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1. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje  

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Vsi učenci Usvojili bralno značko. 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Lado Bratuša Bronasto Vegovo priznanje 

Tijana Kramberger Bronasto Vegovo priznanje 

Mateo Wacogne Soto Bronasto Vegovo priznanje 

Pia Gomboc Bronasto Vegovo priznanje 

Nina Antonija Bratkovič Bronasto Vegovo priznanje 

 

CANKARJEVO PRIZNANJE - MEHURČKI Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Lado Bratuša Bronasto Cankarjevo priznanje 

Pia Gomboc Bronasto Cankarjevo priznanje 

Tijana Kramberger Bronasto Cankarjevo priznanje 

Lucija Rengeo Bronasto Cankarjevo priznanje 

Melissa Šlebinger Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Nik Smrekar Priznanje Regijskega tekmovanja iz konstruktorstva 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA - 
Kresnička 

Mentorica: Petra Starovasnik Dumić 

Pia Gomboc Priznanje 

Tijana Kramberger Priznanje 

Gaj Lorenčič Priznanje 
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Melissa Šlebinger Priznanje 

 

ČISTILNA AKCIJA  

Pia Gomboc, Lado Bratuša, Melissa Šlebinger, 
Tijana Kramberger 

Udeleženci lokalne čistilne akcije 
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU 

Risanje sporočil odraslim na temo alkohol in promet. 

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI 

Združimo moči - delimo si prevoz. 
Risanje s kredami po cesti in pločniku. 

DELUJ EKO - OHRANI 
ČEBELE IN SMREKO 

Razredno skupno okraševanje Eko smreke iz lepenke. Osrednja tema 
okraševanja so bile slovenske pravljice, pripovedke, pesmi, bajke in basni v 
katerih nastopajo čebele in gozdne živali. 

BRALNI DOGODEK Branje, znanje, kritičnost, ustvarjalnost - branje in pripovedovanje zgodbic 
ter poustvarjanje vsebin. 

SKRB ZA ZDRAVE IN ČISTE 
ZOBE 

Vsakodnevno umivanje in mesečno ščetkanje za skrb za zdrave, lepe in čiste 
zobe. Dosegli smo 1. mesto na naši šoli v tekmovanju za čiste zobe ob zdravi 
prehrani osnovnih šol. 

BOŽIČKOVA POŠTA Risanje najlepših želja in voščil Božičku ob pomoči poštarja Pavlija. 

PODARITE NAM MODRO 
SRCE 

Izdelava in okrasitev oken učilnice z modrimi srci, akcija v podporo 
uresničevanja talentov in sanj otrokom socialno šibkejšega okolja. 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Branje knjig (skupno) iz priporočilnega seznama in skupno izpolnjevanje 
Ustvarjalnika. 

PODARI ZVEZEK Podarili smo velik zvezek in napisali razglednico za otroke socialno šibkih 
družin. 

TEDEN PISANJA Z ROKO Zapis veščin in spretnosti za razvrstitev znakov v prostor. Spontano smo 
pisali s svinčnikom, kot v začetnem obdobju brez omejevanja s pravili in 
natančnostjo, vendar dosledno navajanje na pregled zapisanega. 

FORMATIVNO 
SPREMLJANJE 

Spremljanje dosežkov glede na cilje pouka. Uporaba rezultatov FS za 
načrtovanje nadaljnjega dela in pouka. Sporočanje povratnih informacij 
učencem z namenom boljšega doseganja zastavljenih ciljev in ob tem 
razvijanje strategij lastnega učenja. Navajanje učencev na prevzemanje 
odgovornosti za lastno učenje. 

IZ DEŽELE ČRTARIJE V 
DEŽELO ČRKARIJE 

Predbralne in predpisalne različne aktivnosti v DEŽELI ČRTARIJE, katere so 
nujno potrebne za uspešno opismenjevanje in prehod v DEŽELO ČRKARIJE. 
V DEŽELI ČRKARIJE NAM JE SEDAJ MNOGO LEPŠE! 
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2. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 
 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Vsi učenci Usvojili bralno značko. 

 

ŠPORTNA ZNAČKA – ZLATI SONČEK Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Denis Ajlec Velika modra medalja 

Lara Kozar Velika modra medalja 

Jakob Šipek Velika modra medalja 

Špela Šipek Velika modra medalja 

Rene Merčnik Velika modra medalja 

Ostali Diploma  

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Špela Šipek Bronasto Vegovo priznanje 

Tristan Pešić Bronasto Vegovo priznanje 

Rene Merčnik Bronasto Vegovo priznanje 

Žan Kramberger Bronasto Vegovo priznanje 

Denis Ajlec Bronasto Vegovo priznanje 

 

CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Špela Šipek Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 
ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje pevskih zborov. 

Lara Kozar 

Miha Kramberger 

 

CANKARJEVO PRIZNANJE - MEHURČKI Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Lara Kozar Bronasto Cankarjevo priznanje 
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Miha Kramberger Bronasto Cankarjevo priznanje 

Žan Kramberger Bronasto Cankarjevo priznanje 

Rene Merčnik Bronasto Cankarjevo priznanje 

Jakob Šipek Bronasto Cankarjevo priznanje 

Denis Ajlec Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

TE TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - KRESNIČKA Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Jakob Šipek Priznanje 

Rene Merčnik Priznanje 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Tjaž Kukovec Priznanje Regijskega tekmovanja iz konstruktorstva 

 

ČISTILNA AKCIJA Šolski EKOFRAJERJI 

Jakob Šipek, Miha Kramberger, Denis Ajlec, Žan 
Kramberger, Lara Kozar 

Udeleženci lokalne čistilne akcije 

 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU 

Risanje sporočil voznikom na temo Alkohol in promet 

SKRB ZA ZDRAVE IN 
ČISTE ZOBE 

Vsakodnevno umivanje zob za ohranjanje zdravih zob in čiste ustne votline. 

PODARI NAM MODRO 
SRCE 

Akcija v podporo uresničevanja talentov in sanj otrokom socialno šibkejšega 
okolja (izdelava modrih src). 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Branje knjig iz priporočilnega seznama in izpolnjevanje ustvarjalnika. 

PODARI ZVEZEK Zbiranje zvezkov za otroke socialno šibkih družin. 

FORMATIVNO 
SPREMLJANJE 

Spremljanje dosežkov glede na cilje pouka. Uporaba rezultatov FS za 
načrtovanje nadaljnjega dela in pouka. Sporočanje povratnih informacij 
učencem z namenom boljšega doseganja zastavljenih ciljev in ob tem razvijanje 
strategij lastnega učenja. Navajanje učencev na prevzemanje odgovornosti za 
lastno učenje. 

PASAVČEK Podajanje učnih vsebin za varnost v prometu, delavnice z namenom izdelave 
vozil in prometnih znakov iz odpadne embalaže. 
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ŠPORT ŠPAS Druženje treh generacij, sodelovanje z ZD Gornja Radgona in plesno šolo 
Zeko. 

MLADI ČLANI RDEČEGA 
KRIŽA 

Sprejetje učencev v MČRK.  

SLOVENSKI 
TRADICIONALNI ZAJTRK 

Kulturno uživanje lokalno pridelane hrane. Delavnice na temo Zdrava 
prehrana in gibanje. 

PLAVALNI TEČAJ Usvajanje tehnike plavanja in pridobitev bronastega delfinčka. 

VARNO V VRTEC IN ŠOLO Delavnice na temo Promet. Izdelava makete kraja in prometnih poti v 
peskovniku. 

ZMAGUJEMO Z 
VREDNOTAMI 

Delavnice in pogovori na teme: Humanost, Pravičnost, Kultura, Življenje, 
narava, zdravje, Integriteta, Skrb za sočloveka. 
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3. RAZRED 
 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 
 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Vsi učenci Usvojili bralno značko. 

 

CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Enej Kozar Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Sara Režonja Bronasto Cankarjevo priznanje 

Patricija Vogrinec Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - KRESNIČKA Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Ana Fekonja Priznanje 

 

ŠPORTNA ZNAČKA – ZLATI SONČEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Pia Bračič Velika zlata medalja 

Ana Fekonja Velika zlata medalja 

Enej Kozar Velika zlata medalja 

Manuel Maurič Velika zlata medalja 

Patricija Vogrinec Velika zlata medalja 

Sara Režonja Diploma 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Pia Bračič  
Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 
ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 

Ana Fekonja 

Sara Režonja 
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Patricija Vogrinec srečanje pevskih zborov. 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Enej Kozar Priznanje Regijskega tekmovanja iz konstruktorstva 

 
 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU 

Risanje sporočil voznikom na temo Alkohol in promet. 

SKRB ZA ZDRAVE IN 
ČISTE ZOBE 

Vsakodnevno umivanje zob za ohranjanje zdravih zob in čiste ustne votline. Ob 
koncu šolskega leta so dosegli 2. mesto. 

PODARI NAM MODRO 
SRCE 

Učenci so v okviru PB sodelovali v akciji, ki poteka v podporo uresničevanja 
talentov in sanj otrokom iz socialno šibkejšega okolja. Izdelovali so modra srca. 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Branje knjig iz priporočilnega seznama in izpolnjevanje ustvarjalnika. 

PODARI ZVEZEK Zbiranje zvezkov  in drugih potrebščin za otroke iz socialno šibkih družin. 

FORMATIVNO 
SPREMLJANJE 

Formativna spremljava je potekala pri preverjanju poštevanke ter pri 
preverjanju branja (tedenski bralni list). Učenci so vselej dobili povratno 
informacijo, z namenom boljšega doseganja zastavljenih ciljev in ob tem 
uspešnejšega razvijanja strategij lastnega učenja.  

ŠPORT ŠPAS Učenci so sodelovali pri različnih športnih aktivnostih, se družili, opravili 
pohod ter plesali s plesno šolo Zeko. 

PLAVALNI TEČAJ Učenci so se v 20 urah plavalnega tečaja privajali na vodo, se igrali različne 
igre v vodi ter predvsem usvajali različne tehnike plavanja.  

ZMAGUJEMO Z 
VREDNOTAMI 

V okviru ODS so učenci spoznavali različne delavnice, tako s projekta 
Zmagujemo z vrednotami, kakor tudi z učenjem delavnic Pozitivne discipline.  
 

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI 

Učenci so se združili ter z risanjem s kredo porisali šolsko igrišče ter cesto od 
avtobusne postaje do šole.  

TEDEN PISANJA Z ROKO Učenci so sodelovali v akciji, ki jo je pripravilo Društvo Radi pišemo z roko, ob 
podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Akcija se nanaša na 
ozaveščanje o pomembnosti pisanja z roko.  

PARLAMENT; šolstvo in 
šolski sistemi 

Učenci so izdelali razredno poročilo o trenutnem stanju na šoli ter predstavili  
svoje predloge za spremembe.  

VZGOJA ZA ZDRAVJE Predavanje v sodelovanju z ZD G. Radgona na temo Higiena. 
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OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2017/18 

 

11 

4. RAZRED 
 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Majda ROJKO 

Tia Lucia Ornik  
 
 
 
Usvojili bralno značko. 

Laura Šenekar 

Zoja Gradiščaj 

Ines Marinič 

Mia Srt 

Nina Angelica Rovšček Soto 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Majda ROJKO 

Zoja Gradiščaj Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Nina Angelica Rovšček Soto Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Nina Angelica Rovšček Soto Bronasto priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Majda ROJKO 

Zoja Gradiščaj Bronasto Vegovo priznanje 

 

ŠPORTNA ZNAČKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Matic Senekovič Medalja bronasti Krpan 

Lea Pucko Gjergjek Medalja bronasti Krpan 

Zoja Gradiščaj Medalja bronasti Krpan 

Ines Marinič Medalja bronasti Krpan 

Tia Lucija Ornik Medalja bronasti Krpan 

Nina Angelica Rovšček Soto Medalja bronasti Krpan 

Mia Srt Medalja bronasti Krpan 
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Laura Šenekar Medalja bronasti Krpan 

Ostali učenci Diploma 

 

T Ball srečanje sosednjih šol Mentorica: Vesna Pintarič 

učenci 4. in 5. razreda 3. mesto 

 

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - KRESNIČKA Mentorica: Majda ROJKO 

Laura Šenekar Priznanje 

Tia Lucia Ornik Priznanje 

Zoja Gradiščaj  

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Lea Pucko Gjergjek  
 
 
Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 
ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje pevskih zborov. 

Zoja Gradiščaj 

Analiza Žižek 

Tia Lucija Ornik 

Nina Angelica Rovšček Soto 

Mia Srt 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Nejc Smrekar 2.mesto SREBRNA SOVICA 
RegIjskega tekmovanja iz konstruktorstva 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Zoja Gradiščaj  
Sodelovanje na območnem  srečanju gledaliških 
skupin Pomurja. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje gledaliških skupin. 

Tia Lucia Ornik 

Laura Šenekar 

 

ČISTILNA AKCIJA  

Laura Šenekar, Zoja Gradiščaj Udeleženci lokalne čistilne akcije 
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI 

 
Likovno ustvarjanje s kredami po asfaltu. 

Bodi preVIDEN Sodelovali smo v  akciji bodi preVIDEN,  kjer so učenci s pismi opozarjali  in 
osveščali stare starše glede uporabe odsevnih predmetov, saj vidnost v 
prometu pomeni tudi večjo varnost za  udeležence  v prometu. 

DELUJ EKO - OHRANI 
ČEBELE IN SMREKO 

Učenci so okrasili eko smreko iz lepenke, tema okraševanja je bila  slovenska 
pravljica, v katerih nastopajo čebele in gozdne živali. 

BRALNI VEČER Branje knjig, menjaj knjigo, kreativno poustvarjanje. 

SKRB ZA ZDRAVE IN ČISTE 
ZOBE 

Tekmovanje za zdrave in čiste zobe. 

BOŽIČKOVA POŠTA Pisanje novoletnih želja in voščil Božičku (poštar  Pavli). 

BRALNA NOČ Branje knjig, kreativno poustvarjanje, kviz NMK, popotovanje z Aišo. 

DRAMSKE UPRIZORITVE Dramski uprizoritvi v narečju (Ličkanje koruze in Stari kmečki običaji) za 
upokojence in aktiviste RK ter sodelovanje na vsaki šolski prireditvi z 
razrednimi točkami. 

TEDEN PISANJA Z ROKO Ozaveščanje pomena rokopisa in pisanja z roko, pisanje v lepopisu. 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Projekt za širjenje bralne kulture, branje knjig iz priporočenega seznama v 
nadaljevanjih (5 knjig), kreativno poustvarjanje v Ustvarjalniku 2,  kviz NMK. 

HUMANITARNE AKCIJE 
-POKLONI ZVEZEK 
-BOŽIČEK ZA EN DAN 
-SKRB ZA SOČLOVEKA 
-ZBIRANJE HRANE za    
ZAPUŠČENE ŽIVALI 

Zbirali in podarili smo zvezke in napisali razglednice za otroke socialno šibkih 
družin,  sodelovali v akciji  Božiček za en dan in  zbirali še uporabne ali nove 
igrače za   RK G. Radgoni. 
Bili smo na predavanju, ki ga je za vse učence izvedlo Društvo za zaščito živali 
Pomurja in nato pridno zbirali hrano za zapuščene živali. 

FORMATIVNO 
SPREMLJANJE 

Vpeljevali elemente formativnega spremljanja z načrtovanjem namenov 
učenja in oblikovanjem kriterijev uspešnosti, zbirali dokaze uspešnosti in se 
s tem navajali na samovrednotenje in vrstniško vrednotenje ter tako  
prevzemali odgovornost  za svoje  učenje. 

ZMAGUJMO z 
VREDNOTAMI 

Medpredmetno vključevanje  vrednotne vzgoje in izkoriščanje  priložnosti za 
vzgojno delovanje. Delavnice in pogovori na teme: pravičnost, kultura, 
življenje, narava, zdravje, skrb za sočloveka. Izvajali smo tudi dejavnosti iz 
knjige 10 korakov do boljše samopodobe. 

BRALNA UČINKOVITOST Spremljali in merili smo bralno učinkovitost na začetku in koncu šolskega 
leta z namenom ugotavljanja napredka glede na bralne dejavnosti med 
šolskim letom. 

ENO UMETNIŠKI NATEČAJ Ob prvem svetovnem dnevu čebel smo sodelovali in izdelovali 3D čebele iz 
recikliranih materialov z eno od unesco šol. 

VARNO S SONCEM V sklopu sodelovanja z NIJZ MS v preventivnem programu Varno s soncem 
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smo spoznavali  pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih 
žarkov, si izdelali legionarsko kapo ... 

OHRANJANJE  KMEČKIH 
OBIČAJEV 

Z dvema avtorskima prizoroma smo zaigrali in predstavili kmečke običaje v 
preteklosti upokojencem v Negovi in aktivistom RK G. Radgona. 

PROJEKT  VODA  V sklopu NIT smo izvedli projekt o vodi, v katerem smo raziskovali vodne vire, 
porabnike in kvaliteto lokalnih voda. 

Projekt RAZISKOVANJE 
PRETEKLOSTI 

V sklopu predmeta DRU smo raziskovali preteklost v našem domačem kraju 
s pomočjo Raziskovalne knjižice (grad, Lončaričeva domačija …) 

PARLAMENT; šolstvo in 
šolski sistemi 

Učenci so razmišljali o trenutnem stanju na šoli, prednostih in željah ter  
dajali predloge za spremembe v naslednjem šol. letu.  

LITERARNI NATEČAJ Udeležili smo se literarnega natečaja MOJE ŽIVLJENJE/MOJ LAJF in prejeli 
tudi priznanje/nagrado. 

NIKINE KUHARSKE 
DELAVNICE 

V sodelovanju z Društvom za zaščito živali Pomurja smo izvedli dve veganski 
kuharski delavnici, z namenom ozaveščanja otrok za  pripravo  vsakdanjih 
jedi brez živalskih sestavin. 

ŠPORT ŠPAS Sodelovanje z ZD G. Radgona, plesno šolo Zeko ter druženje treh generacij. 

VZGOJA ZA ZDRAVJE Predavanje v sodelovanju z ZD G. Radgona na temo Poškodbe. 
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5. RAZRED 

 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

ŠPORTNA ZNAČKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Katrin Kaučič Medalja srebrni Krpan 

Tija Bračič Medalja srebrni Krpan 

Kris Horvat Medalja srebrni Krpan 

Maja Trstenjak Medalja bronasti Krpan 

Ostali učenci Diploma 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Maja Trstenjak Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Maja Trstenjak Bronasto priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Sonja JAGARINEC 

Katrin Kaučič Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Majda ROJKO 

Maja Trstenjak Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Sonja JAGARINEC 

Jaka Elbl  
 
 
 
 
 
 
Usvojili so  bralno značko. 

Tija Bračič 

Kris Horvat 

Amadej Hvalič 

Katrin Kaučič 

Ines Kaučič 

Luka Kramberger 

Gašper Rengeo 
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Maja Trstenjak 

 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE “Kresnička” Mentorica: Majda ROJKO 

Maja TRSTENJAK Priznanje 

 

KOLESARSKI IZPIT Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Vsi učenci Kolesarska izkaznica 

 

T BALL srečanje sosednjih šol Mentorica: Vesna PINTARIČ 

učenci 4. in 5. razreda 3. mesto 

 

PROJEKT NIJZ Mentorica: Sonja JAGARINEC 

Vsi učenci 5. razreda Diploma 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BOOKWORM 
(ANGLEŠČINA) 

Mentorica: Mateja ŠAJHAR 

Vsi učenci Potrdilo o sodelovanju  

 

LUTKOVNI KROŽEK Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Tija Bračič  
Sodelovanje na območnem  srečanju lutkovnih 
skupin Pomurja. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje lutkovnih skupin. 

Maja Trstenjak  

Ines Kaučič 

Katrin Kaučič 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Tija Bračič  
Sodelovanje na območnem  srečanju gledaliških 
skupin Pomurja. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje gledaliških skupin. 

Maja Trstenjak  

Ines Kaučič 

Katrin Kaučič 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Tija Bračič  
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Kris Horvat  
 
Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 
ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje pevskih zborov. 

Ines Kaučič 

Katrin Kaučič 

Luka Kramberger 

Amadej Hvalič 

Maja Trstenjak 

 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

BODI PREVIDEN Sodelovali smo v akciji, v kateri so učenci s pisanjem sporočil opozarjali 
starejše družinske člane, kako naj so v prometu vidni in varni. 

BRALNI VEČER Branje knjig s poustvarjanjem, menjaj knjigo. 

SKRB ZA ZDRAVE IN ČISTE 
ZOBE 

Sodelovanje, osveščanje učencev v skrbi za lastno higieno zob, kot potrebo 
oz. skrb  za lastno zdravje. 

BOŽIČKOVA POŠTA Poštarju Pavliju smo pisali pisma z željami za nas in svet. 

BRALNA NOČ Branje knjig, poustvarjanje, sodelovanje z učenci predmetne stopnje. 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Iz priporočenega seznama knjig smo po branju reševali naloge v 
Ustvarjalniku. 

LITERARNI NATEČAJ Šolski natečaj: Moje življenje; sodelovanje in prejem nagrade. 

TEDEN PISANJA Z ROKO Sodelovali smo v tem  projektu ter ozaveščali učence o pomenu lepopisa. 

HUMANITARNE AKCIJE: 
- POKLONI ZVEZEK 
- BOŽIČEK ZA EN DAN 
- SKRB ZA 

SOČLOVEKA 
- ZBIRANJE HRANE 

ZA ZAPUŠČENE 
ŽIVALI 

V zvezke, ki smo jih podarili otrokom iz socialno šibkih družin, smo na 
razglednice zapisali lepe želje, sodelovali smo v akciji Božiček za en dan ter 
zbirali igre in igrače za RK G. Radgona v projektu Skrb za sočloveka. 
Bili smo na predavanju, ki ga je za vse učence izvedlo Društvo za zaščito 
živali Pomurja in nato pridno zbirali hrano za zapuščene živali. 

ZMAGUJMO Z 
VREDNOTAMI: 10 korakov 
do boljše samopodobe 
 

Razredne delavnice v času ODS. 
Izvedli smo 3 delavnice po priročniku: To sem jaz, s čimer smo razvijali 
pozitivno samopodobo učencev in vplivali na razredno klimo. 
 

ENO UMETNIŠKI NATEČAJ Izdelovanje eko  čebelic-recikliranje materialov. 

FORMATIVNO 
SPREMLJANJE 
 

V procesu učenja smo se z elementi FS navajali na samovrednotenje in 
vrstniško vrednotenje in s tem na sprejemanje odgovornosti za lastno 
učenje. 
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VARNO S SONCEM Izvajanje preventivnega programa - spoznavanje pomena pravilne zaščite 
pred UV žarki. 

 NIJZ: ČISTE ROKE Sodelovanje v akciji, ki učence osvešča o potrebi po razkuževanju rok po 
uporabi WC, obisku trgovin, bolnišnic itd. 

ŠPORT ŠPAS Sodelovanje z ZD G. Radgona, plesno šolo Zeko ter druženje treh generacij. 

PARLAMENT- ŠOLSTVO IN 
ŠOL. SISTEMI NEKOČ IN 
DANES 

Z učenci smo primerjali šolo nekoč in v sodobnem času, ogledali smo si  film 
o šolstvu na Danskem ter pripravili učno uro nekoč in danes. 

VZGOJA ZA ZDRAVJE Predavanje v sodelovanju z ZD G. Radgona na temo Zasvojenost in hrana. 

NIKINE KUHARSKE 
DELAVNICE 

V sodelovanju z Društvom za zaščito živali Pomurja smo izvedli 2 veganski 
kuharski delavnici, z namenom ozaveščanja otrok ob  pripravi  vsakdanjih 
jedi brez živalskih sestavin. 

POLICIST LEON SVETUJE Z delavnicami, ki jih je izvajal območni policist, so se učenci seznanili s pravili 
v prometu in lastnem delovanju v vsakdanjih življenjskih situacijah ( 
reševanje in zaščita, ugrabitve, zlorabe, SOS telefon, uporaba  
pirotehnike,...) 
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6. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 
 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Blaž Kaučič  
Usvojili bralno značko. 

Bine Strajnšak 

Luka Šlebinger 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Jana Celcar Bronasto Vegovo priznanje 

Darjan Pešić Bronasto Vegovo priznanje 

 

KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Jana Celcar 2. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije 
obdelav ter uvrstitev na državno tekmovanje 

Darjan Pešić Priznanje na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije 
obdelav 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Blaž Kaučič Bronasto priznanje 

 

EKOKVIZ Mentorica: Slavica TRSTENJAK 

Darjan Pešić 5. mesto v Pomurju 

 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Blaž Kaučič Bronasto priznanje 

 

ŠPORTNA ZNAČKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Jana Celcar Medalja zlati Krpan 

Blaž Kaučič Medalja zlati Krpan 

Blaž Kaučič Medalja srebrni Krpan 

Vsi ostali  Diploma 
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LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Blaž Kaučič Priznanje Regijskega tekmovanja iz konstruktorstva 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Blaž Kaučič Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 
ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje pevskih zborov. 

 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

PROJEKT: KAKO SE UČITI? Pri ODS  smo se pogovarjali o tem kdaj se učiti in kje se učiti. Ugotavljali 
smo, kateri učni stil nam najbolj leži ter spoznavali bralno-učne strategije, 
ki smo jih tudi preizkusili s pri angleščini.  

ŠOLSKI PARLAMENT Razmišljali smo o letošnji temi ter se pripravili na predstavitev v šoli. V 
okviru tehniških dni pa so učenci izdelali predlog (maketo) za učilnico na 
prostem.  

HUMANITARNE AKCIJE Priključili smo se različnim humanitarnim akcijam na šoli: zbirali smo hrano 
za pse in muce, podarili smo zvezke za otroke iz socialno šibkih družin, 
prispevali smo za darila projekta Božiček za en dan.  

ZMAGUJEMO Z 
VREDNOTAMI 

Izvedli smo nekaj delavnic na temo prijateljstva (npr. prijateljska roka), 
pogovarjali smo se o Pedru Opeki, ki dela na Madagaskarju ter o pomenu 
gibanja ter zdravega prehranjevanja za naše zdravje.  

VZGOJA ZA ZDRAVJE Predavanje na temo odraščanja (ZD Gornja Radgona), 
predavanje/delavnica Mavrični bojevniki.  

ERASMUS+ Sodelovanje na natečaju za logotip projekta. Zmagal je učenec Darjan Pešić.  
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7. RAZRED 

 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Tai Nerat Tomc  
Usvojila bralno značko. 

Andreja Potrč 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Nuša Vogrin Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Mentor: Matej KRANER 

Nuša Vogrin Bronasto priznanje 

 

EKOKVIZ Mentorica: Slavica TRSTENJAK 

Nuša Vogrin 5. mesto v Pomurju 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Anej Kramberger Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Anej Kramberger Bronasto priznanje 

 

 DRŽAVNO TEKMOVANJE - ANGLEŠČINA Mentorica: Mateja ŠAJHAR 

Melani Juršnik Bronasto priznanje 

Nuša Vogrin Bronasto priznanje 

Maja Vogrin Bronasto priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BÜCHERWURM 
(NEMŠČINA) 

Mentorica: Jelka BRAČIČ 

Melani Juršnik Zlato priznanje 

Aljaž Klobasa Zlato priznanje 
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Andreja Potrč Zlato priznanje 

Maja Vogrin Zlato priznanje 

Nuša Vogrin Zlato priznanje 

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Nuša Vogrin  1. mesto na medobčinskem in 
 1. mesto na območnem tekmovanju v skoku v daljino 

Andreja Potrč 1.. mesto na medobčinskem in 
1. mesto na območnem tekmovanju v metu vorteksa 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Andreja Potrč Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” ter na šolskih in 
lokalnih prireditvah. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko srečanje pevskih 
zborov. 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

 
Nuša Vogrin 

Sodelovanje na območnem  srečanju gledaliških skupin Pomurja. 
Osvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko srečanje gledaliških 
skupin. 

 

PROSTOVOLJCI 

Tai Nerat Tomc  
 
Medvrstniška učna pomoč Nuša Vogrin 

Melani Juršnik 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

PRIPRAVA IN IZVEDBA 
PROSLAVE OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI 

Učenci so skupaj z razrednikom pripravili in izvedli proslavo ob državnem 
prazniku - dnevu samostojnosti in enotnosti. 

DREVO PRIJATELJSTVA V okviru projekta smo izvajali socialne igre, brali zgodbe, se pogovarjali o 
izboljšanju odnosov in komunikacije v razredni skupnosti. Veliko pozornost 
smo namenili sprejemanju drugačnosti in empatije (Lukova zgodba, Slon 
spleza na drevo, Bingo vrednot…). 

HUMANITARNE AKCIJE 
-POKLONI ZVEZEK 

Priključili smo se akciji zbiranja zvezkov in drugih šolskih potrebščin za 
otroke iz socialno šibkih družin. 
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-BOŽIČEK ZA EN DAN 
-SKRB ZA SOČLOVEKA 
 
-ZAIGRAJ Z NAMI 

Vsi učenci so sodelovali v akciji  Božiček za en dan. 
V okviru projekta Zmagujmo z vrednotami smo zbirali še uporabne ali nove 
igrače, ki smo jih podarili OO RK GR. 
Učenci so sodelovali pri zbiranju donacij za športni teden v Mladinskem 
zdravilišču in letovišču Debeli rtič  

PARLAMENT; Šolstvo in 
šolski sistemi 

Učenci so pripravili predstavitve in razmišljali o trenutnem stanju na šoli, 
prednostih in željah ter že dajali predloge za spremembe v naslednjem šol. 
letu.  

VZGOJA ZA ZDRAVJE 
SAMOPODOBA IN STRES 

Predavanje je bilo izvedeno v sodelovanju z ZD GR. Učenci so ugotavljali 
koliko stresa občutijo v posameznih situacijah in kako se naj nanj odzovejo. 
Spoznavali so tudi  dejavnike, ki vplivajo na samopodobo.  

RASTEM S KNJIGO Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture “Rastem s knjigo OŠ” - 
izvirno slovensko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu” se je  letos 
izvajalo že dvanajstič. Obiskali smo knjižnico  G. Radgona, kjer so učenci 
prejeli knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo.  

ČISTA ROKA JE VARNA 
ROKA 

Z akcijo zbiranja “podpisov - odtisov rok”, katere nosilec je bila SB MS 
smo obeležili svetovni dan higiene rok. Učenci so spoznali kakšna je 
povezava med slabo higieno rok in številom okužb, ki vpliva na zdravje 
ljudi.   

 
 

  



OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2017/18 

 

24 

8. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 
 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Miha Škoda Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Tina Pintarič Bronasto priznanje 

 

PREGLOVO TEKMOVANJE - KEMIJA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Miha Škoda Srebrno priznanje, uvrstitev na državno tekmovanje 

 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE Mentor: Matej KRANER 

Miha Škoda Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Mentor: Matej KRANER 

Miha Škoda Bronasto priznanje  

Alenka Senekovič Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Amanda Breznik Bronasto priznanje 

Miha Škoda Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE - ANGLEŠČINA Mentorica: Mateja ŠAJHAR 

Miha Škoda Bronasto priznanje (uvrstitev na državno tekm.) 

 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Qantu Angelina Rovšček Soto Bronasto priznanje 

 

KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Miha Škoda priznanje na regijskem srečanju  iz konstruktorstva in tehnologije obdelav 
- Sketch up 
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ŠTEFANOVO TEKMOVANJE - 
FIZIKA 

Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Miha Škoda Bronasto priznanje in uvrstitev na regijsko tekmovanje 

Julija Strajnšak Bronasto priznanje in uvrstitev na regijsko tekmovanje 

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Tina Pintarič 2.. mesto na medobčinskem in  
5. mesto na območnem  tekmovanju v teku na 1000m 

Maša Nikl 3. mesto na medobčinskem tekmovanju  in 
8. mesto na območnem tekmovanju v metu vorteksa 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BÜCHERWURM 
(NEMŠČINA) 

Mentorica: Jelka BRAČIČ 

Amanda Breznik Zlato  priznanje 

Tina Pintarič Zlato  priznanje 

Qantu Angelina Rovšček Soto Zlato priznanje 

Miha Škoda Zlato priznanje 

 

EKOKVIZ Mentorica: Slavica TRSTENJAK 

Miha Škoda 5. mesto v Pomurju 

 

TEKMOVANJE OŠ EKIP IZ PRVE POMOČI Mentor: Jelka ŽURMAN 

Tina Pintarič  
 
 
Na območnem tekmovanju - ekipno 8. mesto 

Lana Smrke 

Maša Nikl 

Qantu Angelina Rovšek Soto 

 

TEKMOVANJE Turizmu pomaga lastna glava Mentor: Matej KRANER in Jerica GOLOB PETERKA 

Maša Nikl  
 
Srebrno priznanje - ekipno Tina Pintarič 

Qantu Angelina Rovšek Soto 

Lana Smrke 
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BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Tina Pintarič  
 
 
Usvojile bralno značko. 

Qantu Angelina Rovšek Soto 

Alenka Senekovič 

Lana Smrke 

Julija Strajnšak 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Tina Pintarič  
 
Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 
ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje pevskih zborov. 

Qantu A. Rovšček Soto 

Maša Nikl 

Lana Smrke 

Amanda Breznik 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

 
Alenka Senekovič 

Sodelovanje na območnem  srečanju gledaliških 
skupin Pomurja. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje gledaliških skupin. 

 

ČISTILNA AKCIJA  

Tina Pintarič, Anže Elbl Udeleženci lokalne čistilne akcije 

 

PROSTOVOLJCI 

Qantu Angelina Rovšček Soto  
 
 
 
učna pomoč,  
sodelovanje pri različnih akcijah na šoli,  
obisk starejših občanov 

Tina Pintarič 

Maša Nikl 

Lana Smrke 

Julija Strajnšak 

Alenka Senekovič 

Miha Škoda 
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

PROJEKT “VEČERJA” Učenci so pripravili večerjo na temo Balkan. Na večerjo so bili povabljeni 
starši in zaposleni na šoli. Večerjo so popestrili s kratkim kulturnim 
programom. 

DELAVNICE ZD GORNJA 
RADGONA 

Učenci so se udeležili delavnice na temo medosebni odnosi. 

PREDAVANJE ZVEZE 
VETERANOV 

Predstavniki veteranskih društev vojne za Slovenijo so učenec orisali 
zgodovinsko ozadje, ki je pripeljalo osamosvojitve ter opisali dogodke iz 
desed dnevne vojne. 

PRIPRAVA NA ŠOLO V 
NARAVI 

Učenci so se pripravljali na šolo v naravi v Rakovem Škocjanu 

MEDVRSTNIŠKA UČNA 
POMOČ 

Učenci so si med seboj nudili učno pomoč. 

POKLONI ZVEZEK, BOŽIČEK 
ZA EN DAN 

Zbirali smo zvezke in druge šolske potrebščine za otroke iz socialno šibkih 
družin. 

ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEMI Učenci so spoznavali šolstvo po svetu in šolstvo v preteklosti. 
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9. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Amanda Kaučič Rajšp Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Vita Pešić Bronasto Vegovo priznanje in uvrstitev na državno 
tekmovanje 

Blaž Klobasa Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Vita Pešić Bronasto priznanje 

Tia Nerat Tomc Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Tia Nerat Tomc Bronasto priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA KNJIŽNI MOLJ – BÜCHERWURM 
(NEMŠČINA) 

Mentorica: Jelka BRAČIČ 

Amanda Kaučič Rajšp Zlato priznanje 

Aleks Kozar Zlato priznanje 

Tia Nerat Tomc Zlato priznanje 

Tevž Starovasnik Zlato priznanje 

Tanja Strajnšak Zlato priznanje 

Nataša Valentan Zlato priznanje 

Ema Vogrin Zlato priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Tea Gjergjek Pucko Zlata bralka 

Alina Gradiščaj Zlata bralka 

Amanda K. Rajšp Zlata bralka 
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Tia Nerat Tomc Zlata bralka 

Tanja Strajnšak Zlata bralka 

Ema Vogrin Zlata bralka 

 

TEKMOVANJE IZ VESELE ŠOLE Mentor: Majda ROJKO 

Tia Nerat Tomc Srebrno priznanje 

Amanda Kaučič Rajšp Srebrno priznanje 

 

PROTEUSOVO TEKMOVANJE - BIOLOGIJA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Amanda Kaučič Rajšp Bronasto priznanje  

 

ŠTEFANOVO TEKMOVANJE - FIZIKA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Tevž Starovasnik Bronasto priznanje  

 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Mentor: Matej KRANER 

Ema Vogrin Bronasto priznanje 

Amanda Kaučič Rajšp Bronasto priznanje 

Nikolaj Ploj Bronasto priznanje 

Vita Pesić Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE Mentor: Matej KRANER 

Tia Nerat Tomc Srebrno priznanje 

Tevž Starovasnik Bronasto priznanje 

Tilen Vetrih Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA Mentor: Jelka BRAČIČ 

Alen Kozar Srebrno priznanje, uvrstitev na državno tekmovanje 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Tia Nerat Tomc Zlato priznanje, uvrstitev na državno tekmovanje 

Vita Pešić Bronasto priznanje  
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KONSTRUKTORSTVO Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Amanda Kaučič Rajšp 1. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije obdelav - 
obdelava umetnih snovi in udeležba na državnem tekmovanju 

Ema Vogrin 2. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije obdelav - 
obdelava umetnih snovi in udeležba na državnem tekmovanju 

Tilen Vetrih in Blaž 
Klobasa 

2. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije obdelav - 
obdelava  

Rene Mlinarič, Aleks 
Kozar 

priznanje na regijskem srečanju  iz konstruktorstva in tehnologije obdelav - 
Sketch up 

 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE Mentorica: Mateja ŠAJHAR 

Vita Pešić Srebrno priznanje na državnem tekmovanju 

Amanda Kaučič Rajšp Bronasto priznanje  

Timon Bračič Bronasto priznanje  

Erik Miran Gregorec Bronasto priznanje  

Alen Kozar Bronasto priznanje  

Tia Nerat Tomc Bronasto priznanje  

Vita Pešić Bronasto priznanje  

Tevž Starovasnik Bronasto priznanje  

 

TEKMOVANJE OŠ EKIP IZ PRVE POMOČI Mentor: Jelka ŽURMAN 

Ema Vogrin  
Na območnem tekmovanju - ekipno 8. mesto 

Amanda Kaučič Rajšp 

Nataša Valentan 

 

ATLETIKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Nataša Valentan 2. mesto na medobčinskem in  
5 . mesto na območnem tekmovanju v skoku v višino 

Matej Klobasa 2. mesto na medobčinskem in  
5. mesto na območnem tekmovanju v suvanju krogle 

Aleks Kozar 4. mesto na medobčinskem tekmovanju in 
6. mesto na območnem tekmovanju v metu vorteksa 
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NOGOMET Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Rene Šipek  
 
 
 
 
6. mesto na medobčinskem tekmovanju - ekipno 

Aleks Kozar 

Matej Klobasa 

Jaka Rojko 

Tilen Vetrih 

Tevž Starovasnik 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

 
Rene Šipek 

Sodelovanje na območnem  srečanju gledaliških 
skupin Pomurja. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje gledaliških skupin. 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Ema Vogrin  
 
 
 
 
 
Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 
ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 
Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 
srečanje pevskih zborov. 

Amanda Kaučič Rajšp 

Nataša Valentan 

Vita Pešić 

Alina Gradiščaj 

Tea Gjergjek Pucko 

Karin Pintarič 

Tia Nerat Tomc 

Tanja Strajnšak 

 

ŠOLSKI BAND - 8 ASIC Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Ema Vogrin  
 
Samostojni koncert in sodelovanje na šolskih in 
lokalnih prireditvah. 

Amanda Kaučič Rajšp 

Nataša Valentan 
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Vita Pešić  
 
Samostojni koncert in sodelovanje na šolskih in 
lokalnih prireditvah. 

Alina Gradiščaj 

Tea Gjergjek Pucko 

Tia Nerat Tomc 

Tanja Strajnšak 

 

ČISTILNA AKCIJA  

Tevž Starovasnik, Rene Šipek, Ema Vogrin Udeleženci lokalne čistilne akcije 

 

PROSTOVOLJCI 

Vita Pešić  
 
 
 
 
 
 
učna pomoč,  
sodelovanje pri različnih akcijah na šoli,  
obisk starejših občanov 

Ema Vogrin 

Tanja Strajnšak 

Tia Nerat Tomc 

Amanda Kaučič Rajšp 

Alina Gradiščaj 

Karin Pintarič 

Rene Šipek 

Aleks Kozar 

 

TRSTENJAKOVO PRIZNANJE – ODLIČEN UČENEC ŠOLE 

Tia Nerat Tomc  
Učenci vpisani v Trstenjakovo zlato knjigo odličnih 
učencev. Amanda Kaučič Rajšp 

Tevž Starovasnik 
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

SREČELOV 
ORGANIZACIJA 
NOVOLETNEGA PLESA  

Samostojno so pripravili in izvedli srečelov. 
za učence od 5. razreda naprej, pripravili razred, priskrbeli zvočno in 
svetlobno opremo ter DJ-a. 

PREDAJA KLJUČA Pripravili so zabavni program s šaljivimi igrami za učence 7. in 8. razreda. 

VALETA Program, s katerim so zaključili svoje devetletno šolanje. 

VERJAMEM VASE; 10 
KORAKOV DO BOLJŠE 
SAMOPODOBE 
 

Projekt je zajemal 10 delavnic, kjer so se učenci preko vaj učili, kako 
sprejemati sebe in druge, kako razumeti svoja čustva, razvijati realen 
pogled na različne življenjske situacije in aktivno reševanje problemov. 
Delavnice so jim dale spoznanja o tem, kako lahko sami na različnih 
področjih življenja prevzemajo odgovornost zase. Letos smo realizirali še 
zadnje tri delavnice, saj smo v projektu sodelovali štiri leta. 

IZBIRAM PRAVI POKLIC S svetovalno delavko so izvedli nekaj delavnic in srečanj na katerih so 
skušali spoznati čim več poklicev in najti sebe in svoje interese v njih.  

VZGOJA ZA VREDNOTE Projekt zajema delavnice, s pomočjo katerih smo realizirali cilje. Izvedli smo 
dve delavnici na temo skrb za sočloveka in poštenost. 

VZGOJA ZA ZDRAVJE Spregovorili smo o odvisnostih,  varni spolnosti, Aidsu, zdravi prehrani in 
higieni. 

DRUŠTVO SOBIVANJE Sodelovali smo v dveh njihovih projektih, in sicer  Spodbujajmo 
prijateljstvo in Slovenija – kot jo vidimo otroci. Na obe temi smo izdelali 
plakata ter ju poslali na društvo. 

DRUGO Sodelovali smo v drugih šolskih projektih in proslavah. 
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ŠOLSKI PROJEKTI 
 

UNESCO ŠOLA                                                                                      Vodja projekta: Matej KRANER 

SKUPAJ ZA 
PRAZNIKE – pilotski 
projekt 
 
 

Mentorici aktivnosti: Petra STAROVASNIK DUMIĆ, Evgenija PETERNEL 

V ponedeljek, 18. 12. 2017, so prostovoljci naše šole ob sodelovanju z mladinskim 
pevskim zborom obiskali starejše občane v našem šolskem okolišu. Razdelili so se v 
dve skupini. V eni so bili prostovoljci, ki so razdelili koledarje in vsem zaželeli veliko 
sreče ter zdravja. V drugi skupini so bili pevci, ki so ljudi razveselili s pesmijo. V 
domove so prinesli dobro voljo in iskreno voščilo ob prihajajočih praznikih. To je 
bilo čudovito doživetje za vse – za ljudi, ki so jih razveselili in za prostovoljce, ki so 
videli, kako lahko je širiti veselje in predpraznično vzdušje ter kako so  ljudje veseli. 
Čeprav so otroci, so naredili nekaj pomembnega za druge ljudi. Pomagali so tudi 
PGD Negova in PGD Sp. Ivanjci ter aktivistke Rdečega križa. 

BRALNA 
VEČER/NOČ – 
pilotski projekt 
 

Mentorica aktivnosti: Majda ROJKO 

Tudi v letošnjem šol. letu smo nadaljevali s tradicijo bralnih večerov/noči, in sicer 
smo v oktobru uspešno izvedli BRALNI VEČER, ki  je  poleg pravočasno opravljene 
bralne značke bil vstopnica za BRALNO NOČ v mesecu maju. Poleg bralnih 
dejavnosti smo poustvarjali, izvedli kviz NMK (Naša mala knjižnica), si  izmenjali  
prinešene knjige, prespali v šoli …  Vse podrobnosti in fotografije so na šolski spletni 
strani, obeh omenjenih dejavnosti se je udeležilo okrog 40 otrok.  

ZELIŠČA IN ŠOLSKI 
VRTIČEK – pilotski 
projekt 
 
 

Mentorici aktivnosti: Marija ŠEBJANIČ, Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Tako kot že nekaj let, smo se tudi v tem šolskem letu pridružili Unesco šolam ter se 
prijavili k projektu Vzgajamo zelišča, ki ga organizira OŠ Rakek. Učenci prvega triletja 
so se preizkusili v jesenskem urejanju gredic, spomladanskem sajenju zelišč, 
presajanju, okopavanju ter nabiranju najrazličnejših zelišč ter vrtnin. Spoznali so, da 
je za vsako živo bitje, tudi za zelišče, potrebno skrbeti. Naši najmlajši so tako skrbno 
vsak teden poskrbeli, da so bile gredice ter naš zeliščni vrtiček cel čas urejen. 

PLETEMO NITI 
MREŽE Z JUBILEJEM 
OŠ GRIŽE – 
mednarodni projekt 

Mentorica aktivnosti: Slavica TRSTENJAK 

Kot Unesco šola smo se z učenci udeležili mednarodnega  projekta Pletemo niti 
mreže, ki ga je OŠ Griže povezala z jubilejem 180-letnice šolstva. K sodelovanju so, 
v oktobru 2017, povabili Unescove vrtce in šole, vrtce ter goste iz tujine: Avstrije, 
Hrvaške in Srbije. Po uvodnem pozdravu je sledilo bo delo v delavnicah, v katerih so 
udeleženci spoznavali pouk nekoč: lepopis, računanje, lepo vedenje, petje, ročna 
dela, telovadbo, prirodopis in verouk. V avli šole je bila razstava posvečena 
zgodovini šolstva v kraju. Mentorji Unescovih šol so si ogledali stalno razstavo 
Grofje Celjski končno doma v Pokrajinskem muzeju v Celju. Delo se je zaokrožilo z 
zaključno prireditvijo v telovadnici šole. 

PLATFORMA 
RAZNOLIKOSTI  

Mentor aktivnosti: Mateja ŠAJHAR 

Letošnja tema so bile domače obrti in običaji. Naša šola je pripravila prispevek na 
temo ‘koline’, ki je objavljen na platformi OŠ Fokovci.  
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PROSTOVOLJSTVO 
in projekt 
POŠLJIMO SAPICO 
PRIJATELJSTVA 

Mentorici: Sonja JAGARINEC, Evgenija PETERNEL 

Skozi celo šolsko leto so mladi prostovoljci vrstnikom pomagali pri učenju. Razen 
tega so se starejši učenci družili z mlajšimi, skupaj so brali, se igrali, izdelovali 
različne izdelke in se učili. V sodelovanju z različnimi društvi v šolskem okolišu so 
obiskali starejše občane. Obudili smo tudi običaj koledovanja. Organizirali smo tudi 
Maraton pisanja apelov.  Vse te  dejavnosti smo predstavili tudi v projektu Pošljimo 
sapico prijateljstva. 

ŽIVIMO SKUPAJ 
 

Mentorica aktivnosti: Sonja JAGARINEC  

Že tradicionalno poteka srečanje UNESCO šol na OŠ Kapela, ki je naše UNESCO 
središče. Z ekipo treh učenk: Emo Vogrin. Lana Smrke in  Tino Pintarič smo se ob 
svetovnem dnevu zemlje udeležili delavnic( kozmetično, ustvarjalno in kulinarično). 
Lepe vtise o  stkanih  prijateljstvih med šolami smo obeležili tudi na spletni strani 
šole. 

MENJAJ BRANJE IN 
SANJE 

Mentorica aktivnosti: Majda ROJKO 

Na bralnem večeru v mesecu oktobru so sodelujoči učenci izmenjali  prinešene 
knjige, ki so jo bili  pripravljeni podariti “literarnemu prijatelju”. V knjigo so zapisali 
misel ali citat, ki so ga posvetili   bodočemu bralcu knjige in s tem hkrati sodelovali 
v Unescu projektu z naslovom Menjaj branje in sanje gimnazije Ledina. 

VEČERJA Mentor aktivnosti: Matej KRANER  

V petek, 18. 5. 2018, so osmošolci skupaj z razrednikom in kuharjem organizirali 
večerje za starše in zaposlene. Projekt »Večerja« je UNESCO projekt, ki ga vodi 
Center biotehnike in turizma Grm iz Novega mesta. Cilj projekta je okrepitev 
mladostnikovega čutnega, čustvenega in socialnega sveta z zavedanjem da 
prehrana povezuje, utrjuje občutek pripadnosti ter krepi medsebojne vezi. Učenci 
so bili aktivno vključeni v vse faze priprave in izvedbe večerje. Tema letošnje večerje 
so bile jedi Balkana. Učenci so večerjo pričeli s kratkim kulturnim programom ter s 
predstavitvijo balkanskih držav in jedi. Gostom so med drugim postregli mešano 
meso na žaru, gravče na tavče, džuveč riž, šopsko solato in burek. Večerje se je 
udeležilo preko 50 gostov, ki so nad jedmi bili navdušeni. 

SPOZNAVAMO 
PRETEKLOST, 
RAZUMEM 
SEDANJOST, 
GRADIM 
PRIHODNOST 

Mentorica aktivnosti: Mateja ŠAJHAR  

Izvedenih je bilo več aktivnosti, v povezavi z letošnjo temo Šolskega parlamenta. V 
mesecu januarju smo gostili gospoda Ludvika Krambergerja, ki nam je povedal o 
naši šoli v vojnem in povojnem času. V mesecu maju pa smo si ogledali šolske 
potrebščine iz starih časov, ki nam jih je posodil gospod Tone Vodan. Vse aktivnosti 
smo objavili na spletni strani šole.  
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KULTURNA 
ŠOLA 

Vodja projekta: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Kot kulturna šola smo tudi letos izvedli veliko kulturnih dogodkov znotraj šole in 
izven šolskih zidov. Sodelovali smo tudi z ožjo in širšo lokalno skupnostjo. Skupno 
smo izvedli dvaindvajset kulturnih prireditev (Otvoritev varne srčkove poti do šole, 
Trstenjakov pohod, Prireditev za ostarele, Miklavževanje, Pravljično mesto, 
Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, Dobrodelni koncert, Obisk iz Srbije, 
40. obletnica delovanja TD Negova - Sp. Ivanjci,  70. letnica delovanja gasilskega 
društva Negova, Koncert šolskega benda, Proslava pred dnevom državnosti in 
zaključku šolskega leta in še bi lahko naštevala).  
Na vseh kulturnih prireditvah so sodelovali učenci naše šole s pevskimi, plesnimi, 
dramatizacijskimi, lutkarskimi, deklamacijskimi in inštrumentalnimi točkami. 
Učenci so večkrat žrtvovali tudi svoj prosti čas za pripravo in samo udeležbo, saj so 
se kulturnih prireditev udeležili tudi ob sobotah in nedeljah. Vse kulturna prireditve 
so bile izvedene na visokem kulturnem nivoju, saj so za izvedbo  prireditev skrbeli 
strokovni delavci in kulturni tim. 

ZDRAVA 
ŠOLA 
 
 
 
 

Vodja projekta: Vesna PINTARIČ 

Rdeča nit Zdrave šole v tem šol. letu je bila duševno zdravje, prehrana in gibanje. 
Programe duševnega zdravja so spoznavali učitelji preko predavanja CSD MS z 
naslovom Duševno zdravje otrok in mladostnikov, učenci na delavnicah (Dejan 
Sotirov) ter starši na roditeljskih sestankih (področje vzgoje). Prav tako so razredne 
skupnosti različno veliko delale na medsebojnih odnosih, komunikaciji, sprejemanju 
drugačnosti in empatije tudi skozi priročnik “To sem Jaz”. 
Vrednote zdravja, gibanja in medsebojnega spoštovanja smo udejanjali skozi 
projekt Šport špas - Dan zdrave šole, Teden otroka v OPB, projekta Uživajmo v 
zdravju, odprta telovadnica za starše in njihove otroke, promocija zdravja na 
delovnem mestu, Vzgoja za zdravje v sodelovanju z ZD Gornja Radgona. 
Čez leto so se izvajale različne aktivnosti in predavanja za spodbujanje zdravega 
prehranjevanja. Sodelovali smo z različnimi organizacijami, ki so za starše in učence 
organizirali delavnice; “Pogosti, a neprimerni prigrizki naših otrok”, “Ptujski luk, 
kralj čebul”. Učenci v OPB so obdelovali zeliščni kotiček, kjer so vzgajali zelišča skozi 
projekt “V starem iščem novo”.  

HUMANITARNE 
AKCIJE: 
- PROJEKT PODARI 
ZVEZEK 
 
SKRB ZA 
SOČLOVEKA 
 
 
 
 
ZBIRANJA 

V okviru Zdrave šole se priključujemo različnim humanitarnim akcijam, ki so del 
načrta Zdrave šole hkrati pa kot Unesco šola razvijamo in krepimo Unescove 
vrednote. V mesecu maju in juniju sodelujemo v Karitasovi akciji “Podari zvezek”. 
Učenci se tako učijo solidarnosti, razvijajo čut do sočloveka in se hkrati zavedajo, da 
so stiske socialno šibkih družin vse večje. Skupno smo zbrali 61 zvezkov, barvice, 
peresnico. 
V mesecu decembru smo v okviru projekta Zmagujmo z vrednotami - “Skrb za 
sočloveka” pomislili na tiste ljudi in še posebej na otroke, ki nimajo izobilja igrač kot 
mi. Za OO RK Gornja Radgona smo zbirali družabne igre in igrače, ki so še uporabne 
ali tudi nove, ki so jih želeli podariti drugim otrokom. Akcija je bila med učenci in 
starši dobro sprejeta, kar je potrdilo lepo število podarjenih igrač. Priključili smo se 
akciji “Božiček za en dan” in  projektu “Zaigraj z nami”. V OPB so sodelovali v akciji 
“Podarite nam Modro srce”. 
Letos smo zbrali 10 vreč zamaškov, ki smo jih poslali na OŠ Črenšovce. Namenjeni 
so njihovi sodelavki, ki je oseba s posebnimi potrebami (invalidka na vozičku) in 
potrebuje 24 urno pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih.  
Skozi celo leto zbiramo prazne kartuše, baterije in papir.  
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ERASMUS+ 
PROJEKT 

Vodja projekta: Blanka MLAKAR 

V naslednjih treh šolskih letih (2017-2020) bo šola skupaj še s štirimi šolami iz 
Poljske, Turčije, Grčije in Nemčije sodelovala v Erasmus+ projektu šolska 
partnerstva z naslovom »Upaj si! Ostani v ravnovesju! Pojdi naprej!«. Tema 
letošnjega leta je bila Gledališče in nove tehnologije. Projekt je obogatil dodatno 
ponudbo aktivnosti na šoli, v katerih so lahko motivirani učenci razvijali svoj 
potencial. Tako so učenci v okviru Erasmus+ kluba in pri pouku krepili ustvarjalnost 
skozi prvine gledališke umetnosti. Rezultati celotnega leta so bili predstavljeni v 
telovadnici šole, 20. junija 2018 na tako imenovanem Erasmus+ dnevu. Učenci so 
ponosno pokazali razstavo plakatov sodelujočih držav, fotografij vseh aktivnosti, 
razstavo fotografij šole in njene okolice, razstavo lutk in likovnih del izdelanih po 
poljski zgodbi Zlate race in slovenskega Petra Klepca. Osrednji izdelek v prvem letu 
projekta je bila uprizoritev in snemanje gledališke predstave slovenske ljudske 
legende Petra Klepca, odigrane v angleškem jeziku. 
V tem šolskem letu sta bila načrtovani in izvedeni dve srečanji v tujini, projektni 
sestanek učiteljev na Poljskem v oktobru in v maju izmenjava učencev in 
usposabljanje učiteljev v Grčiji. V Atene so potovali štirje učenci, Ema Vogrin, Tia 
Nerat Tomc, Lana Smrke in Anže Elbl v spremstvu koordinatorice projekta Blanke 
Mlakar in še treh učiteljev. Učenci so prebivali ves teden pri grških družinah, 
sodelovali v različnih delavnicah, pripravili plesni šov, si ogledali nekaj znamenitosti 
in ugotavljali razlike med slovensko in grško šolo in kulturo.  
Več najdete na spletni strani: http://os-negova.splet.arnes.si/erasmus/ 

 

ZMAGUJEMO Z 
VREDNOTAMI 

Vodja projekta: Slavica TRSTENJAK 

Skrita želja vseh, ki se ukvarjamo z vzgojo otrok in mladostnikov je, da bi učenci, 
otroci odraščali v družbi, kjer se spoštujejo občečloveške vrednote, kjer se visoko 
ceni poštenost, marljivost in ustvarjalnost, kjer se človek počuti sprejetega ne glede 
na zdravstveno stanje, starost, barvo kože ali stopnjo izobrazbe. Kjer lahko vsak do 
največje mere uresniči svoje darove. Kjer vladajo mir, kultura, olika, iskreno 
domoljubje, medsebojno spoštovanje. Kjer ni pohlepa in ekonomije interesov, kjer 
ni večvrednih in manjvrednih. Program Zmagujemo z vrednotami temelji na 
prepričanju, da je eno od najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb 
za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v šolah. V šolskem letu 
2017/18 smo delali s tremi vrednotnimi domenami, in sicer: Skrb za sočloveka, 
Življenje, narava in zdravje ter Kultura. 

 

 

DRUGI PROJEKTI 

TURIZMU POMAGA 
LASTNA GLAVA 

                                        Mentorja projekta: Matej KRANER in Jerica GOLOB PETERKA 

Le korak stran, s podnaslovom Kultura in turizem, je bil naslov letošnje raziskovalne 
naloge, s katero smo se prijavili na projekt Turizmu pomaga lastna glava. Letošnja 
tema z naslovom »Kultura in turizem« nam je bila ponovno velik izziv. Vemo, da 
imamo v našem kraju veliko naravnih in kulturnih zanimivosti ter znamenitosti, toda 
le kdo pa bi šel v tako oddaljeno vasico, nekje tam bogu za hrbtom. Le korak stran 
od mestnega vrveža je vasica, do katere se vzpneš po rahlem klancu, kjer te pričaka 
drevored visokih topolov. Ugotovili smo, da potrebujemo le korak stran, da 
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potešimo svojo željo po raziskovanju in radovednosti, le korak stran do vsega 
naravnega in kulturnega bogastva, ki ga naša vasica premore. Že na enem sprehodu  
lahko naše oči ujamejo vse lepote kraja, a če jih želimo zares ujeti, si moramo vzeti 
čas, da lahko vse to spustimo v svoje srce. Svet okoli nas nikdar ni črno-bel. Je lep 
in pisan in se nam ponuja v množici različnih barv. Slike in barve, ki jih zazna naše 
oko, so čudovite in enkratne, a žal niso trajne. Ostanejo le v našem spominu. Če pa 
jih ujameš v svoj fotografski objektiv, postanejo trajne. Zato smo se odločili, da 
organiziramo fotografsko delavnico in tako se spoznavanje kraja ter nabiranje 
spominov lahko prične. 
V torek, 13. 3. 2018, so se učenci turističnega krožka z zgoraj omenjeno nalogo in 
dejavnostmi, ter zanimivo predstavitvijo predstavili na tržnici Turizmu pomaga 
lastna glava v Mariboru. Sodelovalo je 16 šol iz Pomurja in Podravja. Tudi letos smo 
bili uspešni, saj smo dosegli srebrno priznanje na državni ravni. 

ZBIRANJE HRANE 
ZA PROSTOŽIVEČE 
ŽIVALI 

                                        Mentorica aktivnosti: Majda ROJKO  

Ob dnevu boja proti mučenju živali smo tudi letos pričeli z akcijo zbiranja hrane za 
prostoživeče živali, in sicer na pobudo Društva za zaščito živali Pomurja. Hkrati pa 
smo izkoristili ponudbo tega društva, ki je izvedlo predavanje za vse učence  naše 
šole in  je bilo namenjeno prav posebni skrbi za prostoživeče živali, pomenu 
sterilizacije in kastracije omenjenih živali. Zbrali smo okrog 35 kg različne hrane. 

RASTEM S KNJIGO Vodja projekta: Jerica GOLOB PETERKA  

V šolskem letu 2017/18 je v projektu sodelovalo 11 sedmošolcev. 15. decembra je 
bil najprej v Gornji Radgoni zobozdravstveni pregled. Po končanem pregledu je 
sledil obisk splošne knjižnice. Tako so učenci na poti opazovali svojo občino, ki je od 
njihovega kraja oddaljena dobrih 15 km. Po prihodu v knjižnico jih je ga. Katarina 
Rauter lepo sprejela in začela s predstavitvijo knjižnice. Predstavila je cobiss 
program in postavitev knjig. Ogledali so si tudi kratki predstavitveni film. Sledila je 
predstavitev projekta, avtorja in knjige, ki so jo vsi učenci dobili v dar. Nato so morali 
samostojno, s pomočjo Cobiss programa, poiskati knjigo in uživali so v samostojnem 
ogledu knjižnice. Po obisku knjižnice so se z avtobusom vrnili nazaj v šolo. Učenci so 
že na avtobusu spraševali, ali bo ta knjiga tudi za domače branje. In tako je tudi bilo. 
Najprej je vsak sam doma knjigo prelistal, poiskal o njej in avtorju nekaj podatkov, 
potem pa vse  prinesel v šolo. Skupaj smo pregledali zbrano in se o vsem pogovorili. 
Nato smo začeli z dolgim branjem. Vsak petek smo debatirali, kaj smo prebrali in ob 
tem kritično razmišljali. Vsak je doma vodil tudi dnevnik branja. Po prebrani knjigi 
so si učenci uredili dnevnike branja, zapisovali mnenja, ideje, kritike in vprašanja ter 
pisali možnosti o drugačnem zaključku zgodbe. Skupaj smo določili datum za 
preverjanje domačega branja. V zadnji naši debatni uri sem se ob njihovih idejah 
odločila, da to ne bo preverjanje z učnim listom, ampak s pisanjem poustvarjalnih 
besedil, saj so enostavno imeli preveč za povedati. Niti se niso zavedali, da orjejo 
ledino v pisanju razlagalnega spisa, ki jih čaka naslednje leto. Hkrati so se urili v 
pisanju, v navajanju virov, vadili pravopis  … 
Knjigo so z veseljem prebirali in se o njej pogovarjali ter komaj čakali, kdaj bodo 
lahko dokazali znanje o prebranem, predvsem pa jih je bilo užitek opazovati in 
spremljati njihov bralni navdih. Z zgodbo so »okužili« še ostale učence na šoli, saj 
so si knjigo sposojali od njih in jo pripovedovali za bralno značko. Učenka 9. razreda 
pa je pripravila zanimiv govorni nastop.  V projektu sta sodelovali še knjižničarka in 
ravnateljica. Obe sta knjigo prebrali in se občasno vključevali v petkove debate. 
Sodelovanje v projektu smo objavili na šolski spletni strani, evalvacija projekta pa 
bo objavljena še v končnem poročilu učiteljice in šole. 



OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2017/18 

 

39 

OTROŠKI ŠOLSKI 
PARLAMENT 

Vodja projekta: Mateja ŠAJHAR 

Letos je potekal 28. šolski otroški parlament na temo Šolstvo in šolski sistem. Ker 
bo vsaka nova tema odslej veljavna dve leti, so učenci letos le dajali predloge za 
spremembe glede dejanskega stanja.  
Tako so naši učenci letos razmišljali o šoli in šolstvu nasploh, bolj natančno pa o 
odnosih v šoli, o učnih vsebinah, o stilih poučevanja in o tem, ali jih naše šole 
dejansko pripravljajo na življenje. Učenci so pri pouku in pri oddelčnih skupnostih 
brali knjige in članke, si ogledali poučne filme, učenci 3. razreda so imeli učno uro 
kot v starih časih, o naši šoli nam je pripovedoval tudi gospod Ludvik Kramberger, 
ki nas je obiskal v mesecu januarju. Vse te stvari so bile iztočnice za delo po 
oddelčnih skupnostih, učenci pa so svoje zaključke predstavili v ponedeljek 12. 2. 
pred ostalimi razredi. Delo se s tem dnem ni končalo, saj so predstavniki Timon 
Bračič, Tevž Starovasnik, Alenka Senekovič in Tai Nerat Tomc našo šolo zastopali na 
občinskem parlamentu v Sv. Juriju ob Ščavnici, Timon Bračič pa še na regijskem 
otroškem parlamentu v Murski Soboti. Učenci so nato v okviru Šolske skupnosti 
oblikovali konkretne predloge za naslednje šolsko leto, ki bodo s strani mentorice 
predstavljeni učiteljskemu zboru.  

EKOKVIZ                                         Vodja projekta: Slavica TRSTENJAK  

Ekokviz je ekipno tekmovanje v ekoznanju. V organizaciji programa Ekošole in s 
sodelovanjem Telekoma Slovenije poteka prek spleta. V šolskem letu 2017/2018 so 
učenci preko tekmovanja ekoznanja spoznavali tri vsebine: okoljski odtis (za šeste 
razrede), trajnostna mobilnost (za sedme razrede) in učinkovita raba energije in 
obnovljivi viri energije (za osme razrede). Na šoli smo oblikovali tri skupine, 
najboljša se je uvrstila na 5.mesto v Pomurju.  

 

 

PROJEKTI PODALJŠANEGA BIVANJA 

OTROCI ZA 
VARNOST V 
PROMETU 

Mentorica aktivnosti: Marija ŠEBJANIČ  

Risanje sporočil odraslim na temo alkohol in promet. 

TEDEN OTROKA Mentorice aktivnosti: Učiteljice OPB 

Kostanjev piknik z delavnicami. igre s padalom, šolski kino, pravljični dan in igre z 
lastnimi igračami vsak dan. 

VZGAJAMO 

ZELIŠČA 

Mentorica aktivnosti: Marija ŠEBJANIČ 

Sejanje in sajenje zelišč na šolskem vrtu. Šivanje vrečk dišečk, napolnjenih s posušeno 
sivko. 

PODARITE NAM 
MODRO SRCE 

Mentorici aktivnosti:  Marija ŠEBJANIČ, Jelka BRAČIČ 

Nivea je letos že dvanajsto leto zapored skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije 
organizirala dobrodelno akcijo Podarite nam modra srca. V ta namen smo tudi v 
skupinah podaljšanega bivanja izdelali različne izdelke v obliki modrih src in jih nalepili 
na okna. Izdelke smo tudi poslikali, izdelali filmček in ga objavili na instagramu in 
facebooku. 



OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2017/18 

 

40 

PASAVČEK 
 

Mentorici aktivnosti: Helena ŠAMPERL PETROVIČ, Marija ŠEBJANIČ 

Spoznavanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev in varnostnih pasov med 
vožnjo, ter izboljšanje varnosti otrok med vožnjo. Osrednja figura je bil lik Pasavčka, ki 
je na prijazen način otroke opozarjal: RED JE VEDNO PAS PRIPET. 

BOŽIČEK IN 
POŠTAR PAVLI 

Mentorica aktivnosti:  Marija ŠEBJANIČ 

Risanje lepih želja in voščil Božičku in poštarju Pavliju. 

PROJEKTI 
VEZANI  NA 
PRAZNIKE: 
VESELI 
DECEMBER, 
PUST, MATERINSKI 

DAN, POMLAD, … 

 
 

Mentorica aktivnosti: učiteljice OPB  

Tudi to leto smo združili  obe skupini OPB in pripravi kreativno delavnico ob 
pričakovanju prazničnih dni. Učenci, starši in učitelji smo izdelovali namizni aranžma 
in okraske iz različnih materialov za okrasitev doma in učilnice. 

Ves december je bil praznično obarvan. 

Pred pustom smo izdelovali pustne maske in spoznavali tradicionalne pustne maske v 
našem kraju in po Sloveniji. Izvedli smo pustno povorko in pustno rajanje. 

V projektu za mamice smo izdelovali darilca - rože iz krep papirja  ter pisali želje za 
mamice. 

Skok v pomlad smo obarvali z branjem knjig o planetu Zemlja, se pogovarjali o našem 
odnosu do narave, izdelovali vetrnice, zgibali ladjice, rakete , letala in se  z njimi igrali. 
Veliko smo vrtnarili, sejali, sadili in skrbeli za rast rastlin, se navajali na samooskrbo. 
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Pripravila in uredila:  

mag. Blanka Mlakar, svetovalna delavka  

v sodelovanju z učitelji šole 


