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1. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje  

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Vsi učenci Priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Luca Toni Šenekar Bronasto Vegovo priznanje 

Ela Rojko Bronasto Vegovo priznanje 

Veronika Recek Bronasto Vegovo priznanje 

Vito Pivec Bronasto Vegovo priznanje 

Anže Klobasa Bronasto Vegovo priznanje 

Tjaš Karlo Bronasto Vegovo priznanje 

Žiga Haložan Bronasto Vegovo priznanje 

 

CANKARJEVO PRIZNANJE - MEHURČKI Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Žiga Haložan Cankarjevo priznanje 

Lean Vogrin Cankarjevo priznanje 

Valentina Kaučič Cankarjevo priznanje 

Ela Rojko Cankarjevo priznanje 

Luca Toni Šenekar Cankarjevo priznanje 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA - 

Kresnička 

Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Luca Toni Šenekar Priznanje 

Valentina Kaučič Priznanje 
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ŠPORTNA ZNAČKA - ZLATI SONČEK Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Lean Vogrin Mala zlata medalja 

Valentina Kaučič Mala zlata medalja 

Ela Rojko Mala zlata medalja 

Vito Pivec Mala zlata medalja 

Brina Potočnik Mala zlata medalja 

Tjaš Karlo Mala zlata medalja 

Ostali učenci Priznanje 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

OTROCI ZA VARNOST V 

PROMETU 

Sodelovanje pod okriljem organizacije Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje ˝Otroci za varnost v prometu˝, ki je potekala v mesecu 

novembru 2018 – mesecu preprečevanja odvisnosti. Seznanitev in 

predstavitev teme: odrasli, alkohol in promet, risanje sporočil odraslim 

na dano tematiko. 

ČISTI ZOBJE Vsakodnevno umivanje zob po malici ali kosilu in mesečno ščetkanje ob 

kontroli medicinske zobne sestre ZD Gornja Radgona. Seznanitev s 

pravilnim ščetkanjem zob, s pomembnostjo rednega obiska 

zobozdravnika in z ustrezno prehrano. 

TEDEN PISANJA Z ROKO Čeprav še niso poznali vseh velikih tiskanih črk, so se potrudili in na list 

zapisali:” 

To je moja pisava. Nihče drug nima take.” In se podpisali. 

VARNO V VRTEC IN ŠOLO Risanje prometne ureditve okolice šole. Označitev varnih prometnih 

poti. 

HUMANITARNOST Udeležili smo se humanitarnih akcij: 

 Zbiranje  hrane za muce 

 Božiček za en dan 

 Pokloni zvezek 

 Zbiranje zamaškov 

PODARI NAM MODRO SRCE Izdelovanje modrih src z željami za lepšo prihodnost, lepši svet za vse 

otroke sveta. 

PROSTOVOLJSTVO Učenci so v mesecu decembru še posebej bili pozorni drug na drugega, 

si med seboj pomagali  in se spodbujali. Bili so še posebej spoštljivi drug 

do drugega in do učiteljev. 
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VSAKODNEVNO BRANJE IN 

RAZREDNA KNJIŽNICA 

Dokler učenci še niso znali samostojno brati smo izvajali vsakodnevno 

10 min  branje tako, da sva učiteljici brali učencem. Ko so se učenci 

naučili brati smo uvedli 10 min branje drug drugemu ali branje sam 

zase. 

FORMATIVNO 

SPREMLJANJE 

Spremljanje dosežkov učencev glede na cilje pouka. Podajanje temeljite 

sprotne povratne informacije učencem  z namenom še boljšega 

doseganja zastavljenih in načrtovanih ciljev. Navajanje učencev za 

prevzemanje lastne odgovornosti za svoje učenje.   

ŽEPNA PRAVLJICA Vsaj enkrat mesečno smo izvedli prvo BUS - Žepno pravljico. Učenci so 

pravljico poslušali, si jo narisali in doma čim večkrat pripovedovali. S 

tem so si bogatili besedni zaklad, urili sposobnost pripovedovanja in 

postavljali temelje začetnemu branju. 

OSTALE DEJAVNOSTI Sodelovanje v projektih šole (Zdrava šola, Erasmus+, Unesco šola, 

Zmagujmo z vrednotami, Kulturna šola). 

 

 

 

 

 

  



OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2018/19 

 

5 

2. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 
 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Nina Antonija Bratkovič, Lado Bratuša, Pia 

Gomboc, Lara Kramberger, Tijana Kramberger, Gaj 

Lorenčič, Ana Rajšp, Lucija Rengeo, Nik Smrekar, 

Ema Srt, Meg Srt, Melissa Šlebinger, Timotej 

Vogrinec 

 
 
Usvojili bralno značko. 

 

ŠPORTNA ZNAČKA – ZLATI SONČEK Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Gaj Lorenčič Velika modra medalja 

Mateo Wacogne Soto Velika modra medalja 

Lado Bratuša Velika modra medalja 

Nik Smrekar Velika modra medalja 

Lara Kramberger Velika modra medalja 

Meg Srt Velika modra medalja 

Ostali Diploma  

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Lado Bratuša Bronasto Vegovo priznanje 

Pia Gomboc Bronasto Vegovo priznanje 

 

CANKARJEVO PRIZNANJE - MEHURČKI Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Tijana Kramberger Cankarjevo priznanje 

Pia Gomboc Cankarjevo priznanje 

Lado Bratuša Cankarjevo priznanje 

Meg Srt Cankarjevo priznanje 

Lucija Rengeo Cankarjevo priznanje 
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CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Bratkovič Nina Antonija 

Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 

ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 

Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 

srečanje pevskih zborov. 

Erdeljan Nina 

Gomboc Pia 

Kramberger Lara 

Kramberger Tijana 

Rajšp Ana 

Rengeo Lucija 

Šlebinger Melissa 

 

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - KRESNIČKA Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Lado Bratuša Priznanje 

Gaj Lorenčič Priznanje 

Tijana Kramberger Priznanje 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Lado Bratuša 2. mesto in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz konstruktorstva in 

tehnologije obdelav, v kategoriji konstruiranje z LEGO gradniki  

1. mesto in Zlata sovica na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije 

obdelav, v kategoriji konstruiranje z LEGO gradniki 

Nik Smrekar 4. mesto na regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije obdelav, v 

kategoriji konstruiranje z LEGO gradniki 

 

ŽOGARIJA, SPRETNOSTNE IGRE, NOGOMET Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Meg Srt Sodelovanje na prireditvi 
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

OTROCI ZA VARNOST V 

PROMETU 

Sodelovanje pod okriljem organizacije Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje ˝Otroci za varnost v prometu˝, ki je potekala v mesecu novembru 

2018 – mesecu preprečevanja odvisnosti. Seznanitev in predstavitev teme: 

odrasli, alkohol in promet, risanje sporočil odraslim na dano tematiko.  

ČISTI ZOBJE Vsakodnevno umivanje/ščetkanje zob po malici in mesečno ščetkanje ob 

kontroli medicinske zobne sestre ZD Gornja Radgona.  

Že drugo leto zapored zmagovalci šolskega tekmovanja za čiste zobe ob 

zdravi hrani, ki ga podeljuje Stomatološka sekcija Slovenije.  

TEDEN PISANJA Z ROKO Mi drugošolci in naši starši smo na prazen list papirja napisali s tiskanimi 

črkami: ˝To je moja pisava. Nihče drug nima take.˝ In na koncu smo se 

podpisali. 

ŽIVEL JE SVOJE SANJE Sodelovanje v šolskem likovnem natečaju, skozi barve in različne likovne 

tehnike, smo izrazili svojo kreativnost ob ustvarjanju stripovske zgodbe. 

Razredni nagrajeni izdelki učenca: Meg Srt in Lado Bratuša. 

14. CICI UMETNIJA Likovni izdelek junaka moje najljubše pravljice na panjskih končnicah.  

DELUJ EKO – OHRANI 

ČEBELE IN SMREKO 

Osrednja tema natečaja je bilo vodilo zgodbe: ˝Sivka in Ferdo praznujeta 

Svetovni dan čebel.˝ Drugošolci so se skozi poučno metodiko popeljali v svet 

narave in čebel, ter se jim približali z razmišljanjem, kako pomembno je ˝že 

danes misliti na jutri.˝ 

POŠTAR PAVLI Pisanje in risanje, velikih in malih najlepših želja in voščil Božičku ob pomoči 

poštarja Pavleta.  

5. december 

MEDNARODNI DAN 

PROSTOVOLJSTVA 

Ker nam je mar. Povsod in za vsakogar. 

Drugošolci so se trudili in opravljali dobra dela doma. Drug drugemu so 

povedali in opisali, kaj in komu so dobrega naredili in seveda, kako so se ob 

tem počutili. Svoja dobra dela so beležili na listke, katere so lepili na 

razredni plakat, nato ga izobesili v avli šole. 

HUMANITARNOST Drugošolci smo se priključili različnim humanitarnim šolskim akcijam:  

 Zbirali smo hrano. 

 Božiček za en dan. 

 Zaigraj z nami. 

 Podarili smo velik zvezek ali dva, napisali smo razglednico in jo vstavili v 

zvezek. Zvezki so namenjeni otrokom v stiski iz socialno ogroženih družin. 

PODARITE NAM MODRO 

SRCE 

Ustvarjanje modrih src in vanj smo zapisali želje nekomu za lepšo 

prihodnost in še lepši svet za vse otroke sveta.  

ČUSTVA - ČUSTVENA 

PISMENOST 

Ob prebiranju, poslušanju in branju različnih zgodbic smo se urili v 

prepoznavanju svojih čustev, učenja le-teh, ter čustev drugih. Ob tem pa 
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smo razvijali empatijo, se učili ustreznega čustvenega reagiranja, odzivanja 

in reševanja čustvenih kriz v realnem svetu. 

FORMATIVNO 

SPREMLJANJE 

Spremljanje dosežkov učencev glede na cilje pouka. Uporaba rezultatov FS 

za načrtovanje nadaljnjega dela in pouka. Spremljanje in dojemanje 

sprotne povratne informacije z namenom še boljšega doseganja 

zastavljenih in načrtovanih ciljev, ter učenje razvijanja lastne strategije 

učenja. Navajanje učencev za prevzemanje lastne odgovornosti za svoje 

učenje.   

BRANJE IN RAZREDNA 

KNJIŽNICA 

Branje: FS spremljanje bralnega napredka na osnovi postopka spremljanja 

tekočnosti branja in razumevanja prebranega.  

Izposoja in beleženje prebranih knjig v razredni knjižnici, skupna evalvacija, 

pogovor o prebranem.  

SODELUJEM IN 

POMAGAM 

Izvedli smo aktivnosti za razvijanje prijateljstva in dobrih medsebojnih 

odnosov (skriti prijatelj) z učenci 7.razreda. V času veselega decembra smo 

se družili v delavnici izdelovanja božično-novoletnih okraskov. 

V mesecu aprilu smo se skupaj podali na ogled Negovskega gradu in 

pripravljenih razstav.  

OSTALE DEJAVNOSTI Sodelovanje v projektih šole (Zdrava šola, Erasmus+, Unesco šola, 

Zmagujmo z vrednotami), Varno s soncem, Festival inovativnosti in 

ustvarjalnosti 
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3. RAZRED 
 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 
 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Denis Ajlec, Lara Kozar, Miha Kramberger, Žan 

Kramberger, Tjaž Kukovec, Rene Merčnik, 

Tristan Pešić, Jakob Šipek, Špela Šipek 

 

Usvojili bralno značko. 

 

CICI VESELA ŠOLA Mentorica: Marija ŠEBJANIČ 

Vsi učenci Priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Rene Merčnik  

Bronasto Vegovo priznanje 
Jakob Šipek 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Rene Merčnik Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Rene Merčnik Cankarjevo priznanje 

Žan Kramberger Cankarjevo priznanje 

Jakob Šipek Cankarjevo priznanje 

Špela Šipek Cankarjevo priznanje 

 

T BALL SREČANJE SOSEDNJIH ŠOL Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Jakob Šipek  

 

3. mesto ekipno Denis Ajlec 

Žan Kramberger 

Rene Merčnik 
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TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - KRESNIČKA Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Rene Merčnik Priznanje 

Špela Šipek Priznanje 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Tristan Pešić Priznanje Regijskega tekmovanja iz konstruktorstva, v kategoriji 
konstruiranje z LEGO gradniki 

 

ŽOGARIJA, SPRETNOSTNE IGRE, NOGOMET Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Jakob Šipek Sodelovanje  na prireditvi                 

Miha Kramberger Sodelovanje na prireditvi 

Špela Šipek Sodelovanje na prireditvi 

Denis Ajlec Sodelovanje na prireditvi 

Rene Merčnik 1. mesto 

Žan Kramberger 1. mesto 

 

ŠPORTNA ZNAČKA – ZLATI SONČEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Denis Ajlec Velika zlata medalja 

Anej Črnjavič Diploma 

Aleks Kaučič Diploma 

Lara Kozar Diploma 

Miha Kramberger Diploma 

Žan Kramberger Velika zlata medalja 

Tjaž Kukovec Diploma 

Rene Merčnik Velika zlata medalja 

Tristan Pešić Diploma 

Jakob Šipek Velika zlata medalja 

Špela Šipek Velika zlata medalja 
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OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Kozar Lara Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 

ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 

Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko 

srečanje pevskih zborov. 

Pešić Tristan 

Šipek Špela 

 

LUTKOVNI KROŽEK Mentorica: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Jakob Šipek  

 

 

 

 

Območno in regijsko srečanje lutkovnih skupin 

Špela Šipek 

Miha Kramberger 

Tjaž Kukovec 

Žan Kramberger 

Lara Kozar 

Rene Merčnik 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Špela Šipek Sodelovanje na območnem  srečanju gledaliških 

skupin Pomurja - Čiruli za Sarino srečo. 

 
 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

TEDEN PISANJA Z ROKO Sodelovali smo v projektu, ki ozavešča pomen rokopisa in pisanja z roko -  
pisanje v lepopisu. Vsak učenec je zapisal rek:” To je moja pisava. Nihče 
drug nima take.˝ 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Sodelovali smo v projektu za širjenje bralne kulture. Prebrali smo 5 knjig iz 
priporočenega seznama, kreativno poustvarjali v Ustvarjalniku 1, ter se 
preizkusili v kvizu NMK. 

FORMATIVNO 
SPREMLJANJE 

Pri slovenščini in matematiki smo vpeljevali elemente formativnega 
spremljanja z načrtovanjem namenov učenja in oblikovanjem kriterijev 
uspešnosti. Navajali smo se na samovrednotenje in vrstniško vrednotenje 
ter tako prevzemali odgovornost za svoje učenje. 

ZMAGUJMO z 
VREDNOTAMI  

K uram oddelčne skupnosti smo vključevali vrednotne vzgoje in 
izkoriščanje priložnosti za vzgojno delovanje. Spoznavali smo delavnice in 
se pogovarjali na temo čustva in čustvena pismenost. Izvajali  smo tudi 
delavnice iz knjige Iskalci biserov. 
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OTROCI ZA VARNOST V 
PROMETU 

V okviru NIJZ smo likovno ustvarjali na temo  varnost v prometu, alkohol 
in otroci v prometu.  

BRALNI VEČER Branje knjig, projekt “menjaj knjigo in sanje”, kreativno poustvarjanje. 

ŠPORT ŠPAS Druženje treh generacij je zajemalo orientacijski pohod, demonstracijsko 
vaje oživljanja in predavanje o zdravi prehrani. 

SKRB ZA ZDRAVE IN 
ČISTE ZOBE 

Vsakodnevna skrb za zdrave in čiste zobe. Mesečno ščetkanje ob kontroli 
medicinske zobne sestre ZD Gornja Radgona. Seznanitev s pravilnim 
ščetkanjem zob, s pomembnostjo rednega obiska zobozdravnika in z 
ustrezno prehrano. 

BOŽIČKOVA POŠTA Pisanje novoletnih želja in voščil - s poštarjem Pavlijem do Božička. 

HUMANITARNOST Udeležili smo se humanitarnih akcij: 

 Zbiranje  hrane za živali 

 Božiček za en dan 

 Pokloni zvezek 

 Zbiranje zamaškov 

VSAKODNEVNO BRANJE 
IN RAZREDNA KNJIŽNICA 

Izvajali smo vsakodnevno 10 min  branje knjig iz razredne knjižnice, v 
katero smo prinašali knjige po izboru učencev  ali brali revijalno gradivo. 

VARNO S SONCEM V preventivnem programu Varno s soncem smo spoznavali pomen 
pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. 

OSTALE DEJAVNOSTI Sodelovanje v projektih šole (Zdrava šola, Erasmus+, Unesco šola, 
Zmagujmo z vrednotami, Kulturna šola). 
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4. RAZRED 
 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Majda ROJKO 

Vsi učenci Usvojili bralno značko. 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Majda ROJKO 

Sara Režonja Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Majda ROJKO 

Patricija Vogrinec Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Mentorica: Majda ROJKO 

Patricija Vogrinec Bronasto priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Majda ROJKO 

Sara Režonja Bronasto Vegovo priznanje 

 

ŠPORTNA ZNAČKA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Anej Kozar Medalja bronasti Krpan 

Pia Bračič Medalja bronasti Krpan 

Ana Fekonja Medalja bronasti Krpan 

Sara Režonja Medalja bronasti Krpan 

Ostali učenci Diploma 

 

T BALL SREČANJE SOSEDNJIH ŠOL Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Pia Bračič  

 

3. mesto ekipno Patricija Vogrinec 

Manuel Maurič 
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TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - KRESNIČKA Mentorica: Majda ROJKO 

Patricija Vogrinec Priznanje 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Bračič Pia 

Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” ter na 

šolskih in lokalnih prireditvah. 

Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko srečanje 

pevskih zborov. 

Fekonja Ana 

Režonja Sara 

Vogrinec Patricija 

 

VESELA ŠOLA Mentorica: Majda ROJKO 

Sara Režonja Bronasto priznanje 

Patricija Vogrinec Bronasto priznanje 

 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

OTROCI ZA VARNOST V 

PROMETU 

V okviru NIJZ smo likovno ustvarjali na temo  alkohol in promet.  

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 smo okrasili eko smreko iz lepenke. Izhodišče natečaja je bila 

zgodba ˝Sivka in Ferdo praznujeta Svetovni dan čebel” . 

BRALNI VEČER Branje knjig, projekt “menjaj knjigo in sanje”, kreativno poustvarjanje. 

SKRB ZA ZDRAVE IN ČISTE 

ZOBE 

Tekmovanje za zdrave in čiste zobe. 

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

BRALNI POPOLDAN Branje knjig, kreativno poustvarjanje, kviz NMK, ogled filma, pogovor s 

pisateljico Vesno Radovanovič. 

TEDEN PISANJA Z ROKO Ozaveščanje pomena rokopisa in pisanja z roko, pisanje v lepopisu (˝To 

je moja pisava. Nihče drug nima take.˝). 

NAŠA MALA KNJIŽNICA Projekt za širjenje bralne kulture, branje knjig iz priporočenega seznama 
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v nadaljevanjih (3 knjige), kreativno poustvarjanje v Ustvarjalniku 2, kviz 

NMK. 

FORMATIVNO 

SPREMLJANJE 

Pri slovenščini in matematiki 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 temo čustva 

in čustvena pismenost. Izvedli  smo tudi dve delavnici 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. 

VARNO S SONCEM V sklopu sodelovanja z NIJZ MS v preventivnem programu Varno s 

soncem smo spoznavali pomen pravilne zaščite pred škodljivim 

delovanjem sončnih žarkov, si izdelali legionarsko kapo ... 

ŠOLSKI PARLAMENT Učenci so se družili in sodelovali z osmošolci, beležili petkove domače 

naloge, razmišljali, kaj si želijo v razredu, šoli izboljšati, spremeniti ... 

ŽIVEL JE SVOJE SANJE Sodelovali smo v šolskem likovnem natečaju in ustvarjali stripovske 

zgodbe in imeli dva razredna nagrajenca. 

ŠPORT ŠPAS Sodelovanje z ZD G. Radgona, gasilci, na orientacijskem pohodu z 

druženjem treh generacij. 

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

HUMANITARNE AKCIJE 
 

Zbirali in podarili smo zvezke, napisali razglednice za otroke socialno 

šibkih družin, sodelovali v akciji Božiček za en dan in  pridno zbirali hrano 

za zapuščene živali. 

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 …) 

BRALNI ODMOR Vsak petek smo imeli obvezni bralni odmor v razredni knjžnici, ostale dni 

pa prostovoljni bralni odmor. 

PODARI NAM MODRO 

SRCE 

Izdelali smo plakat z modrimi srci in željami za lepšo prihodnost  za vse 

otroke sveta. 
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DRUGE DEJAVNOSTI Sodelovali smo v projektih Unesco, Zdrava šola, v šoli v naravi pisali 

naravoslovni dnevnik, brali knjigo v nadaljevanjih, sodelovali na šolskih 

in krajevnih prireditvah ... 
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5. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Sonja JAGARINEC 

Zoja Gradiščaj  

 

 

Usvojile so  bralno značko. 

Tia Lucia Ornik 

Mia Srt 

Laura Šenekar 

Ines Marinič 

 

ŠPORTNA ZNAČKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Matic Senekovič Medalja srebrni Krpan 

Zoja Gradiščaj Medalja srebrni Krpan 

Ines Marinič Medalja srebrni Krpan 

Tia Lucia Ornik Medalja bronasti Krpan 

Nina Angelica Rovšček Soto Medalja bronasti Krpan 

Mia Srt Medalja Bronasti Krpan 

Laura Šenekar Medalja bronasti Krpan 

Ostali učenci Diploma 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Majda ROJKO 

Zoja Gradiščaj Bronasto priznanje 

Nina Angelica Rovšček Soto Bronasto priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Sonja JAGARINEC 

Laura Šenekar  

Bronasto Vegovo priznanje 
Zoja Gradiščaj 

Tia Lucija Ornik 
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TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Mentorica: Majda ROJKO 

Zoja Gradiščaj Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Majda ROJKO 

Tia Lucia Ornik Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE “Kresnička” Mentorica: Majda ROJKO 

Tia Lucia Ornik Priznanje 

Zoja Gradiščaj Priznanje 

 

LEGO DACTA Mentorica: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Nejc Smrekar 4. mesto na Regijskem tekmovanju iz konstruktorstva, v kategoriji 

konstruiranje z LEGO gradniki 

 

KONSTRUKTORSTVO IN 

TEHNOLOGIJA OBDELAV 

Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Nina Angelica Rovšček Soto 9. mesto na Regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije 

obdelav, v kategoriji T1 - papir 

 

KOLESARSKI IZPIT Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Vsi učenci Kolesarska izkaznica 

 

T BALL SREČANJE SOSEDNJIH ŠOL Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Zoja Gradiščaj  

 

 

 

 

3. mesto ekipno 

Nina Angelica Rovšček Soto 

Lea Pucko 

Ines Marinič 

Nejc Smrekar 

Nikola Čuček 

Osho Roschmann 
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ŽOGARIJA, SPRETNOSTNE IGRE Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Zoja Gradiščaj 1.  mesto 

Matic Senekovič 1.  mesto 

Nina Angelica Rovšček Soto 1.  mesto 

Nejc Smrekar Sodelovanje na prireditvi 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Tia Lucia Ornik  

 

 

Sodelovanje na območnem  srečanju gledaliških 

skupin Pomurja - Čiruli za Sarino srečo. 

 

Zoja Gradiščaj 

Lea Gjergjek Pucko 

Nina Angelica Rovšček Soto 

Osho Roschmann Soto 

Analiza Žižek 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Gjergjek Pucko Lea 

Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” ter na 

šolskih in lokalnih prireditvah. 

Usvojitev srebrne plakete za uvrstitev na regijsko srečanje 

pevskih zborov. 

Gradiščaj Zoja 

Ornik Tia Lucija 

Rovšček Soto Nina Angelica 

Žižek Analiza 

 

 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

TO SEM JAZ- 10 korakov do 

boljše samopodobe. 

Pri urah ODS smo izpeljali 3 delavnice iz sklopa knjige o samopodobi. Učenci 

so skozi delavnice spoznavali sami sebe, svoje osebnostne lastnosti in način,  

kako ustvarjajo odnose v skupini. Učili so se sprejemati in spoštovati sebe 

in druge, kako se postaviti zase ter razvijati lastno odgovornost. 

VREDNOTE V decembrskih dneh smo izvajali aktivnosti povezane z vrednotami. Namen 

delavnice je bil, da se zavedajo dejstva, da so okrog nas ljudje v stiski, 
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potrebni vsaj majhne pozornosti, nasmeha, pogovorov, obdarovanj in da 

lahko tudi mi sami k temu veliko prispevamo z majhnimi koraki. 

POKLONI ZVEZEK Večina učencev je sodelovala v akciji in poklonila zvezek s posvetilom. 

NMK S pomočjo knjižničarke smo realizirali bralno- ustvarjalne ure ter prebrali 4 

knjige. Zvežčič “Ustvarjalnik” nam je služil za popestritev idej in raznih 

dejavnosti po branju. 

OTROŠKI PARLAMENT Skozi celo šolsko leto smo aktivno sodelovali pri urah šolske skupnosti, v 

tabeli smo beležili, če so nam učitelji dajali domače naloge ob vikendih, 

sodelovali smo na zaključku parlamenta. Družili smo se  s prvošolčki in zanje 

pripravili dejavnosti v telovadnici ter jim brali v JV. 

ČISTI ZOBJE Med letom smo skrbeli za svoje zdravje in si pridno ščetkali zobe. Na šoli 

smo osvojili 2. mesto. Navada se bo obrestovala pri zdravju zob. 

TEDEN PISANJA Z ROKO Sodelovanje v šolskem projektu Pišem z roko smo obogatili tudi z obiskom 

v Občinski knjižnici v Gornji Radgoni, kjer smo se srečali z ustvarjalko Deso 

Muck, ki nam je v namen projekta podarila posvetilo in podpis. 

HUMANITARNE AKCIJE Med letom, največ pa v decembru, smo sodelovali v akcijah na šoli: zbiranje 

hrane za živali, Božiček za en dan, Pokloni zvezek, zbiranje zamaškov in  

baterij. 

DRUGE DEJAVNOSTI Sodelovali smo v projektih Erazmus +, Unesco, Zdrava šola, Zmagujmo z 

vrednotami, na raznih šolskih in krajevnih prireditvah. 

KOLESARSKI IZPIT Vsi petošolci so opravili kolesarski izpit in se s kolesi v začetku junija podali 

na kolesarski izlet v naši okolici. 

ŽIVEL SEM SVOJE SANJE Sodelovali smo v likovnem ustvarjanju stripovskih zgodb. 

FORMATIVNO 

SPREMLJANJE UČENCEV 

Pri nekaterih urah pouka je potekala formativna spremljava učencev, z 

oblikovanjem kriterijev in samovrednotenjem dosežkov.   

VARNO S SONCEM Skozi leto so dobili učenci veliko informacij o prednostih in nevarnostih 

pretiranega  izpostavljanja soncu.  

VZGOJA ZA ZDRAVJE Predavanje o sodobnih pasteh družbe- odvisnostih, ki je bil  izveden s strani 

ZD G. Radgona. 

ŠPORT ŠPAS Druženje treh generacij je zajemala orientacijski pohod, demonstracijo vaje 

oživljanja in predavanje o zdravi prehrani. 

 

         

 

  



OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2018/19 

 

21 

  



OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2018/19 

 

22 

6. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Jaka Elbl  

Usvojila bralno značko. 
Ines Kaučič 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Ines Kaučič Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Katrin Kaučič Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Ines Kaučič Bronasto priznanje 

 

KRESNIČKA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Katrin Kaučič Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE OŠ EKIP IZ PRVE POMOČI Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Ines Kaučič  

Na območnem tekmovanju - ekipno 1. mesto 

Uvrstitev na državno tekmovanje Katrin Kaučič 

Tia Bračič 

 

ATLETIKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Kris Horvat 3. mesto v disciplini 600m na medobčinskem tekmovanju 

Katrin Kaučič 6. mesto v disciplini  skok v daljino na medobčinskem tekmovanju 

 

ŽOGARIJA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Kris Horvat Sodelovanje na prireditvi 
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ŠPORTNA ZNAČKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Katrin Kaučič Medalja zlati Krpan 

Tija Bračič Medalja zlati Krpan 

Kris Horvat Medalja srebrni Krpan 

Vsi ostali  Diploma 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Ines Kaučič  

Sodelovanje na območnem  srečanju gledaliških 

skupin Pomurja - Čiruli za Sarino srečo. Katrin Kaučič 

Tia Bračič 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Bračič Tija 

Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” ter na 

šolskih in lokalnih prireditvah. 
Kaučič Ines 

Kaučič Katrin 

 

ŠOLSKI ANSAMBEL Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Bračič Tija 

Sodelovanje na šolskih in lokalnih prireditvah. 

Hvalič Amadej 

Kaučič Ines 

Kaučič Katrin 

Kramberger Luka 

 

PROSTOVOLJCI Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Tija Bračič, Luka Kramberger, Gašper Rengeo, 

Katrin Kaučič, Ines Kaučič 

učna pomoč,  

sodelovanje pri različnih akcijah na šoli,  

obisk starejših občanov 
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

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. 

HUMANITARNOST Priključili smo se različnim humanitarnim akcijam na šoli: zbirali smo hrano 

za pse in muce, pokloni zvezek, Božiček za en dan, Zaigraj z nami… zbiranje  

zvezkov in drugih šol. potrebščin za otroke iz socialno šibkih družin. 

VARNI NA INTERNETU Osveščanje in izobraževanje, kako varno, odgovorno in koristno uporabljati 

internet in mobilne naprave.  

SODELUJEM IN POMAGAM Izvedli smo aktivnosti za razvijanje prijateljstva in dobrih medsebojnih 

odnosov (skriti prijatelj). V času veselega decembra smo organizirali smo 

druženje z učenci 2. razreda.  Pripravili so delavnico izdelovanja  različnih  

božičnih okraskov. 

NAUČIL SE BOM SMUČATI Vsi učenci so se udeležili zimske šole v naravi v CŠOD Planinka na Slivniškem 

Pohorju, ter se naučili smučati. 

SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE V okviru Slovenskega tradicionalnega zajtrka smo se pogovarjali o zdravi 

prehrani in pomenu zajtrka. Učenci so poslušali predavanje o odraščanju 

o dejavnikih tveganja ter varovalnih dejavnikih v adolescenci, ki so 

pomembni za zdravo rast in razvoj,  o spremembah v puberteti (telesnih, 

psihičnih..), ter kako se spoprijeti z odraščanjem in s spremembami v 

razvoju.  

OSTALE DEJAVNOSTI Sodelovanje v projektih šole (Zdrava šola, Erasmus+, Unesco šola, 

Zmagujmo z vrednotami)  
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7. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Darjan Pešić Bronasto Vegovo priznanje in uvrstitev na državno 

tekmovanje 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Darjan Pešić Bronasto priznanje in uvrstitev na državno 

tekmovanje 

 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Jana Celcar Bronasto priznanje  

 

ŽOGARIJA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Jana Celcar Sodelovanje na prireditvi 

 

ATLETIKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Jana Celcar 3. mesto v disciplini vorteks na medobčinskem tekmovanju 

 

KONSTRUKTORSTVO IN 
TEHNOLOGIJA OBDELAV 

Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Darjan Pešić 
 

11. mesto na Regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije 
obdelav, v kategoriji T3 – umetne mase 

Jana Celcar 13. mesto na Regijskem tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije 
obdelav, v kategoriji T3 – umetne mase 

 

PROSTOVOLJCI Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Jana Celcar, Naja Kramberger, Blaž Kaučič učna pomoč,  

sodelovanje pri različnih akcijah na šoli,  

obisk starejših občanov 
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

HUMANITARNOST Pridružili smo se vsem akcijam, ki so bili izvedene v šoli: zbiranje hrane 

za živali, Podari zvezek, Božiček za en dan... 

SAFE.SI Pogovarjali smo se o varnosti na internetu ter si ogledali material, ki je 

na spletni strani. Za starše je bilo izvedeno predavanje.  

PROJEKT RASTEM S KNJIGO Učenci so se udeležili delavnice v knjižnici Gornja Radgona. Pri ODS smo 

izvedli skupno branje knjige, ki so jo prejeli (Avtobus ob treh) ter nato 

izvedli tudi skupno učno uro z učiteljico slovenščine. 

PROJEKTI NA ŠOLI V okviru ODS smo izvedli različne dejavnosti, v zvezi s projekti na šoli in 

sicer na temo vrednot, Unesco šole, Erasmus+ (dva učenca iz našega 

razreda sta bila tudi na izmenjavi v Nemčiji).  

ŠOLSKI PARLAMENT Izvedli smo vse načrtovane aktivnosti. Najbolj je izstopalo druženje z 

učenci 2. razreda, s katerimi smo si ogledali grad in Trstenjakovo sobo, 

izdelovali okraske, se igrali in gledali film.  
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8. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Anej Kramberger Bronasto Vegovo priznanje 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Nuša Vogrin Bronasto in srebrno priznanje 

 

PREGLOVO TEKMOVANJE - KEMIJA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Nuša Vogrin Uvrstitev na državno tekmovanje 

 

TEKMOVANJE - ANGLEŠČINA Mentorica: Mateja ŠAJHAR 

Maja Vogrin Bronasto priznanje 

 

KONSTRUKTORSTVO IN 

TEHNOLOGIJA OBDELAV 

Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Tadej Klobasa in Jure 

Ješovnik 

5. mesto na Regijskem tekmovanju iz Konstruktorstva in tehnologije 

obdelav v kategoriji T2 - les 

Mihael Maurič in Anej 

Kramberger 

5. mesto na Regijskem tekmovanju iz Konstruktorstva in tehnologije 

obdelav v kategoriji T4 - kovine 

 

ŠTEFANOVO TEKMOVANJE - FIZIKA Mentorica: Angela STAJNKO 

Nuša Vogrin 
Bronasto priznanje in uvrstitev na regijsko 

tekmovanje 

 

ATLETIKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Nuša Vogrin 2. mesto v disciplini skok v daljino na medobčinskem tekmovanju 

Andreja Potrč 2. mesto v disciplini vorteks na medobčinskem tekmovanju 

Anej Kramberger 6. mesto v disciplini vorteks na medobčinskem tekmovanju 
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BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Tai Nerat Tomc  

Usvojili bralno značko. 
Andreja Potrč 

Nuša Vogrin 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Juršnik Melani 

Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 

ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 
Potrč Andreja 

Vogrin Maja 

 

DRAMSKI KROŽEK Mentorica: Petra STAROVASNIK DUMIĆ 

Nuša Vogrin 
 

Sodelovanje na območnem  srečanju gledaliških 

skupin Pomurja - Čiruli za Sarino srečo. 

 

 

PROSTOVOLJCI Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Melani Juršnik, Maja Kaučič, Nuša Vogrin, 

Andreja Potrč, Tai Nerat Tomc, Lenart Žižek 

učna pomoč,  

sodelovanje pri različnih akcijah na šoli,  

obisk starejših občanov 

 

 

RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

POKLICNA ORIENTACIJA Učenci so se seznanjali z možnostjo šolanja na srednji šoli, spoznavali 

so različne programe in poklice, v največji meri pa spoznavali sebe in 

svoje želje. 

MEDOSEBNI ODNOSI Predavanje je bilo izvedeno v sodelovanju z ZD GR. Učenci so se 

spoznali z dejavniki, ki vplivajo na medosebne odnose. 

Za krepitev socialne in čustvene samopodobe smo izvedli delavnice v 

sodelovanju s svetovalnim centrom MB. Delavnice so jim dale 

spoznanja o tem, kako razumeti, upoštevati in spoštovati druge, 

reševati medosebne odnose in kako razumeti svoja čustva in se odzivati 

nanje. 

 V času veselega decembra smo izvedli aktivnosti za razvijanje 

prijateljstva (skriti prijatelj) in organizirali druženje z učenci 3. razreda, 

s katerimi smo igrali družabne igre in brali pravljice.  
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VARNI NA INTERNETU Osveščanje in izobraževanje, kako varno, odgovorno in koristno 

uporabljati internet in mobilne naprave. Učenci so izdelali plakat; 10 

pravil za varno rabo interneta in dobili dodatne koristne informacije na 

delavnicah Safe.si. Za starše je bilo izvedeno predavanje.  

HUMANITARNOST Priključili smo se humanitarnim akcijam na šoli; Pokloni zvezek, Božiček 

za en dan, Zaigraj z nami, zbiranje hrane za živali v azilu…  

OSTALE DEJAVNOSTI Sodelovanje v projektih šole. Za tradicionalni slovenski zajtrk smo 

okrasili jedilnico in pripravili pogrinjke za goste in učence šole. 

SKUPNA VEČERJA V okviru tehniškega dneva so učenci pripravili skupno romantično 

večerjo za stare in delavce šole. 
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9. RAZRED 

DOSEŽKI IZ TEKMOVANJ 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Tina Pintarič Bronasto in srebrno Cankarjevo priznanje 

Alenka Senekovič Bronasto Cankarjevo priznanje 

 

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Miha Škoda Bronasto Vegovo priznanje in srebrno priznanje na 

državnem tekmovanju 

 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Qantu Angelina Rovšček Soto Bronasto priznanje in uvrstitev na državno 
tekmovanje 

 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE Mentorica: Blanka MLAKAR 

Qantu Angelina Rovšček Soto Bronasto priznanje 

 

BRALNA ZNAČKA Mentorica: Jerica GOLOB PETERKA 

Tina Pintarič Zlata bralka 

Qantu A. Rovšček Soto Zlata bralka 

Alenka Senekovič Zlata bralka 

Lana Smrke Zlata bralka 

 

PROTEUSOVO TEKMOVANJE - BIOLOGIJA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Alenka Senekovič Srebrno priznanje 

 

PREGLOVO TEKMOVANJE - KEMIJA Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Tina Pintarič Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje 

Miha Škoda Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA O 

SLADKORNI BOLEZNI 

Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Lana Smrke Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje 

Tina Pintarič Bronasto priznanje  

Alenka Senekovič Bronasto priznanje 

Julija Strajnšak Bronasto priznanje 

 

ŠTEFANOVO TEKMOVANJE - FIZIKA Mentorica: Angela STAJNKO 

Miha Škoda Bronasto priznanje in uvrstitev na regijsko tekmovanje 

 

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE Mentor: Matej KRANER 

Miha Škoda Srebrno priznanje 

Tina Pintarič Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE Mentor: Matej KRANER 

Miha Škoda Srebrno priznanje 

Tina Pintarič Bronasto priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE Mentorica: Mateja ŠAJHAR 

Miha Škoda 
Zlato priznanje na državnem in srebrno priznanje 

na območnem tekmovanju 

Lana Smrke Bronasto priznanje  

Tina Pintarič Bronasto priznanje  

 

TEKMOVANJE OŠ EKIP IZ PRVE POMOČI Mentorica: Jelka ŽURMAN 

Lana Smrke  

 

Na območnem tekmovanju - ekipno 1. mesto 

Uvrstitev na državno tekmovanje 

Tina Pintarič 

Maša Mikl 

Qantu A. Rovšček Soto 
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ATLETIKA  Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Tina Pintarič 2. mesto v disciplini 300m na medobčinskem 

tekmovanju 

 

ŽOGARIJA Mentorica: Vesna PINTARIČ 

Miha Škoda Sodelovanje na prireditvi 

Tina Pintarič Sodelovanje na prireditvi 

Lana Smrke Sodelovanje na prireditvi 

Nejc Iskra Sodelovanje na prireditvi 

Maša Nikl Sodelovanje na prireditvi 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Breznik Amanda 

Sodelovanje na reviji pevskih zborov “Čriček poje” 

ter na šolskih in lokalnih prireditvah. 

Nikl Maša 

Rovšček Soto Qantu Angelina 

Senekovič Alenka 

 

ŠOLSKI ANSAMBEL Mentor: Aleksander ŠIJANEC 

Breznik Amanda 

Sodelovanje na šolskih in lokalnih prireditvah. 

Iskra Nejc 

Nikl Maša 

Rovšček Soto Qantu Angelina 

Senekovič Alenka 

Strajnšak Julija 

 

PROSTOVOLJCI Mentorica: Evgenija PETERNEL 

Tina Pintarič, Lana Smrke, Qantu Angelina 

Rovšček Soto, Breznik Amanda, Nikl Maša, 

Senekovič Alenka, Julija Strajnšak 

učna pomoč,  

sodelovanje pri različnih akcijah na šoli,  

obisk starejših občanov 
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RAZREDNE AKTIVNOSTI 

 

Priprava srečelova Učenci so pri lokalnih podjetjih zbirali donacije s katerimi so organizirali 

srečelov. Zbrani denar so porabili za pripravo valete. 

Organizacija valete Učenci so s pomočjo učiteljev pripravili kulturni program za valeto. 

Humanitarnost Priključili smo se humanitarnim akcijam na šoli; Pokloni zvezek, Božiček za 

en dan, Zaigraj z nami, zbiranje hrane za živali v azilu…  

Ostale dejavnosti Sodelovanje v projektih šole (Zdrava šola, Erasmus+, Unesco šola) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova                 Šolsko leto 2018/19 

 

34 

 
ŠOLSKI PROJEKTI 

 

UNESCO ŠOLA                                                                                    Vodja projekta: Matej KRANER 

SKUPAJ ZA 

PRAZNIKE – pilotski 

projekt 

 

 

Mentorici aktivnosti: Petra STAROVASNIK DUMIĆ, Evgenija PETERNEL 

V mesecu decembru 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. 

BRALNI VEČER in 

BRALNI POPOLDAN 

 

Mentorica aktivnosti: Majda ROJKO 

Tudi v letošnjem šol. letu smo nadaljevali s tradicijo bralnih večerov/popoldnevov, 

in sicer smo v oktobru uspešno izvedli bralni večer, ki je poleg pravočasno 

opravljene bralne značke bil vstopnica za bralni popoldan v mesecu maju. Poleg 

bralnih dejavnosti smo poustvarjali, izvedli kviz NMK (Naša mala knjižnica), si 

izmenjali prinešene knjige, ogledali fim Mia in mali lev, obiskali pisateljico Vesno 

Radovanovič ... 

PROJEKT MEJA Mentor aktivnosti: Matej KRANER 

V petek, 21. 9. 2018, so se trije devetošolci z mentorjem udeležili mednarodnega 

projekta Meja, ki je potekal ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje v Cerju pri 

Novi Gorici. Tako smo vse UNESCO ASPnet šole iz Slovenije obeležile mednarodni 

dan miru. Srečanje je organizirala Gimnazija Nova Gorica v sodelovanju z društvom 

TIGR, Občino Miren – Kostanjevica in DPŽ Miren Orehovje. Prireditelji so za učence 

pripravili uvodno predavanje, kateremu je sledilo delo po delavnicah. Qantu in Anže 

sta se udeležila zgodovinsko-umetniške delavnice. Amanda se je podala po Poti 

miru in raziskovala zahodni rob kraške planote. Dogodek se je zaključil s slavnostnim 

govorom nacionalnega koordinatorja UNESCO šol, gospoda Jožeta Bogataja in 

sajenjem drevesa miru. 

ŽIVIMO SKUPAJ 

 

Mentor aktivnosti: Matej KRANER  

Učenke Melani Juršnik, Andreja Potrč in Maja Vogrin so se udeležile delavnic na OŠ 

Kapela. Projekt Živimo skupaj temelji na medgeneracijskem druženju s poudarkom 

na solidarnosti do starejših občanov in ohranitvi kulturne dediščine. Učenke so 

sodelovale na delavnicah v katerih so urejale vrt, spoznavale gozd in izdelovale 

izdelke iz odpadnega materiala. 
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VESELJE DO 

ZNANOSTI 

Mentorica aktivnosti: Blanka MLAKAR 

Letos smo se prvič udeležili nacionalnega UNESCO projekta Veselje do znanosti, ki 

ga organizira vsako leto Gimnazija Celje center. S projektom šola obeleži dan 

znanosti za mir in razvoj. Osnovnošolcem zadnjega triletja projekt približa 

naravoslovno znanost, jo poskuša narediti zanimivo in privlačno ter mlade usmerja 

v raziskovanje in samostojno odkrivanje naravoslovja. 

Devetošolci Miha, Alenka in Julija so tako imeli možnost sodelovati v delavnicah, 

kjer so sestavljali pesmi - haiku, programirali računalniško igrico z Micro:biti in 

izvajali različne kemijske eksperimente. Povabljeni pa smo bili tudi v Narodni dom, 

kjer smo si ogledali izjemno glasbeno-gledališko predstavo Tesla. 

ZELIŠČA IN ŠOLSKI 

VRTIČEK – pilotski 

projekt 

 

Mentorici aktivnosti: Marija ŠEBJANIČ 

Učenci 1. in 2.. razreda so urejali zeliščno in zelenjavno gredico. Posejali so korenje, 

solato, paradižnik in baziliko. Spoznali so različna zelišča, porezali drobnjak in 

pripravili okusen namaz. Posadili so jagode in jih z veseljem obirajo. 

PLATFORMA 

RAZNOLIKOSTI - 

prehrana 

Mentorica aktivnosti: Mateja ŠAJHAR 

Kot šola smo tudi letos sodelovali pri Unesco projektu OŠ Fokovci z naslovom 

Platforma raznolikosti. Ker je letošnja tema povezana s hrano, so za projekt 

pripravili delavnice na SŠGT Radenci, ki so potekale na Svetovni dan hrane, 16. 

oktobra. Delavnice so obiskali Maša, Jakob in Nejc iz 9. razreda. Najprej so v kuhinji 

pomagali pri pripravi jedi, nato pa so se preizkusili tudi kot natakarji in pripravili 

pogrinjek za svečano kosilo. Kot vedno je bilo v ospredju druženje z ostalimi Unesco 

šolami iz Pomurja. 

PROSTOVOLJSTVO 

in projekt 

POŠLJIMO SAPICO 

PRIJATELJSTVA 

Mentorica aktivnosti: Evgenija PETERNEL 

Naša šola je mala šola, ki je v majhnem kraju. Zato se trudimo biti nitka, ki povezuje 

različne generacije ter različna društva v našem šolskem okolišu. Z izvedenimi 

aktivnostmi poudarjamo pomen šole v kraju.  Leta že obiskujemo osamljene 

starejše ljudi, ki nas vsakega decembra nestrpno pričakujejo. Mnogim je obisk 

prostovoljcev učencev in prostovoljcev odraslih (članov društva upokojencev, članic 

RK in Turističnega društva v kraju, predstavnikov staršev ter gasilcev) pomeni 

pomemben mejnik v letu, trenutek, ko čutijo, da niso pozabljeni. Otrokom pa je to 

neprecenljiva izkušnja kako malo je potrebno, da sočloveka osrečimo. Tudi v sami 

šoli so vpeljane številne dejavnosti, ki povezujejo učence različnih starosti, 

medrazredna srečanja in medvrstniška učna pomoč. S sodelovanjem v akciji Pišem 

za pravice opozarjamo na kršitve človekovih pravic v Sloveniji in po svetu... 

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. 
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SKUPAJ Z NAMI Mentor aktivnosti: Samo ZELKO 

Šestošolke Kaučič Ines, Kaučič Katrin in Bračič Tija so z likovni slikarskimi deli 

sodelovale na nacionalnem likovnem natečaju Rajka Slapernika (likovni ex tempore) 

z naslovom “Umetnost v športnem duhu” - projekt “Skupaj z nami”, ki je potekalo 

31. Maja - “Dan športa”.       

Unesco priložnost: 
STARA igr(ač)a ZA 
NOVO veselje  
 

Mentorica aktivnosti: Petra STAROVASNIK DUMIĆ  

Učenci so prinesli svoje igrače ter različne didaktične igre, si jih nekaj izmenjali, 

ostalo pa podarili na humanitarni akciji.  

IZBOLJŠAMO 
ODNOS DO HRANE  
 

Mentorica aktivnosti: Mateja VODENIK PANGERŠIČ  

Razmišljali smo o našem izboljšanju odnosa do hrane, ki ga imamo kot šola, da bi 

pri učencih dvignili čut odgovornosti do hrane. Prepričana sem, da lahko vsak 

učence naše šole pripomore k izboljšanju odnosa do hrane z čutom odgovornosti 

do zavržene hrane. Zavedam se, da je učence potrebno vzpodbujati in pri tem 

uporabiti različne načine in metode dela, ki bodo zanje zanimivi, privlačni in 

predvsem drugačni. Gre za majhne, a pomembne korake, pri katerih se obrestuje 

vztrajnost. 

Že star slovenski pregovor pravi, kar se Janez nauči, to Janez tudi zna, nam pa 

sporoča, da je za učenje določenih vzorcev potrebno poskrbeti dovolj zgodaj z 

namenom večjega osveščanja najbolj ranljive populacije – učencev v osnovni šoli. Iz 

tega sem izhaja, da je potrebno izvesti čim več izobraževalnih delavnic na temo 

HRANA ( izvedene ure ODS-ja, DD, predavanje s strani ZD Gornja Radgona, Centra 

za krepitev zdravja, predavanje je izvedla gospa Petra Felkar Vogrinčič dipl. inž. 

Prehrane z naslovom Zdrava prehrana šolskega otroka).Uvedli smo tudi metodo 

zmanjševanja odpadne hrane, za katero smo še odločili skupaj na Šolski skupnosti. 

Učenci so naredili plakat na temo hrana-odpadna hrana. Prav tako so tudi sodelovali 

pri sestavi jedilnikov, kot vodja šolske prehrane sem vse učence šole poprosila za 

pomoč pri oblikovanju šolskih jedilnikov, to sem izvedla 2x letno, učenci so na 

pripravljene liste zapisali tri jedi, ki bi jih dodali na jedilnik in tri jedi, ki bi jih želeli 

črtati z jedilnika, analizo sem jim predstavila na Šolski skupnosti, predstavniki 

razredov pa so jo predstavili vsak v svojem razredu. Z dogovori z razredniki smo 

posebej obeležili Svetovni dan hrane in Svetovni dan boja proti revščini, učenci OPB 

so pripravili stojnice, prinesli različno sadje in zelenjavo in so jih prodajali za gumbe, 

kot v pravljici…V jedilnici sem izobesila napise Pravila obnašanja v jedilnici. Pri 

načrtovanju jedilnikov sem velik poudarek dala načrtovanju obrokov v naši prehrani 

ob upoštevanju njihovih predlogov z željo zmanjševanja odpadne hrane. Lahko 

zaključim, da je sistem izobraževanja in opozarjanja na pereč problem zavržene 

hrane v naši šoli dobro zastopan, postavlja pa se vprašanje posameznikove 

odgovornosti in uporabe vsega tega znanja v praksi. 

Učencem je potrebno privzgojiti dejstvo, da hrana v zadostnih količinah ni 

samoumevna dobrina in da je potrebno z njo ravnati odgovorno. Verjamem, da 

bomo tudi v naslednjem šolskem letu nadaljevali z začrtanimi smernicami našega 

izboljšanja odnosa do hrane. Odpadna hrana je žal še vedno tema, ki ji lahko redno 
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spremljamo v medijih. V zadnjih letih so bile večkrat izpostavljene tudi prevelike in 

nesprejemljive količine zavržene hrane na osnovnih šolah. Seveda, glede omenjene 

tematike tudi naša šola ni izjema. Prepričana sem, da lahko vsak učenec naše šole 

pripomore k zmanjšanju količine zavržene hrane. Le vzpodbujati jih je potrebno, saj 

gre za majhne, a pomembne korake, pri katerih se obrestuje vztrajnost! 

SKUPNA VEČERJA Mentorica aktivnosti: Evgenija Peternel 

Učenci osmega razreda so v sklopu tehniškega dneva ob pomoči kuharja pripravili 

večerjo za starše in učitelje. 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 si za temo izbrali romantično večerjo. Načrtovali so program, razdelili so si 

zadolžitve, skupaj s kuharjem so se dogovorili za jedilnik. Sodelovali so pri pripravi 

vseh jedi in postrežbi. Postregli so predjed – zeleno solato z jajci, pršutom, 

češnjevim paradižnikom in mozzarello, mesne zvitke s kruhovim kipnikom in 

krompirjevimi štruklji z dvema omakama, pana coto, mavrične ladjice in tortice. Pri 

vseh jedeh so se posvetili dekoriranju. 
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KULTURNA 

ŠOLA 

Vodja projekta: Helena ŠAMPERL PETROVIČ 

Kot kulturna šola smo tudi v šolskem letu 2018/19 izvedli veliko kulturnih dogodkov 

znotraj šole in izven nje. Sodelovali smo tudi z ožjo in širšo lokalno skupnostjo. 

Skupno smo izvedli sedemnajst kulturnih prireditev in naj omenim samo nekatere, 

kot so Prireditev za ostarele, Miklavževanje, Pravljično mesto, Proslava pred 

slovenskim kulturnim praznikom, Dobrodelni koncert, Proslava pred dnevom 

državnosti in zaključku šolskega leta in še bi lahko naštevala.  

Na vseh kulturnih prereditvah so sodelovali učenci naše šole, ki so se odlično 

predstavili z različnimi kulturnimi točkami. Učenci so večkrat žrtvovali tudi svoj 

prosti čas za pripravo in samo udeležbo, saj so se kulturnih prireditev udeležili tudi 

ob vikendih. Vse kulturne 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 

V sklopu projekta Zdrava šola izvajamo različne dejavnosti za dosego pozitivnih 

sprememb na telesnem, duševnem in socialnem področju otrok. Rdeča nit v 

šolskem letu 2018/19 je gibanje, prehrana ter duševno zdravje. V povezavi z 

navedenimi vsebinami smo skozi različne projekte in dejavnosti spodbujali zdrav 

način življenja (promocija zdravja na delovnem mestu, druženje in skupne 

aktivnosti zaposlenih, tehnike sproščanja, meditacija), ponujali različne oblike 

sodelovanja s starši (Varno na internetu Safe.si, Zdrav življenjski slog), preventivne 

programe, namenjene zagotavljanju in krepitvi duševnega zdravja za učence in 

učitelje (zdravstveno vzgojne teme, Varno s soncem, Safe.si), skrbeli za zdravo in 

kakovostno prehrano (Vzgajano zelišča, tržnica sadja, zdravi namazi, kuharske 

delavnice) ter ozaveščali pomen zdravega načina preživljanja prostega časa 

(Uživajmo v zdravju, Šport špas, športna srečanja sosednjih šol, Žogarija, rekreativni 

odmor). Sodelovali in opravljali smo naloge v sklopu Unesco šole, Vrednotne vzgoje 

ter dejavnosti s področja prostovoljstva (peka peciva in obisk krajanov v 

predbožičnem času, nastop v domu starejših GR), humanitarnosti (Drobtinica, 

Podarite nam modro srce, Božiček za en dan, Zaigraj z nami, zbiranje hrane za živali, 

dobrodelni koncert za šol. sklad), medgeneracijskega sodelovanja (Božično – 

novoletne delavnice v oddelkih OPB, teden otroka v oddelkih OPB, izdelovanje 

starih otoških igrač, Šport špas) in ekologije (zbiranje kartuš, baterij in papirja).  

Zamaške, bilo jih je 7 vreč, smo letos zbirali  za OORK G. Radgona. V mesecu maju 

in juniju sodelujemo v Karitasovi akciji “Podari zvezek”, kjer zbiramo  zvezke in 

druge šol. potrebščine za otroke iz socialno šibkih družin. Skupno smo zbrali 88 

zvezkov ter veliko drugih šolskih potrebščin.  

Dejavnosti smo integrirali v vsakdanjo šolsko prakso v okviru dni dejavnosti, tedna 

otroka v OPB, razrednih ur in delavnic ter tako s povezovanjem vseh udeležencev v 

vzgojno izobraževalnem procesu še naprej uresničevali in sledili 12 ciljem, ki so 

enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol. 
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ERASMUS+ 
PROJEKT 

Vodja projekta: Blanka MLAKAR 

Po uspešno zaključenem prvem letu Erasmus+ projekta »Upaj si! Ohrani 

ravnovesje! Pojdi naprej!« v partnerstvu s 4 šolami iz Nemčije, Grčije, Poljske in 

Turčije smo na šoli aktivno zakorakali v drugo leto projekta. Letošnje šolsko leto je 

bilo namenjeno igram v vseh oblikah. 

V začetku oktobra, v Tednu otroka so se učenci v podaljšanem bivanju igrali stare, 

tradicionalne igre naših staršev, babic in dedkov. Učenci predmetne stopnje pa so 

v okviru Tehniškega dne sodelovali v štirih delavnicah: tehniški, računalniški, 

glasbeni in jezikovni. V tehniški delavnici so izdelovali različne igrače iz lesa, v 

jezikovni delavnici so nastale številne zabavne namizne igre za utrjevanje jezikovnih 

spretnosti v angleškem jeziku. V glasbeni delavnici so razvijali ustvarjalnost v igrah 

na steklenice, glasbene cevi in lesene škatle. Računalniško najbolj spretni učenci pa 

so se učili osnov programiranja in v okolju Scratch ustvarili svojo prvo računalniško 

igro. Vsi učenci so dan dejavnosti zaključili z zabavnimi športnimi igrami in igrami 

spretnosti na igrišču in v telovadnici. 

Lesene igrače, ki so nastale v tehniški delavnici in v okviru tehniškega krožka in 

izbirnega predmeta Obdelave gradiv les, smo razstavili tudi na Festivalu izum v 

Murski Soboti.  

V podaljšanem bivanju smo izvedli »igralni dan«, kjer so se učenci igrali namizne 

družabne igre (mikado, človek ne jezi se, dama, šah, mlin). Ob tem pa smo skupaj s 

partnerskimi šolami izdelali svojo skupno družabno igro Z Erasmus+ po Evropi. 

Učitelji so aktivnosti projekta umestili tudi v pouk, predvsem pri angleščini 

(jezikovne didaktične igre), športu (športne igre) in glasbeni umetnosti 

(koordinacijska igra s kozarčki).  

V tem šolskem letu so se učitelji v mesecu oktobru udeležili izobraževalnega tedna 

v partnerski šoli v Turčiji, meseca maja je pet učencev (Darjan Pešić, Blaž Kaučič, 

Qantu A. Rovšček Soto, Maša Nikl in Amanda Breznik) v spremstvu učiteljic potovalo 

v Nemčijo, v kraj Lauterhofen. Konec marca pa se je naša šola izkazala kot 

gostiteljica tridnevnega projektnega sestanka 9 učiteljev iz vseh štirih partnerskih 

držav.  
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DRUGI PROJEKTI 

 SPODBUJAJMO 
PRIJATELJSTVO 

                                        Mentorja projekta: Jerica GOLOB PETERKA, Matej KRANER  

Nacionalen projekt Spodbujamo prijateljstvo, katerega cilj nosi že sam naslov, je 

letos otroke spodbujal k razmišljanju o prijateljstvu! Rdeča nit natečaja je bil pogled 

otrok na prijateljstvo, prijatelje, kaj je bolj pomembno, kaj manj. V projektu so 

sodelovali sedmo in devetošolci, ki so vsak na svoj način oblikovali plakat, na 

katerem so skušali kar najbolj izvirno in nazorno prikazati rdečo nit projekta. 

Najpomembneje pa je to, da so sodelovali, se spodbujali in tkali nove vezi 

prijateljstva. 

ZBIRANJE HRANE 
ZA PROSTOŽIVEČE 
ŽIVALI 

                                        Mentorica aktivnosti: Majda ROJKO  

Z že tradicionalno akcijo zbiranja hrane za prostoživeče živali v Pomurju smo zbrali 
66 kg hrane. Predvsem so se izkazali mlajši učenci. 

OTROŠKI ŠOLSKI 
PARLAMENT 

Vodja projekta: Mateja ŠAJHAR 

V letošnjem šolskem letu nismo izvedli parlamenta v smislu predstavitev po 

razredih. Izvedli smo štiri srečanja v okviru Skupnosti učencev šole, na katerih smo 

planirali, opravili spremljanja in vmesne evalvacije dejavnosti v zvezi s temo Šolstvo 

in šolski sistemi. Na zadnjem sestanku Šolske skupnosti v lanskem šolskem letu smo 

tako izbrali 6 predlogov izboljšav. Te predloge je učiteljski zbor sprejel in tako smo 

v začetku meseca septembra pripravili akcijski načrt izboljšav. Te izboljšave so 

naslednje: uvedba rekreativnega odmora, dajanje domačih nalog ob petkih in pred 

praznikih, spremljava uporabe IKT, druženje med razredi zaradi izboljšanja 

medsebojnih odnosov, pouk na prostem, oblikovanje učilnice na prostem. V tem 

šolskem letu smo v okviru Šolske skupnosti spremljali, kako so se te izboljšave 

izvajale oz. kako so sprejete s strani učencev in učiteljev. Določene stvari so beležili 

učitelji (npr. koliko se pri pouku izvaja IKT), nekatere pa učenci (npr. kako pogosto  

dajejo učitelji domače naloge ob petkih in pred prazniki). V zvezi z zadovoljstvom z 

rekreativnim odmorom sta dve učenki 9. razreda pripravili seminarsko nalogo. 

Druženje med različnimi razredi je imelo namen izboljšati klimo med mlajšimi in 

starejšimi učenci. Družili so se različni razredi (npr. 1. razred in 5. razred, 2. razred 

in 7. razred itn.), ki so skupaj izdelovali okraske pred prazniki, se igrali športne in 

druge igre in tako naprej. Poleg planiranih dejavnosti smo izvedli še eno dodatno 

dejavnost in sicer spoznavanje poklicev na šoli. 

V mesecu maju smo izvedli še eno skupno srečanje na ravni šole, kjer so 

predstavnice 8. In 9. razreda predstavile skupno evalavcijo aktivnosti povezanih z 

letošnjo temo, za učence 1. triletja pa je bilo izvedeno predavanje Zlatka Šajharja 

na temo Otroci po svetu.  

ČISTILNA AKCIJA                                         Vodja projekta: Slavica TRSTENJAK  

V soboto, 6. aprila, je TD Negova – Spodnji Ivanjci organiziralo čistilno akcijo, v 

katero se je vključila naša šola. Pomembno je, da šola tudi kot vzgoja institucija 

spodbuja in nagovarja učence k skrbnemu odnosu do narave in preko tega k 
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aktivnemu državljanstvu, saj je skrb in odgovornost do čistega okolja  eden izmed 

kroskurikuralnih ciljev vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Učence smo želeli 

spodbuditi k čim večji udeležbi na čistilni akciji, zato se jim je obljubila nagrada za 

tisti razred, ki se bo čistilne akcije v največjem številu udeležil. Žal udeležba učencev 

ni bila velika, a vseeno so si učenci 2. razreda, z 80% udeležbo, priborili nagradni 

ogled risanke. 

RASTEM S KNJIGO Vodja projekta: Jerica GOLOB PETERKA  

V šolskem letu 2018/19 je v projektu sodelovalo 7 sedmošolcev. V mesecu 

novembru so imeli učenci najprej zobozdravstveni pregled, nato pa so še obiskali 

splošno knjižnico v Gornji Radgoni. 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. Vrnitev proti šoli je bila glasna, a zabavna. Ker je že 

utečena praksa, učenci vedo, da je to knjiga, ki jo morajo prebrati za domače branje. 

Nato smo začeli z dolgim branjem, kamor smo letos povabili še njihovo 

razredničarko. V učilnici smo uredili bralni kotiček, da bi bilo branje še prijetnejše. 

Občasno smo v svojo družbo povabili še druge učitelje, knjižničarko in ravnateljico. 

Takrat so debate bile še pestrejše in videne z druge perspektive.  

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 izposojali od njih in jo pripovedovali za bralno značko. Prav tako pa smo 

v svojo družbo povabili tudi tekmovalce za Cankarjevo priznanje, saj je bila to letos 

tudi »njihova« knjiga. 

MEDGENERACIJSKO 
SODELOVANJE – 
ŠPORT ŠPAS  

Vodja projekta: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

V okviru  projekta ŠPORT-ŠPAS, dan druženja in gibanja vseh generacij, smo na 

delovno soboto 25.5.2019 izvedli dejavnosti, ki so nas združevale, povezovale in 

zabavale. 

Najprej smo si ogledali prikazno vajo PGD Negova v sodelovanju NMP ZD Gornja 

Radgona, nato smo v jedilnici šole pozorno poslušali kratkima predstavitvama: 

-Temeljni postopki oživljanja pod vodstvom vodje reševalne službe ZD Gornja 

Radgona gospoda Zorana Petroviča, dipl. zdravstvenik. 

-Zdrava prehrana šolskega otroka, gospa Petra Felkar Vogrinčič, dipl. inž. prehrane. 

Po malici, katera nas je okrepčala, smo učenci od 1. do 5 razreda se podali na 

ORIENTACIJSKI TEK s starši, kjer smo si pridobivali nove izkušnje, kako se orientirati 

v naravi, krepili svoje zdravje in razvijali pravilen odnos do narave okrog nas. 

Učenci od 6. do 9. razreda pa so opravili KROS in s tem razvijali osnovne motorične 

sposobnosti. 

Z motom skupaj znamo in zmoremo, smo vsi zelo zadovoljno zaključili sobotno 

dopoldne, ki nam bo ostalo v lepem spominu. 
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RADI PIŠEMO Z 
ROKO 

Vodja projekta: Jerica GOLOB PETERKA 

Naša šola se je letos ponovno z velikim veseljem priključila festivalu učenja, in sicer 

pobudi Radi pišemo z roko. V tej pobudi je sodelovalo mlado in staro iz Negove in 

njene bližnje ter daljne okolice.  

Na šoli so v sklopu pouka potekale različne dejavnosti, akcijo pa smo obeležili od 

21. do 25. januarja 2019. Raziskovali smo slovensko pisavo, pisali voščila in apele, 

posvetila v knjige ter zbirali rokopise. Tako smo si pridobili rokopise staršev, tet, 

stricev …, učiteljev, medicinskih sester, zdravnikov … Najbolj pa so nas navdušili 

rokopis Boštjana Gorenca, rokopis znanega Negovčana Ivana Krambergerja, 

predvsem pa smo ponosni na zapisano pesem posebej za nas izpod peresa 

lokalnega pesnika Danija Rajha.  

V avli šole je bila razstava vseh pridobljenih in napisanih rokopisov ter izdelkov 

učencev. Ponosni smo na veliko zbirko le-teh, saj radi pišemo z roko. 

FESTIVAL IZUM Vodja projekta: Mateja VODENIK PANGERŠIČ 

Tudi letos se je naša šola, OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova udeležila Festivala 

Inovativnosti, Znanosti in Ustvarjalnosti mladih – IZUM 2018, katerega organizator 

je regionalni center ZOTKS s sedežem v M. Soboti. 

Festival se je odvijal od 21. – 23. novembra 2018 v trgovskem centru Maximus v 

Murski Soboti. 

Na razstavi ustvarjalnosti se je naša šola predstavila z izjemno ustvarjalnimi izdelki 

naših  učencev: fantov, ki obiskujejo krožek Lego Dacta in učencev izbirnega 

predmeta Obdelava gradiv.  

V četrtek, 22. novembra je potekala slavnostna akademija Zveze za tehnično kulturo 

RC M. Sobota, na kateri smo prejeli 1. mesto na razstavi ustvarjalnosti Mladi za 

napredek Pomurja, v kategoriji USTVARJALNA IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST ŠOL. 

NMK - NAŠA MALA 

KNJIŽNICA 

Vodja projekta: Majda ROJKO 

V okviru založbe Sodobnost smo se udeležili projekta branja in poustvarjanja  v 

“Ustvarjalniku 1 in 2”, branje knjig vključili tudi v Bralni večer in popoldan, 

sodelovali v kvizu o prebranih knjigah ... 
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PROJEKTI PODALJŠANEGA BIVANJA 

CICI VESELA 
ŠOLA 

Mentorica aktivnosti: Marija Šebjanič 

Sodelovali so učenci 1., 2. in 3. razreda. Spoznali so različne teme: Tudi pri nas 

pripovedujemo pravljice, denar po svetu, kako potujemo, veseli december, barve in 

vzorci v naravi in žuželke. Svoje znanje so s pomočjo ciciveselošolskih vprašalnikov 

preverili 19. 4. 2019. Vi so prejeli pohvalo in vrečko presenečenja. 

TEDEN OTROKA Mentorice aktivnosti: Učiteljice OPB 

Tema Tedna otroka je bila Prosti čas. Od 1. do 5. 10. so potekale različne dejavnosti. 

Pripravili smo kostanjev piknik z delavnicami. Gospod hišnik je poskrbel za peko 

kostanjev, gospod kuhar pa  spekel okusen krompir. Učiteljice smo pripravile 

delavnice, na katerih so si učenci skupaj s starši izdelali izdelke iz naravnih in odpadnih 

materialov. V okviru Erasmus + projekta smo se igrali igre naših dedkov in babic, si 

pripravili šolski kino s kokicami in se igrali igre s padalom.  

VZGAJAMO 

ZELIŠČA 

Mentorica aktivnosti: Marija ŠEBJANIČ, Jelka Bračič 

Učenci 1. in 2.. razreda so urejali zeliščno in zelenjavno gredico. Posejali so korenje, 

solato, paradižnik in baziliko. Spoznali so različna zelišča, porezali drobnjak in pripravili 

okusen namaz. Posadili so jagode in jih z veseljem obirajo. 

PODARITE NAM 
MODRO SRCE 

Mentorici aktivnosti:  Marija ŠEBJANIČ, Jelka BRAČIČ 

Učenci so izrezovali srca iz modrega papirja in vanje zapisovali želje za lepo prihodnost 

vseh otrok. Modra srca smo nalepili na okna in vrata naše šole.   

BOŽIČEK IN 
POŠTAR PAVLI 

Mentorica aktivnosti:  Marija ŠEBJANIČ 

V aktivnosti so sodelovali učenci od 1. in 2. razreda. Risali in zapisali so svoje želje ob 

novoletnih praznikih in jih poslali poštarju Pavliju. V zahvalo so prejeli pismo Poštarja 

Pavlija in majhna darila. 

PROJEKTI 
VEZANI  NA 
PRAZNIKE: 
VESELI 
DECEMBER, 
PUST, MATERINSKI 

DAN, POMLAD, … 

 
 

Mentorice aktivnosti: učiteljice OPB  

Tudi to leto smo združili skupine OPB in pripravi kreativno delavnico ob pričakovanju 

prazničnih dni. Učenci, starši in učitelji smo izdelovali namizni adventne venčke na 

krožniku, smrečice in palčke iz storžev ter veliko različnih  okraskov za okrasitev doma 

in učilnic. Ves december je bil praznično obarvan. 

Pred pustom so izdelovali pustne maske, spoznavali običaje, navade in tradicionalne 

pustne maske v našem kraju in po Sloveniji. 

V mesecu marcu so izdelovali rože iz papirja  ter pisali želje za mamice, babice, sestre. 

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.  

Z vsakodnevnim gibanjem, igranjem na prostem, pitjem dovolj tekočine in zaščito 

pred soncem so ne navajali na skrb za svoje zdravje.  
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Pripravila in uredila:  

Blanka Mlakar, svetovalna delavka  

v sodelovanju z učitelji šole 

 

 


