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UVODNA BESEDA 
 

Spoštovane učenke, učenci, učitelji, zaposleni,  

spoštovani starši, 
 

prispeli smo do zaključka šolskega leta. Ponosna sem na  bogato in 

mnogokrat odlično prehojeno pot naše šole.  Ponosna sem na uspehe učenk 

in učencev tako pri pouku, na tekmovanjih, na natečajih, kot pri drugih 

dejavnostih. Ponosna sem na strokovno delo učiteljic in učitelja ter vseh 

zaposlenih na naši šoli. 

Učenkam in učencem čestitam za dosežene uspehe v tem šolskem letu, še 

posebej tistim, katerih spričevalo izkazuje odlično delo. 

Želim vam prijetne in sproščene počitnice, veliko igre, zabave in oddiha v 

krogu najdražjih. Veselim se 3. septembra, ko se boste vrnili v šolo polni 

elana, energije in volje do novega šolskega leta, novega začetka, novih 

izzivov in uspehov. 

 

 

 

Ravnateljica: 

Apolonija Kunštek, prof. 
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ŠOLSKI PARLAMENT 
 

Predstavniki razredov so se radi udeleževali sestankov 

Šolskega parlamenta, na katerih so letos razpravljali na temo 

»ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM«. Oblikovali so plakate, na 

katerih so predstavili svoja mnenja o šoli po željah otrok, 

primerjali šolo nekoč in danes ter spoznavali šole po svetu in 

šole pri nas (prednosti, slabosti, primerjava …). 

V sredo, 25. 4. 2018, je II. OŠ Žalec prvič gostila prav poseben dogodek, 

in sicer 1. debatno srečanje učencev OŠPP s sloganom »Ustavi misel, 

povej naglas!«. Debatnega srečanja se je udeležilo 6 učencev naše šole.  

Učenci so poslušali plenarno predavanje Sare Zupanc o humanitarni 

odpravi v Kenijo in spoznali tamkajšnji sistem šolanja. Nato so se razdelili 

v 4 skupine in debatirali o prej omenjenih temah. Nato so rešili še anketo, 

kjer so izbirali temo za naslednje šolsko leto. Z največ glasovi so izbrali 

temo: Moja prihodnost – odraščanje. Na koncu nas je z obiskom presenetil 

še glasbenik, raper 6 pack Čukur in nas s svojo pozitivno energijo in glasbo 

vse dvignil na noge. Dogodek je vsem ostal v zelo lepem spominu. 
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SUBVENCIONIRANA 
ŠOLSKA PREHRANA 

 

V šolskem letu 2017/18 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). 

 

ŠOLSKA SHEMA 
 

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

vključeni v »Šolsko shemo« – razdeljujemo sadje in zelenjavo.  

Učencem  smo sadje delili 1x na teden kot dodatno jed pri malici. Izvedli 

smo 24 delitev sadja, in sicer 1x hruške, 5x jagode, 9x mandarino, 2x 

črno grozdje, 5x kaki vanilija, 1x belo grozdje in 1x marelice. 
Razdeljevanja sadja so spremljale različne izobraževalne in promocijske 

aktivnosti, npr. obisk čebelarja ob »tradicionalnem slovenskem 

zajtrku«, naravoslovni dan: »Mleko in mlečni izdelki«, izobraževalni 

letaki za učence in starše. 
 

 

V okviru dane finančne pomoči (5,70 € na 

učenca letno) je Shemo koordinirala Darja 

Plavčak.  
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PREDAVANJE O SENZORNIH POTREBAH 
OTROK 
 

Na prvem roditeljskem sestanku, dne 19. 9. 2017, nam je Sabina Korošec 

Zavšek predavala o senzornih potrebah otrok. Drugi del predavanja je 

izvedla še februarja 2018 za strokovne delavce šole.  

Sabina Korošec Zavšek je vodja in koordinator projekta Strokovni center 

VSI, v katerem sodelujemo kot sodelujoča šola. V okviru projekta imajo 

naši učenci možnost različnih terapij v strokovnem centru, ki deluje v OŠ 

Glazija, starši in strokovni delavci pa se udeležujemo raznovrstnih 

strokovnih predavanj bodisi iz strokovnega centra samega bodisi iz tujine. 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V 
RAČUNALNIŠTVU 

 

V četrtek, 8. marca 2018, je na osnovni šoli Jela 

Janežiča v Škofji Loki potekalo že 18. državno 

tekmovanje iz  znanja računalništva za otroke 

šol s prilagojenim programom, ki obiskujejo 

program nižjega izobrazbenega standarda, z 

naslovom "Z računalniki skozi okna". Otroci so 

svoje znanje prikazali že na šolskem tekmovanju 

in najboljši s posamezne šole, so se pomerili na 

državnem. Sodelovalo je 33 tekmovalcev z osemnajstih šol celotne 

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 7. a razreda  

Ciril Jevnišek, ki je tekmoval v urejanju 

besedila v Microsoft Wordu. Dosegel je 

odličen rezultat, saj je usvojil 5. mesto, 

kar mu je prineslo srebrno priznanje.  
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PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 
 

7. 2. 2018 so imeli učenci III. OŠ ROGAŠKA SLATINA kulturni dan.  V 

prvi polovici kulturnega dne so se posvetili še enemu velikemu ustvarjalcu 

in kulturniku, Ivanu Cankarju, saj je prav leto 2018 Cankarjevo leto, v 

katerem obeležujemo 100. obletnico njegove smrti. Učenci so poustvarjali 

na njegovo črtico Pehar suhih hrušk, nastali pa so tudi čudoviti portreti in 

zanimive karikature tega »moža z brki«. V drugem delu so si ogledali 

proslavo ob počastitvi slovenskega kulturnega praznika v Kulturnem 

centru. Na proslavi sta pod mentorstvom Tatjane Ivačič, skupaj z 

nastopajočimi učenci I. OŠ Rogaška Slatina in dijaki Šolskega centra, 

sodelovala tudi naša učenca Kristjan Klančar in Andreas Čibej, ki sta 

vse navdušila s svojim odličnim nastopom.  

 

Kristjan Klančar, sovoditelj

 Andreas Čibej  
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TEHNIŠKI DNEVI – IZDELKI ZA 
PROMOCIJO ŠOLE 
 

Od 19. 2. 2018 pa do 23. 2. 2018 so imeli učenci 7. in 8. razredov pet 

tehniških dni na temo  IZDELKI ZA PROMOCIJO ŠOLE. Izdelovali so 

stojala za serviete, stojala za svinčnike, zabojčke za priročno orodje in 

obeske v obliki srčkov, jabolk in križev. Za izdelavo obeskov smo 

uporabljali brezov les in les več kot petdeset let 

starega oreha. Učenci so pokazali veliko volje 

in znanja ter ročnih spretnosti pri izdelavi 

izdelkov iz lesa. Uspešni so bili pri rezanju na 

vibracijski povratni žagi in ročnem brušenju 

lesa. Izdelke iz lesa bomo uporabili za 

promocijska darila naše šole.   
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SKUPAJ SE IGRAMO IN USTVARJAMO 
 

Učenci OVI I., II. in III. stopnje so ob sredah obiskovali krožek pod 

mentorstvom Andree Ivačič Senekovič. Skupaj so skozi igro razvijali ročne 

spretnosti in domišljijo. Ob glasbi so se sproščali in ustvarjali različna 

likovna dela. Del ur je bil namenjen tudi plesu in gibanju ob glasbi.   

Plesali so na otroške pesmice in poslušali zabavno-popularno glasbo. 

Učenci so se pri tem krožku imeli lepo, saj se radi igrajo, likovno izražajo,  

plešejo in prepevajo različne pesmi. 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ 
MATEMATIKE – RAČUNANJE JE IGRA 
 

V soboto, 14. aprila 2018, je v Jesenicah potekalo matematično državno 

tekmovanje Računanje je igra. Že 20. leto zapored ga je organizirala OŠ 

Poldeta Stražišarja. Letošnjega državnega tekmovanja se je udeležilo 113 

učencev od 4. do 8. razreda iz 33 slovenskih osnovnih šol, ki izvajajo 

prilagojene programe z nižjim izobrazbenim standardom. 

 

Tekmovanja se je udeležilo tudi 5 

učencev naše šole. Dva učenca sta se 

uvrstila med najboljše tri: 

Primož Oset iz 6. a razreda – 2. mesto 

in 

Martin Kreš iz 8. a razreda – 3. mesto. 

 

Zelo dobre uvrstitve pa so dosegli tudi 

ostali učenci: 

Ciril Jevnišek iz 7. a razreda – 4. mesto, 

Lara Čibej iz 7. b razreda – 6. mesto in 

Blaž Lipnik iz 5. a razreda– 13. mesto. 
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SODELOVANJE S ŠOLAMI V OKOLICI 
 

V mesecu maju in juniju smo učenci III. OŠ Rogaška Slatina obiskali 

učence in učitelje prve triade I. OŠ Rogaška Slatina, POŠ Donačka Gora in 

POŠ Mestinje. Predstavili smo se jim z zabavno, a poučno zgodbo z 

naslovom Igra s prijatelji. Učenci smo se srečanj s šolami v okoliških 

krajih zelo veseli, zato smo tekom celotnega šolskega leta, po pouku, 

vestno vadili besedilo in uprizoritev igre, za katero smo, ob pomoči 

sošolcev in učiteljev, sami sestavili besedilo zgodbe in izdelali sceno. 

Učenci in učitelji obiskanih osnovnih šol so bili nad našim nastopom 

navdušeni. Spodbudili so nas k nadaljnjemu ustvarjanju in nas hkrati 

ponovno povabili v goste. 
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1., 2. in 3. A SE PREDSTAVI 
 

 
 »Tudi letos smo skupaj doživeli marsikaj lepega.«. 
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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, 

dobrota) in dostojanstvu, si ogledali videoposnetek na 

to temo in se pogovorili, kako bomo zbirali zvezke. Zbrali smo 5 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 
 

Koordinatorica sodelovanja z rdečim križem (RK) 

na šoli, U. Šipec, je v mesecu decembru 2017 

zbirala 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! 
 

 

 

 

REGIJSKO TEKMOVANJE V NOGOMETU 
18. 4. 2018 so se učenci naše šole udeležili regijskega tekmovanja v 

nogometu v Žalcu. Ker nam uvodni žreb ni bil najbolj naklonjen, smo prvo 

tekmo proti kasnejšemu zmagovalcu OŠ Glazija tesno izgubili in na koncu 

dosegli četrto mesto. 

Našim nogometašem čestitamo za srčno borbo na nogometnem parketu. 

 



15 

 

POŽARNA VAJA-EVAKUACIJA ŠOLE 
 

V tednu otroka smo 2. 10. 2017 izvedli (vajo) evakuacijo v primeru požara 

na naši šoli. Pred izvedbo evakuacije so bili na šoli obveščeni vsi zaposleni 

z datumom in uro evakuacije. Teden dni pred evakuacijo sem se (Beno 

Urbič) po telefonu dogovoril s komandirjem in odgovornim na gasilski 

postaji Steklarna Rogaška Slatina o prihodu gasilcev na našo šolo. 
 

Na dan evakuacije smo učence opozorili na namen vaje in podali navodila 

o tem, kako evakuacija poteka. 
 

Na dan evakuacije sem ob 9.55 pozvonil na šolski zvonec in s tem dal 

dogovorjen znak za začetek evakuacije. Pod vodstvom  učiteljev so učenci  

previdno in umirjeno zapustili šolsko poslopje in se zbrali na dvorišču šole 

pri tabli za množično zbiranje. Na zbirnem mestu sem preveril prisotnost 

vseh učencev, učiteljev in ostalih zaposlenih, bilo jih je 36. Na dvorišče 

smo vzeli tudi kovček prve pomoči. Pred prihodom gasilcev sem preveril   

še, če so vsi prostori na šoli prazni. 
 

 

Ob prihodu gasilcev sem komandirju poročal o stanju na šoli in o lokaciji 

požara, tako da so lahko gasilci izvedli gašenje nemoteno. 
Po uspeli vaji evakuacije in gašenja požara so imeli učenci naše šole 

možnost ogleda gasilskih vozil in še preizkusiti gašenje z vodnim curkom. 
Po kočani vaji so se vsi učenci in učitelji vrnili nazaj v učilnice. 
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SODELOVANJE S PEGAZOVIM DOMOM 
 

8. 3. 2017 so učenci naše šole, kakor že leta poprej, obiskali Pegazov dom 
in vse ženske, pa tudi moške in zaposlene, razveselili s svojim nastopom. S 
tem so počastili praznik vseh žensk. Otroci so nastopali v treh skupinah: 

 V skupini Zarja za skupini Zarja in Spominčice; 

 V skupini Ob potoku, za skupine Rožmarin, Ena A in Ob potoku in 

 V skupini Modrijani za skupini Modrijani in Mavrico. 
Učenci so pripravili kombinacijo pesmi, plesa in dramatizacije. 
Stanovalci so bili nad nastopom navdušeni, ko pa so jim učenci podarili 
še darilca, ki so jih zanje izdelali, ter z njimi spregovorili nekaj besed, 
so bili ganjeni, nekateri so od ganjenosti potočili tudi solzico, dve.  
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11. DRŽAVNO LIKOVNO SREČANJE  
 

V četrtek, 15. marca 2018, so se naši učenci pod mentorstvom Simone 

Sajko udeležili 11. likovnega srečanja osnovnih šol s prilagojenim 

programom, ki je potekalo na II. OŠ Žalec. Pred pričetkom ustvarjalnega 

procesa so se učenci, tako kot vsi svetovno znani umetniki, sproščali in 

iskali navdih. Uživali so v socialnih igrah, vizualizaciji in meditaciji. Nato 

je sledilo ustvarjanje na dano likovno temo Drevo mi je prišepnilo.  

Izdelane slike, polne podrobnosti in živih barv smo skupaj razstavili v 

Roblekovi dvorani v Žalcu. V polni dvorani so učenci II. OŠ Žalec za 

zaključek pripravili še kulturni program. 

 

Za nami je bil čudovit likovno obarvan dan, naslikana drevesa pa so nam s 

svojimi izvirnimi likovnimi potezami prišepnila številne lepe misli in nas 

bodo še večkrat opomnila, da smo se v Žalcu imeli zares lepo.  
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CINKARNA PRAZNUJE IN STRIP 
IZDELUJE 
  

Pri likovni vzgoji so  učenci osmega in devetega  razreda pod mentorstvom 

Simone Sajko ustvarjali strip na temo »Cinkarna praznuje in strip 

izdeluje«.  Na natečaju so sodelovali tudi učenci dislocirane enote pod 

mentorstvom Tatjane Ivačič, ki so strip ustvarjali pri pouku slovenščine. 

Skozi strip so morali učenci prikazati 145-letni razvoj podjetja – od 

prihoda vlaka v Celje, izgradnje tovarne, izobraževanja delavcev do 

postavitve prve čistilne naprave, zaprtja nekaterih programov, razvijanja 

novih tehnologij in produktov, posodobitve procesov in vpeljevanja 

najnovejših tehnologij za varno delovanje v okolju.  

Nato so se  učenci v mesecu maju udeležili zaključne slovesnosti, ki je 

potekala v Osrednji knjižnici Celje. Prireditev je spremljal pester zabavni 

program, učencev pa se je najbolj vtisnil v spomin obisk čarodeja, s 

pomočjo katerega so sami ustvarjali umetnije iz balonov.  

  

 

 
 Kristjan Klančar (Alfred Nobel v Celju)                         Lara Čibej (delovni dan v CC) 

  



19 

 

MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ – 
BODI UMETNIK »IGRAJ SE Z MANO« 
 
Na likovnem natečaju so letos sodelovali učenci prilagojenega in 

posebnega programa. Ustvarjali so pod mentorstvom Tatjane Strgar, Urške 

Šipec in Andree Ivačič Senekovič na temo »Igraj se z mano oz. 

Spoznavam svet«. Za nastala likovna dela so dobili pohvale. Nagrajeni 

učenci pa so se v mesecu marcu udeležili zaključne likovne razstave v 

Koroški galeriji v Slovenj Gradcu. 

 

   

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 30. 5. 2018. »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, obiskal nas je tudi pevec 

»Speedy«. Vsi učenci in delavci šole so prejeli zobne ščetke in ovitke za 

zdravstvene izkaznice, za kar se lepo zahvaljujemo gospe Majdi in 

sponzorjem. 

 



20 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
Šolska knjižnica je s svojim gradivom, urejenostjo in dejavnostjo redni del 

vzgojno-izobraževalnega sistema in razvoja. Namenjena je pretoku znanja, 

informacij.  Je torej 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.  

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 okoli 5000 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 učbeniške komplete za tekoče šolsko leto.  

Tudi v tem šolskem letu smo z nabavo leposlovja in strokovne literature 

posodobili izbor na knjižnih policah.  

V sodobni šolski knjižnici so strokovni postopki avtomatizirani, kar 

pomeni, da se za obdelavo, izposojo in druge postopke uporablja 

računalnik in ustrezna programska oprema. Zato je tudi naša knjižnica 

tekom šol. leta prešla na sistem COBISS, knjižničarki pa sta s pomočjo 

zapisov iz nacionalne baze obdelali že večino gradiva in vzpostavili 

lokalno računalniško bazo.  Šola je podpisala tudi pogodbo z IZUM-om in 

postala pridružena članica.  
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NARAVOSLOVNI DAN – MLEKO IN 
MLEČNI IZDELKI 
 
V tednu otroka, 3. oktobra 2017, smo imeli vsi učenci III. OŠ Rogaška 

Slatina naravoslovni dan na temo Mleko in mlečni izdelki V skupnem 

uvodu smo po skupinah izdelovali plakat na temo naravoslovnega dne. 

Potem pa smo zaokrožili po različnih dejavnostih: izdelava plakata 

Kmetija, sestavljanje puzzle Mlečni izdelki, poskus Magično mleko, 

igranje z odpadno embalažo. Ta dan nas je obiskala tudi mlečna kraljica 

Ida Simončič in nam predstavila mlečne izdelke in njihov pomen. 

Razveselila nas je s svojo prisotnostjo in jogurti Zelenih dolin. 
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REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH 
TEHNIKOV 
 

V mesecu aprilu se je pet učencev naše šole udeležilo regijskega 

tekmovanja mladih tehnikov v Slovenj Gradcu. Na tekmovanje smo se 

peljali s šolskim kombijem, učence pa sta spremljala mentor Beno Urbič in 

hišnik Ivo Škorjanec. 

Po končanem tekmovanju 

so si učenci ogledali staro 

mestno jedro mesta Slovenj 

Gradec in po kosilu 

prisostvovali razglasitvi 

rezultatov. 

Rezultati naših učencev so 

bili dobri, na državno 

tekmovanje pa se je uvrstil 

Vid Tudja.  

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH 
TEHNIKOV 
 

V petek, 11. 5. 2018 se je učenec 

9. razreda naše šole Vid Tudja pod 

mentorstvom Bena Urbiča udeležil 

državnega tekmovanja mladih 

tehnikov na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. 

Sodeloval je pri sestavljanju 

konstruktorske zbirke LEGO – 

DACTA in osvojil sedmo mesto. 

 

Učencu Vidu iskreno čestitamo za lep uspeh na državnem tekmovanju. 
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PEVSKI ZBOR      
 

Letos smo pri urah pevskega zbora spoznavali pesmi različnih zvrsti. Še 

posebej smo se osredotočili na slovensko glasbo ter izvajalce. Prepevali 

smo tako moderne pesmi, kakor tudi priredbe znanih popevk. Skozi celo 

leto smo se 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. Otrokom smo pustile prosto odločitev za 

izbiro pesmi, s čimer smo dosegle motivacijo, ki jih je pri pevskem 

udejstvovanju gnala vse do zaključka leta.     
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 

17. 11. 2017 smo tudi na naši šoli, v sklopu dneva slovenske hrane, izvedli 

Tradicionalni slovenski zajtrk. Po tradicionalni malici: med, maslo, mleko, 

kruh, jabolko sta nas obiskala ga. Liljana Vostner, predsednica 

Čebelarskega društva Rogaška Slatina, ter g. Franc Adam, čebelar. 

Predstavila sta nam postopek pridelave medu, polnjenje medu v posebne 

kozarce, ki so namenjeni izključno za polnjenje medu (ne tudi npr. 

kumaric, marmelade ipd.). Poudarila sta pomen čebel za človeka in bila 

učencem na voljo za razna vprašanja. Po predstavitvi pa sta učencem tudi 

onadva zastavila nagradna vprašanja in tistemu, ki je odnesel največ 

znanja, podarila simbolično nagrado – med. Sledilo je delo po skupinah, ki 

je bilo pravzaprav nadaljevanje vsebin, o katerih smo govorili pri pouku. 

Najmlajši so izdelali čebelnjak, ostali so pripravili plakate na temo 

tradicionalne slovenske hrane, postopkov pridelave in predelave slov. 

hrane ter plakat o pomenu zdrave prehrane za človeško telo. Ti dve uri smo 

odlično izkoristili, si nabrali veliko koristnih informacij ter se obenem 

zabavali skupaj z gostoma. Za njun trud so ju učenci obdarili z izdelkom, 

ki so ga ustvarili v tehniški učilnici.  
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CICI VESELA ŠOLA 
 

Interesno dejavnost Cici vesela šola so letos obiskovali učenci iz 3., 4. in 5. 

razreda. Skupina je štela 6 učencev. Naše vodilo je bila otroška revija 

Cicido, ki izide vsak mesec. Reševali smo razne didaktične naloge, kjer 

smo razvijali številske in prostorske predstave, razvrščali predmete po 

določenih kriterijih, raziskovali in se učili skozi igro. Razvijali smo 

grafomotorične spretnosti, brali in reševali uganke, peli otroške pesmice ter 

plesali ob glasbi. 

Naš namen je bil vključiti čim več aktivnosti iz različnih področij, kjer 

učenci razvijajo svoje sposobnosti, se zabavajo in doživljajo uspeh. 
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LUTKARSKI KROŽEK 
 

V lutkarski krožek nas je vključenih 7 učencev Dislocirane enote 

Podčetrtek pod mentorstvom Darje Plavčak (7. b in 3. b razred). V začetku 

šolskega leta smo izdelovali lutke iz blaga, tako da smo se urili v rezanju, 

šivanju in sami dekoraciji lutk. Za božično-novoletno predstavo, 

praznovanje materinskega dne na šoli in lutkovno točko v Pegazovem 

domu smo izdelali lutke-trganke. Za konec šolskega leta pa smo se 

seznanili s kamišibajem-papirnatim gledališčem, ki izvira iz Japonske. 
 

 

 
 

 

 

 

PROJEKT »PASAVČEK«  v 4. in 5. a 
                                                     
V okviru projekta Pasavček smo se pri razrednih urah pogovarjali o 

varnosti v prometu, bontonu oz. obnašanju v prometu. Sprehodili smo se 

po varni poti do avtobusne postaje in se ob prometnih znakih ustavljali, 

povedali njihov pomen in zakaj jih moramo upoštevati.  

Ugotovili smo, da zaradi neupoštevanja pravil v prometu prihaja do 

prometnih nesreč. 

V mesecu marcu smo pred šolo zjutraj med 7.30 in 8.00 opazovali, kako za 

varnost pri vožnji poskrbijo starši. Opazovali smo pripetost z varnostnim 

pasom. V tem času je pripeljalo pred šolo 8 avtomobilov. V 2 avtomobilih 

ni bila oseba pripeta z varnostnim pasom (v enem primeru odrasli, v 

drugem otrok), kar znaša 25%. 

http://www.vrtecmavrica-vojnik.si/index.php/predstavitev/projekti/pasavcek
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V centru Rogaške Slatine smo v dopoldanskih urah opazovali, kako 

vozniki in drugi udeleženci v vozilih skrbijo za varnost. 

 Uporabo mobilnega telefona med vožnjo                 

 Uporabo varnostnega pasu pri vozniku in otrocih 

 Uporaba smerokaza v krožišču 

V 45 minutah je zapeljalo skozi krožišče 152 avtomobilov. 85 voznikov ni 

uporabilo smerokaza pri izhodu iz krožišča, kar znaša 56 %. 

10 voznikov ni bilo pripetih, kar znaša 6,5 %. 

Mobilni telefon so med vožnjo uporabljali 3 vozniki, kar znaša 2 %. 

  

          
 

  

ŠŠD – PLES 
 

Deklice 7., 8. in 9. razreda so tudi letos spoznavale različne oblike gibanja, 

od joge, gibanja na prostem do zahtevnih latinskoameriških plesov. Z njimi 

so se predstavljale in zastopale šolo na različnih šolskih in izven šolskih 

prireditvah.  
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PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
 

V šol. letu 2017/18 je že dvanajstič potekal projekt Rastem s knjigo, ki ga 

izvaja Javna agencija za knjigo RS. V zadnjem tednu maja je 9 

sedmošolcev iz matične šole ter dislocirane enote Podčetrtek obiskalo 

mestno knjižnico, kjer jih je pričakala knjižničarka Maja Kovač. V dobri 

uri so si učenci ogledali knjižnico, obnovili pravila, ki jih je potrebno 

upoštevati v knjižnici, sledili zanimivemu vodenemu programu. Ob koncu 

so imeli učenci možnost, da zaigrajo družabno igro ali pa ustvarjajo. To 

leto so prejeli knjigo Zvezde vabijo, pisatelja Mihe Mazzinija. Učenci so 

obljubili, da bodo med počitnicami knjigo z veseljem prebrali. Mojstrsko 

in napeto branje bo naše sedmošolce zagotovo popeljalo na razburljivo in 

zabavno pustolovščino polno pasti virtualne resničnosti.  
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KROŽEK KULINARIČNO RAZISKOVANJE 
 

Navdušeni kulinariki na naši šoli so se sestajali v učni kuhinji, in sicer pod 

vodstvom mentorice Urške Šipec. 

   Vsako sredo je izza vrat učne kuhinje dišalo po vsej šoli. 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. 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.  

 

                                              

 

  



30 

 

PRAVLJIČNE USTVARJALNICE 

Učenci 1. triade so se ob četrtkih 6. šolsko uro družili v šolski knjižnici. 

Prebirali so knjige, poslušali pravljice, gledali slikanice, reševali zabavne 

naloge v otroških revijah, prisluhnili otroškim ugankam in likovno 

poustvarjali na obravnavane vsebine. Skozi otroško literaturo so širili svoje 

znanje, besedni zaklad in govorno izražanje  na teme prijateljstva, družine, 

otroških enciklopedij, zimi in poletju…  
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VULKANIJA GORIČKO 
 

Ob koncu šolskega leta smo 29. 5. 2018 obiskali prelepo pokrajino 

Goričko. S cestnim vlakcem smo se popeljali po gričkih, si ogledali 

pokrajino, videli največji grad, ki ima 365 sob in se odpeljali do 

nekdanjega vulkana. Tam so si učenci ogledali filmček o zgodovini tega 

vulkana in  raziskovali ter iskali kamne, na katerih je svetlikajoč mineral 

OLIVIN. Nekaterim je to tudi uspelo. Za tem je sledil voden ogled 

Vulkanije, kjer smo s pomočjo 3d očal spoznali geološke procese in 

planete. Popeljali smo se tudi v 3d svet skozi podzemlje, kjer nas je 

prevzela hitra vožnja in razni efekti (škropljenje z vodo, tresenje, 

dvigovanje in spuščanje). Na Goričkem smo preživeli čudovit, poučen in 

zabaven dan, poln novih spoznanj in doživetij.  
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TEHNIŠKI DAN – MUZEJ 
PREMOGOVNIŠTVA VELENJE 
 

Učenci 5.–9. razreda naše šole so si v okviru tehniškega dne 21. 9. 2017 

ogledali Muzej premogovništva v Velenju. Ob prihodu v muzej so učenci 

dobili rudarsko malico, se oblekli v rudarsko jakno in si nadeli čelade. S 

pomočjo starega rudarskega dvigala so se spustili v globino rudnika in ob 

vodenem ogledu doživeli tudi simulacijo rudarske nesreče. Na globini 159 

m so pojedli rudarsko malico in se popeljali tudi z rudarskim vlakcem. Ob 

koncu ogleda so si kupili nekaj spominkov v rudarski trgovini. 
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ENO DAN SAJENJA DREVES in ENO 
UMETNIŠKI NATEČAJ 3D ČEBELA 
 

V mesecu septembru 2017 smo se pridružili mednarodnemu projekte 
Environment Online  ENO. 21. september je dan, ki ga  je OZN 
proglasila za svetovni dan miru. To je tudi dan, ko se tisoče šol in otrok 
vsega sveta poveže v skupni misli miru in prijateljstva in ob 12h po 
lokalnem času sadi drevesa miru. Prva drevesa posadijo v Oceaniji, 
zatem pa - sledeč Soncu - v Aziji, Evropi in Afriki. Zadnja drevesa 
posadijo v Severni in Južni Ameriki. Na tisoče šol iz 150 držav vsega 
sveta svoje misli in dejanja združi v sajenju dreves. 
Drevo je simbol, ki nas opominja na pomen narave in okoljevarstvene 
zaščite in simbolizira sodelovanje šol vsega sveta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V mesecu maju pa smo za 
mednarodni natečaj Eno art bee 
contest, ki ga je ob svetovnem 
dnevu čebel pripravila Hiša medu 
Božnar, iz recikliranih materialov 
izdelali 3D čebelo. 237 čebel iz 35 
držav sveta je razstavljenih v 
kompleksu zgradb Polhograjske 
graščine. 
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PLAVALNI MITING SPECIALNE 
OLIMPIADE SLOVENIJE V MARIBORU 

 
V soboto, 7. 4. 2018, smo se udeležili plavalnega mitinga v Mariboru v 

kopališču Pristan. Organizatorja sta bila OŠ Gustava Šiliha Maribor in 

Plavalni klub Branik iz Maribora. Tekmovanja se je udeležilo 25 ekip s 

134 tekmovalci.  

Po zelo uspešnem tekmovalnem delu z osvojeno srebrno medaljo Matica S. 

Šantka v prsnem plavanju na 25 m smo prireditev zaključili s kosilom in 

zabavo ob glasbi na Snežnem stadionu pod Pohorjem. 
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VALETA DEVETOŠOLCEV 
 
V petek, 15. 6. 2018, so se poslovili naši devetošolci Aneja, Valerija in 

Vid. Valeta, na katero so bili povabljeni njihovi starši in učitelji, je bila 

lepa in čustvena. Devetošolci so zaplesali, zapeli, se zahvalili vsem 

zaposlenim in svojim staršem, prejeli spričevala in pohvale in tako 

zaključili osnovnošolsko izobraževanje. Vsi trije so povedali, da jim bodo 

na III. OŠ Rogaška Slatina za vedno ostali lepi spomini in da jo bodo 

pogrešali.  

Aneji, Valeriji in Vidu želimo v novi šoli veliko znanja, uspeha, prijetnih 

sošolcev in dobrih učiteljev. 
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ŠOLA V NARAVI 
 

Učenci OVI-ja, 5. razreda in 6. razreda so bili letos 5 dni v šoli v naravi. Ta 

je potekala od 4. 6. do 8. 6. 2018 v Termah Vivat. Cilji le-te so bili 

prilagajanje na vodo in urjenje plavalnega znanja, spoznavanje značilnosti 

pokrajine, naravne in kulturne dediščine, zdrave prehrane, navajanje na 

samostojnost in delo v skupini ter 

usvajanje zdravega načina 

življenja. Za dosego zastavljenih 

ciljev smo izvajali naslednje 

aktivnosti: sprehodi v naravi, 

plavanje, telovadba in športne 

igre, didaktične igre, reševanje 

učnih listov, obisk mestnega 

jedra in Panonske vasi. Učenci so 

uživali in pridobili nepozabne 

izkušnje.  
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PODROČNO ATLETSKO TEKMOVANJE  
 

Organizirali smo področno tekmovanje v atletiki, ki je potekalo 15. 5. 2018 

na atletskem stadionu Podčetrtek, zaradi slabega vremena pa tudi v 

telovadnici OŠ Podčetrtek. Sodelovalo je 98 tekmovalcev in 12 

spremljevalcev iz Celja, Velenja, Žalca, Laškega, Slovenskih Konjic in 

Rogaške Slatine. Pri organizaciji je sodelovalo 5 sodnikov in 13 

zaposlenih. Od 13 tekmovalcev naše šole so se štirje uvrstili na državno 

atletsko tekmovanje v Murski Soboti.  
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DRŽAVNO ATLETSKO TEKMOVANJE  
 

Na prelep sončni petek, 1. 6. 2018, je Murska Sobota gostila najboljše 

atlete osnovnih šol s prilagojenim programom. Našo šolo so zastopali trije 

učenci in ena učenka. 
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ATLETSKO TEKMOVANJE SPECIALNE 
OLIMPIADE SLOVENIJE 
 

24. regijske igre celjsko-koroške regije SOS so potekale v soboto, 26. 5. 

2018, 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 170 tekmovalcev in 50 

trenerjev/spremljevalcev iz 17 lokalnih programov SOS. 

Naša učenca sta na tekmovanju pokazala, da zmoreta tekmovati kot 

tekmujejo pravi šampioni. V teku na 100 m in 800 m sta osvojila četrto 

mesto.   
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ATLETSKI ŠPORTNI DAN 
 

Sončni četrtek, 26. 4. 2018, zadnji dan pred prvomajskimi počitnicami je 

bil kot nalašč za izvedbo športnega dne, kjer so učenci pomerili svoje moči 

v tekih, skokih in metih. Učenci z najboljšimi rezultati so se uvrstili v 

nadaljnje atletsko tekmovanje, ki smo ga za celjsko regijo organizirali  

15. 5. v Podčetrtku.  

 
 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN  
 

Po »zelenem« božiču smo se v mesecu februarju zelo razveselili snega. 

Pobeljene strmine so klicale. Na bližnjem hribu so se učenci prepustili 

zimskim radostim. Po obveznih napotkih za varno sankanje so se z velikim 

veseljem zapodili po strmini navzgor in se še z večjim veseljem spuščali 

navzdol. Po nasmehih na obrazih in iskricah v očeh se je dalo videti, da 

uživajo.  
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HURA, AKTIVNOSTI Z ŽOGO 
 

V novembru  smo izvedli  drugi športni dan. Prvi del je potekal v šoli, kjer 

so učenci preizkušali svoje sposobnosti v aktivnostih z različnimi žogami, 

med drugimi so pod vodstvom ge. Mateje Fidler, delovne terapevtke 

Pegazovega doma, ob ritmih znanih slovenskih skladb udarjali s 

kuhalnicami po terapevtskih žogah. Aktivnosti drugega dela so potekale na 

različnih lokacijah v kraju. Nogometaši so se pod mentorstvom Bena 

Urbiča  pomerili v nogometu z učenci I. OŠ. Prijateljska tekma je potekala 

v prijetnem vzdušju in v duhu poštene igre. Nekaj učencev je obiskalo 

tenis dvorano Janina, kjer so se vključevali v igro badmintona, tenisa ter 

metanja žogic s ponjavami. Najmlajši pa so v tem delu tekmovali v 

štafetnih igrah. Vsak učenec je našel svoje zadovoljstvo s svojo vrsto žoge. 
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JESENSKI POHOD 
 

26. 9. smo se z nahrbtniki odpravili na bližnje izletniške točke. 

Učenci prvega triletja ter OVI-ja I, II in III so odšli na Bellevue, učenci 

drugega triletja ter  OVI-ja IV in VI na Janino, učenci tretjega triletja pa na 

Grilovo kapelo.  
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