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UVODNA BESEDA 
 

Spoštovani učenci, starši in zaposleni! 

 

Bogato šolsko leto je kronano s publikacijo Utrip, v kateri je v sliki in 

besedi popisano dogajanje v šolskem letu 2012/2013. 

Ponosni smo na svojo bogato in mnogokrat odlično prehojeno pot naše 

šole, ponosni smo na naše uspehe, tako pri pouku, v športu, pri drugih 

dejavnostih, kot tudi strokovno pri delu učiteljev ter vseh zaposlenih na 

šoli. 

To šolsko leto je za našo šolo še posebej pomembno, saj si je med prvimi v 

Sloveniji pridobila znak ŠOLSKI EKOVRT. Svojo ekološko zavest 

uspešno posredujemo tudi vam staršem, lokalni skupnosti in širše. 

Publikacija, ki je pred vami, slikovito predstavlja delo in uspehe učencev 

na športnem, glasbenem, tehniškem, računalniškem in matematičnem 

področju, vključenost v različne projekte ter uspešno sodelovanje na 

prireditvah in natečajih. Vse aktivnosti in dogodke v publikaciji so 

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

Spoštovani starši, za nami je še eno uspešno šolsko leto in ponovno lahko 

čestitamo svojim učencem ob doseženih uspehih, še posebno tistim, katerih 

spričevalo in pohvale izkazujejo odlično delo in dosežke. 

Vsem skupaj želim prijetne in sproščene počitnice, veliko zabave in 

brezskrbno preživljanje zasluženega oddiha. 2. septembra 2013 pa vas 

ponovno pričakujem polne elana, energije in zagona za novo šolsko leto. 

Veselim se novega začetka z vami, novih izzivov in uspehov, ko bomo 

skupaj stopali dalje in ponovno pokazali, kaj zmoremo. 

 

 

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 »ODRAŠČANJE«. Pripravili so anketo za učence od 

4. do 9. razreda z naslednjimi vprašanji: Katere težave imaš, ko odraščaš? 

Kam se obrneš po pomoč za reševanje teh težav? Imaš kakšno vprašanje o 

odraščanju? - Šolski parlament bo poiskal odgovor nanj in ga predstavil 

na plakatu o odraščanju. Odgovore učencev (rezultate ankete) je 

predstavila predsednica šolskega parlamenta Sara Stanojević, ko se je 

udeležila občinskega šol. parlamenta na II. OŠ (28.2.2013) in 

medobčinskega šol. parlamenta na OŠ Šmarje pri Jelšah (7.3.2013): 

»Učenci III. OŠ Rogaška Slatina se v času odraščanja večinoma srečujejo 

z naslednjimi težavami: mozolji, nečista koža, zaljubljenost in smeh ob 

nepravem času. Ob težavah se običajno obrnejo na starše, nato pa tudi na 

učitelje. Marsikateri učenec svojih težav ne sprejema kot težke, ampak so 

del njegovega življenja in se z njimi ne obremenjuje; morda nekaj časa, 

nato pa ne več.« 

Plakat o odraščanju za oglasno desko je pripravila Valerija Strnad, članica 

šolskega parlamenta: 

 
 

Šolski parlament je bil tudi prostor za mnenja učencev na različne teme: 

vzgojni načrt, prehrana, šolska klima, hišni red, dežurstvo itd. Šolski 

parlament je mentorirala Darja Plavčak. 
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SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA 
PREHRANA 
 

Učenci so se lahko naročili na prehrano (malica, kosilo), ki so jo 

pripravljali v kuhinji I. OŠ Rogaška Slatina (dislocirana enota kuhinja OŠ 

Podčetrtek).  

V šolskem letu 2012/13 je subvencioniranje šolske prehrane do februarja 

2013 potekalo po postopkih, ki so opredeljeni v Zakonu o šolski prehrani 

(Ur. l. RS, št. 43/10, 62/10-ZUJPJS in 40/12-ZUJF). S februarjem 2013 pa 

je začel veljati novi Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13), ki je 

prinesel ugodnejše pogoje za subvencioniranje malic in kosil. Svet zavoda 

je k temu 7. 3. 2013 potrdil spremembe internih Šolskih pravil prehrane. 

Pred spremembo je imelo 19 učencev brezplačno malico in 1 učenec 

brezplačno kosilo, po spremembi pa 27 učencev brezplačno  malico in 14 

učencev brezplačno kosilo. Starši so vloge za subvencioniranje vlagali na 

pristojnem Centru za socialno delo, kar bo enako v prihodnjem šolskem 

letu. 

Šolski sklad je subvencioniral kosilo dvema učencema, vsakemu za dva 

meseca. 

Dnevne prijave/odjave na prehrano in mesečno oddajanje zahtevkov 

subvencij na MIZKŠ je urejala svetovalna delavka Darja Plavčak. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2012/2013                                                                               7 

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 unije. 

Učencem smo sadje ali zelenjavo delili 1x 

na teden kot dodatni obrok poleg redne 

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

mandarine, jabolka, hruške, kaki, kivi, jagode, lubenico, marelice, cvetačo, 

korenje, rdečo redkvico, papriko in bučke. Razdeljevanja sadja so 

spremljale različne izobraževalne in promocijske aktivnosti npr. 

izobraževalni letaki o sadju, likovno ustvarjanje učencev, različne teme v 

okviru gospodinjskega pouka (zdrava prehrana, konzerviranje živil, sušeno 

sadje, ozimnica), naravoslovni dan (trgatev), izdelava trgank.  

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

koordinirala Darja Plavčak.  
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PROJEKT GENERACIJE V ŠOLI - 
SODELOVANJE S PEGAZOVIM DOMOM 
 

V okviru projekta »Generacije v šoli« (generations@school) sodelujemo s 

Pegazovim domom.  

Učenci naše šole v Pegazovem domu že tradicionalno vsako leto nastopajo 

ob materinskem dnevu, tokrat pa 

smo stanovalca doma povabili k 

nam. V soboto, 11.5.2013, nam je 

stanovalec Maksimiljan 

Steinbacher več melodij zaigral na 

diatonično harmoniko, stanovalka 

Marija Korošec pa ga je spremljala 

na inštrument, ki ga je Maksimiljan 

naredil sam in ga vidite na sliki. 

S prijetnim glasbenim nastopom 

sta popestrila dogajanje na 

prireditvi Šport špas, skupaj smo preživeli nekaj dragocenih trenutkov in se 

vzajemno bogatili. Projekt je koordinirala Darja Plavčak. 
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OGLED PREDSTAVE »SREČNI JEŽEK 
SREČKO« 
 

Učenci in učenke 1. in 3. razreda ter 

oddelkov OVI smo se z veseljem odzvali 

povabilu otrok in vzgojiteljic iz vrtca 

Potoček iz Rogaške Slatine in si 23. 4. 

2013 ogledali njihovo glasbeno 

gledališko predstavo Srečni ježek Srečko. 

Predstava je bila zelo zanimiva in poučna 

ter polna petja in plesa. Otroci in 

vzgojiteljice so se zelo potrudili in na 

koncu smo jim namenili glasen aplavz. Da pa se naše druženje ni zaključilo 

prehitro je poskrbela ena izmed vzgojiteljic, ki je zaigrala nekaj pesmi ob 

katerih smo z veseljem zapeli in zaplesali. Pred odhodom smo se okrepčali 

s čajem in morali obljubiti, da jih obiščemo tudi naslednje leto in morda 

tudi sami pripravimo kakšno zanimivo glasbeno točko.  
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Z RAČUNALNIKI SKOZI OKNA 2013 
 

V četrtek, 14. 3. 2013 je bilo na OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki 

organizirano 13. državno računalniško tekmovanje »Z računalniki skozi 

okna«. Prijavilo se je 26 šol iz vse Slovenije. Tekmovalo je 43 

tekmovalcev v dveh kategorijah. Po napetem šolskem tekmovanju sta se na 

državno prvenstvo uvrstila Danijel Čonč in Simon Polutik, ki sta vsak v 

svoji kategoriji dosegla imenitno četrto mesto. Organizatorji so se zelo 

potrudili saj so tekmovalcem med ocenjevanjem nalog omogočili 

brezplačno kegljanje za zaključek pa še nastop odličnih glasbenikov 

Boštjana Gombača in Janeza Dovča, ki sta navdušila vse prisotne. Iskrene 

čestitke Danijelu in Simonu ter njuni mentorici Maji Sekirnik za odličen 

rezultat. 
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PROJEKT SADEŽI DRUŽBE - 
SODELOVANJE Z 
DRUŠTVOM STIK 
 

 

Projekt Sadeži družbe je projekt 

medgeneracijskega prostovoljskega 

sodelovanja pod okriljem Slovenske 

Filantropije, na šoli pa ga koordinira Darja 

Plavčak. Učencem želimo približati pomen 

prostovoljstva in medgeneracijskega 

sodelovanja. Prejšnje šolsko leto smo v goste 

povabili starejše generacije, to leto pa nas je 

kontaktiralo Društvo STIK, v okviru katerega se mlajše generacije-

študenti zavzemajo med drugim tudi za razbijanje stereotipov o 

drugačnosti. Ponudili so nam ustvarjalne 

delavnice, ki smo jih uresničevali ob petkih: 

12.4., 19.4., 10.5., 17.5. in 24.5.2013. 

Predstavnice društva so prišle v razred, 

prinesle potreben material, se z učenci 

spoznavale in skupaj ustvarjale. Z nami so 

bile: Sandra Špoljar, Klavdija Štih, Alenka 

Lanegger in Karmen Štih. Skupino so 

spoznavale in soustvarjale s socialnimi 

igrami in učence usmerjale pri izdelavi 

plakata »pomlad«, lutk, ribic iz 

papirnatih krožnikov in avtomobilčkov 

iz tulca. Prav tako so z njimi oblikovale 

pomladne lepljenke (pikapolonice, 

zvončki…), prenavljale star stol, 

poslikavale na majice, barvale na 

kamenčke idr. Pri vsakem srečanju z 

njimi smo »trgali sladke sadeže 
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družbe«. Članice Društva STIK so učencem omogočile ne samo 

ustvarjanje, ampak tudi občutke sprejemanja in spoštovanja. S tem so 

pomembno prispevale k uresničevanju cilja integracije naših učencev. 
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HODILI SMO ZA PRAVICO DO VODE 

V soboto, 11. maja 2013, smo se pridružili pohodu ZA pravico do vode. 

Tradicionalni rekreativni pohod za učence in starše, ki je del prireditve 

Šport Špas, smo združili z aktivnostmi, ki potekajo v sklopu projekta ZA 

pravico do vode, ki ga organizira Amnesty International Slovenije. 

Naši učenci, starši in učitelji so s pohodom pokazali, da je dostop do vode 

človekova pravica, ki pa je pri nas ne upoštevajo za romske prebivalce v 

dobri četrtini naselij v jugovzhodni Sloveniji. 

Prav tako pa so v petek in soboto v Ljubljani tekli ali hodili ZA pravico do 

vode tudi številni osnovnošolci, srednješolci in odrasli. Tek in rekreativni 

pohod je potekal po Poti ob žici okoli Ljubljane. 

Na naši šoli je hodilo 17 učencev, 37 družinskih članov učencev in 10 

učiteljev po naslednji poti: III. OŠ Rogaška Slatina, Evropska ploščad, 

park, mimo Hotela Aleksander (včasih Soča), mimo izvira mineralne vode, 

po promenadi in nazaj v šolo. Pokazali smo, da nam ni vseeno, da Romi v 

Sloveniji še vedno nimajo dostopa do pitne vode. 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 

16.11.2012 smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk. 

Najprej smo si ob 8:45 v telovadnici ogledali filmček 

Kranjska sivka, nato pa nas je obiskal čebelar g. Branko 

Padjan in predstavil zdravilno moč medu. Po 

predstavitvi smo skupaj zajtrkovali črni kruh, maslo, 

med, mleko in jabolko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2012/2013                                                                               15 

POPESTRIMO ŠOLO 
 

VIZ III. OŠ Rogaška Slatina se je kot partnerska šola prijavila na Javni 

razpis POPESTRIMO ŠOLO za obdobje 2012-2014, ki je delno financiran 

iz Evropske unije - Evropski socialni sklad. Skupaj z nosilko projekta VIZ 

II. OŠ  Rogaška Slatina je bila na razpisu tudi izbrana za izvajanje 

programa Popestrimo šolo v šolskih letih 2012/2013 in 2013/2014. V  

prijavljenem programu našega zavoda smo izvajali aktivnosti, ki prispevajo 

k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli. Rdeča 

nit aktivnosti na naši šoli je les, natančneje ponovna uporaba lesa. Z učenci 

smo iskali načine, kako iz odpadnega lesa narediti nove, zanimive in 

uporabne izdelke. Tukaj je nekaj primerov: 

 
 

 

 
Klopca iz odpadne evro palete 

 

 

 

 

 

 

Novoletna smreka iz odpadne palete z 

brezovimi okraski 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeliščna korita iz odpadne evro palete 
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ŠPORT ŠPAS-DAN DRUŽENJA IN 
GIBANJA VSEH GENERACIJ 
 
Peto leto zapored smo se pod koordinatorstvom Melite Radmanović v 

soboto, 11. 5. 2013, pridružili vseslovenskemu projektu »ŠPORT in ŠPAS 

- DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ«, namenjenemu 

medgeneracijskemu sodelovanju, kjer se prepletajo vsebine okoljevarstva, 

gibanja in humanitarnosti pod geslom »SKUPAJ ZNAMO IN 

ZMOREMO!«. 

Dobro načrtovana in kljub slabemu vremenu uspešno izvedena prireditev je 

potekala v okviru športnega dne, na katerem so sodelovali vsi zaposleni, 

učenci ter starši. Vabilu sta se odzvala in nam prireditev z glasbo popestrila 

stanovalca Pegazovega doma. 

Z gimnastičnimi vajami ob glasbi smo se ogreli za enourni pohod v okolico 

šole, tematsko smo ga povezali z aktivnostjo »Hodimo za pravico do vode« 

Amnesty International Slovenije, sledile so športne delavnice. Udeleženci 

so se preizkusili v igri »petelinček«, spretnostih golf igre, namiznemu 

tenisu ter ročnemu nogometu.  

Podelili smo nagrade najštevilčnejši družini ter najmlajšemu in 

najstarejšemu udeležencu prireditve, temu pa je sledila pogostitev vseh 

udeležencev. 

Sproščeno in veselo vzdušje prireditve je potrdilo uvodne besede v. d. 

ravnateljice Apolonije Kunštek, da zaradi vse hitrejšega življenjskega ritma 

prepogosto pozabljamo, kako pomembni so trenutki, ki jih preživimo v 

prijetni družbi, posebej, če si jih popestrimo z glasbo, športom in igrami.  

 

 

 

Družina Lipnik z najmlajšim 

udeležencem prireditve 
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POSLUŠANJE GLASBE 
 

Vida Goručan je z veseljem poslušala 

otroške pesmice (Kuža pazi, Pika Poka, Ko 

si srečen, Uspavanka za Evo…) in zraven 

večkrat zaploskala. 

 
 
 

Nasmeh Vide, v ozadju risba drevesa, kjer so odtisi njenih prstkov 

 

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

celotnim vzgojno-izobraževalnim delom. Knjižnično gradivo in program 

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

središče, namenjeno izobraževanju, delu in sprostitvi. 

Ena izmed večjih pridobitev v šolskem letu 2012/2013 je popolna obnova 

prostorov šolske knjižnice. Prijetne barve in moderni ter udobni sedeži so 

naredili knjižnico še prijetnejšo.  

V okviru knjižnice so potekale številne aktivnosti. Na knjižničnih panojih 

smo učence in učitelje obveščali o novostih na področju strokovne 

literature in leposlovja. Veliko časa pa smo namenili osveščanju o 

pomembnosti branja. V sklopu pouka slovenskega jezika smo v knjižnici 

izvajali bibliopedagoške ure. Mesečno je v knjižnici potekal knjižni kviz, 

na katerem so se učenci preizkušali v znanju o slovenskih pesnikih in 

pisateljih, praznikih, ugankah … 

Ob Gregorjevem pa smo izpeljali 

natečaj za najlepšo ljubezensko 

pesem. Tričlanska komisija je 

izbrala pesem Ljubezen avtorja 

Boštjana Strnada. 
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PROSTORSKO OBLIKOVANJE 
 

Učenci 3. b razreda dislocirane enote Podčetrtek z razredničarko Silvo 

Božičnik zelo radi ustvarjamo, še posebej pri urah likovne vzgoje, kjer smo 

si iz različnega odpadnega materiala izdelali pravo sanjsko mesto. 

Oblikovali smo stolpnice, bolnišnico z veliko parkirno hišo, trgovine, 

stojnice, pa tudi šola z igriščem ni manjkala. Postavili smo tudi semafor, 

pešce in cesto, potrebovali smo le še avtomobilčke in naše sanjsko mesto je 

z našo pomočjo resnično zaživelo. 
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USTVARJALNI OPB  
 

V oddelku podaljšanega bivanja smo se posvetili predvsem ustvarjanju. 

Izdelovali smo mozaike, prstne lutke, okvirje za slike, okrasili smo 

stekleničke, pri vhodu v šolo smo postavili tetko jesen in novoletno 

smrekico z adventnimi venčki, ki smo jih izdelali sami. Svoje izdelke smo 

predstavili na festivalu šol  v Europarku v Mariboru. Po novem letu smo 

pričeli z izdelovanjem nakita iz fimo mase. Izdelke smo predstavili v 

Kulturnem centru Rogaška Slatina, v Pegazovem domu in avli naše šole. 

Prav tako smo izdelali del scene ob prireditvi za mamice. V času 

podaljšanega bivanja smo se vključili v projekt CICI vesela šola in izvajali 

eko urice. Del časa smo posvetili igranju družabnih iger, poslušanju glasbe 

in igram z žogo na šolskem dvorišču. 

 

 

 

 

 

Tetka jesen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Adventni venček 
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PESTRO ŠOLSKO LETO V 1. IN 3. A 
RAZREDU 
 
Šolsko leto je minilo kot bi mignil, zato je čas, da se spomnimo, kaj vse 

smo počeli. Najbolj smo bili veseli, ko sta se nam med šolskim letom 

pridružila dva nova učenca, ki sta se zelo dobro vključila in popestrila 

vzdušje v razredu. Vključevali smo se v interesne dejavnosti kot so pevski 

zbor, kvalitetno preživljanje prostega časa, ŠŠD in računalniški krožek. Z 

veseljem smo sodelovali na prireditvi ob novem letu in prireditvi za 

mamice. Sodelovali smo v projektu Čisti zobki, v sklopu varstva pa smo se 

pridružili delavnicam, ki jih je za nas pripravilo društvo Stik. Redno smo 

obiskovali šolsko knjižnico in pridno gradili naše Bralno mesto. Ob dnevih 

dejavnosti smo si ogledali različne kraje v Sloveniji (Rogatec, Lipica, Ptuj, 

Celje, Rogaška Slatina – Anin dvor), kjer smo si ogledali veliko 

zanimivosti in se naučili novih veščin. Ob koncu leta pa smo se odpravili 

na zaključno ekskurzijo v Ljubljano na festival Igraj se z menoj in se skozi 

mesto popeljali z ladjico po Ljubljanici. Sedaj nas čaka še športni dan s 

plavalnimi vsebinami in zaključna prireditev ob dnevu državnosti, potlej pa 

se bomo do jeseni poslovili od šolskih klopi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova učenca Ciril in Mira 
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PEVSKI ZBOR DISLOCIRANE ENOTE 
PODČETRTEK 
 

Pevski zbor obiskujemo vsi učenci 

dislocirane enote Podčetrtek, vodi 

nas učiteljica Maja Sekirnik, na 

harmoniki pa nas spremlja učiteljica 

Silva Božičnik. Vaje smo imeli 

dvakrat na teden skozi vso šolsko 

leto.  Na nastopih smo se združili s 

pevskim zborom iz Rogaške Slatine. 

Najbolj ponosni smo na nastop v 

mariborskem Europarku, kjer smo uspešno predstavili našo šolo. Dobro 

smo se izkazali tudi na glasbeni reviji  Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo v 

Mariboru. Pridno pa smo nastopali tudi na šolskih prireditvah.  

GLASBENA REVIJA ZAPOJMO, 
ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO 
 

28. 5. 2013 se je pevski zbor naše šole pod mentorstvom Maje Sekirnik in 

Mojce Halužan udeležil glasbene revije Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo.  

Vstati smo se morali zelo 

zgodaj zjutraj, saj smo bili na 

vrsti v prvi skupini.  S 

kombijem smo se pripeljali 

pred  prekrasno Unionsko 

dvorano v Mariboru, kjer so 

nas že čakali prijazni 

prostovoljci in nas peljali do 

garderobe. Tam smo se 

preoblekli v nove rumene 

majice. Kmalu smo že stali na odru. Zapeli smo pesmi Zgodba o 

prijateljstvu in Trojko. Po nastopu smo si ogledali mesto Maribor, nato 

smo se odpeljali pod Pohorje, kjer nas je že čakalo kosilo. Po kosilu smo 

imeli čisto pravo zabavo z živo glasbo.  
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DRAMSKI KROŽEK 
 

Dramski krožek je namenjen 

razvijanju govornih sposobnosti, 

širjenju besednega  zaklada in 

predvsem vadbi javnega 

nastopanja. Potekal je vsak torek 

zadnjo šolsko uro v sproščenem 

ter prijetnem vzdušju v šolski 

knjižnici. To šolsko leto ga je 

obiskovalo šest učencev. Pri 

krožku smo se spoznavali z 

različnimi dramskimi besedili 

domačih in tujih avtorjev. Preizkusili smo se tudi v improvizaciji, nato 

besedilo zapisali in ga odigrali na marčevski prireditvi za mamice. Učili 

smo se pravilnega nastopanja pred občinstvom, odpravljali strah pred 

nastopanjem v javnosti in dvigovali samozavest, odkrivali  neizmerno moč 

besed, govorne taktike, zabavanje publike ... Z naučenimi točkami smo 

popestrili šolske in krajevne prireditve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastop na marčevski prireditvi 
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TURISTIČNI KROŽEK 
 

Turistični krožek je v šolskem letu 2012/2013 bil organiziran za učence 

PPVI.  Mentorici sta bili Brigita Hauptman in Jožica Žolgar.  

Ker je Rogaška Slatina turistično mesto, smo največ časa posvetili prav 

njej. Tako smo si ogledali vse njene kulturne znamenitosti, odpravili smo 

se na Juneževo domačijo in izvedeli, kako so ljudje nekoč živeli. Bili smo 

tudi v Aninen dvoru ter si z zanimanjem ogledali razstave v njem. Obiskali 

smo še TIC, Terme Rogaška Slatina in hotel Sava  ter si ga tudi ogledali. 

Ob koncu šolskega leta pa smo se odpravili še na izlet, in sicer v Olimje, 

kamor smo se odpeljali s cestnim vlakcem. Ogledali smo si  Minoritski  

samostan, čokoladni butik  Syncerus, Jelenov greben in  pivovarno in 

pivnico Haler.  
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Literarni prispevek učencev: 

 

 

OBISKALI SMO HOTEL SAVA 
 

V  ponedeljek  smo v okviru  turističnem  krožku 

obiskali   hotel Sava. 

Ko smo prispeli tja, nas je  prijazno sprejel vodja 

hotela Grega.  Najprej smo si ogledali kratek film o 

hotelu Sava. Potem nas je  prišel pozdravit glavni 

kuhar in nam je prinesel zelo dobre, domače kekse in 

sok.   

Ko smo se okrepčali, smo odšli  še na ogled hotela. 

Bilo je  zelo lepo.  

 

Boštjan Strnad, Tatjana Počivavšek 
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LUTKARSKI KROŽEK 
 

V dislocirani enoti Podčetrtek je v 3. b vsak ponedeljek lutkarski krožek. V 

prejšnjem šolskem letu smo delali senčne lutke, marionete, prstne lutke, 

lutke iz papirnatih krožnikov idr., to šolsko leto pa smo si lutke sešili, jih 

oblikovali iz plastenke in tršega papirja. 

Mladi lutkarji so: Rok Strgar, Mateja Gaberšek in Andreas Čibej. 

Mentorirala jim je Darja Plavčak. 
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INTERESNA DEJAVNOST: KAKOVOSTNO 
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
 

Prosti čas je zelo pomembno življenjsko področje, saj vpliva na osebni 

razvoj, socializacijo, ustvarjalnost, nudi nam sprostitev ter nam daje nove 

moči za nadaljnje vsakodnevne obveznosti. Vse to in še več so razlogi, da 

ga izkoristimo čim bolj kakovostno. Še posebej pomemben je prosti čas za 

otroke, ki se šele razvijajo. V današnjem času nas obkrožajo različni 

mediji, kot so npr. radio, televizija, računalnik, množice reklamnih 

plakatov na vsakem koraku, tako da otroci narave okoli njih skoraj več ne 

opazijo. Prav zato je izredno pomembno, da otrokom omogočimo 

kakovostno otroštvo, tako da preživimo več časa z njimi ob igri in 

sprehodih. Šele, ko otrok občuti našo radost in veselje ob vsem tem, bo 

spoznal, da je igra nekaj lepega, zabavnega in koristnega. 

 

V krožek kakovostno preživljanje 

prostega časa so bili pod 

mentorstvom Špele Križan 

vključeni učenci 1. in 3. razreda. 

Izvajali so različne športne 

aktivnosti (košarka, nogomet itd.), 

plesali, hodili na sprehode, brali, se 

igrali razne družabne igre, ustvarjali 

ter se sproščali v sobi za sproščanje. 
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LIKOVNI NATEČAJ Šolskega centra 
Šentjur (ŠCŠ) 
 

Pri likovni vzgoji v 7., 8. in 9. r so se na likovni natečaj ŠCŠ pod 

mentorstvom Darje Plavčak odzvali učenci: Sara Stanojević in Andreja 

Vrešak (risba »Očala upanja na prihodnost«), Tina Gajšek in Denis 

Zakošek (risba »Soodvisnost človeka in narave«).  

Učenci in mentorica so se udeležili razglasitve rezultatov v ŠCŠ 14. 2. 

2013, kjer so dobili zanimiva darilca in priznanja, si z zanimanjem ogledali 

in poslušali talente in znanja dijakov šole in se posladkali s sladicami.  

Vsem iskrene čestitke in še naprej mnogo ustvarjalnih zamisli! 
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IZBIRNI PREDMET: VEZENJE 
 

Pri izbirnem predmetu »Vezenje« (7., 8. in 9. r in učiteljica Darja Plavčak) 

smo z marjetičnim in slikarskim vbodom izvezli rožice na kavbojsko blago 

in z njim oblepili prazno kartonsko embalažo. Nastale so vijolične, rdeče, 

rumene in modre rožice, ki sedaj krasijo pisala, ravnila in škarje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Brisače so uporabno darilo in trajen spomin. Če nanje izvezemo 

dekorativni rob, jim dodamo še dodatno unikatno vrednost ročnega dela. 
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IZBIRNE VSEBINE: KUHANJE 
 

Tudi letos so v skupini PPVI 5. stopnje z učiteljico Špelo Križan pri 

izbirnih vsebinah izbrali kuhanje. Fantje namreč zelo uživajo, če lahko 

delajo v kuhinji. Tudi hrana, ki jo sami pripravijo, jim zato bolj tekne. 

Kuhanje je ena izmed tistih veščin, ki koristi vsakomur. Učenci so pri le-

tem osvojili že kar veliko spretnosti in znanja. Pridobili so si čut za higieno 

kuhinje, spoznali kuhinjo, njeno opremo in pripomočke ter postopke 

priprave hrane, naučili so se uporabljati enostavne gospodinjske aparate ter 

opravljati enostavna gospodinjska opravila, znajo pripraviti in pospraviti 

prostor, in kar je zelo pomembno, učijo se bontona pri jedi. 

Pri kuhanju dajemo velik poudarek zdravi prehrani. Učimo se, kakšna je 

pravilna izbira zdrave hrane, pravilna razporeditev hrane po obrokih, 

pravilna priprava hrane, ustrezna količina hrane ter kulturno uživanje 

hrane. Seveda se kdaj tudi pregrešimo. Izmenično pripravljamo peciva in 

kosila. Jabolčna pita, sadna kupa, bučke, zelenjavne omake, špinača, 

zelenjavna pica, puranji zrezki v smetanovi omaki – to je le nekaj od jedi, 

ki smo jih že letos z učenci pripravili in pojedli pri pouku. Nekateri že 

kuhajo skoraj samostojno, ostali pa so pomočniki. 

Fantje vedno nestrpno čakajo, kdaj bo torek, saj jim je kuhanje v veliko 

zabavo. Tu je nekaj utrinkov, ki le-to tudi potrdijo. 

 

Lupimo jabolka za jabolčno pito 

 

 

 

 

                                        Mešam testo 
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                 Zelenjavna pica                             Pečene bučke in solata 

 

 

 

 

 

Smo  »mojstri« tudi za torte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Zdaj pa je čas za kosilo 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH 
TEHNIKOV 2013 
 

V petek, 10. 5. 2013 sta se 

učenca III. OŠ Rogaška Slatina 

Tatjana Počivavšek iz Pristave 

pri Mestinju in Simon Polutnik 

iz Trebč v spremstvu mentorja 

Bena Urbiča udeležila 

državnega tekmovanja mladih 

tehnikov na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani. Tatjana je 

tekmovala v kategoriji 

posebnega programa, kjer je 

dosegla odlično tretje mesto, 

Simon pa je v kategoriji 

obdelave lesa dosegel drugo 

mesto in prejel zlato 

priznanje. Za nagrado sta si v 

spremstvu mentorja ogledala 

izredno zanimivo in  

enkratno razstavo Leonardo 

Da Vinci na gospodarskem 

razstavišču v Ljubljani. 

Iskrene čestitke! 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ATLETIKI 
 

Po uspešnem regijskem tekmovanju, ki smo ga organizirali V Podčetrtku, 

so se štirje atleti naše šole udeležili tudi državnega tekmovanja, ki je 7. 6. 

2103 potekalo v Žalcu. Denis Zakošek je dosegel 11. mesto v teku na 300 

m, Sara Stanojević 8. na 60 m, Maruša Eržen je bila odlična četrta v teku 

na 300 m, najboljši pa je bil z bronasto medaljo na 1000 m Daniel Čonč. 

Iskrene čestitke. 
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MATEMATIČNO TEKMOVANJE -  
Računanje je igra 
 

13. 4. 2013 so se učenci Danijel Čonč, Eva Strgar in Valerija Strnad na 

podlagi zelo dobrih rezultatov na šolskem tekmovanju, udeležili državnega 

tekmovanja v znanju matematike v Jesenicah. Vrnili so se z dobrimi 

rezultati.  

PONOSNI DOBITNIKI ZNAKA »ŠOLSKI 
EKOVRT« 
 

Šolski ekovrt je program, ki poteka pod okriljem Inštituta za trajnostni 

razvoj. Vanj je v letošnjem letu vključenih 93 osnovnih in srednjih šol, 

dijaških domov in vrtcev. V marcu je inštitut skupaj s sedaj že nekdanjim 

ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem in ambasadorko 

programa ga. Manco Košir, prvič javno podelil znak »ŠOLSKI EKOVRT« 

22 najbolj prizadevnim, ki so v zadnjih dveh letih, od kar program poteka, 

ustvarili številne ekogredice in ekosadovnjake, ter pri tem sledili merilom 

ekološkega kmetovanja in varovanja narave. Pohvalimo se lahko, da je 

znak, na katerega smo še posebej ponosni, uspelo pridobiti tudi nam. 

Gonilna sila projekta so učenci in učenke vključeni v eko krožek z 

mentorjem Davidom Ivačičem, seveda pa ne bi šlo brez podpore vodstva 

šole, staršev in ostalih učencev in učiteljev. 

 
V pridobitev znaka je bilo vloženega veliko truda 
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ŠOLSKI NATEČAJ ZA NAJLEPŠO 
LJUBEZENSKO PESEM OB 

GREGORJEVEM 
 

ZMAGOVALEC: BOŠTJAN STRNAD, OVI 5. STOPNJA 

 

LJUBEZEN 

RAD TE IMAM. 

RAD TE IMAM KOT SVETLO SONCE NA NEBU, 

KOT CVETOČE ROŽE NA TRAVNIKU, 

KOT SVETLE ZVEZDE V TEMNI NOČI. 

 

ZVEZDE V TEMNI NOČI  

MI MEŽIKAJO IN ŠEPETAJO O LJUBEZNI IN SREČI. 

LJUBEZEN V MENI RASTE ČUSTVENO IN ISKRENO. 

BOŠTJAN STRNAD 
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NA OSREDNJI OBČINSKI PRIREDITVI Z 
MODRIJANI 
 

Na osrednji občinski prireditvi ob dnevu žena in materinskem dnevu v 

Kulturnem centru Rogaška Slatina so imeli nastopajoči iz III. OŠ Rogaška 

Slatina priložnost spoznati člane ansambla Modrijani in se z njimi tudi 

fotografirati. 
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NA FESTIVALU ŠOL V EUROPARKU V 
MARIBORU 
 

V mesecu decembru smo se učenci 

III. OŠ Rogaška Slatina na 

povabilo organizatorja predstavili 

na Festivalu šol v Europarku v 

Mariboru. Prireditev je odprl pevec 

Sebastjan, ki je obiskovalce 

seznanil svojo plesno šolo in 

poskrbel za glasbeno popestritev. 

Nato je 

David 

Ivačič predstavil našo šolo in kraj. Prireditev se 

je nadaljevala s pevsko točko pevskega zbora III. 

osnovne šole in deklamacijami. Predstavitev je 

zaključil pevski zborček s pesmijo Roža moja. 

Prisotni poslušalci in naključni mimoidoči so 

nam z nasmeški in bučnim aplavzom dali 

priznanje za uspešen nastop. Poleg vsebinsko 
bogatega programa smo se predstavili tudi s 

praznično obarvano stojnico. Na ogled smo 

postavili naše izdelke, ki so nastali pri pouku in v 

času podaljšanega bivanja, ter izdelke, ki so nastali v okviru projekta 

Popestrimo šolo.  
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NOVOLETNA PREDSTAVA 
 

21. 12. 2013 smo imeli učenci III. OŠ Rogaška Slatina kulturni dan. 

Najprej smo si ogledali predstavo II. osnovne šole Moj dežnik je lahko 

balon. Ko smo prišli nazaj na šolo, so nas prijetno presenetila darila, ki jih 

je nastavil Božiček. Nato pa smo na naši šoli izvedli še svojo novoletno 

predstavo. Z najrazličnejšimi točkami smo se predstavili vsi učenci. Peli 

smo, recitirali, plesali in igrali. Še posebej pa sta se izkazala voditelja 

predstave Danijel Čonč in Eva Strgar, ki obiskujeta dislocirano enoto v 

Podčetrtku. Za konec pa je sledilo še novoletno rajanje v telovadnici. Imeli 

smo se zares lepo . 
 

 

                                             Voditelja: Eva in Danijel 

 

 

 

 

                      Učenci 1. in 3. razreda 

 
 

 

 

 

Učenci pojejo 
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PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA IN 
MATERINSKEM DNEVU 
 

V četrtek, 21. 3. 2013, je na III. osnovni šoli v Rogaški Slatini, tako kot že 

nekaj let doslej,  potekala v šolski telovadnici prireditev ob dnevu žena in 

materinskem dnevu. Mamice, skrbnice, babice in tudi očetje so ustvarjalne 

nastope naših učencev, ki so se prelevili v prave pevce, glasbenike, igralce 

in plesalce, nagradili z močnim aplavzom. Na prireditvi so nastopali prav 

vsi učenci šole. Obiskovalkam smo podarili majhna darilca, ki smo jih v ta 

namen sami izdelali pri urah podaljšanega bivanja. V okviru prireditve je 

sledil ogled izdelkov učencev podaljšanega bivanja v šolski avli, 

prenovljene šolske knjižnice ter nove sobe za sproščanje, nato pa sproščen 

klepet ob kavici in sladkih dobrotah. Prireditev je bila kljub trdovratni zimi 

vsa v znamenju cvetja in težko pričakovane pomladi. 

 

 

 

Šolski pevski zbor je 

navdušil občinstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manjkala ni niti ljudska 

pesem 
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Odigrali so tudi kratko 

igrico z naslovom 

Vsestranski moški 

 
 

 

 

 

 

 

             

 

             Kavbojska polka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darila je bila deležna vsaka 

mama 
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TEHNIŠKI DAN: IZDELAJMO SI 
GLASBILO 
 

Učenci 3. b razreda dislocirane enote Podčetrtek z učiteljico Silvo Božičnik 

smo nestrpno čakali na 1. tehniški dan. Na mizo smo zložili vse predmete, 

ki smo jih potrebovali za izdelavo glasbil, in sicer različne škatle, tulce, 

gumice, fižolčke, tempere, flomastre, krep papir, čopiče, steklene kozarce, 

plastenke, vrvice, zamaške, koruzo, pšenico in zdrob. Učiteljica nam je 

povedala, kaj vse bomo izdelali, nato smo dajali predloge, kako bi 

posamezna glasbila izdelali. Hitro smo pričeli z delom. Najprej smo si iz 

papirnih krožnikov, vrvic in zamaškov izdelali tamburin. Izdelovanje kitare 

nam je vzelo več časa, vendar je bilo zadovoljstvo ob končnem izdelku 

toliko večje. Naši spretni prstki so izdelali tudi marako, katero je vsak 

učenec napolnil z različnim polnilom, zato je bilo preizkušanje le teh toliko 

zabavnejše in zanimivejše. Kozarce, v katerih je bila voda, ki nam je bila v 

pomoč ob slikanju izdelanih instrumentov, smo prav tako uporabili za 

glasbila. Kako? Preprosto – v vsakem kozarcu smo imeli različno količino 

vode. Ko smo na njih udarjali s palčkami, je zato vsak kozarec oddajal 

različen zvok. Ob koncu dneva smo petje pesmic ponosno spremljali z 

našimi glasbili.  
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Izdelava tamburina zahteva spretne 

prstke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo ob preizkusu kitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Kako pa tale zveni?
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NARAVOSLOVNI DAN 6. IN 7. RAZREDA 
DISLOCIRANE ENOTE PODČETRTEK 
 

V mesecu januarju smo imeli učenci 

6. in 7. razreda dislocirane enote 

Podčetrtek naravoslovni dan z 

naslovom zdrav način življenja. 

Zjutraj smo se pogovorili, kaj to 

sploh pomeni in povedali kako mi 

skrbimo za svoje zdravje. Nato smo 

pripravili zdrav zajtrk. Vsak izmed 

nas je naredil svojo jed. Naredili smo dva napitka, dva namaza in umešana 

jajčka. Z užitkom smo poizkusili vsako jed. Mmmmm je bilo dobro .  

Ker pa k zdravemu načinu življenja spada tudi 

gibanje, smo se po zajtrku odpravili na snežni 

sprehod do Podčetrškega gradu. Na grajskem 

dvorišču smo se igrali in kepali. Po prihodu 

nazaj v šolo smo si skuhali vroč čaj, ki nas je 

toplo pogrel. Želimo si še več takšnih dni.  
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NARAVOSLOVNI DAN (OVI): TRGATEV  
 

Učenci OVI-ja smo se 14.9.2013 odpravili 

na trgatev v Rogatec k učiteljici Špeli 

Križan. Imeli smo se super. Po malici smo 

se odpravili na sprehod v gozd, nato pa 

smo se poučili o vsem, kar je potrebno 

vedeti o trgatvi. Tako smo bili 

pripravljeni, da tudi sami poskusimo. Šlo 

nam je odlično. Značilno za trgatev je, da 

po delu sledita hrana in pa zabava. Tako 

nam je gospa Ingrid pripravila kosilo, potem pa je sledilo še eno 

presenečenje. Prišel je harmonikaš, s katerim smo skupaj zapeli in 

zaplesali. 
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Literarni prispevek učenke: 

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN 
TRGATEV 

V petek, 14. 9. 2012, smo se ob 8.00 odpravili  na trgatev v Rogatec.  

Najprej smo imeli malico. Potem  smo poslušali glasbo in plesali. Šli smo 

tudi na sprehod in ko smo prišli nazaj, smo šli trgat  grozdje. Ko smo to 

opravili, smo imeli malo prosto in potem smo imeli kosilo. Po kosilu nas je 

obiskal harmonikar in smo še malo peli in plesali.  

Tam smo videli kokoši, prašičke in pse. Videli smo tudi, kako se stiska ali 

preša  grozdje. Bilo je mrzlo, ampak imeli smo se lepo. 

 

Tatjana POČIVAVŠEK  
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ŠPORTNI DAN I. TRIADE 
 

Na septembrsko delovno soboto smo izvedli športni dan – pohod. Z 

avtobusom smo se odpeljali v mesto ob Savinji. Učenci  I. triade so se ob 

Savinji sprehodili skozi mestni park, mimo čolnarne na Špici, kjer so 

pomalicali, do Medloga in nazaj. II. triada je obkrožila prelepo urejeno 

Šmartinsko jezero, medtem ko so se učenci III. triade povzpeli na Celjsko 

kočo, kjer so si privoščili nekaj adrenalinskih trenutkov na poletnem 

sankališču. 
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DELOVNI DNEVI OVI 
 

1. DELOVNI DAN (skupni): Delavnice v Muzeju na prostem Rogatec, 12. 

10. 2012  
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2. DELOVNI DAN: Izdelava božično-novoletnih okraskov, 4. 12. 2012 

 

3. DELOVNI DAN: Izdelava božično-novoletnih voščilnic, 6. 12. 2012 

 

 

 

 
 

4. DELOVNI DAN: Izdelava daril za mame in babice, 11. 3. 2013 
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5. DELOVNI DAN: Čistilna akcija, 17. 5. 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. DELOVNI DAN: Poklici, Droga Kolinska, 23. 5. 2013 
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DELOVNI DAN: MUZEJ NA PROSTEM 
ROGATEC  
 
ZJUTRAJ (12.10.2012) SMO SE VSI SKUPAJ ZBRALI, NATO PA SMO SE Z 

VLAKOM  ODPELJALI  DO ROGATCA. TAM  SMO IZSTOPILI IN  PEŠ ODŠLI  

DO MUZEJA. PRIČAKALA NAS JE GOSPA BRIGITA. NAJPREJ NAM JE  NEKAJ 

POVEDALA O MUZEJU.  POTEM  

SMO SE ZBRALI  OKROG MIZE 

V ŠMITOVI HIŠI. POVEDALA 

NAM JE NEKAJ O ŽULIKAH. 

ŽULIKA JE VRSTA KRUHA, KI SO 

GA VČASIH PEKLI.  OTROK JE 

DOBIL SAMO KOŠČEK KRUHA. 

MAMA JE OSTALO DALA V 

SKRINJO IN ZAKLENILA. KLJUČ 

JE DALA V PREDPASNIK. TUDI 

MI SMO SI NAREDILI SVOJO ŽULIKO.  ŽULILI SMO  TESTO IN SI NAREDILI  

KRUHEK. GOSPA NAM  JE DALA KRUHKE V PEČICO, DA SO SE SPEKLI. NATO 

NAM JE GOSPA IRENA POVEDALA NEKAJ O GLASBILIH. POTEM SMO 

IZDELOVALI NUNALCE. NAJPREJ NAM JE POKAZALA, KAKO SE NAREDI. 

NATO SMO VSI NAREDILI SVOJO NUNALCO. KO SMO KONČALI,  SMO ŠLI 

DO GOSPE INGRID.  VSAKEMU JE DALA EN KAMEN IN MAGNETEK. 

NAJPREJ SMO SI KAMEN NA ENI STRANI ZBRUSILI. NA  DRUGI STRANI SMO  

NAPISALI SVOJE IME. GOSPA INGRID NAM JE NALEPILA MAGNETKE  NA 

NAŠE KAMNE. NATO  SMO POČAKALI, DA SO SE SPEKLE ŽULIKE. POJEDLI 

SMO JIH. POTEM SMO SE ODPRAVILI PROTI ŠOLI. PEŠ SMO ODŠLI DO 

ŽELEZNIŠKE POSTAJE.  V MUZEJU MI JE BILO VŠEČ. 

BOŠTJAN STRNAD 
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DELOVNI DAN: POKLICI 
 

V četrtek ,23. 5. 2013, smo imeli delovni dan. 

Pogovarjali smo se o poklicih. Po malici  smo se obuli in 

odpravili. Ogledat smo si šli podjetje Droga Kolinska. Tam smo 

videli, kako izdelujejo plastenke. Gospod Aljaž  nam  je razložil  

postopek  nastanka plastenk. 

 Nato smo odšli v polnilnico. Tam smo videli ogromne stroje, po 

katerih potujejo  plastenke in se napolnijo. Takrat so  polnili 

cockto. Stroji  tudi nalepijo  nalepko, dajo plastenke na karton 

in jih ovijejo v folijo. Vezi plastenk nato potujejo  naprej po 

tekočem  traku na paleto, ki jo viličarist odpelje v skladišče. 

Viličarist nam je še pokazal, kako deluje viličar. Gospod Aljaž 

nam je tudi povedal, da pijačo, ki jo napolnijo pri njih , 

razvažajo po celi  Evropi. 

Za konec pa smo dobili še dva veza pijače za popotnico.  Ogled 

podjetja je bil zelo zanimiv.  Bilo mi je zelo všeč in upam, da si 

bomo kdaj ogledali še kaj podobnega    

 

 

Tatjana Počivavšek, OVI 4. stopnja 
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NARAVOSLOVNI  DAN: LIPICA 
 

Včeraj (18.9.2012) smo s šolo  imeli  naravoslovni  dan. Ob  osmi uri  smo  

se  odpravili  z avtobusom  do  Lipice. Ko  smo  prispeli, nas  je  sprejel  

vodič Andrej  Uroš. Najprej  nam je  povedal   nekaj   zanimivosti , nato  

nas  je  odpeljal   v hlev. V Lipici  imajo  zelo veliko  konjev,  in sicer kar 

352. Lipica  leži  v kraškem delu Slovenije. Izvedeli  smo, da se  mladiči 

skotijo  s črno dlako, do petega leta starosti  pa se  jim  spremeni v sivo. Za  

kras so značilni:  burja,  pršut,  vino,  vrtače, vodnjaki, kraške jame. 

Na  izletu  sem pazil na  prvošolčka Žana. Na  poti nazaj sem na avtobusu z 

njim tudi  sedel. Ustavili smo se  na Trojanah. Tam  smo si kupili krofe. 

Izlet mi je bil všeč. 

Boštjan Strnad 
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ZBIRANJE ZAMAŠKOV 
 

Na III. OŠ Rogaška Slatina smo še zmeraj humanitarni. Skupina OVI 5. 

stopnje (razredničarka Špela križan) je s pomočjo ostalih učencev šole, 

njihovih staršev in učiteljev zbirala zamaške za triletnega Nika, ki ima 

težko obliko epilepsije in cerebralne paralize. Nikova družina potrebuje 

denar za nakup prilagojenega vozila, s katerim bi mali Nik lažje obiskoval 

zdravnika.  

Zamašek je res majhen, a velikokrat reši življenje. S svojim zbiranjem smo 

zagotovo spodbudili veliko ljudi, da zamaške ne mečejo več v smeti. Vsak 

zamašek, ki ga nismo odvrgli, je pomemben, saj vsak šteje.  

Zato se vsakemu posebej zahvaljujemo za vsak zamašek, ki ste ga namenili 

Niku! Ostanite še naprej dobrodelni! 
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PRIREDITEV ČISTI ZOBKI 
 

29. 5. smo se učenci naše šole udeležili tradicionalne regijske prireditve za 

čiste zobke, ki je potekala na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. Letos smo 

prireditev pričakovali s prav posebnim veseljem, saj smo mi bili tisti, ki 

smo pripravili kulturni program. Predstavili smo se z dvema točkama. Eva 

Strgar, Sara Stanojevič in Danijel Čonč so predstavili tri Pavčkove pesmi. 

Rok in Eva Strgar pa sta odlično nastopila v skeču Zobobol. Za piko na i 

pa je poskrbel čarovnik Toni.  
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA V LJUBLJANO 
 

V  četrtek, 30. maja 2013, smo se  učenci in 

učitelji III. OŠ Rogaška Slatina z avtobusom 

odpravili na zaključno ekskurzijo v naše glavno 

mesto – Ljubljano.  

V Ljubljani smo se najprej udeležili 7.  

mednarodnega festivala «Igraj se z mano«. To je 

festival iger, ustvarjalnih delavnic, animacijskih 

kotičkov, predstav, plesa in petja. Na festivalu 

nas je najbolj pritegnil raper Zlatko, ki  je 

že stari znanec  festivala, saj vsako leto 

poskrbi za nepozabno zabavo. 

Ob 12.00 uri pa smo si s  turistično ladjico 

Lea, ki pelje iz pristana pod Mesarskim 

mostom, ogledali  staro mestno jedro z gladine 

reke Ljubljanice. Vodička Simona nem je o 

Ljubljani povedala veliko zanimivega in 

poučnega. 

Po enournem ogledu Ljubljane smo se 

odpravili nazaj na avtobus in odpeljali proti 

Rogaški Slatini. Na poti domov smo se ustavili še na Trojanah in ugotovili, da so 

trojanski krofi še vedno zelo veliki in dobri.  



VIZ III. OŠ Rogaška Slatina 

Šolsko leto 2012/2013                                                                               56 

STROKOVNA EKSKURZIJA NA 
PRIMORSKO 
 

V petek, 7. junija 2013, smo zaposleni  naše šole obiskali Obalo. Prvi 

postanek je bil v mestu rož, kjer nas je pričakalo prekrasno poletno vreme.  

Najprej smo opravili uradni strokovni del z ogledi, nato je sledilo prijetno 

kosilo ob morju. Doživeli smo marsikaj poučnega in zabavnega, npr. ples 

flamenka na Titovem trgu v Kopru, predstavitev izdelave naravne 

kozmetike na bazi olivnega olja in medu, izdelava sadno-zelenjavnega  

regeneracijskega  koktejla. Najbolj pogumni so se tudi kopali v morju, ki je 

imelo prijetnih 22 °C. 
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