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V ŠOLSKEM LETU 2018/19 NA ŠOLI POUČUJEJO:
IME IN PRIIMEK
Jasmina Vučič
Tanja Hajdinjak
Sandra Glogovšek
Janja Leskovar
Barbara Šurbek Voglar
Valentina Baznik
Sergeja Beluhan
Lidija Vinkler
Martina Vogrin
Natalija Žveglič
Dušanka Filipič
Barbara Jordan
Drago Ivanšek
Lojzka Ivanšek
Alojz Blažič
Urška Jekler
Mojca Šterk
Nataša Baznik

RAZREDNIK
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
5. a
6. a

SLJ/BIO

6. b

BIO/NAR/GOS/ONA/SPH

7. a
7. b
8. a
9. a
9. b

Maja Dušič
Martina Kos
Tanja Lekić
Zvone Marolt
Bojana Mavri Pavlič
Blaž Milar
Asja Omerzu

PREDMET

6. b (nadomestna
razredničarka)

Andreja Petan
Irena Rimc Voglar
Mihaela Slovenc
Barbara Stopar
Tina Strnišnik
Tatjana Špan
Simona Omerzel
Iva Hrastovšek
Simona Kolman
Katja Urbanč

ZGO/GEO
SLJ, GOS
MAT/TIT/OGK/RVT
LUM/LS1/LS2/LS3
TJA
SLJ/DKE
OPB
KEM/BIO/NAR/OPB
ŠPO/IŠP/ŠSP
FIZ
MAT
DSP/OPB
ŠPO/PLE/ŠZS/NŠP
DSP/ISP/OPB
TJA od 1. do 5. r., DSP
TJN/NI3
OPB
MAT/RAČ
OPB/GOS/DSP
GUM
MAT/GUM/DSP
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Doroteja Bajc
Meta Habinc
Petra Hlačar Erman
Tanja Jamnik
Klavdija Kerin Božič
Tanja Kožar
Nina Pantić Čehajić
Estera Žibert

mobilna učiteljica
mobilna učiteljica
mobilna učiteljica
mobilna učiteljica
mobilna učiteljica
mobilna učiteljica
mobilna učiteljica
mobilna učiteljica

Zaposleni preko javnih del v šol. l. 18/19
Diana Veble

SPREMLJEVALKA (do decembra 2018)

Sandra Agrež

SPREMLJEVALKA (do decembra 2018)

Polona Kovačič

SPREMLJEVALKA OPP

Lidija Kosec

SPREMLJEVALKA učencev Romov (do maja 2019)

Sabrina Kosec

SPREMLJEVALKA učencev Romov (od maja 2019)
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ŠTEVILSKO STANJE, ODDELKI
Šolo obiskuje skoraj 200 učencev, organizirani so 4 oddelki podaljšanega bivanja.
Za učence je zagotovljen prevoz z avtobusom, za prevoz učencev 1. razreda so
odgovorni starši. Otroci lahko z dovoljenjem staršev v šolo hodijo peš oz. se vozijo s
kolesom.
Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1. a

8

6

14

1. b

7

5

12

2. a

5

6

11

2. b

5 (4)

7

12 (11)

3. a

5 (7)

5

10 (12)

3. b

5

7

12

SKUPAJ (1−3)

71 (72)

4. a

10

8

18

5. a

9

12 (11)

21 (20)

6. a

5

6

11

6. b

6

5

11

SKUPAJ (4−6)

61 (60)

7. a

5

8

13

7. b

8

6

14

8. a

8

7

15

9. a

4

8

12

9. b

4

8

12

SKUPAJ (7−9)

66

SKUPAJ

198

Med šolskim letom sta se prešolala na drugo šolo dva učenca, učenec iz 2. b in
učenka iz 5. a razreda, v oddelek 3. a pa sta se prešolala dva učenca.
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DNEVI DEJAVNOSTI
1. r.

2. r.

3. r.

KULTURNI DNEVI
KULTURNI DNEVI
KULTURNI DNEVI
 Prazniki nas
 Prazniki nas
 Prazniki nas
povezujejo
povezujejo
povezujejo
 Predstava Izgubljena
 Predstava Izgubljena
 Predstava Izgubljena
paličica vile Apolonije
paličica vile Apolonije
paličica vile Apolonije
(Ljubljana, Cankarjev
(Ljubljana, Cankarjev
(Ljubljana, Cankarjev
dom)
dom)
dom)
 Zaspimo ob pravljicah
 Zaspimo ob pravljicah
 Zaspimo ob pravljicah


Proslava ob dnevu
državnosti in zaključku
šolskega leta



Proslava ob dnevu
državnosti in zaključku
šolskega leta



Proslava ob dnevu
državnosti in zaključku
šolskega leta

NARAVOSLOVNI DNEVI
 Čebele in
čebelarjenje (ČŠOD
Čebelica)
 Festival zdravja
 Skrbim za svoje telo

NARAVOSLOVNI DNEVI
 Čebele in
čebelarjenje (ČŠOD
Čebelica)
 Festival zdravja
 Skrbim za svoje telo

NARAVOSLOVNI DNEVI
 Čebele in
čebelarjenje (ČŠOD
Čebelica)
 Festival zdravja
 Skrbim za svoje telo

ŠPORTNI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI









Tek solidarnosti
Pohodništvo in
orientacijski tek (CŠOD
Čebelica)
Prilagajanje na vodo
(Terme Paradiso
Dobova)
Atletski mnogoboj
Pohod, veslanje in igre
ob vodi (Velike
Malence)

TEHNIŠKI DNEVI
 S poskusi se učim
(lastnosti snovi)
 Čebele in
čebelarjenje (CŠOD
Čebelica)
 Zaključna ekskurzija
(Dežela kozolcev)









Tek solidarnosti
Pohodništvo in
orientacijski tek (CŠOD
Čebelica)
Prilagajanje na vodo
(Terme Paradiso
Dobova)
Atletski mnogoboj
Pohod, veslanje in igre
ob vodi (Velike
Malence)

TEHNIŠKI DNEVI
 Skrbim za svoj vrt
 Čebele in
čebelarjenje (CŠOD
Čebelica)
 Zaključna ekskurzija
(Dežela kozolcev)
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Tek solidarnosti
Pohodništvo in
orientacijski tek (CŠOD
Čebelica)
Prilagajanje na vodo
(Terme Paradiso
Dobova)
Atletski mnogoboj
Pohod, veslanje in igre
ob vodi (Velike
Malence)

TEHNIŠKI DNEVI
 Bodi eko
 Čebele in
čebelarjenje (CŠOD
Čebelica)
 Zaključna ekskurzija
(Dežela kozolcev)

4. r.

5. r.

6. r.

KULTURNI DNEVI
KULTURNI DNEVI
KULTURNI DNEVI
 Prazniki nas
 Prazniki nas
 Prazniki nas
povezujejo
povezujejo
povezujejo
 Gledališka
 Predstava Izgubljena
 Predstava Izgubljena
predstava
paličica vile
paličica vile
(film – LJ/NM)
Apolonije (Ljubljana,
Apolonije (Ljubljana,
 Proslava ob
Cankarjev dom)
Cankarjev dom)
dnevu
 Proslava ob dnevu
 Proslava ob dnevu
državnosti in
državnosti in
državnosti in
zaključku
zaključek šolskega
zaključek šolskega
šolskega leta
leta
leta

1
NARAVOSLOVNI DNEVI
NARAVOSLOVNI DNEVI
NARAVOSLOVNI DNEVI
 Spoznavam
 Festival zdravja
 Bodi eko
domačo pokrajino
 Od alg do semenk
 Festival zdravja

Festival
zdravja
 Zaključna ekskurzija –
 Orientacija in
 Zaključna ekskurzija –
značilnosti dinarskočebelica (SŠOD
značilnosti
dinarskokraških pokrajin
Čebelica)
kraških pokrajin
ŠPORTNI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
 Tek solidarnosti
 Tek solidarnosti
 Pohodništvo in
 Športne igre
orientacijski tek
 Zimski športni dan
(CŠOD Čebelica)
(ŠVN)
 Prilagajanje na vodo
 Plavanje (ŠVN)
(Terme Paradiso
 Atletski mnogoboj
Dobova)
 Atletski mnogoboj
 Pohod, veslanje in
igre ob vodi (Velike
Malence)

ŠPORTNI DNEVI
 Kolesarjenje,
preverjanje plavanja
 Kros, športne igre
 Smučanje, drsanje,
pohod, tek na
smučeh
 Tek solidarnosti
 Atletski mnogoboj

TEHNIŠKI DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
 Mali mojster
 Zrak je povsod okoli
 Rudnik Idrija
(materiali in orodja)
nas
 Astronomija
 Izdelovanje izdelkov
 Učna ura v prometu
 Park vojaške
za šolski sklad
 Orientacija in
zgodovine Pivka
čebelica (CŠOD
 Voda (zimska ŠVN)
 Visoke grede in
Čebelica)
 Naravoslovni poskusi
kompostnik
 Zaključna ekskurzija –
in tehniški izdelki
značilnosti dinarskokraških pokrajin
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7. r.

8. r.

9. r.

KULTURNI DNEVI
KULTURNI DNEVI
KULTURNI DNEVI
 Prazniki nas
 Prazniki nas
povezujejo
povezujejo
 Prazniki nas
 Gledališka predstava
 Gledališka predstava
povezujejo
(film – NM/LJ)
(film – NM/LJ)
 Gledališka predstava
 Proslava ob dnevu
 Proslava ob dnevu
(film – NM/LJ)
državnosti in zaključku
državnosti in zaključku
 Življenje v Kostelu v
šolskega leta
šolskega leta
preteklosti
NARAVOSLOVNI DNEVI
 Festival zdravja
 Zaključna ekskurzija
– značilnosti
dinarsko-kraških
pokrajin
 Reka Krka –
živalstvo,
rastlinstvo, kemijska
analiza vode

NARAVOSLOVNI DNEVI
 Razlikujem se,
privlačim
 Festival zdravja
 Zaključna
ekskurzija –
značilnosti
dinarsko-kraških
pokrajin

NARAVOSLOVNI DNEVI
 Življenjska pestrost
kostelskega gozda
 Festival zdravja
 Zaključna ekskurzija

ŠPORTNI DNEVI
 Tek solidarnosti
 Športne igre
 Zimski športni dan
 Kolesarjenje,
plavanje/pohod
 Atletski mnogoboj

ŠPORTNI DNEVI
Tek solidarnosti
 Športne igre
 Zimski športni dan
 Kolesarjenje,
plavanje/pohod
 Atletski mnogoboj

ŠPORTNI DNEVI
 Tek solidarnosti
 Zimski športni dan
 Rafting, lokostrelstvo,
adrenalinski park
 Kolesarjenje,
plavanje/pohod
 Atletski mnogoboj

TEHNIŠKI DNEVI
 Rudnik Idrija
 Astronomija
 Park vojaške
zgodovine Pivka
 Visoke grede in
kompostnik

TEHNIŠKI DNEVI
 Rudnik Idrija
 Astronomija
 Park vojaške
zgodovine Pivka
 Visoke grede in
kompostnik

TEHNIŠKI DNEVI
 Rudnik Idrija
 Astronomija
 Park vojaške
zgodovine Pivka
 Visoke grede in
kompostnik

ŠOLA V NARAVI
RAZRED

1. in 2.

3. in 4.

5.

KRAJ/DATUM
CŠOD
Čebelica,
od 20. do 22.
maja 2019
CŠOD
Čebelica
od 22. do
24. maja 2019
CŠOD Gorenje
od 21. do
25. januarja
2019
CŠOD Fara

9.

17. do 19.
aprila 2019

VSEBINA

NOSILEC/SPREMLJEVALCI
Sandra Glogovšek,

ŠD, TD, ND

Janja Leskovar,
Barbara Šurbek Voglar
Sergeja Beluhan,

Tematski
teden:
Orientacija

Valentina Baznik,

Zimska šola v
naravi

Tanja Lekić,
Blaž Milar

Naravoslovnošportne
vsebine

Lidija Vinkler

Nataša Baznik,
Mojca Šterk

OSTALA NADSTANDARNA PONUDBA
RAZRED

1. in 2.

3.

KRAJ/DATUM
Terme Paradiso
Dobova
od 28. do 30.
maja 2019
Terme Čatež,
od 12. do 16.
novembra 2018
CŠOD Rak

6.–9.

od 17. do 19.
maja 2019

VSEBINA

NOSILEC/SPREMLJEVALCI

Prilagajanje na
vodo

Blaž Milar, Tanja Lekić, Asja
Omerzu, Katja Urbanč, Lidija
Vinkler, Maja Dušič, Tanja
Hajdinjak

Plavalni tečaj

Sergeja Beluhan, Asja
Omerzu, Tanja Lekić

Vikend
program za
bistre glave

Andreja Ninković
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ZAKLJUČNE EKSKURZIJE
RAZRED

OGLEDI

1.–4.

ponedeljek, 3. 6. 2019 – DEŽELA KOZOLCEV, ŠENTRUPERT

5.–8.

petek, 24. 5. 2019 – POSTOJNSKA JAMA, PREDDVOR

TEKMOVANJA
Učenci so imeli možnost tekmovati na šolski in državni ravni iz naslednjih področij.
Šport: košarka, nogomet, odbojka, atletika, kros ipd.
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni;
evropsko tekmovanje Kenguru (MAT);
slovenščina (Cankarjevo priznanje);
matematika (Vegovo priznanje);
kemija (Preglovo priznanje);
fizika (Stefanovo priznanje);
angleška bralna značka;
nemška bralna značka;
šahovsko tekmovanje;,
Vesela šola;
Tekmovanja iz posameznih predmetnih področij (angleščina, geografija,
zgodovina, biologija);
 tekmovanje iz logike;
 pevska revija otroškega in mladinskega zbora;
 tekmovanje iz robotike.













INTERESNE DEJAVNOSTI
KULTURNO-UMETNIŠKO PODROČJE
MENTOR

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

Tatjana Špan

Otroški pevski zbor

1.−5.

Tatjana Špan

Mladinski pevski zbor

6.−9.

Lidija Novak

Kolesarski izpit

4. in 5.

Urška Jekler

Ustvarjalni krožek

7.−9.

Urška Jekler

Mozaičarstvo in
keramika

7.–9.

Asja Omerzu

Gimnastika

4.–6.
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INTERESNE DEJAVNOSTI PO NAČELIH KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
MENTOR

DEJAVNOST

RAZRED

Elementarne igre

4.

Gibalna abeceda 1

1.

Gimnastika

2. in 3.

Gibalne ure

4.–6.

Veselo prepevanje
(OPZ)

1.–5.

Petje, moje veselje
(MPZ)

5.–9.

Ustvarjalni prstki

2. in 3.

Igra nekoč in danes

2. in 3.

Mali ekologi

2. in 3.

Odbojka

4.–9.

Nogomet

4.–9.

Loparji

4.–9.

Glasbomanija

4.–6.

Šivalnica

4.–6.

Avdicija

4.–6.

Gibalna abeceda

1.

Gibanje za izboljšanje
gibalne učinkovitosti

2.–6.

Igre z žogo in kolektivna
vadba

9.

Natalija Žveglič

Šolski radio

5.–9.

Lidija Novak

Šolarji, varno v prometu

4. in 5.

Mojca Šterk

Prostovoljec sem

6.–9.

Barbara Šurberk Voglar

Postanimi igralci

3.–6.

Andreja Ninković

Postani biser znanja

4.–7.

Simona Omerzel

EKO ustvarjalnica,
reciklaža

2.–6.

Nika Ogorevc

francoščina

4.–6.

Asja Omerzu

Tatjana Špan

Sandra Glogovšek

Tanja Lekić

Jasmina Vučič

Blaž Milar
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KOLEDAR
Šolsko leto se prične v PONEDELJEK, 3. 9. 2018, in konča v SOBOTO, 31. 8. 2019.
v tekočem šolskem letu imamo tri delovne sobote. 2. 2. 2019 je delovna sobota
zaradi določila pravilnika o koledarju, da dosežemo zadostno število delovnih
dni v šolskem letu.
OCENJEVALNA OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
1. ocenjevalno obdobje

od 3. septembra 2018 do 31. januarja 2019
od 1. februarja 2019 do 24. junija 2019

2. ocenjevalno obdobje

od 1. februarja 2019 do 14. junija 2019 za učence 9.
razredov

OCENJEVALNE KONFERENCE
1. ocenjevalna konferenca

2. ocenjevalna konferenca

PONEDELJEK, 28. januar 2019
(1.−4. razred)

TOREK, 11. junij 2019 (9. razred)

TOREK, 29. januar 2019
(5.−9. razred)

SREDA, 19. junij 2019 (1.−4. razred)
ČETRTEK, 20. junij 2019 (5.−8. razred)

RAZPORED POČITNIC
Počitnice

Začetek

Konec

Jesenske

29. oktober 2018

2. november 2018

Novoletne

24. december 2018

2. januar 2019

Zimske

18. februar 2019

22. februar 2019

Prvomajske

27. april 2019

3. maj 2019

Letne

26. junij 2019

31. avgust 2019

POUKA PROSTI DNEVI
SREDA, 31. oktober 2018

Dan reformacije

ČETRTEK, 1. november 2018

Dan spomina na mrtve
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TOREK, 25. december 2018

Božič

TOREK, 26. december 2018

Dan samostojnosti in enotnosti

TOREK in SREDA, 1. in 2. januar 2019

Novo leto

PETEK, 8. februar 2019

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

PONEDELJEK, 22. april 2019

Velikonočni ponedeljek

SOBOTA, 27. april 2019

Dan upora proti okupatorju

SREDA in ČETRTEK, 1. in 2. maj 2019

Praznik dela

PETEK, 3. maj 2019

Pouka prost dan, nadomeščanje v soboto,
11. maja 2019

TOREK, 25. junij 2019

Dan državnosti
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RAZPOREDITEV UR POUKA
Zaradi uskladitve pri organizaciji šolske prehrane, prevozov, varstva učencev in
pouka v OPB bo začetek pouka ob 7.30. V preglednici je prikazan razpored
pouka z jutranjim varstvom in odmori.
ČASOVNI RAZPORED OD 1. do 4. r.

ČASOVNI RAZPORED OD 5. do 9. r.

URA

PRIČETEK

KONEC

URA

PRIČETEK

KONEC

jutranje
varstvo

6.30

7.30

jutranje
varstvo

6.30

7.30

1. ura

7.30

8.15

1. ura

7.30

8.15

2. ura

8.20

9.05

2. ura

8.20

9.05

odmor za
malico
od 1. do 4. r.

9.05

9.20

3. ura
5. do 9. r.

9.10

9.55

3. ura
od 1.do 4. r.

9.25

10.10

odmor za
malico
od
5. do 9. r.

9.55

10.10

4. ura

10.15

11.00

4. ura

10.15

11.00

5. ura

11.05

11.50

5. ura

11.05

11.50

odmor za
kosilo 1.
skupina

11.50

12.15

6. ura
od 5. do
9. r.

11.55

12.40

6. ura
od 1.do 4. r.

12.15

13.00

odmor za
kosilo 2.
skupina

12.40

13.05

7. ura

13.10

13.55

7. ura

13.10

13.55

8. ura

14.00

14.45

8. ura

14.00

14.45

VIZIJA IN POSLANSTVO ŠOLE
Ustvarjanje kulturnega okolja, sodelovanje in razumevanje.
Naše poslanstvo je vzgoja in izobraževanje ob sprejemanju drugačnosti in
medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega mišljenja in vztrajnosti ter
usvajanje vseživljenjskega znanja.
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VKLJUČENOST V PROJEKTE
 RAZŠIRJENI PROGRAM – RaP
 POSKUS UVAJANJA TUJEGA JEZIKA V OBVEZNEM PROGRAMU IN
PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OŠ
 SCIENTIX
 eTWINNING
 SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
 SLOVENSKA FILANTROPIJA
 GLOBAL FRIENDSHIP THROUGH SPACE EDUCATION
 CAP PROGRAM:
a) program preventive ZLORABE OTROK (2. in 3. razred)
b) preventivni program »Brez nasilja nad vrstniki« (4., 5., 6. in 7. razred)
 PROJEKT INOVATIVNA UČNA OKOLJA, ODPRTA ZA IKT, INOVATIVNA
PEDAGOGIKA 1:1
 POGUM
 PROJEKT NAMA POTI 2017–2022
 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
 BRALNA MAVRICA
 EKO PROJEKT V VRTCU IN OŠ CERKLJE OB KRKI
 SIO 2020 ARNES
 PROGRAM NEON – »VARNI BREZ NASILJA«
 PROSTOVOLJSTVO
 EKO PROJEKT V VRTCU IN OŠ CERKLJE OB KRKI
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SEPTEMBER
Otroka nauči, kako naj razmišlja, in ne, kaj naj si misli.
Margaret Mead
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ŠOLA JE SPET ZAŽIVELA
Počitnice so se iztekle in čas je, da učenci zopet sedejo v šolske klopi. V novem šolskem
letu smo v šolo ponovno zakorakali v ponedeljek, 3. 9. 2018. Učitelji, učenci in starši
prvošolcev smo se zbrali na osrednjem trgu, kjer nas je nagovorila ravnateljica dr.
Stanka Preskar. Prisluhnili smo tudi nagovoru ministrice dr. Maje Makovec Brenčič, ki
ga je prebrala učiteljica Valentina Baznik in nagovoru župana Ivana Molana. Program
so popestrile glasbene točke in recitali učencev. Učenci so se po uradnem delu
napotili skupaj z razredniki v šolske klopi.

Zapisala: Andreja Petan

PRVOŠOLČKI IN NJIHOV VSTOP V HRAM UČENOSTI
Učenke in učenci prvega razreda so skupaj s svojimi starši odšli za učiteljicami prvega
razreda v svoji učilnici. Gospod policist je povedal vse pomembno o varnosti v
prometu, nato pa smo se razdelili v dva oddelka, 1. a in 1. b. Učiteljice smo pozdravile
vse učence in njihove starše, predstavili so se tudi otroci. Sledil je poseben trenutek, ko
so učenci pihali milne mehurčke, dobili rumeno rutko okoli vratu in diplomo ter se
fotografirali z velikim okvirjem. Ponosno so opravili naloge in spodbujali drug drugega.
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Posladkali so se s tortico in smutijem. Starši so bili na svoje otroke zelo ponosni. Učiteljice
so otrokom podale še navodila za naslednji šolski dan, nato pa so s svojimi starši odšli
domov.
Zapisale: Sandra Glogovšek, Tanja Hajdinjak in Jasmina Vučič

ZOBNA AMBULANTA V PROSTORIH OŠ CERKLJE OB KRKI
V sredo, 5. 9. 2019, je v prostorih OŠ Cerklje ob Krki potekalo svečano odprtje
zobozdravstvene ambulante Zdravstvenega doma (ZD) Brežice. Ambulanta je bila
skupna investicija zdravstvenega doma in Občine Brežice. S simboličnim prerezom
traku so župan Ivan Molan, direktor Dražen Levojević in ravnateljica dr. Stanka Preskar
novo zobozdravstveno ambulanto svečano predali namenu. Program dogodka sta z
recitacijo o Sapramiški in s pesmijo Zobar (Čuki) popestrili učenki OŠ Cerklje ob Krki Tia
Pacek in Zea Pavlovič pod mentorstvom učiteljice Natalije Žveglič, ki je tudi
povezovala dogodek.
Zobozdravstveno ambulanto bo vodila Mojca Ferenčak, dr. dent. med., ob pomoči
zobozdravstvene asistentke Marenke Petelinc. Kot pravijo v zdravstvenem domu,
bodo pri najmlajših, ki bodo prvič prestopili prag zobozdravstvene ambulante,
poskrbeli za prijetno prvo izkušnjo z zobozdravstvom in za vzpostavitev medsebojnega
zaupanja. Prijeten ambient v novo opremljeni ambulanti bo k temu precej
pripomogel. Poseben poudarek bo na učenju in motivaciji do vzdrževanja ustrezne
ustne higiene ter na svetovanju o pravilni prehrani, kar je temelj za ustno zdravje. V
ambulanti bodo pozorni tudi na morebitne razvojne nepravilnosti. Zobozdravstvena
ambulanta bo namenjena tudi odraslim. Čas za odraslo populacijo bodo prilagodili
številu zainteresiranih pacientov.

Vir: Občina Brežice
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
V četrtek, 20. 9. 2018, smo se v mestnem jedru Brežic v okviru Evropskega tedna
mobilnosti z učenci 4. razreda udeležili prireditve DAN BREZ AVTOMOBILA. Učenci so se
seznanili z različnimi športi. Preizkusili so se v atletskem poligonu, vozili kolo po
spretnostnem poligonu, mažoretke pa so jih naučile nekaj osnovnih gibov. Spoznali so,
da je gibanje nujno potrebno za zdrav razvoj človeka.

Zapisala: Lidija Vinkler

PROJEKT POGUM IN TEK SOLIDARNOSTI (1.–9. RAZRED)
V petek, 21. 9. 2018, je v okviru športnega
dne na naši šoli potekal Tek podnebne
solidarnosti. Tek je potekal v okviru projekta
Pogum. Dogodka, ki poteka pod okriljem
dobrodelne
udeležili

organizacije

vrtičkarji,

Karitas,

osnovnošolci

so
in

se
tudi

nekateri zaposleni. Učenci so se na dogodek
pripravljali že prej, saj si je vsak pobarval
bodisi majico ali pa kapo s »šiltom« na temo
podnebne solidarnosti.
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Glavni namen dogodka je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice
globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom
življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge
solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja je 40.075 km). Do sedaj smo vsi
skupaj za projekt Tek podnebne solidarnosti pretekli že 298.138,37 km. Krog solidarnosti
okoli planeta Zemlje je tako s pretečenimi kilometri sklenjen že 7,4-krat. Vrtičkarji,
učenci in zaposleni naše šole smo v šolskem letu 2018/19 pretekli kar 1611 kilometrov,
to je kar 111 kilometrov več kot leto prej. Čestitke vsem za vztrajnost!

Zapisal: Blaž Milar

HAPPY EUROPEAN DAY OF LANGUAGES!
Pri pouku angleščine so učenci od 6. do 9. razreda 26. septembra 2018 na evropski
dan jezikov gostili Stefanio Macchiafavo iz Italije in Mariano Pacheco de Medeiros s
Portugalske. Izvedeli smo veliko o razširjenosti jezikov po svetu, različnih dialektih oz.
vrstah istega jezika, vrstah pesmi, pri italijanščini pa smo ugotavljali še pomene različnih
kretenj. Na koncu nas je učenec 9. razreda naučil se malo ruščine. :) Ti amo. Amo-te.
Я люблю тебя. Grazie. Obrigada. Spasiba. Pripravili smo tudi razstavo čestitk, ki smo jih
prejeli v okviru eTwinning projekta EDL.

Zapisala: Mojca Šterk
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Tudi

na

razredni

stopnji

so

učenci

spoznavali

pomen

evropskega dneva jezikov in zakaj je ta dan poseben tudi za
Slovence. Naučili so se pesem Hello To All the Children of the
World. Ob posnetku so učenci tudi zaplesali in se imeli lepo,
poslušali pa so tudi glasbo v različnih jezikih in ugotavljali, v
katerem jeziku pevci pojejo. V tem tednu je tudi učence 3. a in
5. razreda obiskala Stefania Macchiafava iz Italije, ki je učence
učila pomena različnih kretenj, mlajše učence pa naučila šteti
do 20.
Zapisala: Andreja Petan

PLANINCI – POHOD NA VELIKO PLANINO
Ravno ko se je naredil prelep sončen dan, smo v soboto, 30. 9.
2019, krenili na pot s Kranjskega Raka do Male planine. Postanek
smo imeli v Domžalskem domu, potem pa smo se sprehodili še
do Gradišča in Zelenega roba in krožno pot nazaj preko
Marjaninih njiv. Ves čas smo občudovali Kamniško-Savinjske
Alpe, nebo je bilo jasno in brez oblačka. Domov smo se vrnili polni
pozitivne energije.

Zapisala: Mojca Šterk





13. 9. 2018: ŠPORTNI DAN – KOLESARJENJE IN PREVERJANJE PLAVANJA; TERME
ČATEŽ, 6. RAZRED
14. 9. 2019: SNEMANJE RTV SLO ZA NAGRADNI NATEČAJ KZS
20. 9. 2018: TEHNIŠKI DAN – OGLED RUDNIKA IN MUZEJA IDRIJA, 6.–9. RAZRED
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27. 9. 2018 – TEKMOVANJE LOGIKA

OKTOBER
Znanje je moč. Informacije osvobajajo.
Izobrazba je predpogoj napredka v vsaki družbi, v vsaki družini.
Kofi Annan
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TEDEN OTROKA
Tudi na naši šoli smo prvi teden oktobra posvetili Tednu otroka. Potekal je od 1. do 7.
oktobra z osrednjo temo PROSTI ČAS. Učence je zjutraj v jedilnici nagovorila
ravnateljica dr. Stanka Preskar in jim tudi prebrala poslanico ob Tednu otroka.
V ponedeljek je potekal šolski parlament od 1. do 9. razreda, udeležili so se ga izvoljeni
predstavniki oddelkov. V popoldanskem času so prostovoljci odšli v Splošno bolnišnico
Brežice in Dom starejših občanov. Pri razredni uri so se učenci pogovarjali o preživljanju
svojega prostega časa. Prav tako so se pogovarjali o šolstvu in šolskemu sistemu ter se
seznanili z akcijo Šolski sklad ni zaman (1 € prostovoljnega prispevka).
V torek so prostovoljci obiskali Vrtec Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki. Učenci so na
ta dan imeli svoje najljubše kosilo in pijačo, ki so ga izglasovali. Prav tako je v šolski
knjižnici potekala frizerska delavnica, ki jo je vodila Sandra Agrež.
V sredo je v romskem naselju potekala delavnica socialnih iger, ki sta jo vodili Andreja
Ninković in Mojca Šterk s prostovoljci OŠ Cerklje ob Krki.
V četrtek so učenci imeli ribji zajtrk. Ta dan je potekal tudi športni dan za učence od 5.
do 8. razreda. Imeli so super finale nogometa med učenci in učitelji, prav tako pa so
učitelji in učenci tekmovali v odbojki. V popoldanskem času je potekalo tudi jesensko
srečanje s starši vrtca Pikapolonica in prostovoljci OŠ Cerklje ob Krki.
V petek je Stefania Macchiafava iz Italije učencem 4., 5. in 6.
razredov predstavila Italijo. Učenci so ugotavljali pomene različnih
kretenj. Za konec tedna so učenci in vrtčevski otroci dobili sladko
presenečenje – palačinke.
Zapisala: Andreja Petan

PROJEKT POGUM IN ŠPORTNA VZGOJA Z BABICAMI IN DEDKI
V petek, 5. 10. 2019, so se v okviru projekta Pogum učencem 1. razreda pri uri športne
vzgoje pridružili njihovi babice in dedki. Namen tega srečanja je bilo spodbujanje
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prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. Učenci pa tudi stari starši so se
zelo zabavali.

Zapisala: Martina Kos

ŠPORTNI DAN – ŠPORTNE IGRE
V četrtek, 4. 10. 2018, je na šoli potekal športni dan – Športne igre za učence od 4. do
8. razreda. Učenci so tekmovali za svoj razred in z rezultati prinašali točke. Tekmovanje
je potekalo v nogometu, boju med dvema ognjema, atletiki, gimnastiki in namiznem
tenisu.
Razredi so med seboj tekmovali v dveh kategorijah. V kategoriji druge triade so bili 4.,
5. in 6. razredi, medtem ko so se za zmago v kategoriji tretje triade potegovali učenci
7. in 8. razredov. V drugi triadi je največ točk uspelo nabrati najmlajšemu razredu, tako
da se je zmage veselil 4. a, v tretji triadi pa je zmagal 8. razred. V absolutni konkurenci
je zmaga pripadla 8. razredu, drugo mesto je osvojil 7. b, na tretje mesto pa so se uvrstili
učenci 4. a. Iskrene čestitke vsem nastopajočim!
Zapisal: Blaž Milar
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PROJEKT »RASTEM S KNJIGO«
V šolskem letu 2018/2019 poteka vseslovenski projekt »Rastem s knjigo:

izvirno

slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu« za sedmošolce že
trinajstič zapovrstjo.
Tudi 27 učencev z naše šole, in sicer iz 7. a in 7. b razreda, se je z 2 spremljevalkama
udeležilo omenjenega projekta v Knjižnici Brežice, kamor smo se odpravili 10. 10. 2018
– tokrat za spremembo že v začetku šolskega leta, ob 7.25, z avtobusom redne linije.
Tam nas je pričakala, kot vedno, prijazna ga. Vera Muha, ki je učencem najprej
pojasnila sistem delovanja knjižnice, nato pa jim podala še navodila za njihovo
kasnejše delo preko sistema Cobiss. Tudi letošnja generacija učencev ji je sledila in z
njo lepo sodelovala. Delovne liste v računalniški sobi so reševali po skupinah, vseskozi
so bili zelo motivirani za delo. Nato so si lahko že aktivni člani knjižnice sposodili kakšno
knjigo oz. »nečlani« so se lahko vpisali, če so želeli.
Po končanih aktivnostih smo imeli malico, nato pa smo se podali proti glavnemu
avtobusnemu postajališču in se odpeljali proti Cerkllam, kjer se je nadaljeval pouk po
urniku.
Zapisala: Natalija Žveglič

OBČINSKO TEKMOVANJE V NOGOMETU – 8. IN 9. RAZRED
V četrtek, 11. 10. 2018, je na OŠ Dobova potekalo občinsko prvenstvo v nogometu
skupine B za učence letnik 2004 in mlajše. Nastop na področnem tekmovanju so si
zagotovile šole, ki so v skupini dosegle 1. ali 2. mesto. Občinsko prvenstvo za skupino A
je potekalo že 9. 10. 2018 v OŠ Brežice, kjer so si napredovanje zagotovili OŠ Brežice in
OŠ Artiče. V Dobovi so ekipo naše šole sestavljali: Sebastjan Kuntarič, Mitja Trep, Andrej
Zevnik, Jan Irt, Kevin Kržičnik in Filip Škaler.
Prvo tekmo so naši učenci morali priznati premoč kasnejšim zmagovalcem. OŠ Velika
Dolina se je tako veselila zmage s 6:0. V drugi tekmi so učenci prikazali boljšo igro in
tako zmagali OŠ Bizeljsko z rezultatom 2:1. Na zadnji tekmi je naša ekipa potrebovala
zmago za uvrstitev na področno tekmovanje. Po zaostanku z 1:0 se učenci niso predali
in tako v nadaljevanju srečanja izenačili na 1:1 ter na koncu tekme imeli celo priložnost
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za zmago, a rezultat je ostal neodločen in tako se je OŠ Dobova kot drugouvrščena
ekipa uvrstila v nadaljnje tekmovanje.
Zapisal: Blaž Milar













1. 10. 2018: VARNO V PROMETU – OBISK POLICISTA, 1. RAZRED
1. 10. 2018: OBISK SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE IN DOMA STAREJŠIH OBČANOV,
7.–9. RAZRED
2. 10. 2018: OBISK POSTOVOLJCEV V VRTCU
2. 10. 2018: FRIZERSKA DELAVNICA
3. 10. 2018: OBISK ROMSKEGA NASELJA
4. 10. 2018: NOGOMETNA IN ODBOJKARSKA TEKMA MED UČENCI IN UČITELJI
9. 10. 2018: OBISK POSAVSKEGA MUZEJA, 7. RAZRED
15. 10. 2018: ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE, 8. RAZRED
17. 10. 2018: ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU BIOLOGIJE – PROTEUS
20. 10. 2018: DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE
26. 10. 2018: KULTURNA PRIREDITEV OB DNEVU REFORMACIJE IN DNEVU MRTVIH
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NOVEMBER
Piši, da boš razumljen.
Govori, da boš slišan.
Beri, da boš napredoval.
Lawrence Clark Powell
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PLANINCI – POHOD NA VREMŠČICO
Poln avtobus nadobudnih planincev se je v soboto, 4. 11. 2019, ustavil v Senožečah,
od koder smo krenili proti Vremščici. Pot je bila lepo položna, vreme krasno, samo na
vrhu nas je malo prepihalo. Družba je bila pisana in nasmejana. Vsi zadovoljni in kot se
spodobi prijetno utrujeni, smo se vrnili domov.

Zapisala: Mojca Šterk

SPREJEM V ŠOLSKO SKUPNOST
V sredo, 7. novembra 2018, je ob 17. uri v jedilnici šole potekal svečani sprejem
prvošolcev v šolsko skupnost. Učenci šolske skupnosti so za njih sami pripravili kulturni
program.
Zapisala: Andreja Ninković, spec.

PROJEKT POGUM IN DELAVNICA OSNOVE ŠIVANJA
V četrtek, 8. 11. 2018, so imeli učenci 3. in
4. razreda delavnico iz osnov šivanja.
Vodila jo je nekdanja učiteljica Terezija
Pegam. Delavnica je potekala v okviru
projektov

Pogum

in

Razširjenega

programa. Učenci so se imeli lepo in so
usvojili nova znanja. Nastali so lepi izdelki.
Zapisala: Martina Kos
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PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE – POT NA ŠMARNO GORO
V petek, 9. novembra, smo se udeležili področnega orientacijskega tekmovanja na
Šmarno goro. Naša ekipa (kategorija B) je prehodila pot v dobrih 3 urah, našli so vseh
10 orientacijskih točk po pobočjih Šmarne gore in osvojili 2. mesto, takoj za ljubljansko
ekipo. Ekipo so sestavljali Filip Škaler, Hana Haler, Gal Urbanč in Vid Klemen Zorko. Se
je pa med tekmovanjem enemu našemu tekmovalcu zgodilo, da je zgubil kar OBA
podplata na planinskih čevljih. In še vedno prišel v cilj prvi izmed peterice, čemur se
nedvomno reče požrtvovalnost. Ekipa se je uvrstila tudi na državno tekmovanje SPOT
2019, ki bo 19. maja 2019 na Koroškem.

Zapisala: Mojca Šterk

TEKMOVANJE V ANGLEŠČINI
Novembra je potekalo tekmovanje iz angleščine za devetošolce, ki ga organizira
Zavod za šolstvo. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 11 devetošolcev, od tega so
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4 učenke osvojile bronasto priznanje: Minea Srpčič, Laura Matoh, Larisa Kuhar in
Vanesa Bertole.
Zapisala: Mojca Šterk

PROJEKT POGUM IN RAČUNALNIŠKA DELAVNICA
V sredo, 14. 11. 2019, je na Osnovni šoli Cerklje ob Krki potekala medgeneracijska
računalniška delavnica, v kateri so čenci starejšo generacijo naučili računalniških
osnov.

Zapisala: Martina Kos

PRAZNIKI NAS POVEZUJEJO – NA OŠ CERKLJE OB KRKI ZBRALI REKORDEN ZNESEK
Osnovna šola Cerklje ob Krki je 24. novembra s prireditvijo Prazniki nas povezujejo že
dodobra zakorakala proti prazničnemu decembru. Pred šolo in v prostorih vrtca je
potekal bazar s stojnicami, v jedilnici šole pa kulturno-glasbeni program.
Na različnih stojnicah z ustvarjalnimi ročnimi izdelki učencev šole (npr. piškoti,
voščilnice, adventni venčki, okraski, drugi ročni izdelki), je bilo vseskozi zelo živahno.
Vmes se je odvijal program, ki so ga z različnimi točkami zapolnili učenci šole in otroci
vrtca. Predstavili so se zborček Vrtca Pikapolonica pod vodstvom Monike Trefalt,
harmonikarja Jakob Drečnik in Urh Kodrič, osmošolki Petra Sintič in Patricija Starčevič
Teodorovič z recitacijama, učenci 1. razreda pod mentorstvom Jasmine Vučič s
plesom, Hajdi Haler s petjem, šolski bend pod vodstvom Tatjane Špan, učenke 7.
razreda, ki obiskujejo interesno dejavnost ples pod vodstvom Asje Omerzu ter
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osmošolka Tinkara Lovše še z eno recitacijo. Kot glasbeni gost je nastopil kantavtor
Peter Dirnbek. Program sta povezovala Pia Jaklič in Matevž Preskar.

Zbrane so pozdravili in nagovorili v. d. ravnatelja OŠ Cerklje ob Krki dr. Maja Matrić,
bivša ravnateljica šole in po novem namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo dr.
Stanka Preskar, župan Ivan Molan in Estera Gramc Žičkar v imenu šolskega sklada, za
katerega so zbirali prispevke na prireditvi. Slednja je poudarila pomen dobrodelnosti
in dejala, da je lepo in vredno odpreti srce za svoje otroke. Na dogodku je bil prisoten
tudi poslanec Igor Zorčič.
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Ves čas je potekal tudi bogat srečelov, obiskovalci pa so se lahko pogreli in posladkali
z vročo čokolado in čajem. Za šolski sklad so samo ta dan zbrali skoraj 2600 evrov,
končni znesek pa v veliki meri zaradi pomoči različnih donatorjev znaša rekordnih 3450
evrov. S tem bo šola učencem lažje pomagala pri financiranju plavalnih tečajev, šol v
naravi in drugih plačljivih dejavnosti. Ob tem se v. d. ravnatelja Matrićeva in vodja
dogodka Omerzujeva zahvaljujeta tudi cerkljanskemu župniku mag. Janezu Žaklju, ki
je glas o šolski prireditvi razširil med ostale ljudi in omogočil, da izdelke po prostovoljnih
prispevkih ponujajo tudi ljudem pred cerkvijo.

Povzeto po: Rok Retelj, Posavski obzornik

OGLED LUTKOVNO GLEDALIŠKE PREDSTAVE ŽOGICA MAROGICA (1. TRIADA)
Z učenci 1. triade smo se v petek, 30. 11. 2018, odpravili v Lutkovno gledališče
Ljubljana, kjer smo si ogledali lutkovno predstavo Žogica Marogica. Med vožnjo smo
razmišljali, kakšna bo predstava, predvsem pa nas je zanimalo, kako izgleda lutkovno
gledališče. Polni pričakovanj smo končno prispeli v Ljubljano. Moramo priznati, da nam
je mraz pošteno segel do kosti, zato smo se hitro odpravili na toplo. Naši lačni trebuščki
so nas spomnili, da je čas za malico. V avli gledališča smo pojedli malico in že so
kazalci na uri pokazali, da je prišel trenutek,
ko bomo vstopili v gledališko dvorano.
Posedli smo se in se dobro razgledali. Ne, to
ni bila čisto običajna dvorana, ampak čisto
prava gledališka dvorana, z velikim odrom.
Z odra so nas pozdravljali gledališče in lutke,
ki

so

bile

pripravljene,

da

se

nam

predstavijo. Vsi pa smo se spraševali, kje se
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skriva Žogica Marogica. In … in … in dočakali smo trenutek, ko se je predstava začela.
Uživali smo, čisto zares! Po zaključku predstave smo se odpravili še na krajši sprehod po
Ljubljani. Ker je bil to ravno predpraznični čas, je bila Ljubljana že praznično okrašena
z okraski, lučkami in stojnicami. Seveda, vse to smo si ogledali in razdražili naše
brbončice, ki so nas hitro spomnile, da je čas za krajši postanek. Ustavili smo se na
Prešernovem trgu, pobrskali po nahrbtnikih in hitro našli kakšen prigrizek. Sprehodili smo
se tudi čez Mesarski most, ali vsem bolje poznan kot most zaljubljencev. Ja, veliko
zaljubljencev je tu zaklenilo svojo ljubezen! Nato smo nadaljevali sprehod do
avtobusne postaje, kjer smo vstopili na avtobus in se z dobrimi vtisi vrnili v šolo. Bil je
čudovit kulturni dan.
Zapisala: Valentina Baznik

PROJEKT POGUM IN KUHARSKE DELAVNICE
V okviru projekta Pogum smo v mesecu novembru – od 20. do 23. novembra – izvedli
več delavnic. V sklopu kuharskih delavnic so učenci s pomočjo mentorjev izdelali
domače mlince in rezance.

Zapisala: Janja Leskovar

JOSIE DAY
Jeseni smo imeli to srečo, da smo imeli
vsak petek pri pouku angleščine od 6. do
9. razreda asistentko go. Josie Day iz
Londona.

Učencem

je

z

veseljem

pomagala in jih naučila tudi veliko
novega

glede

Anglije

in

njenih

posebnosti, rada pa je govorila tudi o svoji
kmetiji in živalih. Tudi učenci, ki drugače
ne govorijo radi angleško, so jo večkrat
klicali in prosili za pomoč in se nasploh pogovarjali z njo, kar je bil gotovo eden večjih
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doprinosov njenega obiska. Najbolj nas je očarala s svojo zbirko fosilov. Z nami je šla
tudi na tehniški dan v Idrijo, kjer se je prav tako rada družila z učenci.
Zapisala: Mojca Šterk









9. 11. 2018: TEKMOVANJE MATHEMČEK
12.–16. 11. 2018: PLAVALNI TEČAJ, 3. RAZRED
16. 11. 2018: TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
19. 11. 2018: DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
22. 11. 2018: TEHNIŠKI DAN – MALI MOJSTER, 4. RAZRED
24. 11. 2018: DRŽAVNO TEKMOVANJE MATHEMČEK – NOVO MESTO
26. 11. 2018: CAP – SPLETNO NASILJE, 7. RAZRED
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DECEMBER
Bolje je vedeti nekaj vprašanj,
kot poznati vse odgovore.
Leonard O. Pellicer
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USPEŠNI MLADI ZGODOVINARJI
Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine, ki je potekalo 4. decembra 2018, se je
udeležilo 5 učencev iz 9. razreda. Tema letošnjega tekmovanja je bila »Ob 150-letnici
prvega tabora na Slovenskem«. Učenci so pisali test in v eni uri so morali pokazati čim
več znanja o političnih razmerah sredi 19. stoletja, o Avstro-Ogrski, Zedinjeni Sloveniji,
čitalnicah in taborskem gibanju na Slovenskem.
Naloge so bile kar precej zahtevne, vendar so učenci dosegli dobre rezultate. Največ
znanja je pokazala Minea Srpčič, ki je zbrala 32 točk. S pravilnimi odgovori na vsa
vprašanja je bilo možno zbrati 40 točk. Bronasto priznanje so še osvojili Larisa Kuhar (27
točk), Tina Urbanč (26 točk) in Kevin Kržičnik (23 točk).
Za uspešno delo na pripravah in dosežene rezultate si čestitke zaslužijo vsi učenci.
Zapisal: Drago Ivanšek

USTVARJANJE VOŠČILNIC ZA LOKALNO ORGANIZACIJO RDEČEGA KRIŽA
Učenci prvih in drugih razredov so se tudi letos odločili, da bodo po svojih močeh
pomagali lokalni organizaciji Rdečega križa. Tako so pod vodstvom učiteljic izdelali
kopico različnih voščilnic, jih predali ge. Anki Baznik, ki vodi krajevno organizacijo, ta
pa jih je nato predala starejšim in onemoglim v lokalni skupnosti. Otroci so radi
ustvarjali, saj so vedeli, da delajo dobro delo, verjamejo pa tudi, da so se ljudje, ki so
voščilnice prejeli, le-teh zelo razveselili.

Zapisala: Janja Leskovar
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OGLED PREDSTAVE TROBLA IN KLJUČ
Učenci 1. triade so se odzvali povabilu
Občine Brežice in se v ponedeljek, 10. 12.
2018, odpravili v Brežice, kjer so si v Kulturnem
domu ogledali lutkovno igrano predstavo z
elementi plesa in glasbe Trobla in ključ,
gledališča Lee Menard iz Ljubljane. Zgodbi
o prijateljstvu med cirkusantoma Troblo in
Benom in ljubezni, ki jo prebudi čudovita
plesalka Ajša, so učenci začarano prisluhnili.
Občini

Brežice

se

ob

tej

priložnosti

zahvaljujemo za prelepo predpraznično
darilo.
Zapisala: Janja Leskovar

SREČANJE Z UPOKOJENCI
V torek, 18. 12. 2018, smo na šoli gostili upokojene delavke, ki se že tradicionalno
zberejo vsako leto pred božičnimi prazniki. Sprejela jih je v. d. ravnatelja dr. Maja
Matrić, jih pozdravila in najavila krajši kulturni program, ki je bil hkrati tudi uvod v
praznične dni.
Program je povezovala devetošolka Larisa Kuhar, s
pevskima točkama sta se predstavili Hajdi Haler in Zea
Pavlovič, harmoniko je raztegnil Urh Kodrič, med glasbo
pa so se prepletale novoletne misli, ki so jih prebirale
osmošolke Tinkara Lovše, Petra Sintič in Patricija Starčević.
Ta dan je bil priložnost, da so se zbrane srečale po dolgem
času, morda celo po enem letu, si stisnile roko,
povprašale po zdravju, vnukih in, gotovo, poklepetale
med drugim tudi o prijetnih in lepih stvareh. Popoldne se
je zaključilo v družbi zaposlenih z lepimi željami in s
prazničnim kosilom, ki so ga pripravile vrle šolske kuharice.
Zapisala: Janja Leskovar
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PRIHOD BOŽIČKA V VOJAŠNICI JERNEJA MOLANA CERKLJE OB KRKI, 20.12.2019
Vsako leto v decembrskem času obišče Božiček
otroke staršev zaposlenih v Vojašnici Cerklje ob
Krki. Ob njegovem prihodu naša šola pripravi
prireditev. Letos so učenci 4., 5. in 6. razredov, ki
obiskujejo interesno dejavnost Glasbomania,
pod vodstvom že kar stalnega tima za to
prireditev, učiteljic Janje Leskovar in Jasmine
Vučič,

pripravili

glasbeno-dramsko

delo

z

naslovom Božična Rdeča kapica. Z glasbo na
različna glasbila, s plesom, petjem in igro so
otrokom pričarali čarobno praznično vzdušje,
preneseno v zgodbo, ki jo vsi dobro poznajo.
Zgodba o Rdeči kapici je bila prirejena tako, da
Rdeča kapica obljubi mami, da bo babici
pomagala pri pripravi božične večerje, vendar se v gozdu predolgo obira in skrene s
poti, babica pa ostane sama v pripravah na pojedino. Deklici je žal, da ni držala
obljube in ne more zaspati. Volk v tej pravljici ni tisti, ki požre babico in deklico, ampak
predstavlja slabo vest, ki jo ima deklica po pretrgani obljubi. Ob pomoči prijateljev
Rdeča kapica popravi svojo napako in vsi skupaj se zbudijo v lepo božično jutro.
Nastopajoči učenci na koncu pomagajo razdeliti številna darila, za njihovo pridnost in
lep nastop pa Božiček obdari tudi njih.
Zapisala: Jasmina Vučič

ODBOJKARSKA TEKMA MED UČITELJI IN UČENCI
Na odbojkarki tekmi med učenci in
učitelji, ki se je odvijala v petek, 21. 12.
2018, so pokal odnesli učitelji. Veselimo
se povratne tekme in vsem čestitamo za
»fair play« in borbenost.
Zapisala: Tanja Lekić
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PRIHOD DEDKA MRAZA
V petek, 21. decembra 2018, je potekala dobrodelna prireditev »PRIHOD DEDKA
MRAZA« v Gasilskem domu v Cerkljah ob Krki. Vsako leto Društvo prijateljev mladine
Cerklje ob Krki pod okriljem predsednice Daniele Srpčič s sodelovanjem OŠ Cerklje ob
Krki in Vrtca Pikapolonica priredi dogodek, kjer povabi vse otroke v lokalnem okolju do
starosti 6 let. Letos je bilo obdarovanih 147 otrok, ki so prišli skupaj s starši v Gasilski dom
Cerklje ob Krki.
V okviru Šolske skupnosti in prostovoljcev OŠ Cerklje ob Krki je bila pripravljena
gledališka igra z naslovom Pravo darilo, ki je na začetku presenetila z boleznijo dedka
Mraza. Škratki in otroci so poskušali priklicati dedka Mraza, kar jim je tudi uspelo.
V vlogi vile, škratkov in pomočnikov so
nastopili: Nina Ajster Kuhar v vlogi vile
Ninine,

Sanja

Ajster

Kuhar

v

vlogi

pripovedovalke, Larisa Kuhar v vlogi
mame, Hana Haler, Blažka Kodrič, Zala
Pungerčar so igrale škratke, Zea Pavlovič,
Liza Baznik in Kiara Strgar so bile škratki
pomočniki, Hajdi Haler kot glasbenica, ki
je zaigrala na bobne in zapela Bel božič ter Din Baznik in Tanja Lekić tehniška mojstra.
Celoten scenarij je pripravila Blažka Kodrič, učenka 7. razreda, režijo pa je prevzela
Andreja Ninković. Gledališka igra je prikazala, kako je prijateljstvo izrednega pomena
v današnjih časih, kar je izpostavil tudi dedek Mraz, ki je povedal, da s skupnimi močmi
lahko veliko naredimo. Kljub vsem darilom je pravo prijateljstvo tista vrednota, ki je
pomembnejša od vsega materialnega bogastva.
Dvorana gasilskega doma je objeta pela in se pozibavala v ritmih ter pričakovala
darila, za katera je poskrbel dobri mož pod okriljem sponzorjev, donatorjev in preko
prodaje voščilnic. Posebna zahvala gre tudi Jožici Budič, ki je oblikovala pričeske
vsem igralcem, in Maji Dušič, ki je poslikala obraze vsem nastopajočim, Alešu Žičkarju
in Esteri Gramc Žičkar (A-li grafika), ki sta priskočila na pomoč, kakor tudi Vinku Jalovcu
iz Prostovoljnega gasilskega društva Cerklje ob Krki. Brez vzgojiteljic Vrtca
Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob Krki pa tudi ne bi šlo, zato tudi zahvala Tereziji Špiler in
Katji Mavrin, da smo dogodek izpeljali.
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Torej, pokukali smo v otroška srca in pričarali čaroben večer. Lepo je biti dobrodelen.
To šteje. Otroci in starši so nam povedali, da smo jih »začarali« z besedo in dejanji.
Pripravila: Andreja Ninković








3. 12. 2018: ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE
10. 12. 2018: OBČINSKO TEKMOVANJE V ODBOJKI
11. 12. 2018: ŠOLSKO CANKARJEVO TEKMOVANJE, 4.–9. RAZRED
13. 12. 2018: TEHNIŠKI DAN – OKRASIMO UČILNICO, 5. RAZRED
20. 12. 2018: EKO KVIZ, 6. RAZRED
21. 12. 2018: PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
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JANUAR
Nikoli ne prenehajte z učenjem,
saj življenje nikoli ne preneha predajati znanje.
Neznani avtor
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PREVENTIVNE DELAVNICE VARNI BREZ NASILJA – SPLETNO NASILJE
V mesecu decembru smo v okviru projekta Varni brez nasilja izvedli štiri delavnice v
obeh oddelkih 7. razreda. Z učenci in učenkami dveh oddelkov 7. razreda smo se
pogovarjali o spletnem nasilju. V 1. delu delavnic, ki so trajale dve šolski uri po oddelku,
smo namenili pozornost spletnemu nasilju. CAP program, ki smo ga izvajali v 5. razredu,
smo obnovili s pravicami »Varni, močni in svobodni«. Najprej smo si ogledali
videoposnetek, v katerem dekle pripoveduje svojo zgodbo, ko je na spletu doživljala
nasilje. Ta zgodba je, tako kot še veliko podobnih, resnična in zares pomembno je, da
se z mladimi čim prej začnemo pogovarjati o pasteh interneta. Z učenci smo nato
razmišljali, kako se počuti oseba, ki doživlja nasilje na spletu in kaj lahko naredi, da se
zaščiti in ustavi nasilje. Predstavili smo tudi dinamiko nasilja in razmišljali, kaj se dogaja
v različnih fazah odnosa, v katerem je prisotno nasilje. Najbolj pomemben pa je bil del,
ko smo iskali konkretne ideje, kaj lahko vsak od nas, ki vidi oziroma je priča nasilju,
naredi, da pomaga osebi, ki doživlja nasilje. Spregovorili smo o pasteh in o ABECEDI
tega, kako se obnašati na spletu.
V 2. delu delavnic, ki so trajale dve šolski uri po oddelku, smo namenili pozornost
spolnemu nasilju. Ravno v tem času je v medijih odjeknila zgodba o 40-letnem
moškem, ki je osumljen spolnega nadlegovanja na spletu najmanj 100 otrok, iz
Ljubljane. Spregovorili smo o spolnem nadlegovanju in nagovarjanjem za srečanje v
živo z namenom spolne zlorabe. Spregovorili smo o pridobivanju, deljenju in objavi
neprimernih fotografij in posnetkov ter izsiljevanju za spolne dejavnosti, obljubljanje
daril/prigovarjanje, s ciljem spolne zlorabe. Spregovorili smo o pasteh in o definiciji
spolnega nadlegovanja na spletu.
Učenci so aktivno sodelovali ter spregovorili tudi o tem, kako hitro lahko zapadeš v
pasti na spletu. Z učiteljico Mojco Šterk, s katero sva izvedli delavnice, sva ugotovili, da
učenci že veliko vedo o pasteh spletnega nasilja.
Pripravila: Andreja Ninković

ODLIČNI REZULTATI NA GEOGRAFSKEM TEKMOVANJU
Šolskega tekmovanja iz znanja geografije, ki je potekalo 15. januarja 2019, se je
udeležilo 14 učencev iz 7., 8. in 9. razreda.
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Tema letošnjega tekmovanja so bile migracije (selitve) prebivalstva. Geografsko
tekmovanje je razdeljeno na dva dela, saj se morajo učenci določene vsebine naučiti
po razpisani literaturi, obvladati pa morajo tudi delo z zemljevidom in na terenu.
Na šolskem tekmovanju so se najbolj izkazale Blažka Kodrič, Hana Haler (obe iz 7.
razreda) in Laura Matoh, učenka 9. razreda.
Bronasto priznanje so še osvojili Žan Vegelj in Rok Vintar iz 8. razreda ter učenki 9.
razreda Tina Urbanč in Kleopatra Preskar.
Zapisal: Drago Ivanšek

OBČINSKO TEKMOVANJE V BADMINTONU
V torek, 15. 1. 2019, je v Brežicah potekalo
občinsko tekmovanje v badmintonu, ki so se
ga udeležili tudi trije učenci naše šole. Med
mlajšimi učenci so tekmovali Kajetan Škaler,
Vid Klemen Zorko in Filip Škaler. Filip Škaler je
postal občinski prvak, Vid Klemen je osvojil
4., Kajetan Škaler pa 6. mesto. Vid Klemen
Zorko in Filip Škaler sta se s šolskim rezultatom
uvrstila na področno tekmovanje, medtem ko velja posebej pohvaliti Kajetana, ki se
je več kot dostojno kosal s precej starejšimi učenci.
Zapisala: Asja Omerzu

PODROČNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
Najboljše tri učenke naše šole so se januarja udeležile področnega tekmovanja v
Novem mestu. Učenki Minea Srpčič in Laura Matoh sta osvojili odlično srebrno
priznanje, Minea Srpčič pa se je uvrstila še naprej na državno tekmovanje.
Zapisala: Mojca Šterk

OBMOČNO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
V sredo, 23. 1. 2019, je na OŠ Mirna potekalo območno tekmovanje za Cankarjevo
priznanje, ki se ga je udeležilo 66 tekmovalcev zahodnega dela dolenjskih in posavskih
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šol. Z naše šole sta se tekmovanja udeležili dve učenki, in sicer Tinkara Lovše iz 8. a in
Minea Srpčič iz 9. a., ki sta nalogo dobro opravili. Minea je na koncu tudi usvojila
srebrno Cankarjevo priznanje.
Zapisala: Natalija Žveglič

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Od 21.1. do 25.1. 2019 smo se z učenci 5. razreda udeležili zimske šole v naravi, ki je
potekala v CŠOD-ju Gorenje pod Roglo. Ves teden nas je spremljalo lepo vreme, zato
smo izpeljali vse začrtane aktivnosti.
Uslužbenci CŠOD-ja so nas toplo sprejeli in poskrbeli, da so bile
aktivnosti v popoldanskem času dobro organizirane in
učencem zanimive. Vsak dan smo se po zajtrku odpravili na
smučišče Rogla, kjer smo iz dneva v dan izpopolnjevali zavoje.
Prvi dan na smučišču smo se spoznali s pravili, ki veljajo na
smučišču, nato pa smo se razdelili v tri homogene skupine.
Zaradi velikega števila učiteljev smučanja so bile skupine na
Rogli številčno majhne, kar je bilo zagotovilo za kakovostno
delo, ki se je na koncu poznalo tudi kot napredek pri vsakemu posamezniku. Učenci
so ob novem smučarskem znanju z druženjem razvijali socialne veščine, prav tako so
skrbeli za ustrezno osebno higieno ter za red in čistočo svoje sobe.
Vsi udeleženci so tako domov prišli z novimi teoretičnimi in predvsem praktičnimi znanji
ter lepimi spomini. Za konec je potrebno učence pohvaliti, saj je bilo njihovo obnašanje
zgledno.
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Zapisal: Blaž Milar

PLANINCI – POHOD NA LISCO
Odhod vlaka z železniške postaje v Brežicah je bil v
soboto, 26. 1. 2019, ob 7.13. Hodili smo skupaj od
izhodišča, od železniške postaje na Bregu, do
Razborja, potem pa preko vasi Lisca do cerkvice sv.
Jošta in do vrha Lisce, kjer smo imeli malo daljši
postanek. Zjutraj smo izlet začeli pri –12 °C, ob 14. uri,
ko smo čakali na vlak, pa je bilo že –1 °C. Kljub nizkim
temperaturam ni nikogar zeblo, ker smo ves čas lepo hodili.
Zapisala: Mojca Šterk









8. 1. 2019: TEKMOVANJE T-BALL, 4. IN 5. RAZRED
11. 1. 2019: KULTURNI DAN – CESARJEVA NOVA OBLAČILA; LJUBLJANA, 4. IN 5.
RAZRED
16. 1. 2019: TEHNIŠKI DAN – S POSKUSI SE UČIM,1. RAZRED
16. 1. 2019: OBČINSKO TEKMOVANJE V STRELJANJU
21. 1. 2019: ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ KEMIJE, 8. IN 9. RAZRED
26. 1. 2019: DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE, OŠ DRSKA
31. 1. 2019: PODROČNO TEKMOVANJE V SMUČANJU, GOLTE
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FEBRUAR
Učenje brez razmišljanja je neplodno;
razmišljanje brez učenja je nevarno.
Konfucij
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ZBIRANJE ZAMAŠKOV ZA DEKLICO ALINO TUDI NA OŠ CERKLJE OB KRKI
Februarja se je Osnovna šolA Cerklje ob
Krki pridružila akciji zbiranja odpadnih
zamaškov, ki jih bo podarila deklici Alini in
ji tako pomagala do dodatnih terapij.
Zbirni mesti sta v šoli na hodniku prve triade
(medvedek) in v vrtcu (žabica).

Zapisala: Janja Leskovar

PODROČNO TEKMOVANJE V BADMINTONU
Vid Klemen Zorko in Filip Škaler sta se s šolskim rezultatom uvrstila na področno
tekmovanje. Na področnem tekmovanju, ki je 22. 2. 2019 potekalo na OŠ Cerklje ob
Krki, je področni prvak med mlajšimi učenci postal Filip Škaler. Iskrene čestitke obema
učencema!
Zapisala: Asja Omerzu

WORLD SCHOLAR'S CUP
V soboto in nedeljo, 2. in 3. februarja 2019,
je v Ljubljani potekalo tekmovanje iz
angleškega jezika World Scholar's Cup, ki
ga

organizira

Američan

Daniel

Berdichevsky. Zbralo se je več kot 460
tekmovalcev iz 4 držav. Tekmovali so v 4
kategorijah; debatah, pisanju, testu in
kvizu iz predpisanih šestih tem.
Naši učenci so se odlično odrezali, še posebej skupina Junior, ki se je direktno uvrstila
naprej na svetovno prvenstvo v sklopu najboljših 30 ekip. Skupino so sestavljali učenci
Hana Haler, Patricija Drežnjak in Filip Škaler, ki bodo julija našo šolo zastopali na
svetovnem prvenstvu v Haagu na Nizozemskem. Dobro se je odrezala tudi skupina
Senior v sestavi Larisa Kuhar, Tina Urbanč in Vanesa Bertole, ki se je prav tako
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kvalificirala. Vsem iskrene čestitke za izjemen uspeh in hvala za ves trud, ki ga je terjal
zelo naporen vikend!
Zapisala: Mojca Šterk

OBČINSKO IN PODROČNO TEKMOVANJE V NAMIZNEM TENISU
V ponedeljek, 4. 2. 2019, je v Dobovi potekalo občinsko prvenstvo v namiznem tenisu.
Tekmovanja se je udeležilo tudi 8 učencev naše šole. Med mlajšimi učenci je
zmagovalec postal Tiam Kožar, 2. mesto je osvojil Kajetan Škaler, Tristjan Gramc pa je
pristal na 3. mestu. Enak rezultat je med mlajšimi učenkami dosegla Julia Eva Zorko. Vsi
so se uvrstili tudi na področno tekmovanje. Med starejšimi učenci je najboljši rezultat
uspel Janu Irtu, ki se je s 4. mestom prav tako uvrstil na področno tekmovanje. Rok
Vintar, Žan Sintič in Filip Škaler so osvojili mesta med 5. in 8.

V torek, 26. 2. 2019, je v Radečah potekalo področno tekmovanje. Področni prvak
med mlajšimi učenci je postal Kajetan Škaler, s tem pa mu je uspel preboj na državno
prvenstvo. 3. mesto je osvojil Tiam Kožar, Tristjan Gramc, Julia Eva Zorko in Jan Irt pa so
prav tako prikazali odlično borbo. Iskrene čestitke vsem!
Zapisala: Asja Omerzu

DAN VARNE RABE INTERNETA
Letošnji dan varne rabe interneta praznujemo 5. februarja 2019 pod sloganom »Skupaj
za prijaznejši internet!«. Glavni namen tega dne je spodbuditi vse uporabnike
svetovnega spleta k ustvarjanju prijaznejšega interneta za vse, še posebej za
najmlajše. Tema se nanaša predvsem na odgovornost, ki jo imamo vsi uporabniki pri
ustvarjanju prijaznejšega spletnega prostora. Otroci in mladi, starši in skrbniki, učitelji in
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svetovalni delavci, prav vsi pri tem igramo pomembno vlogo! Z učenci od 1. do 5.
razreda so se pogovorili o spletnem bontonu.
Zapisala: Barbara Stopar

DOBRI REZULTATI NAŠIH ZGODOVINARJEV
Najuspešnejši tekmovalki na šolskem tekmovanju, Minea Srpčič in Larisa Kuhar , sta se
5. februarja 2019 udeležili pokrajinskega tekmovanja, ki je potekalo na OŠ Adama
Bohoriča v Brestanici. Tekmovanja se je udeležilo 57 učencev 8. in 9. razredov iz
osnovnih šol z območja Posavja in Dolenjske. Učenci so morali pokazati čim več znanja
o političnem življenju Slovencev v sredini in drugi polovici 19. stoletja.
Naši učenki sta pokazali zelo dobro znanje, saj sta dosegli 8. rezultat; obe sta zbrali po
32 točk (80 % vseh možnih). Zaradi dobrega poznavanja omenjenih zgodovinskih
vsebin sta Minea in Larisa osvojili srebrno priznanje iz znanja zgodovine.
Za uspešno delo na pripravah in dosežene rezultate si čestitke zaslužijo prav vsi učenci.
Zapisal: Drago Ivanšek

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
V četrtek, 7. 2. 2019, smo na OŠ Cerklje ob Krki imeli proslavo ob kulturnem dnevu, ki je
potekala po šolskem radiu. Učenci so poslušali v razredu, na projekciji pa se je vrtela
predstavitev o dr. Francetu Prešernu (njegovo življenje, šolanje, dela itd.). Voditelja sta
bila četrtošolca Kajetan Škaler in Nika Kopinč, ki sta se v tej vlogi odlično izkazala.
Nastopajoči Nika Zlobko, Larisa Kuhar, Minea Srpčič, Ema Urbanč in Hajdi Haler so se
zelo potrudili pri izvedbah svojih točk. Vsem se še enkrat za sodelovanje na proslavi
iskreno zahvaljujemo.
Zapisali: Sandra Glogovšek in Tanja Hajdinjak

POTUJOČA RAZSTAVA POT KNJIGE OD AVTORJA DO BRALCA
OŠ Cerklje ob Krki je od 11. 2. do 1. 3. 2019 gostila potujočo razstavo Pot knjige od
avtorja do bralca. Razstava obsega 12 plakatov iz blaga, priložena pa ji je tudi brošura,
v kateri je natisnjena celotna razstava. Na plakatih in v brošuri je prikazana kratka
zgodba, zapisana v stripu, avtorja Žige X Gombača in obogatena z ilustracijami
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Davida Krančana. Zgodba nas popelje v svet knjige z glavnim junakom, simpatičnim
knjižnim moljem, in nam prikaže proces nastanka knjige.
Zaradi zimskih počitnic so si učenci lahko intenzivneje ogledali razstavo od 25. februarja
do 1. marca 2019. Razstave se je udeležila večina oddelkov naše šole s spremljevalnimi
učitelji, ogledala pa si jo je tudi starejša skupina otrok vrtca, ki deluje pri naši šoli (okrog
200 učencev, učiteljev, vzgojiteljev in otrok vrtca).
Učencem in otrokom vrtca sem predstavila namen potujoče razstave, jih vodila od
plakata do plakata in jim posredovala podatke o tem, kdo vse sodeluje pri rojstvu
knjige, kako knjiga sreča bralca, kdo je zasnoval razstavo in kdo je prispeval besedilo
ter ilustracije za omenjeno knjižico Pot knjige od avtorja do bralca.
S pomočjo vprašanj na učnem listu sem jih spodbujala, da so si zapisali pomembne
podatke, s katerimi so se seznanili ob ogledu in med vodenjem po razstavi.
Po ogledu razstave so si vsi prisotni lahko na razstavnem panoju ogledali knjige,
brošure, ilustracije, glasila in pesniške zbirke učiteljev ter bivših učencev naše šole, ki
smo se že preizkusili v vlogi avtorjev in ilustratorjev različnih del, ki jih hrani naša šola.
Ogledali so si tudi dela pisatelja Toneta Seliškarja, ki je v začetku 20. stoletja (okrog
1920) učil in ravnateljeval na naši šoli. Nekaj njegovih del, med njimi tudi dela
prevedena v tuje jezike, hrani šolska knjižnica in jih je šoli podaril pisateljev sin Marjan.
Učenci in učitelji so povedali, da je bila razstava zelo zanimiva in poučna. Plakati so
zelo lepo oblikovani, opremljeni z vrhunskimi ilustracijami in nazorno prikazujejo pot
knjige od avtorja do bralca. Pohvalili so tudi nazorno, razumevajočo in izčrpno
predstavitev, ki jo je ob ogledu razstave imela
knjižničarka. Pojmi, ki so jih morali učenci ob
predstavitvi in ogledu razstave usvojiti, so se lepo
navezovali na učni načrt in na vsebine, ki jih učenci
obravnavajo med šolskim letom pri književnosti v
okviru pouka slovenščine.
Glavni junak je bil za vse učence privlačen in
zanimiv. Mlajšim učencem je najbolj ostal v spominu
lik modrega knjižnega molja, ki je prikazan v različnih
čustvenih situacijah, ko mu veter odpihne knjigo,
platnice, kazala in vse črke.
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Dobro so si zapomnili avtorja in ilustratorja omenjene razstave in knjižice. Zanimivo se
jim je zdelo tudi to, da bo knjiga kljub novemu viharju ostala na varnem na računalniku.
Zapisala: Lojzka Ivanšek

VPIS V 1. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
V februarju je potekal vpis v prvi razred za šolsko leto 2019/2020. Vpis je potekal tri dni,
in sicer v torek, 12. 2. 2019, v petek, 15. 2. 2019, in v ponedeljek, 18. 2. 2019, v pisarni
šolske svetovalne delavke Andreje Ninković. V skladu z Zakonom o OŠ so morali starši
vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu 2019 dopolnili 6 let.
Zapisala: Andreja Ninković

ZIMSKI ŠPORTNI DAN
V torek, 12. 2. 2019, je potekal zimski športni dan od 6. do 9. razreda. Učenci so lahko
izbirali med smučanjem in sankanjem na Rogli, pohodom in namiznim tenisom v
Brežicah ali drsanjem, streljanjem, kegljanjem in namiznim tenisom v Športni dvorani
Brežice.
Zapisala: Tanja Lekić

DAN ODPRTIH VRAT
V četrtek, 14. 2. 2019, so nas v 1. a in 1. b obiskali
bodoči prvošolci. Z vzgojiteljicama Darjo in
Vido so nas počakali v garderobi. Ravnateljica
in svetovalna delavka sta jih pozdravili in jim
zaželeli

dobrodošlico.

Vzgojiteljici

sta

jih

predhodno že razdelili v dve skupini. Eno
skupino je prevzela učiteljica Tanja, drugo pa
učiteljica Sandra.
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Učenci 1. a in 1. b so bodoče prvošolce pričakali pred svojim
razredom ter jih pozdravili. Vsi so dobili »vstopnico« za mini
muzej, ki smo ga pripravili v razredu. Namesto denarja je bilo
potrebno izgovoriti čarobno besedo in podariti nasmeh. Po
ogledu »mini muzeja« smo sedli na tla. Otroci so izvlekli barvni
srček, tako smo se razdelili v pet skupin. Vsaka skupina je
sestavila sestavljanko – hišo. Skupaj smo se naučili gibalno igro
»Jaz imam eno hiško« in zaplesali na pesem »Mi pa hiško
zidamo«, da smo se malo razgibali. Po demonstraciji učiteljic je vsak otrok dobil das
maso in oblikoval svojo hišico (hišico sreče, ljubezni, veselja …). Otroci so se pri delu
potrudili po svojih močeh, hkrati pa uživali in se zabavali. Nastali so zanimivi izdelki.
Skupina v 1. a je šla na šolsko igrišče, kjer so se skupaj igrali, skupina v 1. b pa se je v
razredu igrala igrico »Hiška«. Dan je bil zabaven, otroci so imeli nasmešek na obrazu.
Imeli smo se lepo.

Zapisala: Tanja Hajdinjak

DRŽAVNO ŠAHOVSKO TEKMOVANJE
Od 16. do 23. 2. 2019 je v Grand hotelu Rogaška Slatina potekalo 26. posamično
mladinsko klubsko državno prvenstvo v standardnem in 20. posamično mladinsko
klubsko državno prvenstvo v pospešenem šahu v kategorijah od 8 do 18 let za fante
in dekleta. Nastopilo je več kot 270 šahistov in šahistk iz Slovenije. Najvišje mesto in
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naslov državne prvakinje je tretjič zapored osvojila naša
učenka Larisa Kuhar iz 9. a v standardnem šahu v kategoriji
deklet do 16 let. Odlično se je odrezala tudi učenka Tina
Urbanč iz 9. b (dekleta do 16 let), ki je osvojila 4. mesto v
standardnem šahu.
Obema dekletoma iskrene čestitke za izjemen uspeh!
Zapisala: Mojca Šterk










1. 2. 2019: NASTOP PLANINCEV NA LETNEM ZBORU ČLANOV
1. 2. 2019: ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE, 7. RAZRED
2. 2. 2019: KULTURNI DAN – OGLED RISANKE ISKANJE PERNATEGA KRALJA; KINO
BREŽICE, 1.–5. RAZRED
2. 2. 2019: KULTURNI DAN – OGLED FILMA GAJIN SVET; NOVO MESTO, 6.–9. RAZRED
5. 2. 2019: OBMOČNO TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE, OŠ BRESTANICA
6. 2. 2019: TEKMOVANJE KRESNIČKA, 1.–5. RAZRED
7. 2. 2019: PROSLAVA PRED SLOVENSKIH KULTURNIM PRAZNIKOM
15. 2. 2019: INFORMATIVNI DAN, 9. RAZRED
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MAREC
Kadar govoriš, samo ponavljaš tisto, kar že veš.
Toda če poslušaš, se lahko naučiš česa novega.
Dalai Lama
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PUSTNO RAZPOLOŽENI TUDI NA OŠ CERKLJE OB KRKI
Pust je star slovenski običaj, ki ima globoke
korenine v slovenski tradiciji. Prav je, da ga
ohranjamo in da vedenje o njegovem pomenu
prenašamo tudi na mlajše rodove. Tega se
zavedamo tudi na OŠ Cerklje ob Krki in zato
vsako leto pripravimo pustno rajanje. Učenci in
učitelji smo se tudi letos prelevili v številne super
junake, kraljične in različne živali. Po veselem
druženju v razredih smo se odpravili še na
povorko po domačem kraju.

Zapisala: Janja Lesko

ODLIČNI REZULTATI NA GEOGRAFSKEM TEKMOVANJU
Najuspešnejše

tekmovalke

šolskega

tekmovanja

Blažka

Kodrič, Hana

Haler

(sedmošolki) in Laura Matoh (devetošolka) so se 6. marca 2019 udeležile pokrajinskega
tekmovanja, ki je potekalo na OŠ Leskovec pri Krškem. Tekmovanja se je udeležilo 33
učencev 8. in 9. razredov in 22 učencev, ki obiskujejo 6. in 7. razred osnovne šole na
območju Posavja in Dolenjske. Tekmovalci so si najprej ogledali teren na območju
Leskovca, morali so se dobro orientirati in opazovati naravne in družbene značilnosti
kraja in pokrajine. V nadaljevanju so najprej pisali test iz terenskega dela, nato pa še
test iz literature o migracijah.
Naše učenke so pokazale odlično znanje. V tekmovalni skupini 6. in 7. razredov je
Blažka Kodrič osvojila 1. mesto, Hana Haler pa je bila četrta. V starejši tekmovalni
skupini za 8. in 9. razred je najboljši rezultat dosegla Laura Matoh. Zaradi dobrega
poznavanja geografskih vsebin so vse naše učenke osvojile srebrno priznanje iz znanja
geografije. Blažka in Laura se bosta 12. aprila 2019 udeležili tudi državnega
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tekmovanja, kjer bosta imeli možnost, da osvojita zlato priznanje iz znanja geografije.
Za uspešno delo na pripravah in dosežene rezultate si učenci zaslužijo vse čestitke.
Zapisal: Drago Ivanšek

TEKMOVANJE EPI READING BADGE
Učenci od 2. do 5. razreda so v letošnjem šolskem
letu sodelovali v angleški bralni znački Epi
Reading Badge. Z učenci od drugega do
četrtega razreda smo skupaj prebrali tri, s
petošolci pa štiri knjige. Tekmovanje je potekalo
od 4. do 7. marca 2019. Skupaj je sodelovalo 85
učencev, od vseh bo ob koncu šolskega leta 39
učencev prejelo zlato priznanje, 19 učencev
srebrno, ostali učenci, skupaj 27 učencev, pa bo
prejelo priznanje za sodelovanje.
Zapisala: Andreja Petan

TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA POKAL POSAVJA V KATAH
V ponedeljek, 11. marca, je potekalo tekmovanje za pokal Posavja v katah. Čestitamo
učencu Filipu Zlobku in učenki Nadii Zeitouni za zmago v svoji kategoriji in učenki Nives
Zlobko za srebrno medaljo v svoji kategoriji.
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PODROČNO IN DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V ŠAHU
Učenke Larisa Kuhar, Tina Urbanč in Ana
Tomše so v soboto, 9. 3. 2019, osvojile 1.
mesto na področnem prvenstvu osnovnih
šol v šahu. V soboto, 16. 3. 2019, so se
udeležile državnega prvenstva in tudi
osvojile 1. mesto in s tem naziv državnih
prvakinj. Učenkam iskreno čestitamo!
Zapisala: Andreja Petan

PLANINCI – POHOD NA DOBRČO
V soboto, 16. 3. 2019, smo se povzpeli na Dobrčo. V
Tržiču se nam je pridružil lokalni vodnik, g. Janko
Meglič, ki nam je slikovito opisoval okolico našega
pohoda in nas popeljal še na sosednji Šentanski vrh
– eden izmed najbolj razglednih v Karavankah. Celo
pot nas je grel sonček. čeprav je bila pot dokaj
enostavna, je bila le-ta proti vrhu Dobrče in Šentanskega vrha snežena in rahlo
poledenela.
Zapisala: Mojca Šterk

KORAJŽA VELA
Pevci in šolski ansambel OŠ Cerklje ob Krki so
v

nedeljo,

19.

dobrodelnosti.

3.

2019,

Nastopili

so

prispevali
na

k

prireditvi

»Korajža vela« in se predstavili s skladbico
Vlada Kreslina Iz Goričkega v Piran.
Zapisala: Tatjana Špan
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OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV
Na sredini območni reviji otroških pevskih
zborov v avli ETrŠ Brežice z naslovom Sijaj,
sijaj, sončece, 20. 3. 2019, je nastopil tudi
naš otroški zborček. Pevke so se zelo lepo
predstavile s tremi pesmicami in navdušile
številno občinstvo.
Zapisala: Tatjana Špan

POGUM IN ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA
Od 18. 3. do 20. 3. 2019 je na naši šoli potekala zbiralna akcija starega papirja. Bila je
zelo uspešna, saj smo uspeli podreti vse dosedanje rekorde. S skupno močjo nam je
uspelo zbrati 6300 kg papirja in pri tem napolniti kar tri zabojnike.
Otroci iz vrtca so zbrali skupaj 711,2 kg odpadnega papirja, pri čemer je bila
najuspešnejša skupina Čaplje z 270,4 kg in tako postala letošnja NAJ EKO SKUPINA.
Šolarji so skupaj zbrali 5431,3 kg papirja. Pri tem sta bila najuspešnejša oddelka 7. b in
8. a, ki sta skupaj zbrala tretjino vsega papirja. Oboji so presegli zavidljivo številko 1100
kg, kar je zelo lep rezultat. Kljub temu so bili za 64,8 kg boljši učenci 7. b in tako postali
letošnji zmagovalci in prejemniki naziva NAJ EKO RAZRED.
Zapisala: Martina Kos

VOJAŠKI PADALCI
Otroci vrtca in učenci OŠ Cerklje ob Krki so lahko v petek, 22. 3. 2019, uživali v
čudovitem pogledu v nebo, ki so ga zapolnili vojaški padalci, ki so svoje skoke izvedli
v okviru vojaških vaj.
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Zapisala: Janja Leskovar

KULTURNA PRIREDITEV V DOMU STAREJŠIH OBČANOV
V ponedeljek 25. marca 2019, smo izvedli kulturno prireditev v Domu za starejše
občane Brežice, kjer smo prispeli v zasedbi več kot 50 otrok in učiteljev. Otroci so
nastopali s kulturnim programom, katerega sta vodila Jan Irt, učenec 8. razreda, in
učenka 7. razreda Zala Popijač. Program in celotno prireditev sta organizirali
sedmošolki Blažka Kodrič in Hana Haler, ki sta v nastop vključili prostovoljce in ostale
učence. Vsi so se zelo izkazali.
Pred samo prireditvijo smo imeli kuharske in ustvarjalne delavnice, pri katerih smo spekli
več kot 10 kg peciva in zapakirali več kot 100 škatlic/daril. Vsem učencem izredna
pohvala za vložen trud, kulturno obnašanje in dobra dejanja.
Zapisala: Andreja Ninković, spec.

OBISK AMERIŠKIH VOJAKOV
V sredo, 27. 3. 2019, so nas obiskali ameriški vojaki, ki se
nahajajo v sosednji vojašnici Jerneja Molana. Učencem so
predstavili svoj poklic in domači kraj ter družino, z veseljem
pa so odgovarjali na vprašanja naših učencev ter jih
nagradili z majhnimi pozornostmi. Hvala vojašnici Jerneja
Molana za prijaznost in sodelovanje.
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IZ UČILNICE V NARAVO
Učenci OŠ Cerklje ob Krki pri izbirnem predmetu likovno snovanje
načenjajo nova slikarska platna v bližini reke Krke. Ob neposrednem
opazovanju narave poglabljajo likovno-teoretična znanja.
Zapisala: Urška Jekler










12. 3. 2019: TEKMOVANJE MLADI GENIALCI – GEN, 7. RAZRED
15. 3. 2019: TEKMOVANJE IZ FIZIKE, OŠ ŠMARJETA
20. 3. 2019: DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE – OŠ BRINJE GROSUPLJE, 9.
RAZRED
20. 3. 2019: OBČINSKO TEKMOVANJE ODBOJKE – OŠ GLOBOKO, 5.–7. RAZRED
21. 3. 2019: ŠOLSKO TEKMOVANJE KENGURU
21. 3. 2019: OGLED URADNEGA TRENINGA V PLANICI, 4.–9. RAZRED
29. 3. 2019: ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA »SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO«
30. 3. 2019: DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ KEMIJE, NOVO MESTO
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APRIL
Če cvetica ne cveti, je potrebno urediti okolje,
v katerem raste, in ne cvetice.
Alexander den Heijer

29. OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT
V večnamenski dvorani MC Brežice je 2. 4. 2019 potekal 29. občinski otroški parlament,
katerega organizatorji smo bili ravno mi, Osnovna šola Cerklje ob Krki. Dogodka so se
udeležili predstavniki naše šole, in sicer: osmošolec Jan Irt ter sedmošolki Hana Haler in
Blažka Kodrič. Skupaj s sovrstniki iz osnovnih šol Artiče, Brežice, Bizeljsko, Dobova,
Globoko, Pišece in Velika Dolina so razpravljali o šolstvu in šolskem sistemu. Sodelujoči
na parlamentu so v zaključku z glasovanjem odločili, da bosta osnovnošolce iz občine
Brežice na nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo 8. aprila v prostorih Državnega
zbora Republike Slovenije, zastopali Lana Nakani iz Osnovne šole Brežice in Hana Haler
iz Osnovne šole Cerklje ob Krki.

Mlade parlamentarce sta pred predstavitvami kandidatk in kandidatov za uvrstitev
na nacionalni otroški parlament pozdravila in nagovorila predsednik Zveze prijateljev
mladine Krško Vinko Hostar in v imenu Občine Brežice namestnica vodje kabineta
župana Jasmina Molan. Letošnji občinski otroški parlament je pripravila Osnovna šola
Cerklje ob Krki v sodelovanju s strokovnim sodelavcem Zveze prijateljev mladine Krško
Urošem Brezovškom.
Učenci naše šole so pripravili kulturni program pod okriljem Jasmine Vučič in Andreje
Ninković ter prikazali pogled na šolo iz preteklosti in prihodnosti.

Učenci so našo šolo predstavili tako, da smo bili mentorji izredno ponosni nanje.
Povzeto po viru na spletni strani Občine Brežice in zapisu Andreje Ninković, spec.
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OBMOČNA REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
V sredo, 3. 4. 2019, se je naš mladinski zbor udeležil območne revije pevskih zborov v
Brežicah. Pevke so se lepo predstavile s tremi pesmimi, priznanja Osminke za večletno
petje v pevskem zboru pa so prejele Larisa Kuhar, Tina Urbanč in Ema Urbanč.

Zapisala: Tatjana Špan
PLANINCI – POHOD NA DONAČKO GORO
Avtobus nas je v soboto, 6. 4. 2019,
pripeljal do vasice Sv. Jurij, od koder smo
se skozi gozd odpravili proti Rudijevemu
domu, od koder smo skočili na vrh
Donačke gore. Vseh skupaj nas je bilo 42.
Vreme je bilo suho, delno jasno, najlepše
pa je bilo, da ni bilo vetra. Na poti nazaj
smo si privoščili še dobro kosilo v koči, otrokom so najbolj teknili špageti z bolonjsko
omako, ampak tudi gobova juha z žganci je bila zelo slastna. Pot smo prehodili hitreje
kot smo predvidevali. Zaradi oblačnosti smo se na izhodišče vrnili predčasno.
Zapisala: Mojca Šterk
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MEDNARODNO TEKMOVANJE VARAŽDIN WOODWIND & BRASS
Učenec Toni Ajster se je 9. 4. 2019 udeležil mednarodnega tekmovanja Varaždin
Woodwind & Brass ter v kategoriji do 14 let osvojil 1. nagrado z rezultatom 96,67 točk.

REGIJSKA ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA VARNO NA KOLESU
V četrtek, 11. 4. 2019, so se učenci z mentorico udeležili regijske zaključne prireditve
projekta Varno na kolesu na OŠ Bršljin v Novem mestu.
Med vsemi sodelujočimi šolami naše regije so zasedli odlično 2. mesto, pridobili
donacijo šoli za 200 € in si s tem pridobili vstopnico za vseslovensko zaključno prireditev
tega projekta, ki bo v Ljubljani.

Zapisala: Lidija Vinkler

NATEČAJ »RECI NE NASILJU«
V okviru razširjenega programa BISERI smo se v mesecu februarju z učenci prijavili na
video natečaj ISA instituta. Naslov natečaja je bil “Reci NE nasilju”. Učenke 5. razreda
so se odločile, da posnamejo filmček s tematiko spletnega in psihičnega nasilja.
Nastala sta dva filma: “Reci NE nasilju” in “Ne bodi kot drugi. Bodi COOL!”
Ambasadorja projekta sta Rebecca YT in Domen Valič.
Nismo bili najboljši, smo pa prejeli nagrado
– 60 minut zabave v zraku v Trampolin
parku WOOP v Ljubljani za vključene
učenke: Tio Pacek, Zeo Pavlovič, Lizo
Baznik, Emo Dražetić, Lucijo Žarn, Hajdi
Haler, Lano Žerjav, Zalo Pungerčar, Ano
Mladkovič Dremelj in Kiaro Strgar.
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Pri montaži sta nam pomagala Aljaž Mladkovič Dremelj in Hana Haler, učenca 7.b
razreda, zato sta nagrado prejela tudi onadva. Poglejte na youtube kanalu, kaj so
ustvarili učenci in recimo nasilju NE.
Pripravila: Andreja Ninković, spec.

OBISK ODDELKA KNJIŽNICE BREŽICE V VOJAŠNICI JERNEJA MOLANA
Učenci 3. a in b razreda so v sredo, 24. 4. 2019, ob 9.30 obiskali oddelek Knjižnice
Brežice v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki, kjer so se seznanili z zakladi
domačega kraja (spoznali so znane osebnosti iz domače občine oz. znamenitosti
domačih krajev).
Zapisala: Lojzka Ivanšek

PREVENTIVNA AKCIJA UČNA URA V PROMETU
V torek, 16. 4. 2019, smo se z učenci 4. a razreda udeležili preventivne akcije Učna ura
v prometu, ki poteka pod okriljem Policijske postaje Brežice, Integrala Brežice in na
pobudo SPV Brežice. Spoznali smo prostore, opremo in delo policistov, utrdili
obnašanje pešcev v prometu ter osvežili obnašanje na avtobusu.

Zapisala: Lidija VInkler

CŠOD FARA
Od srede, 17. 4., do petka, 19. 4. 2019, smo devetošolci uživali v CŠOD Fara v Kostelu
ob reki Kolpi. Fantje so se nastanili v Medvedjem brlogu, dekleta pa v Jazbini. Prvi dan
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smo se preizkusili v orientacijskem teku in spoznavali okolico Fare na večernem
sprehodu, drugi dan smo na daljšem pohodu spoznavali pestrost kostelskega gozda,
iskali sledi živali in občudovali več slapov in neokrnjeno naravo, popoldan pa šli še na
rafting po reki Kolpi. Zadnji dan je bil na vrsti adrenalinski park in igre z žogo. In
praznovanje rojstnega dne dveh naših učencev s čisto pravo torto. Predvsem pa smo
se lepo družili. So rekli, da bi takoj ponovili.

Zapisali: Nataša Baznik in Mojca Šterk

VELIK USPEH NA DRŽAVNEM GEOGRAFSKEM TEKMOVANJU
V sredo, 24. aprila 2019, so bili objavljeni uradni rezultati letošnjega zaključnega dela
tekmovanja iz znanja geografije. Državno tekmovanje je potekalo 12. aprila v
Podčetrtku. Ta turistični kraj na vzhodu Slovenije skupaj z okolico ponuja veliko možnosti
za zanimivo geografsko raziskovanje.
Tekmovanja se je udeležilo 79 učencev 8. in 9. razredov in 54 učencev, ki obiskujejo 6.
in 7. razrede v slovenskih osnovnih šolah. Tekmovalci so si najprej ogledali teren na
območju Podčetrtka, morali so se dobro orientirati in opazovati naravne in družbene
značilnosti kraja in pokrajine. Poudarek je bil na vodi in njenem delovanju v pokrajini,
reliefnih značilnostih, gozdu in turističnih zanimivostih kraja. V nadaljevanju so najprej
pisali test iz terenskega dela, nato pa še test iz literature o migracijah.
Na tekmovanju sta zelo uspešno nastopili tudi naši učenki, Blažka Kodrič (7. razred) in
Laura Matoh (9. razred). Blažka se je v svoji kategoriji uvrstila med 25 najbolj uspešnih
mladih geografov, Laura pa je bila med osmošolci in devetošolci med 35-imi
najboljšimi. Treba je tudi vedeti, da je na začetku, na šolskih geografskih tekmovanjih,
sodelovalo nekaj tisoč učencev, zato je njun dosežek zares odličen. Obe sta s svojim
znanjem, dobrim opazovanjem, orientacijo in tudi iznajdljivostjo na terenu dokazali, da
si popolnoma zaslužita zlato priznanje iz znanja geografije, ki sta ga osvojili.
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Še enkrat več se je pokazalo, da so uspešno delo, trud in prizadevnost na koncu vedno
poplačani z dobrim rezultatom.
Zapisal: Drago Ivanšek

ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V NAMIZNEM TENISU
V petek, 26. 4. 2019, je na Osnovni šoli Griže potekalo četrtfinale državnega prvenstva
v namiznem tenisu, na katerega se je uvrstil tudi naš učenec, Kajetan Škaler. Prikazal
je odlične igre in končal na izvrstnem 6. mestu. Konkurenca je na tem nivoju seveda
že zelo močna, poudariti pa velja, da se je Kajetan meril z učenci, ki so bili od njega
dve do tri leta starejši. Iskrene čestitke!

ZBIRALNA AKCIJA TETRAPAKOV – »KROŽNA KULTURA V NAŠI ROKAH«
Naša šola se je v letošnjem šolskem letu vključila v projekt »Krožna kultura v naših
rokah«, ki ga izvajata Občina Brežice in Komunala Brežice d. o. o. V ta projekt je
vključenih več šol in vrtcev naše občine. S projektom želita izvajalca spodbujati krožno
kulturo oz. zavedanje, da je gospodarstvo lahko trajnostno le, če iz odpadkov nastane
reciklirana surovina za nov izdelek. Del projekta je bila tudi zbiralna akcija tetrapakov,
ki je na šoli trajala od 1. do 26. aprila 2019. Tetrapake se namreč lahko zelo uspešno
predela v higienski papir. Po koncu akcije je bil razglašen oddelek, ki je zbral največjo
težo tetrapakov/učenca – to je bil 6. b.
V spomin na projekt in zbiralno akcijo je šola prejela sadiko lipovega drevesa, ki so jo
učenci posadili, in spominsko ploščico, ki smo jo slavnostno skupaj z izvajalci projekta
pritrdili ob drevesce. Ob mini slovesnosti so naši učenci 2. razreda pripravili tudi kratek
kulturni program.

Zapisala: Barbara Šurbek Voglar
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5. 4. 2019: TEKMOVANJE MEHURČKI (SLOVENŠČINA)
5. 4. 2019: OGLED ŠOLE V SKLOPU FESTIVALA »ODPRTE HIŠE SLOVENIJE«
15. 4. 2019: OBČINSKI KROS
16. 4. 2019: TEKMOVANJE ROBOTIKA, NOVO MESTO
16. 4. 2019: NARAVOSLOVNI DAN SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE IN SISTEMATSKI
PREGLED, 1. RAZRED
16. 4. 2019: OBČINSKO TEKMOVANJE V ROKOMETU
17. 4. 2019: TEHNIŠKI DAN, EKO DAN; 2.–4. RAZRED
23. 4. 2019: SPANJE V ŠOLI, 1.–3. RAZRED
24. 4. 2019: TEKMOVANJE GEN, 7. B RAZRED
26. 4. 2019: TEHNIŠKI DAN ZRAK JE POVSOD OKOLI NAS, 5. RAZRED

68

MAJ
Plemenito je učiti se, še bolj plemenito je učiti druge.
Mark Twain
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OBČINSKO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V NOGOMETU
V ponedeljek, 6. 5. 2019, je na osnovni šoli Dobova potekalo polfinale (skupina B)
občinskega tekmovanja osnovnih šol v nogometu za učence letnik 2006 in mlajše. Na
tekmovanju so sodelovale, poleg naše šole, še OŠ Dobova, OŠ Globoko in OŠ Artiče.
Istočasno je v Brežicah potekalo polfinale skupine A, kjer so se pomerile OŠ Brežice,
OŠ Velika Dolina, OŠ Bizeljsko in OŠ Pišece.
Naši učenci so tekmovanje odprli odlično z zmago 1:0 (strelec za OŠ Cerklje ob Krki je
bil Din Baznik) proti domačinom. V drugi tekmi, ki je bila odločilna za napredovanje v
finale občinskega prvenstva, pa so z 2:0 (strelec Filip Škaler 2-x) zasluženo odpravili
učence iz Globokega. V zadnji tekmi, ki je odločala o 1. mestu (napredovanje sta si
obe ekipi že zagotovili), je slavila ekipa iz Artič z rezultatom 2:1 (strelec za OŠ Cerklje
ob Krki je bil Filip Škaler). Naši fantje so si tako z dvema zmagama in porazom zasluženo
priborili finale na občinskem nivoju, ki je potekalo včeraj na OŠ Brežice in so poleg Artič
in naše šole nastopili še učenci iz OŠ Brežice in OŠ Bizeljsko.
Naši učenci so prvo tekmo igrali proti močnim Brežicam in jo izgubili s 4:0. Naslednjo
tekmo so igrali proti prav tako močnim Artičam, kjer so se po zaostanku z 1:0 uspeli z
golom Filipa Škalerja, ki je postavil tudi končni rezultat tekme, vrniti v borbo za 2. mesto.
To je namreč vodilo na področno tekmovanje. V zadnji tekmi, kjer sta za napredovanje
štela le zmaga in poraz Artič proti Brežicam, so naši fantje izgubili z 1:0 in tako
tekmovanje končali na 4. mestu. Prvo mesto so si z zmago nad Brežicami izborili učenci
iz OŠ Artiče, drugo so tako osvojili domačini iz Brežic, tretji pa so bili sovrstniki z
Bizeljskega.
Ekipo naše šole so sestavljali:
Žan Sintič (vratar), Juš Lovše
(kapetan), Filip Škaler, Din
Baznik, Luka Ogorevc, Jaka
Unetič, Vid Klemen Zorko, Anej
Krušič, Jan Senica in Kajetan
Škaler. Čestitke celotni ekipi za
prikazano na igrišču.

Zapisal: Blaž Milar
70

35 LET NAZAJ
V soboto, 11. 5. 2019, so nas obiskali nekdanji učenci. Generacija 1970–1974, ki je 45
let nazaj zaključila šolanje na takratni OŠ Tone Seliškar Cerklje ob Krki, je s sprehodom
po obnovljenem šolskem poslopju obudila spomine na neke druge čase, prijateljstva
in izkušnje, ki jih povezujejo še sedaj. Hvala za obisk!
Na sliki v zadnji vrsti stojijo od leve proti
desni:
Matjaž Pegam, Franc Oštir, Franc
Štefanič, Marjan Barbič in Marjan
Lopatič.
V sredini od leve proti desni stojijo:
Jože Stanič, Martina Baznik, Stanka
Henigman, Darinka Jamnik, Irena
Turšič, Boža Ajster, Jožica Gramc in
Milena Hribar.
Spredaj od leve proti desni čepijo:
Slavko Tomažin, Mirko Gramc, Edo
Zakovšek in Erika Janc.
Kasneje so se obiskovalcem pridružili še Anica Gramc in dva od učiteljev, ki sta jih učila:
Stane Zlobko in Stanka Pucko. Erika Lenič je povedala, da jih je bilo nekoč sicer 36, a
sta dva žal že pokojna (Majda Zidar in Boris Pleterski).

NARAVOSLOVNI DAN FESTIVAL ZDRAVJA
V soboto, 11. 5. 2019, je v okviru projekta
POGUM na OŠ Cerklje ob Krki potekal
naravoslovni dan z naslovom Festival zdravja.
V sodelovanju s PGD Cerklje ob Krki in PGD
Pirošica smo izvedli vajo evakuacije, v katero
je bila vključena tudi Vojašnica Jerneja
Molana, in sicer z reševanjem ponesrečenca s
pomočjo helikopterja. Učenci so si lahko po
ogledu vaje pobliže ogledali tudi helikopter.
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V drugem delu naravoslovnega dne so potekale različne zanimive in poučne
delavnice (skrite pasti v prehrani, joga za otroke, prva pomoč, tehnike sproščanja,
prikaz nordijske hoje, ženski nogomet, atletski poligon in ogled gasilskega vozila), na
katerih so učenci z veseljem sodelovali.

Pridružilo se nam je tudi kar nekaj staršev in ostalih krajanov, ki so se lahko udeležili 4
delavnic, katere smo organizirali v sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice in
Centrom za krepitev zdravja. Potekalo je merjenje krvnega sladkorja in krvnega tlaka,
lahko so se urili v tehnikah sproščanja, se seznanili s prikazom nordijske hoje ter preverili
telesno pripravljenost v delavnici z naslovom »Ali sem fit?«.
Vsebine so bile zelo zanimive in poučne, zato je naravoslovni dan zelo hitro minil. Za
pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo PGD Cerklje ob Krki, PGD Pirošica, Vojašnici Jerneja
Molana, Centru za krepitev Zdravja ZD Brežice, zdravnici Hani Škaler in reševalcem ZD
Brežice, Atletskemu klubu Brežice, nogometašicama Barbari Mišić in Maji Žnidarič ter
njuni trenerki Ramizi Šeferović iz ŽNK Brežice.
Zapisala: Martina Kos
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KVIZ KAKO DOBRO POZNAM HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
Učenci 5. a razreda so v torek, 14. 5. 2019, sodelovali v kvizu Kako dobro poznam Hansa
Christiana Andersena. Kviz bi moral potekati v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob
Krki, kjer ima svoj oddelek Knjižnica Brežice, vendar je zaradi prireditev ob dnevu
Slovenske vojske potekal v šoli.
Za sodelovanje na kvizu so učenci morali podrobneje poznati življenjepis znanega
pravljičarja in vsebino nekaterih njegovih pravljic (Cesarjev slavec, Kraljična na zrnu
graha, Palčica, Mala morska deklica in Vžigalnik). Kviz je vodila bibliotekarka iz
brežiške knjižnice gospa Andreja Dvornik.
Učenci so se pred kvizom razdelili v pet skupin. Skupine so poimenovali Nore punce,
Prijatelji, Telebajski, Nodiji in Pujsa Pepa. Na kvizu so se najbolje odrezale Nore punce v
sestavi: Ana Mladkovič Dremelj, Tia Pacek, Lana Žerjav in Zala Pungerčar.
Drugouvrščeni skupini Prijatelji in Pujsa Pepa so premagale za 0,5 točke. Zadovoljivo
znanje sta pokazali tudi ostali skupini.
Po kvizu so v učilnici nadaljevali delo v skupinah. Ogledali so si kartonke, ki so bile
opremljene le z ilustracijami. S pomočjo le-teh so morali oblikovati svojo pravljico. Pri
pisanju pravljice so morali upoštevati značilnosti, ki se pojavljajo v ljudskih in klasičnih
pravljicah (srečen konec, dogaja se nekoč, v pravljici mora biti prerokba, zapoved,
prepoved, zmaga vedno pozitiven lik, v pravljici mora nastopati čudež, čudežni
predmet ali bajeslovno bitje itn.). Nastale so zelo izvirne in domiselne pravljice. Vsem
učencem čestitamo, saj so se na kvizu in pri oblikovanju svojih pravljic dobro odrezali
in pokazali primerno znanje.
Zapisala: Lojzka Ivanšek

FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA
V četrtek, 16. 5. 2019, so prostovoljci z vlakom odšli v Ljubljano. Ogledali so si RTV-hišo.
Tam jim je gospa razkazala prostore; med drugim tudi studio, v katerem snemajo Male
sive celice in Emo ter se čudili, kako je lahko takšen dogodek v tako "majhnem" studiu.
Prav tako so si ogledali skladišče s kostumi in se preizkusili v vodenju oddaje.
Nato so se odpravili proti trgu, kjer je potekal Festival prostovoljstva. Sprehodili so se do
Prešernovega trga, nato po ulicah do različnih trgovin. Videli so slovensko youtuberko
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Evo Centrih (Evina lepotilnica), kasneje pa še igralca Tadeja Piška. Medtem ko so se
prostovoljci igrali igro z dvema dekletoma iz Idrije in z dvema Afričanoma, jih je
ogovoril nihče drug kot ljubljanski župan Zoran Janković.
Sprehodili
Predstavili

so
so

se

tudi

jim

po

stojnicah.

njihova

društva.

Preizkusili so se še v reševanju nalog z
očali, ki preprečujejo normalen vid,
oživljanju, poslušali različne življenjske
zgodbe,

sodelovali

v

igrah

in

se

pogovarjali s prostovoljci iz drugih držav.
Bilo je zelo zabavno, zato smo kar malo
pozabili na čas in zadnjo minuto ujeli zbor
na Prešernovem trgu, pred odhodom na vlak.
Vrnili so se okoli petih. Vsi upajo, da se bodo naslednje leto tudi udeležili tedna
prostovoljstva, saj so zelo uživali.
Zapisala: Andreja Petan, povzeto po Tinkara Lovše, 8. razred

TABOR BISTRIH GLAV 2019 – RAKOV ŠKOCJAN
Tudi letos so se učenci od 5. do 9. razreda
udeležili tabora bistrih glav, ki je potekal
med 17. in 19. majem 2019 v Rakovem
Škocjanu. Ko so učenci prispeli, so se že
takoj preizkusili v plezanju.
Naslednje jutro sta Kiara Gramc in Filip
Škaler poskrbela, da
so

se

vsi

lepo

ogreli z jutranjo telovadbo. Po zajtrku so odšli do Zelških jam
in Malega naravnega mostu. Po ogledu kraških znamenitosti
in jamskega sveta ter odkritju različnih novih spoznanj je
sledilo zasluženo kosilo. Popoldne so učenci preživeli v družbi
svojih prijateljev in učiteljic, s katerimi so skozi celoten vikend
nadvse uživali. Zvečer so učenci postali pravi mali detektivi, ki
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so imeli »zadnjo božično zabavo«, na kateri se je zgodil umor, oni pa so morali poiskali
morilca. Nekateri so nalogo odlično opravili.
Naslednje jutro sta jutranjo telovadbo vodila Vid Klemen Zorko in Pia Jaklič. Po zajtrku
so iskali skriti zaklad. Našli so ga s pomočjo vprašanj, na katera so lahko odgovarjali z
znanjem, ki so ga učenci pridobili čez celoten vikend. Zaklad so učenci z lahkoto našli.
Učiteljici sta nato podelili nagrade za najbolj urejene sobe, najizvirnejše skupine in za
najbolj zavzete otroke. Med potjo nazaj so se za nagrado ustavili v McDonalds-u.
Zapisala: Andreja Petan, povzeto po zapisu Andreje Ninković, spec.

ZBIRNI CENTER BORŠT
V petek, 17. 5. 2019, so učenci 4. arazreda imeli malo drugačen pouk. Peš
so se odpravili do zbirnega centra Boršt,
kjer sta jim prijazni uslužbenki razkazali
zbirni center in jih poučili o ravnanju z
odpadki. V šoli pa jim je gospa Jasmina,
ki je prav tako zaposlena na Komunali
Brežice, pokazala, kako lahko steklo
ponovno uporabijo tako, da ga poslikajo
in okrasijo. Nastali so prečudoviti izdelki.
Najlepša hvala Komunali Brežice za
prijetno druženje!
Zapisala: Lidija Vinkler

PLANINSKI IZLET NA SLIVNICO
V soboto, 18. 5. 2019, smo jo mahnili proti Notranjski.
V Cerknico smo prispeli ob 9.30, od koder smo krenili
po lepo markirani poti skozi gozd in travnike do
Doma na Slivnici, od tam pa še do vrha Slivnice, kjer
se je prikazalo tudi sonce. Od doma, kjer smo imeli
postanek, smo občudovali polno Cerkniško jezero.
Obiskali smo tudi Coprniško jamo, kjer smo dodobra
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začarali vreme. Ob sestopu nas je malo pred
koncem ujel dež. Z avtobusom smo se zapeljali še do
jezera in naredili manjši obhod. En planinec se je (po
nesreči) tudi okopal.
Zapisala: Mojca Šterk

POJOČI VRTILJAK
V soboto, 18. 5. 2019, je v Brežicah potekal
glasbeni festival Pojoči vrtiljak, na katerem so
tudi letos sodelovali učenci in učenke naše
šole. Festival je bil tudi tekmovalnega značaja.
Strokovno komisijo so sestavljali obetavni
posavski glasbeniki Matjaž Predanič, Adrijana
Lorber in Jon Krajič Tomin.
Svoje predstavnike smo imeli v vseh štirih
kategorijah in vsi so se odlično predstavili. Že
med pripravami na festival so pokazali veliko
mero odgovornosti in zrelosti, zato odlični
rezultati niso izostali. V kategoriji mlajših pevcev
je šolo s pesmijo Prva ljubezen zastopala
Samanta Kranjc, ki je na koncu osvojila odlično 4. mesto. V kategoriji duetov sta našo
šolo predstavljali Špela Srpčič in Urška Lorber s pesmijo Zame zakantaj, ki sta si ob boku
starejših pevk pripeli 3. mesto, prav tako pa si je 3. mesto pripela in priigrala skupina
devetošolcev, ki ustvarjajo pod imenom »RED«. Ob zvoku akustičnih kitar in odličnih
kitarskih solo vložkov je zadonela dobro znana Nothing else matters. V kategoriji
starejših pevk smo posegli po sami zmagi. Hajdi Haler se je predstavila z zelo zahtevno
pesmijo You raise me up in se zopet odlično odrezala.
Mladim pevcem je bil interes v sobotnem dopoldnevu z izjemnimi nastopi prepoditi
dež in priklicati sonce. Glasba in dobre misli imajo to moč.
Zapisala: Janja Leskovar
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ŠOLA V NARAVI V CŠOD ČEBELICA – 1. IN 2. RAZRED
V ponedeljek, 20. maja, smo se s prvošolci in drugošolci odpravili v šolo v naravi.
Tridnevno bivanje smo preživeli v Dolenji vasi pri Čatežu v domu Čebelica. Kljub
deževnemu in vetrovnemu vremenu smo vse načrtovane dejavnosti izvedli brez
zadržkov in težav. Po prihodu v dom smo se najprej namestili po sobah, razpakirali
kovčke in se seznanili s tamkajšnjimi pravili. Popoldne smo preživeli v pohodniškem
vzdušju. Po slastnem kosilu je sledil orientacijski polet po Čatežu, kjer smo spoznali
znamenitosti in posebnosti kraja. Med samo potjo smo pomalicali in prisluhnili
zanimivim zgodbam, ki bogatijo zgodovino samega kraja. Zvečer nas je pot odnesla
še do bližnjega gozda, kjer smo opazovali naravo in prisluhnili ptičjemu petju. Dan smo
zaključili z igrami na igrišču, nato pa utrujeni odpotovali v deželo sanj.

Tudi drugi dan našega bivanja v CŠOD Čebelica smo se prvošolci in drugošolci odlično
imeli. Preizkusili smo se v lokostrelstvu, sestavljali maksi lego kocke, ustvarjali na panjskih
končnicah ter spoznavali čebele in njihovo življenje. Večer pa je bil vrhunec dneva,
saj smo se odpravili v »disko«, kjer smo veselo prepevali in rajali v ritmih moderne
glasbe. Medtem so se učenci predstavili tudi z različnimi zabavnimi točkami. Utrujeni
od napornega dne in plesnega večera smo v sladkih sanjah trdno zaspali.

In prišla je sreda, ko smo bivanje v domu počasi zaključevali. V dopoldanskem času
smo se preizkusili v lovu na lisico in v plezanju na umetni plezalni steni.
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V domu Čebelica je bilo poučno in polno zanimivih dogodivščin. Učenci so se privajali
na večjo samostojnost in skrb za osebne stvari. Domov so prišli z lepimi spomini in z željo,
da se še vrnejo.
Zapisala: Sandra Glogovšek

NA PREDJAMSKEM GRADU IN V POSTOJNSKI JAMI
Zaključna ekskurzija, v okviru katere smo 24. maja 2019 izpeljali
naravoslovni dan in spoznavali značilnosti dinarsko-kraških pokrajin, je
bila prijetno doživetje za učence od 5. do 9. razreda.
Učenci so bili navdušeni nad Postojnsko jamo, saj so v njej videli veliko
zanimivih stvari, predvsem kapnike, in tudi vožnja z jamskim vlakom je
bila za njih posebno doživetje.
Na Predjamskem gradu je bila velika gneča
(preveč skupin naenkrat), tako da ogledi niso
bili optimalni, a smo si kljub temu z zanimanjem
ogledali zanimivosti največjega jamskega
gradu na svetu. V Predjami je učence najbolj
pritegnila zunanja podoba gradu in zgodba o
Erazmu Predjamskem, v Postojnski jami pa so občudovali stalaktite, stalagmite,
kapniške stebre in zavese ter tudi druge lepote. Pred vhodom v jamo so z zanimanjem
opazovali ponikalnico Pivko, kako izginja v jamo, pa tudi turistično ponudbo
Postojnske jame in kraja Postojna. Učenci si za celodnevne aktivnosti in za primerno
obnašanje zaslužijo pohvale.
Zapisal: Drago Ivanšek
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA DEVETOŠOLCEV

V petek, 24. 5. 2019, smo se z devetošolci v sklopu zaključne ekskurzije zabavali v Woop
trampolin parku, tekmovali v kartingu, se vozili z ladjico in se zabavali na obali v
Portorožu, kjer nas je tudi sonce toplo grelo.

NAGRADNA EKSKURZIJA– ZLATI BRALCI
V ponedeljek, 27. 5. 2019, smo se s 3
učenkami, ki so v letošnjem šolskem
letu vestno in pravočasno opravile
Bralno značko, v okviru nagradne
ekskurzije za Zlate bralce odpravile v
Ljubljano.
Zveza prijateljev mladine Krško je
poskrbela za organizacijo prevoza in ogled predstave na Zaključni prireditvi za zlate
bralce v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Na dogodku so sodelovali
Boštjan Gorenc – Pižama kot voditelj, Boris A. Novak in Marjan Manček sta na humoren
način zabavala mlade bralce s citati iz pesmi oz. zgodbami o nastanku ilustracij, za
glasbeni del pa je čutno poskrbela Ljoba Jenče. Po zaključku je sledilo prosto druženje
in povratek proti domu. Bilo je lepo.
Zapisala: Natalija Žveglič
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MICRO:BIT NA ŠOLI
Na Osnovni šoli Cerklje ob Krki smo bili izbrani
na projektu Micro:bit na šoli in prejeli 15 BBC
Micro:bitov. Delo z njim so spoznali učenci 4. in
5. razreda, ki obiskujejo neobvezni predmet
računalništvo.

Učenci

so

najprej

spoznali

osnove dela z Micro:bitom, nato pa
so izdelali posamezne programe, ki
so jih uporabili otroci v vrtcu in učenci
3. razreda. Izdelali smo kocko, ki so jo
nato otroci v vrtcu uporabili pri
družabnih igrah; igro, kjer so morali otroci slediti piki in jo ujeti, ko je prišla na določeno
mesto, ter radio za pošiljanje sporoči, ki smo ga uporabili pri utrjevanju poštevanke.
Zapisala: Barbara Stopar














7. 5. 2019: ŽURAJ BREZ DROGE – 6. IN 9. RAZRED, 7. 5. 2019
7. 5. 2019: NARAVOSLOVNI DAN SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE IN SISTEMATSKI
PREGLED – 3. RAZRED, 7. 5. 2019
8. 5. 2019: OBČINSKO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA 7. RAZRED IN MLAJŠE – OŠ
BREŽICE (4.–7. RAZRED), 8. 5. 2019
15. 5. 2019: TEHNIŠKI DAN IZDELAVA KOMPOSTNIKA (6.–9. RAZRED), 15. 5. 2019
20. 5. 2019: NARAVOSLOVNI DAN OD SEMENK DO ALG – 6. RAZRED, 20. 5. 2019
21. 5. 2019: OBČINSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI (5.–9. RAZRED), 21. 5. 2019
27. 5. 2019: NARAVOSLOVNI DAN REKA KRKA – ŽIVALSTVO, RASTLINSTVO, KEMIJSKA
ANALIZA VODE, 7. RAZRED
28.–30. 5. 2019: PRILAGAJANJE NA VODO – TERME PARADISO, 1. IN 2. RAZRED
28. 5. 2019: NARAVOSLOVNI DAN ZAKLJUČNA PRIREDITEV 36. TEKMOVANJA ZA
ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI – LJUBLJANA, DVORANA TIVOLI, 5. RAZRED
29. 5. 2019: RODITELJSKI SESTANEK PRIPRAVLJENOST OTROKA, 29. 5. 2019
31. 5. 2019: TEHNIŠKI DAN ASTRONOMIJA (6.–9. RAZRED), 31. 5. 2019
31. 5. 2019: NARAVOSLOVNI DAN S POSKUSI SE UČIM – 2. RAZRED, 31. 5. 2019
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JUNIJ
Sprememba je končni rezultat vsakega pravega učenja.
Leo Buscaglia
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ZAKLJUČNI IZLET V DEŽELO KOZOLCEV
V ponedeljek, 3. 6. 2019, smo se učenci od 1. do
4.

razreda

odpravili

v

Šentrupert,

natančneje v Deželo kozolcev. Pred nami
je bilo pestro in z različnimi delavnicami
zapolnjeno dopoldne. Učenci so bili že
med vožnjo z avtobusom polni pričakovanj
in so komaj čakali, da prispemo. Ko smo
izstopili z avtobusa, nas je pričakala velika maketa
kozolca. Res je bila zanimiva, zato je bil čas za prvo fotografiranje. Nato smo se razdelili
v skupine po razredih in začel se je naš izlet po Deželi kozolcev. Vsaka skupina je imela
svojega vodiča, ki nas je popeljal na sprehod med kozolci, vmes pa smo slišali veliko
informacij. Sledil je krajši odmor za malico. Nato smo se na
delavnicah srečali z origamijem, vsak učenec je poskušal s to
posebno tehniko – prepogibanjem papirja, izdelati svojega
ptička, ki ga je za spomin odnesel domov. Spoznali smo tudi,
kako so včasih s posebno napravo izdelovali vrvi. Sprehodili
smo se po travniku in nabrali travniške cvetlice, ki smo jih s
posebno tehniko »odslikali« na kos blaga. Igrali smo se stare
igre (kozla zbijat, ristanc, skrivalnice, gugalnice, rihtarja bit). Ja,
luštno je bilo, zato je dopoldne prehitro minilo.
Zapisala: Valentina Baznik
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PODROČNO TEKMOVANJE V NOGOMETU
Konec maja ali začetek junija je rezerviran za nogomet mlajših deklic. Naša dekleta
so se odločila, da gre letos zares in gredo na tekmovanje. Vso energijo in prosti čas so
vložila v vadbo. Vadila so s starejšimi dečki, z mlajšimi dečki, z dekleti različnih starosti.
Ustrašile se niso nikogar. Vadile so podaje, strele, obrambo. Kmalu je na šolo prišlo
obvestilo, da je premalo prijavljenih ekip in da gredo direktno na področno
tekmovanje. Fantje so se jezili, da to ni »fair«, a tako to poteka, saj se dekleta le redko
udeležujejo nogometnih tekmovanj in nikoli ne moreš predvideti, koliko ekip pride.
Tako je v torek, 4. 6. 2019, na OŠ Savo Kladnika Sevnica potekalo področno
tekmovanje v nogometu za mlajša dekleta, kamor so se uvrstile 3 ekipe: OŠ Sevnica,
OŠ Šentjanž in OŠ Cerklje ob Krki.
Prvo tekmo smo igrale proti domačinkam. Ustvarile smo si
lepo število priložnosti, vendar so vsi streli končali v rokah
nasprotne vratarke ali daleč mimo gola. Polčas je še kako
prišel prav, da so si dekleta nabrala novih moči.
Napadala so skozi celotno tekmo, vendar nismo imeli
sreče pri zaključku, počasi se nas je začela lotevati
utrujenost in koncentracija je popuščala. Že ko smo
mislile, da bo konec tekme, smo naredile napako, ki so jo
nasprotnice kaznovale z zadetkom v zadnji sekundi. Žalost
je bila neizmerna, vendar tekmovanje se je nadaljevalo.
Me smo na tribuni počivale, kalkulirale in
se pripravljale na naslednjo tekmo, ki
odloča, kakšna bo razvrstitev. Tudi drugo
tekmo so zmagale domačinke, tako da
nas je čakala tekma za 2. mesto. Naša
dekleta so bila izredno motivirana, v
tekmo so vstopila z željo po zmagi. Polčas
nam

je

uspevalo

loviti

korak

z

nasprotnicami, do strela na gol pa
nikakor. Moči so počasi pojemale. Tudi polčas ni mogel preprečiti zadetka nasprotnic,
ki so do konca uspele zadržati minimalno prednost. Zadovoljiti smo se morale s 3.
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mestom, ki je res bilo zadnje, pa vendar so
dekleta dobila v roke pokal in vse hudo je
bilo pozabljeno.
Domov smo se vrnile s širokim nasmehom
na obrazu. Dekleta so za naslednje leto
obljubila, da bodo še bolj vestno in pridno
vadila.
Zapisala: Tanja Lekić

NAJ PROSTOVOLJEC
V torek, 11. 6. 2019, se je na Brdu pri Kranju odvijala
slavnostna tradicionalna prireditev Naj prostovoljec,
na kateri predsednik države Borut Pahor podeli
priznanja

najbolj

prizadevnim prostovoljcem v

državi. Letos sta se prireditve zaradi večletnega
prizadevnega prostovoljnega dela udeležili tudi
učenki naše šole, Larisa Kuhar in Lea Lajkovič.
Čestitamo!
Zapisali: Andreja Ninković in Mojca Šterk

ŠPORTNI DAN – POHOD, VESLANJE IN IGRE OB VODI
V petek, 14. 6. 2019, smo imeli z učenci od 1. do 4.
razreda športni dan. Ko je šolski zvonec oznanil
začetek prve šolske ure, smo se peš odpravili proti
Velikim Malencam. Med hojo so nas prijetno greli
topli sončni žarki, zato smo dobili še dodatno energijo, ki
nam je

še kako prav prišla pri veslanju. Ob reki Krki so nas že čakali
kanuji. V senci smo pojedli malico in se razdelili v dve
skupini. Učenci 1. in 2. razreda so se najprej podali
na veslanje, učenci 3. in 4. razreda pa so imeli
športne igre, kjer so se lahko pomerili v nogometu,
odbojki in se razgibali na različnih igralih. Komur je
kmalu postalo vroče, se je lahko ohladil v senci, nato pa
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sta se skupini zamenjali. Učenci so res uživali v veslanju.
Dokaj hitro so ugotovili, da veslanje zahteva veliko
usklajenosti, vendar so tudi to hitro osvojili. Preživeli
smo prijetno in s pestrimi športnimi vsebinami
zapolnjeno dopoldne. Ob 11.45 pa nas je že čakal
avtobus ter nas popeljal nazaj v šolo. Da je čas za
kosilo, so nas opozorili kar želodčki sami. Zagotovo v
naslednjem šolskem letu ponovimo.
Zapisala: Valentina Baznik

POUK ANGLEŠČINE MALO DRUGAČE
Pouk angleščine v 8. in 9. razredu že več kot 10 let
bogati tudi g. John Boyd. To je Američan, ki živi v
Dolenji Pirošici. Vselej pripravi čudovita predavanja,
učencem

pa

vedno

razdeli

tudi

učne

liste.

Devetošolci so letos odgovarjali na 40 vprašanj o
zdravju. Sodelovali so tudi pri predavanju

o

globalnem segrevanju, ki žal ni imel pozitivnega
zaključka. Nazadnje so reševali vprašanja o soncu, vodi, vetru in življenju v vesolju.
Za osmošolce je pripravil predavanje “US History”.
Zgodovino ZDA je prikazal na zelo zanimiv način – s
slikami svojega pradedka, ki se je boril v civilni vojni.
Razložil je tudi zgodovino Indijancev in kavbojcev,
ki niti slučajno niso bili podobni Johnu Waynu.
Predstavil je še svojo družino in slikovito poklicno pot
od

matematika

do

zdravnika,

sindikalista

in

direktorja hotela, kako ga je usoda pripeljala v Slovenijo in kako se tukaj počuti doma.
Za posladek je otrokom še zapel eno po slovensko. Učenci so bili naravnost navdušeni.
Spremljali pa so še predavanje o potovanju po ZDA, ki je bilo naravnost fascinantno.
Nazadnje so sodelovali pri predavanju o ameriški kulturi.
Zapisala: Mojca Šterk

85

PROJEKT INOVATIVNA UČNA OKOLJA, PODPRTA Z IKT, INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1
Učitelji in učenci Osnovne šole Cerklje ob Krki že drugo
leto aktivno razvijamo svoje digitalne kompetence v
okviru projekta Inovativna učna okolja, podprta z IKT,
Inovativna

pedagogika

1:1.

Nadaljevali

smo

z

usposabljanjem učiteljev za uporabo različnih digitalnih
orodij in iskali različne možnosti vključevanja digitalne
tehnologije v šolsko delo, nato pa novo pridobljeno znanje prenesli tudi konkretno v
posamezne učne ure.
V tem šolskem letu smo postali tudi mentorska šola Osnovni šoli
Boštanj, kjer smo za njihove učitelje izvedli več usposabljanj in
predstavitev dobre rabe, s čimer bomo nadaljevali tudi v
prihodnjem letu.
Delo z digitalno tehnologijo je namreč učencem zelo blizu in pouk, kjer vsaj v delu ure
lahko uporabijo tablice, telefone ali fotoaparate, jim je bolj zanimiv, kar se načeloma
izkazuje tudi v večji pripravljenosti za delo. Učenci so preko različnih aplikacij preverjali
svoje znanje in dobili ustrezne povratne informacije, s slikami in videoposnetki pa so
zajemali svoje delo ter ustvarjali filme in kratke predstavitve z različnih področij
njihovega življenja.

Tehnološke igračke, s katerimi se srečujejo naši mladi, jim bodo tudi v prihodnosti
zagotovo vedno na voljo in naš cilj je, da učence usposobimo za varno in smiselno
rabo naprav. Želimo si, da bij v času, ki ga tako ali tako nameravajo preživeti za zasloni
različnih naprav, počeli kaj ustvarjalnega, zanimivega, krepili svoje znanje z različnih
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področij in morebiti celo utrjevali šolsko znanje. Sodobna tehnologija vse to učencem
omogoča, le pokazati jim moramo smer.
Zapisala: Janja Leskovar, koordinatorica projekta Inovativna pedagogika 1:1

PODARI ZVEZEK 2019
Akcija Podari zvezek poteka že več let zapored in
navdušuje mlade, ki si želijo pomagati. Tako kot že
več let zapored smo tudi letos na naši šoli izvedli to
akcijo. Učenci nižjih in višjih razredov smo bili veseli,
da smo lahko sodelovali v akciji in nekomu podarili
zvezek, kaj narisali ali napisali lepo misel. Menimo, da si vsak zasluži svoj zvezek in da
ima vsak pravico do širjenja svojega obzorja, ki se nikoli ne bo končalo. Namreč tudi ti
otroci, ki smo jim podarili zvezke, so kot jaz, ti in mi vsi. Prav je, da si med seboj
pomagamo in se spodbujamo. Vse dobro se nam vrača, vse dobro se nam plača.
Letos je akcija potekala od 17. maja do 14. junija. V tem času smo na naši šoli zbrali
130 zvezkov, v vrtcu pa 36 zvezkov, to je skupaj 166 zvezkov. V čast nam je, da smo
lahko pomagali in nekomu vlili veselje za novo šolsko leto, ki se bliža.
Zapisala: Andreja Ninković

OBISK RADIA SRAKA
V šolskem letu 2018/2019 smo v sklopu
interesne dejavnosti Šolski radio delovali
na področju medijev na šoli. O dogodkih,
ki so bili širšega značaja in so zajemali tudi
delovanje celotne krajevne skupnosti,
smo pisali članke na temo dogajanja in
ustvarjali slikovno gradivo. Učenci od 5.
do 7. razreda – bilo jih je 8 – so se veselili
obiska na radiu Sraka. Učenci so takole
strnili svoja pričakovanja in odzive po obisku:
Hana Haler: »Zelo mi je bil všeč voditelj Darko, zanimivo mi je bilo videti, kako to poteka.
Predstavili so nam tudi to, da ni vse rožnato za radijem, da je za to pomembno veliko
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dela in truda. Všeč mi je bila njihova preprostost in domačnost. Videlo se je, da v delu
uživajo. Najboljši del mi je bil, ko smo govorili v živo.«
Lucija Žarn: »Všeč mi je bila njihova odkritost. Zvesti so narodno zabavni glasbi. Bili so
prijazni, razumevajoči, gostoljubni. Studio je zanimiv in domač. Tam sem se zabavala.«
Martin Pavlovič: »Imel sem se zelo dobro. Še kdaj bi rad obiskal radio, ker mi je bilo
zanimivo. Na začetku sem imel malo treme, potem pa sem se kar opogumil in
odgovarjal na voditeljeva vprašanja. Mislil sem, da bo radio v kakšni večji stavbi, bila
pa je le navadna hiša. Veselilo me je, da je bil radio bližje kot sem si predstavljal.
Voditelj je bil zelo prijazen. Povedal sem mu tudi, da igram harmoniko. Všeč mi je bil
tudi stari studio z opremo.«
Blažka Kodrič: »Všeč sta mi bili sproščenost in sproščeno vzdušje na radiu. Všeč mi je
bilo, ko smo odšli v eter in so nam postavljali vprašanja. Zanimiv je bil star studio in stvari,
ki so jih na radiu uporabljali v preteklosti. Presenetilo me je, da ima radio Sraka toliko
poslušalcev, najbolj pa mi je bilo všeč, da smo sploh spoznali potek dela na radiu.
Spoštovana učiteljica Natalija, hvala, da ste nam omogočili ogled radia in
spoznavanje dela na radiu.«
Tia Pacek: »Zanimivo je bilo, ko smo si šli pogledat stari studio in ko sem odgovarjala,
mi je bilo prav tako všeč in tudi, ko je gospod Blaž tipkal po stroju in računalniku. Všeč
mi je to, da je radio Sraka bolj na skrivnem mestu, a je kljub temu tam lepo. Mislim, da
je to delo težko opravljati in čudno mi je bilo, ker voditelja ni bilo sram.«
Ema Dražetić: »Všeč mi je bil studio, sram me je pa bilo, ko sem v studiu govorila pred
mikrofonom. Zanimivo mi je bilo tudi iskanje radia Sraka, saj imajo v družinski hiši v
spodnjih prostorih omenjeni studio.«

Zapisala: Natalija Žveglič
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ŠOLSKA SKUPNOST 2018/2019
V šolskem letu 2018/2019 je šolsko skupnost sestavljalo 32 učencev, od 1. do 9. razreda.
Tako kot vsako leto smo tudi letos izglasovali predsedstvo, ki so ga sestavljali
predsednica šolske skupnosti Hana Haler, podpredsednica Blažka Kodrič, zunanji
predstavnik Jan Irt in zapisnica Pia Jaklič. Letos je bila tema šolskega parlamenta
šolstvo in šolski sitem, ki so ga sestavljale štiri podteme. Te so bile: metode in načini
poučevanja, vpliv staršev na šolo, uvajanje novih predmetov in odnosi v šoli. Na naši
šoli smo skozi celotno šolsko leto, poleg govora o spremembah na naši šoli, govorili tudi
o teh temah. Trije učenci so se tudi udeležili občinskega parlamenta, in sicer Blažka
Kodrič, Hana Haler in Jan Irt. Lahko so izrazili, kaj jim je na naši šoli všeč, kaj ne in kaj bi
lahko spremenili. Osrečuje nas, da se je po pogovoru z razrednikom in sošolci toliko
stvari spremenilo. Hvaležni so vsem učiteljem in tudi gospe v. d. ravnatelja, dr. Maji
Matrić, da so jim prisluhnili in tudi ukrepali. Te stvari šolo naredijo bolj zabavno in
zanimivo.
Zapisala: Andreja Ninković

PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA
Tako kot vsako leto so tudi letos učenci nestrpno
pričakovali zadnji šolski dan in s tem najdaljše počitnice.
Vroči junijski dnevi so poskrbeli, da so učencem misli že
uhajale na morje ali pa kar na poležavanje in druženje
ob reki Krki.
V ponedeljek, 24. 6. 2019, so tako še zadnjič v letošnjem
šolskem letu vstopili v šolske prostore. V jutranjih urah so
s svojimi razredniki pregledali vse uspehe v tekočem letu.
V nadaljevanju dneva je sledila prireditev ob dnevu
državnosti in zaključku šolskega leta. Učenci so pod
vodstvom

mentorjev

pripravili

plesne,

pevske

in

dramske točke ter z njimi navdušili celotno občinstvo. Ob
koncu smo si zaželeli le še vroče, brezskrbne počitnice, polne smeha in zabave.
Zapisala: Katja Urbanč
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5. 6. 2019: ŠPORTNI DAN – ATLETSKI MNOGOBOJ, 1.–9. RAZRED
7. 6. 2019: PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI NA MIVKI
10. 6. 2019: TEHNIŠKI DAN – OGLED MUZEJA PIVKA, 6.–9. RAZRED
11. 6. 2019: ŠPORTNI DAN – KOLESARJENJE, PLAVANJE, POHOD, 6.–9. RAZRED
13. 6. 2019: PREDAJA KLJUČA
14. 6. 2019: ŠPORTNI DAN – POHOD, VESLANJE IN IGRE OB VODI, 1.–4. RAZRED
15. 6. 2019: VALETA – GOSTILNA ŽOLNIR
21. 6. 2019: WOOP PARK – LJUBLJANA, 5. IN 7. RAZRED
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