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Spoštovani učenci, starši in zaposleni! 
 

Pred nami je konec šolskega leta, ki v nas budi mešane občutke. Na eni 

strani veselje v pričakovanju brezskrbnega časa počitnic, zabave in 

sprostitve, na drugi pa melanholični občutki ob zaključku nečesa znanega, 

utečenega, celo vsakdanjega. 

Ob zaključku šolskega leta je prav, da se naša šola, predvsem učenci ter 

seveda njihovi mentorji, pohvalimo s svojimi dosežki, ter jih predstavimo 

vam, dragi starši. Če pa poznamo dejstvo, da je za uspeh dandanes 

potrebno vložiti veliko truda, poguma in seveda tudi veliko mero znanja, 

potem na podlagi usvojenih dosežkov zagotovo lahko trdimo, da je naša 

šola kvalitetna. Upam si trditi, da so učenci na svoje dosežke ponosni in da 

vsako leto prejmejo dobro popotnico za življenje s strani učiteljev, ki jih 

marsikaj naučimo. Za njihov uspeh pa ste zaslužni tudi vi s svojimi 

vzpodbudami, podporo in brezmejno potrpežljivostjo. 

To šolsko leto je posebej pomembno za našo šolo, saj si je pridobila naziv 

inovacijska šola. Učencem so bila pri pouku socialnega učenja 

predstavljena e-gradiva na temo Družina in prijatelji ter Čustva.  

Delo učencev, njihove dosežke na športnem, glasbenem, tehniškem in 

matematičnem področju, vključenost v različne projekte, sodelovanje na 

prireditvah in natečajih so v sliki in besedi predstavili v publikaciji Utrip 

strokovni delavci šole, ki so učencem vse to omogočili.  

Ob pregledu publikacije lahko vsi skupaj rečemo, da je za nami uspešno 

šolsko leto in da smo ponosni na svoje učence, ki so dokazali, da z vašo in 

našo  pomočjo zmorejo veliko.  

Vam, dragi učenci ter vsi zaposleni, pa želim prijetne počitnice. Užijte jih s 

polno mero in si naberite energije in moči za uspešen začetek prihodnjega 

šolskega leta. 

 

V. d. ravnateljice,  

Apolonija Kunštek, prof. 
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ŠOLSKI PARLAMENT 

 

Učenci so se radi udeležili sestankov Šolskega parlamenta, kjer so letos 

razpravljali na temo »Junaki našega časa - kdo so in zakaj?«. Preko 

oddelčnih skupnosti so zbirali mnenja o tem in naredili plakat, ki ga je Tina 

Gajšek (6. a) predstavila 16.2.2012 na občinskem otroškem parlamentu na 

I. OŠ Rogaška Slatina. Tam je spoznala predstavnike šolskih parlamentov 

drugih šol in srečala priljubljeno slovensko pisateljico Deso Muck. S 

pomočjo plakata je opisala mnenja učencev naše šole: njihovi junaki so 

predvsem starši, ki zanje skrbijo, bratje in sestre, rejniški bratje in sestre, 

babice in dedki, pa tudi znani pevci in športniki. 

Šolski parlament je bil tudi prostor za izmenjavo mnenj učencev na 

različne teme: vzgojni načrt, prehrana, šolska klima, hišni red, dežurstvo 

itd. Šolski parlament je koordinirala Darja Plavčak. 

 
Utrinki iz plakata 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa in je 

namenjena predvsem učencem naše šole, učiteljem in ostalim delavcem 

naše šole. V naši knjižnici so poleg knjig, zgoščenk in strokovne literature 

uporabnikom na voljo tudi  številne revije  in časopisi.  

V šolskem letu 2011/12 so v okviru knjižnice potekale številne aktivnosti. 

V Tednu otroka, ki je letos potekal v okviru teme Pojdiva s knjigo v svet, 

smo izvedli akcijo »Podarim knjigo«. Ob smrti priljubljenega pesnika 

Toneta Pavčka smo v knjižnici pripravili razstavo njegovih del. Prav tako 

smo  v februarju pripravili razstavo del Franceta Prešerna.  V okviru  

projekta Rastem s knjigo pa so učenci 3. triade obiskali knjižnico v 

Rogaški Slatini. 

Knjižnica je v tem šolskem letu prešla na  nov računalniški program KIG 

Šolska knjižnica za vodenje ter izposojo knjižnega gradiva. Za prihodnje 

leto pa načrtujemo še manjšo posodobitev prostorov knjižnice. Upamo, da 

bo s tem postala knjižnica učencem še bolj prijazna in zanimiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obisk knjižnice v Rogaški Slatini 
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SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA 

PREHRANA 
 

V šoli so prejemali vsi učenci malico, ki so jo pripravljali na I. OŠ Rogaška 

Slatina. V šolskem letu 2011/12 je subvencioniranje šolske prehrane 

potekalo po postopkih, ki so opredeljeni v Zakonu o šolski prehrani (Ur. l. 

RS, št. 43/2010) in internih Šolskih pravilih prehrane. Za dislocirano enoto 

Podčetrtek je prehrana za učence organizirana v OŠ Podčetrtek. 

Višina splošne subvencije za malico je bila 0,50 € in je pripadala vsem 

učencem, višina dodatne subvencije pa 0,30 € in se je za njo zaprosilo 

glede na višino dohodka na družinskega člana (cena malice je bila 0,80 €). 

Starši so uveljavljali pravico do subvencij prostovoljno. 26 učencev je tako 

imelo malico subvencionirano v celoti, 11 učencev pa 2/3 cene malice 

(0,50 €). 

Starši so lahko zaprosili tudi za subvencionirano kosilo, ki se je prav tako 

ugodilo glede na višino dohodka na družinskega člana. Cena kosila je bila 

2,50 €. Dva učenca sta imela subvencionirano kosilo v celoti. 

Miklavževa druščina je subvencionirala kosilo enemu učencu, prav tako 

enemu učencu Karitas - akcija Drobtinica. 

Subvencioniranje in evidentiranje šolskih obrokov je koordinirala 

svetovalna delavka Darja Plavčak. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                  Tina Gajšek, 6. a
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SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
 

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

vključeni v Shemo šolskega sadja, ki pomeni razdeljevanje sadja in 

zelenjave učencem s sofinanciranjem s strani Evropske skupnosti. 

Učencem smo sadje delili 1x na teden kot dodatni obrok poleg redne 

prehrane. Razdeljevali smo ga v odmoru 11:10-11:15 za vse učence i.s. 7x 

mandarine, 5 x jagode, 4x jabolka, 4 x hruške, 3x kivi, 2x grozdje, 1x kaki 

in 1x breskve. Razdeljevanja sadja so spremljale različne izobraževalne in 

promocijske aktivnosti: npr. izobraževalni letaki o sadju, likovno 

ustvarjanje učencev, peka jagodne torte, izdelava melisinega sirupa z 

limono, izdelava trganke, različne teme v okviru gospodinjskega pouka 

(zdrava prehrana, konzerviranje živil, sušeno sadje, ozimnica).  

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

koordinirala Darja Plavčak. 

 

Priprave na melisni sirup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razdelitev kivija in jagod v disl. enoti Podčetrtek 
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INOVACIJSKI PROJEKT: E-GRADIVA PRI 

POUČEVANJU SOCIALNIH SPRETNOSTI 
 

Preko projekta sodelujemo z Zavodom za šolstvo 

Ljubljana. Svetovalna delavka in vodja projekta Darja 

Plavčak je izdelala e-gradiva in jih objavila na spletni strani 

šole, da bi bila uporabna tudi za učence in starše doma ter 

za druge strokovnjake iz tega področja. V prejšnjem šolskem letu so bila e-

gradiva uporabljena pri socialnem učenju, nekaterih svetovalnih 

razgovorih, urah varstva in podaljšanega bivanja, letos pa smo uporabo 

nadaljevali pri socialnem učenju. Predvsem pri slednjem smo opazovali 

učinkovitost e-gradiv in ugotovili, da so prilagojena potrebam digitalnega 

časa, ki močno zaznamuje razmišljanje in predstave učenca. Ikone, ki so 

uporabljene v e-gradivu Čustva učencu pomagajo, da se hitro spomni, 

kakšen izraz na obrazu je značilen za določeno čustvo. Prav tako sta na 

razpolago e-gradivi Družina in prijatelji in Pozdravi. V tem šolskem letu so 

se jim pridružili še dve e-gradivi: Potek življenja in Pandemska gripa. 

Naše delo z e-gradivi smo predstavili komisiji na Zavodu za šolstvo, kjer 

so ocenili, da dosegamo 4. raven razvoja novosti: odkritje novega vzgojno-

izobraževalnega elementa ali oblikovanje nove celote s kombinacijo že 

znanih didaktičnih elementov. Tako smo pridobili naziv inovacijska šola. 

 

                                    

 

 

  

 

 

         

 

 

žalost 

 

presenečenje 

jeza 

veselje 
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PROJEKT SADEŽI DRUŽBE 
 

Projekt Sadeži družbe je projekt 

medgeneracijskega prostovoljskega sodelovanja, 

kjer sodelujemo s Slovensko Filantropijo. 

Učencem želimo približati pomen prostovoljstva 

in medgeneracijskega sodelovanja. 

4.5.2012 smo na k specialno-pedagoški dejavnosti Socialno učenje (3., 5., 

6. a) povabili gospo Francko Javeršek, ki biva v našem sosednjem kraju 

Kristan Vrh. Tako smo utrgali prvi sadež družbe in medgeneracijsko 

sodelovali. Gospo Francko smo v intervjuju povprašali o temah, ki smo jih 

pri socialnem učenju obravnavali; kako je dobila ime, s kakšnimi igračami 

se je kot majhna igrala, če je rada hodila v šolo, komu je lahko zaupala, 

kako je reševala konflikte, usklajevala različne življenjske vloge, se naučila 

nadzorovati svoja čustva itd. Učenci so bili veseli obiska gostje v razredu, 

ki jim je iskreno in z veseljem povedala svoje izkušnje in jim svetovala, 

kako naj ravnajo, da bodo čim bolj uspešni in zadovoljni. 

12.5.2012 smo na prireditev Šport Špas povabili gospo Marico Plavčak, ki 

je naredila razstavo ročno vezenih prtičkov, prikaz vezenja in 

pripovedovala o svojem delu. Povedala je, da rada veze prtičke in v to delo 

vnaša tudi svoje razmišljanje in čustva. 

 

Marica Plavčak                                    Francka Javeršek 
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PREDSTAVA »KO BOM VELIK, BOM« 
 

8.9.2011 nas je s predstavo »Ko 

bom velik bom« razveselil Sten 

Vilar, profesor pedagogike, 

animator in igralec. Skozi 

predstavo smo spoznavali 

poklice (npr. kuhar, poštar, 

zdravnik), prepevali, rajali in se 

učili (p)ostati Ciciban, otrok za 

vse življenje! 

 

Sten Vilar nas je navdušil; skupaj smo ploskali in prepevali 

 

OTROK-POLICIST ZA EN DAN 
 

Učenka Tina Gajšek se je 14.10.2011 vključila v projekt "Otrok-policist za 

en dan" v organizaciji PP Rogaška Slatina. Na policijski postaji si je 

ogledala policijske prostore, vozila in opremo. Dobila je posebno majico in 

kapo, na kateri piše: "OTROK-POLICIST". Skupaj z vodjem policijskega 

okoliša in učenci drugih šol se je odpravila tudi na "teren", kjer se je 

preizkusila v uporabi laserskega merilnika hitrosti, videla uporabo 

alkotesta, spoznala delo obmejne policije itd. 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 

18. novembra 2011 smo se priključili projektu »Tradicionalni slovenski 

zajtrk«. Posladkali smo se s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki. 

Obiskal nas je tudi g. Padjan Branko, ki nam je predstavil delo čebel in 

zdravilnost medu, propolisa, matičnega mlečka,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmmm…sladki med 

 

ZBIRANJE ZAMAŠKOV 
 

Učenci 5. b in 6. b razreda Dislocirane enote Podčetrtek so bili v šolskem 

letu 2011/2012 precej zbirateljsko in okoljevarstveno naravnani. Poleg 

starega papirja, ki ga na šoli zbiramo že več let, so tekom šolskega leta 

zbirali tudi zamaške, izkazali pa so se tudi pri zbiranju starega železa.  

Zamaške smo zbirali za šestletnega Gala, ki ima cerebralno paralizo. Zbrali 

smo jih 5,5  kg. Sliši se malo, zamaškov 

pa je bilo zelo veliko. Vse zamaške smo 

oddali na zbirno mesto na OŠ Podčetrtek, 

kjer so v letošnjem letu zbrali okoli 350 

kg zamaškov. Z zbranimi zamaški bomo 

pomagali malemu Galu pri nakupu 

kombija, ki ga potrebuje. 
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NARAVOSLOVNI DAN NA VRTNARIJI 
 

V četrtek, 7. 6. 2012, ko je bil lep sončen dan  (teh je bilo v juniju res 

malo), smo se učenci 6. in 2. razreda odpravili na naravoslovni dan. 

Obiskali smo vrtnarstvo Štravs v Imenem. Gospa Helena, lastnica vrtnarije, 

nas je prijazno sprejela in nam pokazala rastlinjake v katerih gojijo rastline 

od semena do odrasle rastline, ki že rodi in daje plodove. Ker so bili na 

naravoslovnem dnevu sami fantje, jih je najbolj zanimala mehanizacija 

oziroma stroji, ki jih uporabljajo pri delu. Gospa Helena nam je tako z 

veseljem pokazala računalniško voden sejalnik in sadilnik, napravo za 

zalivanje in pršenje vode, vodne črpalke, naprave za ogrevanje in hlajenje 

zraka, ročni sadilni klin in še veliko drugih stvari. Našemu Roku se je delo 

vrtnarja zdelo zanimivo, kar nekajkrat pa je poudaril, da je to delo tudi zelo 

težko. Na koncu nam je lastnica vrtnarije v spomin podarila še mlade 

rastline sivke, ki jih lahko posadimo na domače vrtove ali pa v velike 

posode. S svojimi cvetovi in opojnim vonjem nas bo tako še dolgo 

spominjala na dan, ko smo obiskali vrtnarstvo. Naravoslovni dan smo 

nadaljevali v razredu. Spekli smo pohorsko omleto in se tako pred 

odhodom domov še posladkali z jagodami in smetano. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Na vrtnariji Štravs 
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                                               Pohorska omleta 

 

ČISTI ZOBKI 
 

Skozi celo šolsko leto smo se trudili, da bi bili zobki čim bolj čisti in zdravi. 

»Prireditve Čisti zobki« v Šmarju pri Jelšah, ki jo je organizirala ga. Majda 

Kramberger, so se udeležili učenci iz DE Podčetrtek. 
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ŠOLA V NARAVI 
 

Po letnem delovnem načrtu smo od 4.6. do 8.6.2012 pod mentorstvom 

Melite Radmanović izvedli šolo v naravi na Debelem rtiču. Šole v naravi 

se je udeležilo 11 učencev. Vse načrtovane aktivnosti smo realizirali; šli 

smo tudi na izlet v Koper, kjer smo si ogledali luko, potniški terminal, 

mestno kopališče in staro mestno jedro. Ozke ulice in prijazni ljudje so nas 

prepričali, da Koper ni le pristanišče, ampak mesto z dušo, ki nas je 

očaralo. Lep in pester je bil tudi izlet v Piran, kamor smo šli z barko. 

Vožnja, ki je trajala nekaj več kot uro, je hitro minila. Takoj po prihodu 

smo si ogledali piranski akvarij, nato pa smo se sprehodili po prijetnih 

ulicah našega primorskega bisera in se posladkali s sladoledom… 
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ŠOLSKI EKO KROŽEK »MATERINA 

DUŠICA« 
 

V šolskem letu 2011/12 je na 350-ih slovenskih osnovnih šolah ponovno 

potekal poučen ekoprojekt Modri Jan potuje in okoljevarstvene naloge 

podeljuje. Mentorji so lahko do 15. novembra 2011 prijavili osnovnošolsko 

skupino, ki je izvedla ekonalogo in tako pokazala svoj odgovoren odnos do 

okolja. Izbrali so lahko eno od predlaganih ekonalog, ki so jih pripravili 

Modri Jan, Sončica, Puhec in Packa Rija ali pa si zamislili svojo novo 

ekonalogo. Mi smo se odločili za slednje. Z našo ekonalogo »RAZREDNI 

PAPIRNIK« smo se v močni konkurenci uvrstili med deset najboljših. Za 

nagrado so nas obiskali Modri Jan, Sončica, Puhec in Packa Rija in nam 

pripravili zanimivo in zabavno ustvarjalno delavnico. 

Inštitut za trajnostni razvoj je v sodelovanju z RTV Slovenija ter 

voditeljicama Mojco Mavec in Barbaro Zrimšek pod okriljem  novega 

evropskega projekta »Village Folk – Zakaj kmetijstvo?«, organiziral 

snemanje oddaje o šolskih EKO-vrtovih. Organizatorji so, med 150 šolami, 

ki sodelujejo v projektu »ŠOLSKI EKOVRT«, izbrali šest šol med 

katerimi je bila tudi naša. Našo ekipo so sestavljali: Simon Pobežin, Simon 

Polutnik in Boštjan Strnad ter mentor David 

Ivačič. Na kopasto gredo za Gimnazijo 

Šiška smo skupaj z izbranimi šolami in s 

strokovnjakinjo za permakulturo, Jožico 

Fabjan, posadili buče in visoki stročji fižol, 

posejali še nekaj semen smrdljivk, gredice  

posuli z lesnim pepelom, jo zalili in zastrli s 

slamo. Upamo, da bodo naše vrtnine zrasle 

in jeseni dobro obrodile. 

 

 

Člani eko krožka so voditeljici Mojci Mavec 

podarili njeno najljubšo rastlino – koprivo. 
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Tudi letos smo sodelovali v mednarodnemu projektu ENO dan sajenja 

dreves. Na šolskem ekovrtu smo posadili lipo in se pridružili milijonom 

sodelujočih v akciji ozaveščanja o pomembnosti ohranjanja narave. 

Delo z našim šolskim vrtom, ki je postal pravi okras šole, nam je v veliko 

veselje in ponos, saj ga z 

veseljem obiščemo tako 

mi, kot naši starši in ostali 

obiskovalci. Eden zadnjih 

obiskov je mil tudi obisk 

vrtca Izvir iz Rogaške 

Slatine, s katerim smo se 

dogovorili o sodelovanju 

tudi v naslednjem šolskem 

letu. 

 

V sklopu projekta ENO smo posadili lipo. 

 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK PPVI 
 

Pri računalniškem krožku PPVI pod mentorstvom Davida Ivačiča smo se v 

tem šolskem letu osredotočili predvsem na delo z urejevalnikom besedil in 

programom za predstavitve. 

Nekaj časa smo namenili 

tudi delu z digitalnim 

fotoaparatom in igranju 

igric. Ob koncu šolskega 

leta pa smo si za nagrado 

ogledali 3D film. 

 

 

 

3D dogodivščina. 
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LUTKARSKI KROŽEK 
 

Pri lutkarskem krožku 2. b pod mentorstvom Darje Plavčak smo izdelali 

lutke marionete iz blaga, prstne, ploskovne lutke, lutke iz jogurtovih 

lončkov, plastičnih krožnikov za piknik itd. Mladi lutkarji so: Rok Strgar, 

Mateja Gaberšek in Andreas Čibej. Našo foto-razstavo in foto-predstavo si 

lahko ogledate na spletni strani šole. 

 

Nekaj lutkarskih utrinkov: 
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LIKOVNI KROŽEK (matična šola) 
 

Pod mentorstvom Ane Gregurić je bilo v krožek vključenih šest učencev iz  

7., 8. in 9. a razreda. Z veseljem so ustvarjali izdelke v različnih tehnikah. 

Z izdelki so sodelovali na natečajih, razstavljali v Kulturnem centru in 

skrbeli za urejenost panojev v šoli. 
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LIKOVNI KROŽEK (DE PODČETRTEK) 
 

Učenci 5. in 6. b razreda smo v letošnjem šolskem letu pri likovnem 

krožku ustvarjali z glino, papirjem, lepenko in drugimi materiali. Pri naših 

izdelkih smo uporabili tudi odpadne materiale, blago, škatle in podobno. Z 

izdelki, ki so nastali smo okrasili pano pred našo učilnico, pred prazniki 

smo izdelovali voščilnice za naše domače, v tednih pred materinskim 

dnevom pa smo pripravili tudi posodice iz gline, s katerimi smo razveselili 

naše mame.  

 

PEVSKI ZBOR 
 

Pevski zbor pod mentorstvom Darije Kladnik obiskuje 20 učencev naše 

šole. Na harmoniki nas spremlja Josip Tkalec. Še posebej se veselimo 

nastopov, ki jih v tem šolskem letu ni bilo malo. Nastopali smo na 

mednarodnem simpoziju v Rogaški Slatini, v Pegazovem domu smo 

popestrili dan starejšim, imeli smo nekaj nastopov v šoli. Najbolj pa se 

nam je vtisnil v spomin nastop na pevski reviji Zapojmo, zaigrajmo 

zaplešimo, kjer smo peli sredi Prešernovega trga v Ljubljani. Odrezali smo 

se zelo dobro, pohvalil nas je tudi znani slovenski raper Zlatko. 
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DRAMSKI KROŽEK 
 

Dramski krožek je v tem šolskem letu deloval pod mentorstvom Jožice 

Žolgar. Obiskovalo ga je 6 učencev 3. triade.  

Učenci so v okviru načrta dela pripravljali program, s katerim so nastopili 

na šolskih prireditvah in prireditvah v okviru občine Rogaška Slatina, 

sodelovali so na literarnih natečajih, se 

preizkusili v pisanju pesmi in podobno. 

Svoje igralske, recitacijske in 

voditeljske sposobnosti so tako 

predstavili na otvoritvi razstave 

Društva invalidov Obsotelja in 

Kozjanskega, prednovoletnem srečanju 

upokojencev Rogaške Slatine, šolski 

božično-novoletni prireditvi, proslavi 

ob kulturnem prazniku, prireditvi ob 

dnevu žena in materinskem dnevu na 

III. OŠ Rogaška Slatina, nastopu  ob 

materinskem dnevu v Pegazovem domu 

in prireditvi ob dnevu žena v dvorani 

Kulturnega centra Rogaška Slatina.  

 

Predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu 
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POHODNIŠTVO 
 

Pohodniški krožek se nekoliko razlikuje od ostalih interesnih dejavnostih 

po tem, da smo pri njem večino časa preživeli zunaj, v naravi. Izvedli smo 

osem pohodov. Naše delo pa niso bili samo pohodi. Ker je potrebno s seboj 

nositi nahrbtnik, smo se seznanili z vsebino, kaj v njega zložiti, da ne bo 

pretežak in da ne bi v njem kaj manjkalo. Spoznali smo markacije – 

označbe planinskih poti in njihov pomen. Člani pohodniškega krožka smo 

si privoščili tudi pravo plezalno poslastico. Odpravili so se namreč v 

športno dvorano Podčetrtek, kjer so se pod budnim očesom inštruktorjev 

plezanja Cvetke in Ivana Šalamon preizkusili v plezanju na umetni steni. V 

plezanju smo neizmerno uživali in po besedah inštruktorjev pokazali veliko 

talenta za ta atraktiven šport. 
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RAČUNANJE JE IGRA 2012 
 

Računanje je igra je tekmovanje iz znanja matematike za učence 

prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Tekmovali so 

učenci od 4. do 8. razreda. Naloge so se navezovale na učni načrt iz 

matematike in tematike drugih predmetov posameznega razreda, 

podkrepljene s problemi.  

Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh: 

- Šolska tekmovanja smo izvajali mentorji po posameznih prijavljenih 

šolah v marcu, (2. 3. 2012). 

- Državno tekmovanje je bilo organizirano na Jesenicah v aprilu, (14. 4. 

2012). 

Zmagovalci iz posameznih razredov na šolskem tekmovanju so bili: Sara 

Stanojević, Denis Zakošek, Maruša Ržen, Simon Polutnik in Ana Korun. 

 

 
Udeležili so se tudi državnega tekmovanja, kjer so dosegli dobre rezultate. 

 

Mentorica tekmovanja je bila Ana Gregurić. 
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SODELOVANJE NA NACIONALNEM  

LIKOVNO - LITERARNEM NATEČAJU  
 

Učenci tretje triade so sodelovali na nacionalnem likovno –  literarnem 

natečaju VODNI DETEKTIV, katerega namen je bil doseči večje 

poznavanje vodne tematike med učenci. Spoznavali so medsebojno 

povezanost in prepletenost vode in hrane, vpliv enega na drugo, kakšne 

težave se pri tem pojavljajo in likovno ustvarjali pod mentorstvom Ane 

Gregurić. Na ICRO Domžale smo poslali 5 najboljših likovnih izdelkov  in 

najboljšega literarnega, ki ga je napisala Sara Stanojević pod mentorstvom 

Jožice Žolgar. 

 

Literarni prispevek Sare Stanojević iz 8. a: 

 

VODA IN HRANA 

Voda in hrana. Dve preprosti besedi, ki pa pomenita zelo veliko. Sta vir življenja. Vse 

bolj se tega zavedamo ob naravnih katastrofah in podnebnih spremembah, ko nam 

narava pokaže zobe. Takrat se šele spomnimo, kako zelo je pomembno, da varčujemo s 

porabo vode in hrane, da pazimo na naše naravno okolje in zdravje. 

Hrano uživamo vsak dan vsaj trikrat. Z njo pridobimo energijo za delo, učenje in 

gibanje. Ob vseh aktivnostih pa je pomembno tudi, da pijemo vodo. Ponekod po svetu 

voda ni pitna ali pa je celo ni. To si mi zelo težko predstavljamo, saj pri nas, v Rogaški 

Slatini, vodo pijemo kar iz pipe in je je zaenkrat še dovolj. Tudi hrane imamo dovolj. 

Zdi se mi, da je še vedno ne cenimo tako, kot si zasluži. Velikokrat pristanejo ostanki 

hrane celo v smeteh. Ob tem se marsikdo še vedno ne zaveda, da smo zanjo porabili 

veliko vode in energije. In ne zavedamo se tudi tega, da marsikje hrane nimajo niti za 

preživetje. 

Hvaležni smo lahko, da živimo v Sloveniji, kjer imamo pitno vodo in vsaj večina ljudi ima 

še dovolj hrane. V zadnjem času se predvsem zdravi prehrani posveča precej časa in 

denarja. Tako je po mojem mnenju, tudi prav. Tudi mi mladi se moramo začeti 

zavedati, da zdrava hrana in voda nista samoumevni in da moramo zato  tudi nekaj 

narediti. 

Sami! Z majhnimi koraki. Za nas. Za ves svet.  



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2011/2012                                                                               25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovni izdelek Andreje Vrešak iz 8. A 

  

UTRINKI IZ KEKČEVE DEŽELE 
 

Septembra smo se odpravili v Kekčevo deželo, kjer smo srečali Kekca, Mojco, 

Kosobrina in Bedanca! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedančev avtobusin njegovo kosilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri prebrisanem Kekcu  
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ZAKLJUČNI IZLET V MARIBOR 
 

V petek, 1. 6. 2012, smo pod vodstvom Ane Gregurić izvedli zaključno 

ekskurzijo za vse učence naše šole. Zjutraj smo se zbrali v šoli, se 

pogovorili o poti in načrtovanih ogledih, odšli na avtobusno postajo 

Rogaška Slatina in se z avtobusom odpeljali v 

Maribor. V Podplatu so se nam pridružili 

učenci iz dislocirane enote Podčetrtek. 

Najprej smo si ogledali akvarij in terarij , 

spoznali in občudovali  vodne živali in 

plazilce. 

 

Ogledali smo si  mestni park, nato pa 

odšli v prenovljeno Lutkovno gledališče. 

Ogledali smo si dvorane z odri, lutke in 

spoznali delovanje gledališča. Tako nas je 

prevzelo, da smo se odločili jeseni ga 

zopet obiskati in si ogledati lutkovno 

predstavo. 

 

Nadaljevali smo pot do hiše z najstarejšo 

vinsko trto, tam smo občudovali 400 let 

staro  lepotico. Sprehodili smo se po 

Lentu , ob Dravi in ladjici smo imeli 

občutek, da smo na morju. 

 

 

Sprehodili smo se mimo Literarne hiše,  spomenikov, tržnice,…. skozi 

mesto in opazovali znamenitosti,  nato smo prišli do slaščičarne  kjer smo 

si kupili sladoled.  

Ob vrnitvi do avtobusa smo si še ogledovali znamenite mestne zgradbe. 

Zadovoljni smo se vrnili domov. 



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2011/2012                                                                               27 

SODELOVANJE Z ZAVODOM RS ZA 

ŠOLSTVO 
 

Novembra 2011 je v Hotelu Sava potekala Meddržavna konferenca na 

temo varovanje okolja, ki jo je organiziral Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo.  

Predstavnica organizatorjev, ga. Majda Naji, se je za pomoč pri otvoritvi 

konferenca obrnila na  našo šolo. Takoj smo se lotili dela. Pod 

mentorstvom učiteljev Davida Ivačiča, Apolonije Kunštek, Maje Sekirnik 

in Jožice Žolgar so učenci v zelo kratkem času pripravili  pester kulturni 

program. Sara Stanojević je program povezovala, učenci 7., 8., in 9. 

razreda so se predstavili z igro Tri koze in deklamacijami. Z deklamacijo 

so se predstavili tudi učenci 5. in 6. razreda, pevski zbor pa je zapel dve 

pesmi. In ker so se konference udeležili predstavniki različnih evropski 

držav, je celotna prireditev potekala v angleškem jeziku. 
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FOTOGRAFIJE 

 
Matična šola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dislocirana enota Podčetrtek 
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DONATORJI ZA IZBOLJŠANJE 

KVALITETE PROGRAMA LETNEGA 

DELOVNEGA NAČRTA (LDN) 
 

Občine: Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Šmarje pri Jelšah 

MOS Servis, Rogaška Slatina 

Kozmetika Afrodita, Rogaška Slatina 

Podoba, Matija Kvesič, Rogaška Slatina 

Vitli Krpan, Pišek, Šmarje pri Jelšah 

Medicina dela dr. Tihomir Ratkajec, Rogaška Slatina 

Orglarstvo Škrabl, Rogaška Slatina 

Biromar, Maribor 

Belehar Franci, ulica Bratov Dobrotniškov 29, Celje 

Frizerski studio Vida Lorgar, Rogaška Slatina 

Thermana Cvetka Jurek, Laško 

Mlekarna Celeia, Celje 

Droga Kolinska, Rogaški vrelci, Rogaška Slatina 

Ledas, mesnine, Celje 

Mesnine Žerak, Rogatec 

Jagros Rogaška Slatina 

 

Hvala vsem!  



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2011/2012                                                                               30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2011/2012                                                                               31 

  



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2011/2012                                                                               32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTRIP ŠOLE 2011/2012 

 

V. d. ravnateljice: Apolonija Kunštek 

Uredniški odbor: Darja Plavčak, Matjaž Žuran 

Prispevki: strokovni delavci VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Naklada: 50 

 

Junij, 2012 


