pomočjo senc. 

  

In da se sproščamo, smo naredili še »antistresne lutke« iz balona in moke. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za konec šolskega leta pa pripravljamo kratko predstavo o tem, kako je 

kraj Kozje dobil svoje ime. Poigrali se bomo s ploskovnimi lutkami, ki so 

takole nastajale. 
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PROJEKT »PASAVČEK«  v 5. in 6. b 
 

Pasavčka učenci že poznajo, 

saj poznajo tako žival kot tudi 

pomen varnostnega pasu med 

vožnjo in t. i. maskoto 

pasavčka v okviru tega 

projekta. V 5. in 6. b smo se znova spomnili na to, da je 

potrebno paziti, da vedno uporabljamo varnostne pasove in 

za otroke poskrbimo za primerne avtosedeže. Veselo smo 

prepevali tudi pesmico: »Red je vedno pas pripet…«. 

 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
 

V okviru tega projekta, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS, so štirje 

sedmošolci v mesecu juniju obiskali Knjižnico Rogaška Slatina, kjer  jim 

je koordinatorica projekta, ga. Mateja, pripravila zanimiv voden program, 

prejeli pa so tudi knjigo Vinka  Möderndorferja Kit na plaži, ki je prejel  

nagrado Društva slovenskih pisateljev »Desetnica« za 

mladinski roman. 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 

knjige Vinka  Möderndorferja pod roko. Sedmošolci so še 

obljubili, da jo  bodo med počitnicami z veseljem prebrali 

in da se še vrnejo in postanejo člani knjižnice. 

http://www.vrtecmavrica-vojnik.si/index.php/predstavitev/projekti/pasavcek
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ZORO – »ANIMAL INTEGRATION IN THE 
EDUCATIONAL PROGRAMME« 
 

Z letošnjim  letom se zaključuje 

dvoletni mednarodni Erasmus+ 

projekt z naslovom »Animal 

Integration in the Educational 

Programme« -ZORO (Integracija 

živali v izobraževalni program ‒ 

ZORO), ki je potekal od leta 

2015 do leta 2017. Skozi 

različne aktivnosti, mobilnosti in 

izobraževanja partnerjev je 

nastal priročnik, ki je namenjen 

zaposlenim na področju 

izobraževanja in staršem, ki bi 

želeli svojim učencem in 

otrokom na inovativen in 

učinkovit način predstavljati učne vsebine s pomočjo živali.  

Namen projekta je bil usposobiti učitelje in ostale zaposlene na področju 

izobraževanja za integracijo 

živali v izobraževalni proces, 

predvsem pri delu z otroki s 

posebnimi potrebami na 

intelektualnem, čustvenem, 

kognitivnem, vedenjskem in 

fizičnem področju.  
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KROŽEK KULINARIČNO RAZISKOVANJE 
 

Navdušeni kulinariki na naši šoli so se ob sredah 

sestajali v učni kuhinji, in sicer pod vodstvom mentorice 

Snježane Soldat. Vsako sredo je izza vrat učne kuhinje 

dišalo po vsej šoli in radovedneži, ki so jih premamile 

vonjave, so se vsakič zbirali pred 

vrati in spraševali: "Ali je danes še 

kaj ostalo? Kaj ste pa danes 

pripravljali?".  In kadar je kaj ostalo, so z veseljem delili 

z njimi, tudi z učitelji 🙂  Kako so nastale jedi: najprej 

je nastal dogovor, katero jed bodo pripravili: bodisi 

sladko bodisi slano. Lotevali so se tako kuhanja kot tudi 

peke, od prigrizkov (finger food), glavnih jedi, 

raznovrstnih solat, testenin in seveda, najljubših, 

sladic. Tudi peke kruha, žemljic in pletenic so se lotili. 

Spogledovali so se z moderno kuhinjo in pripravljali 

sladice v kozarčkih in še in še. Po koncu je seveda 

sledila pokušina, najljubši del, nato pa tisti nekoliko 

manj priljubljen – pomivanje in pospravljanje posode. 

Ampak tudi tukaj smo pridobivali veščine in spoznali, 

kaj pomenita čistoča in red v kuhinji.  

Kaj so povedali učenci o kulinaričnem krožku: 

 Maja: Imela sem se zelo lepo, rada sem kuhala in pekla. Poskušala 

sem jedi, ki jih prej še nisem jedla ali pa jih nisem imela rada. 

Izkazalo se je, da so pravzaprav zelo okusne. Tudi kaki 🙂  

 Goran: Rad sem pomagal puncam in pokušanje jedi mi je bil 

najljubši del. 🙂  

 Valerija: Zelo rada sem bila pri krožku, veliko sem se naučila in 

bilo je zabavno. 

 Jan: Rad sem sodeloval, pomagal pri pripravljanju jedi, se družil s 

"kuharicami". 🙂  

 Aneja: Pri krožku mi je bilo "fajn", naučila sem se veliko novega 

in tudi to, kako moramo biti previdni z doziranjem soli.🙂     
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INTERESNA DEJAVNOST – GIBALNE 
SKTIVNOSTI ZA MALE SIVE CELICE 
 

Ob petkih 6. šolsko uro smo imeli z učenci 8.a razreda interesno dejavnost 

Gibalne aktivnosti za male sive celice. Izvajali smo vaje programa Bal-A-

Vis-X , ki je serija vaj za ravnotežje, sluh in vid različnih zahtevnostnih 

stopenj. Vaje so močno so vezane na ritem 

in zahtevajo koordinacijo celotnega telesa 

ter usmerjeno pozornost. Program vključuje 

uporabo vrečk napolnjenih s peskom, 

posebnih žogic in ravnotežnostnih desk. 

Zahteva sodelovanje, spodbuja soočanje z 

osebnimi izzivi in goji medvrstniško 

učenje. Primeren je za uporabo v šolah, 

predvsem pa je preprosto zabaven. Mi smo 

pri urah, ob tem ko smo razvijali različne 

sposobnosti, vedno tudi uživali. 

VALETA 
 

15. junija 2017 smo se vsi 

učenci in zaposleni na šoli 

udeležili valete za 

devetošolko Majo Glušič. 

Program, ki so ga 

sooblikovali učenci in 

učitelji (odigrali so igrico »Pravi prijatelji«), 

je bil zelo pester in bogat. Bilo je lepo, na 

trenutke pa tudi zelo čustveno. Maji želimo 

uspešno nadaljevanje šolanja v srednji šoli in 

veliko veselja, zadovoljstva in sreče v 

življenju.  
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OBISKALI SMO MARIBOR 
 
Ob koncu šolskega leta smo obiskali Maribor. S turističnim vlakcem smo 

se popeljali skozi mesto in si ga ogledali na malo drugačen način. Za tem je 

sledil voden ogled akvarija in terarija. Plazilci in ribe so nas navdušili. Po 

ogledu smo imeli še kratek kviz v parku, nato pa smo se posladkali z 

najboljšim sladoledom. V Mariboru smo preživeli čudovit, poučen in 

zabaven dan, poln novih spoznanj in doživetij.  
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