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V ŠOLSKEM LETU 2019/20 SO NA ŠOLI POUČEVALI:

IME IN PRIIMEK
Janja Leskovar

RAZREDNIK

PREDMET

1. a

Katja Urbanč, Tanja Hajdinjak
1. b
Jasmina Vučič
2. a
Sandra Glogovšek
2. b
Valentina Baznik
3. a
Sergeja Beluhan
3. b
Lidija Vinkler
4. a
Barbara Šurbek Voglar
4. b
Katarina Polovič
5. a
Martina Maček

BIO/KEM/NAR
6. a

Tanja Lekić
Natalija Žveglič

6. b

ŠPO/IŠP/ŠSP/ŠZZ/PLE
SLO, BIO

7. a

Barbara Stopar

MAT/RAČ
7. b

Alojz Blažič

MAT/TIT/OGK/RVT
8. a

Urška Jekler

LUM/LS1/LS2
9. a

Maja Dušič

OPB

Nataša Baznik

SLJ/DKE

Valentina Slopšek

TJA

Tadeja Božič

TJA

Nika Ogorevc

NIP FRJ

Dušanka Filipič

BIO/NAR/GOS
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Katja Kolman

ŠPO

Lojzka Ivanšek

GEO/ZGO

Drago Ivanšek

GEO/ZGO

Mojca Šterk

TJA

Blaž Milar

DSP/OPB

Irena Rimc Voglar

TJN/NI1/NI2

Mihaela Slovenc

OPB

Martina Vogrin

OPB

Darja Preskar

OPB

Karmen Žugič

FIZ

Miha Žarn

MAT

Tatjana Špan

GUM

Doroteja Bajc

mobilna učiteljica

Meta Habinc

mobilna učiteljica

Nina Pantić Čehajić

mobilna učiteljica

Veronika Simončič

mobilna učiteljica

Zaposleni preko javnih del v šol. l. 19/20
Aleksandra Blazinšek

SPREMLJEVALKA - UDM

Mojca Zupet

SPREMLJEVALKA - UDM

Polona Kovačič

SPREMLJEVALKA OPP

Jasmina Starčevič

SPREMLJEVALKA OPP in učencev Romov

Laura Založnik

SPREMLJEVALKA OPP in učencev Romov (od
novembra 2019)

Jernej Kovačič

SPREMLJEVALEC učencev Romov (od septembra
2019)
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Valentina Hudorovič

SPREMLJEVALKA učencev Romov (od novembra
2019)

Lidija Kosec

romska pomočnica (od junija 2020) –
nadstandardna zaposlitev

Asja Omerzu in Andreja Petan sta bili celo leto na porodniškem dopustu.
Katja Urbanč je nastopila porodniški dopust s februarjem 2020.
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ŠTEVILSKO STANJE, ODDELKI
Šolo je obiskovalo skoraj 200 učencev, organizirani so bili 4 oddelki podaljšanega
bivanja. Za učence je bil zagotovljen prevoz z avtobusom, za prevoz učencev 1.
razreda so bili odgovorni starši. Otroci so lahko z dovoljenjem staršev v šolo hodili
peš oz. se vozili s kolesom.
Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1. a

5+1

6

11 + 1

1. b

6

6

12

2. a

7

6

13

2. b

7

7

14

3. a

6

7

13

3. b

5

6

11

SKUPAJ (1−3)

74 + 1

4. a

9

4

13

4. b

5

7+1

12 + 1

5. a

9

7

16

6. a

6

5

11

6. b

6

6

12

SKUPAJ (4−6)

64 + 1

7. a

5

5

10

7. b

3

7

10

8. a

12

12

24

9. a

8

7

15

SKUPAJ (7−9)

59

SKUPAJ

199

V času šolanja na daljavo sta se v oddelka 1. a in 4. b prešolala po en učenec
– skupaj dva učenca.
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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
9.05
malico
od 1. do 4. r.

9.25

3. ura

9.10

9.55

3. ura
9.25
od 1.do 4. r.

10.10

odmor za 9.55
malico
od
5. do 9. r.

10.15

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
12.15
od 1.do 4. r.

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

5. do 9. r.

INTERESNE DEJAVNOSTI
KULTURNO-UMETNIŠKO PODROČJE
MENTOR

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

Tatjana Špan

Otroški pevski zbor

1.

Tatjana Špan

Otroški pevski zbor

2.−5.

Tatjana Špan

Mladinski pevski zbor

6.−9.

Lidija Vinkler

Kolesarski izpit

5.

Alojz Blažič

Tehnika

7.−9.
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Urška Jekler
Katja Kolman

Mozaičarstvo in keramika
Naravne oblike gibanja

7.–9.
4.–6.

INTERESNE DEJAVNOSTI PO NAČELIH KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA
MENTOR
Tatjana Špan
Barbara Stopar

DEJAVNOST

RAZRED
6.-9.

Šolski band
Varno na spletu

4.–9.

Sodobne tehnologije v vsakdanjem
4.–9.
življenju
Sandra Glogovšek

Jasmina Vučič

Blaž Milar

Ustvarjalni prstki

1.–3.

Igra nekoč in danes

1.–4.

Glasbomanija

4.–6.

Šivalnica

5.–9.

Festival Pojoči vrtiljak

1.–9.

Gibalne ure

1.–5.

Elementarne igre

4.–6.

Košarka in rokomet

5.–9.

Nogomet

5.–9.

Gimnastika
Andreja Ninković

2.–5.

Biseri/ISP Razvijanje socialnih
veščin

4.–7.

Prostovoljstvo

7.−9.

Katja Kolman

Odbojka

6.–9.

Tanja Lekić

Igre z loparji

4.–9.

Lidija Vinkler

Šolarji varno v prometu

4. in 5.

Mojca Šterk

Planinec sem

3.–9.

Mihaela Slovenc

Otroci kuhajo in pečejo

1.–5.

S pravljico na pot

1.–5.
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Tanja Hajdinjak

Joga za otroke

1.–3.

Martina Vogrin

Otroci rišejo, režejo, lepijo

1.–2.

Barbara Šurbek
Voglar

Prvi koraki v svet računalništva

1.–2.

Nika Ogorevc

francoščina

3.–4.
4.–6.

TEKMOVANJA
Učenci so imeli možnost tekmovati na šolski in državni ravni iz več področij,
določenih tekmovanj pa zaradi okoliščin, povezanih s korona virusom, ni bilo
moč izpeljati.
 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);
 pevska revija otroškega in mladinskega zbora;
 tekmovanje iz robotike.
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VKLJUČENOST ŠOLE V PROJEKTE


RAZŠIRJENI PROGRAM – RaP



POSKUS UVAJANJA TUJEGA JEZIKA V OBVEZNEM PROGRAMU IN
PREIZKUŠANJE KONCEPTA RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V OŠ



PROJEKT KREPITEV KOMPETENC PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE
PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM OŠ





PROJEKT NAMA POTI 2017–2022
PROJEKT INOVATIVNA UČNA OKOLJA, ODPRTA ZA IKT, INOVATIVNA
PEDAGOGIKA 1:1
POGUM



eTWINNING



SHEMA ŠOLSKEGA SADJA



CAP PROGRAM:

a) program preventive ZLORABE OTROK (2. in 3. razred)
b) preventivni program »Brez nasilja nad vrstniki« (4., 5., 6. in 7. razred)


TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK



BRALNA MAVRICA



EKO PROJEKT V VRTCU IN OŠ CERKLJE OB KRKI
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SEPTEMBER
Šola je spet zaživela
S ponedeljkovim jutrom, 2. septembra, smo začeli
novo šolsko leto. Učenci, starši in delavci šole smo
se zbrali na trgu pred šolo, kjer nas je ob 7.30
pozdravila učenka Hajdi Haler, ki je zapela himno.
Hana Haler, učenka 8. razreda, je pozdravila vse
prisotne in k mikrofonu povabila vršilko dolžnosti
ravnatelja, dr. Majo Matrić, ki je učence spomnila,
zakaj je pomembno, da hodijo v šolo, na koncu pa
vsem zaželela uspešno šolsko leto.
Na koncu prireditve je Hana prebrala

poslanico

župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana,
potem pa je zvonec povabil učence in učitelje, naj
vstopijo v razrede, prvič v šolskem letu 2019/2020.

Zapisala: Andreja Petan
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Poletna šola v naravi, 3. in 4. razred (Savudrija, 9.–13. 9. 2019)
Letne šole v naravi v Savudriji se je udeležilo 35 učencev 3. in 4. razreda in 5
učiteljev spremljevalcev. Med potjo sta nas spremljala dež in hladno vreme, v
Savudriji pa nas je pričakalo sonce.
Prvi dan smo preverili plavanje, kjer smo učitelji otroke razdelili v plavalne
skupine. Naslednje dni smo popravljali in utrjevali naše plavalne zavesljaje in
udarce. Vsak dan smo imeli tudi pouk, ki je bil povezan z morjem in primorskim
svetom; učenci so izpolnjevali zanimive delovne liste, raziskovali obalo, pisali
razglednice staršem in prijateljem ter počeli še ogromno ostalih zanimivih stvari.
V sredo zvečer smo se s šolami, ki so sobivale z nami v domu, pomerili v igrah
brez meja, ki so bile zabavne in polne smeha. V četrtek smo odšli na ladjico v
Umag. Z ladjice smo lahko opazovali morsko dno in potapljača, ki je samo za nas
nabral nekaj morskih živali, ki smo si jih
lahko ogledali povsem od blizu. Na koncu
smo znanje plavanja tudi preverili; otroci so
se odlično odrezali, saj jih je veliko osvojilo
bronastega delfina in so tako tudi uradno
postali plavalci. Eden izmed učenec pa je
dobil celo zlatega delfina.
Kljub temu da je teden minil bliskovito
hitro, so bili v petek učenci že pošteno
utrujeni in so komaj čakali, da vidijo starše. Tako so ob 18. uri s polno novih
spoznanj prišli varno nazaj v njihove objeme.

Zapisal: Blaž Milar
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Obisk predstavnika ameriške ambasade
V petek, 13. 9., so nas obiskali predstavniki
ameriške ambasade v Ljubljani. Z nami je bil
major Jonathan Zebre, predstavnik oddelka
za obrambo, ki je z veseljem odgovarjal na
vprašanje učencev o življenju v Ameriki. Med
drugim je govoril o orožju, NATU, hrani in
Trumpu. Najbolj jih je navdušil s svojim
znanjem slovenščine, ki mu gre kar dobro
glede na to, da tu živi eno leto. Povedal je, da
je njegov pradedek bil Slovenec. Učencem je
tudi zapel in se z njimi družil pri kosilu. Šola
je dobila nekaj gradiva o Ameriki in nekaj
didaktičnega materiala za poučevanje.
Zapisala: Mojca Šterk

Planinski izlet v neznano
V soboto, 14. 9. 2019, se nas je mešana
družba kar 47 planincev odpravila na
tradicionalni izlet v neznano. Po poti sta
nama vodnici Sara in Andreja povedali
nekaj ugank, da bi lažje uganili, kam
gremo. Na koncu smo ugotovili, da bomo
osvojili ne enega, ampak kar dva hriba,
Grmado (898 m) in Tošč (1021 m), ki je
najvišji vrh Polhograjskega hribovja. Na
vrhu je naša Lana imela planinski krst,
ker je bila prvič nad 1000 m. Z nami so
bili še vodniki Mojca, Mija in Simon. Cel
dan nas je grelo toplo sonce, v dobri
družbi pa je dan sploh prehitro minil.
Zapisala: Mojca Šterk
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Evropski teden mobilnosti
V petek, 20. 9. 2019, smo na naši šoli, v
okviru EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI
(16.–22. 9.) postavili kolesarski spretnostni
poligon. Učenci in otroci iz vrtca so ga z
velikim navdušenjem preizkusili.
Zapisala: Lidija Vinkler

Evropski dan jezikov
Evropski dan jezikov (26. september) smo obeležili tudi učenci 1. razredov na OŠ Cerklje
ob Krki. Spoznali smo zastave sveta in angleška poimenovanja za države. Največ časa
smo namenili spoznavanju pozdravov različnih narodov sveta, ki so učence tudi najbolj
navdušili. Ko smo jih dobro spoznali, smo se s
pomočjo tablic posneli. Učenci so ob koncu ure uživali
v ogledu svojega dela in poslušanju svojih pozdravov
v tujih jezikih.

Utrinke si lahko

ogledate na:

https://youtu.be/hvlT_Zff3Hw.

Zapisala: Janja Leskovar
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OKTOBER
Športni dan: Kolesarjenje/pohod
V sredo, 2. 10. 2019, smo izvedli drugi del v naslovu navedenega izbirnega športnega
dne, saj smo bili v sredo, 18. 9. 2019, športni dan po dveh urah zaradi dežja primorani
prekiniti.

Učenci

so

lahko

izbirali med kolesarjenjem in
pohodom. V prvem delu, 18.
9. 2019, smo se preizkusili v
kolesarskem

spretnostnem

poligonu na zunanjem igrišču
šole, nato pa smo morali
športni dan prekiniti. Tako
smo 2. 10. 2019 nadaljevali s
športnim dnem. Kolesarji so
se

odpravili

naredili

v

krožno

promet

in

turo

s

postankom pri OŠ Leskovec
pri

Krškem,

pohodniki

pa

krožno turo čez Piroški vrh. Za razliko od prvega dne nas je tokrat spremljalo lepo vreme
in smo tako lahko športni dan izpeljali po načrtu.
Zapisal: Blaž Milar

15

Teden otroka (5.‒11. 10. 2019)
Vsako leto na naši šoli pripravljamo aktivnosti ob Tednu otroka. Letošnja tema tedna
otroka so »NAŠE PRAVICE«, tema 30. otroškega parlamenta pa je MOJA POKLICNA
PRIHODNOST.

Na

šoli

smo

pripravili

številne aktivnosti, ki so obogatile dneve
otrok in staršev. Začeli smo s Poslanico ob
Tednu

otroka,

pesmijo Toneta

Pavčka »Moje pravice«, akcijama Šolski
sklad ni zaman, kjer zbiramo sredstva za
nadstandardne
hrane

za

živali

programe,
v

in

zbiranja

Zavetišču

Brežice.

Nadaljevali smo s šolskim parlamentom in
šolsko skupnostjo, kjer so učenci izbrali
svoje predstavnike in z izbiro najboljše
malice in kosila za otroke vrtca in šole, kar
je še posebej razveselilo otroke. S poslikavo obraza za otroke vrtca in šole je
poskrbela naša učiteljica Maja Dušič ves teden. Tanja Hajdinjak pa je poskrbela
z masažo za otroke, da so se sprostili. Odbojkarska tekma med učitelji in učenci je
prinesla pokal učencem, ki so bili tako veseli kot odbojkarji naše reprezentance.
Otroci vrtca in 1. razreda so si ogledali gledališko predstavo »Kaj veš o prometu«, s
pravljičnimi uricami v šolski knjižnici pod mentorstvom Lojzke Ivanjšek pa smo
otrokom

omogočili

prijetne

minutke, katerim je sledil ogled
poklicev

v

Vojašnici

Jerneja

Molana za otroke vrtca. Ker smo
prepričani,
izrednega
omogočili

da

so

tuji

pomena,
nemške

urice

mentorstvom Irene

jeziki
smo
pod
Rimc

Voglar in angleške urice v vrtcu
pod

mentorstvom Janje

Leskovar.

Sledile

so

akcije

prostovoljcev pod mentorstvom Mojce Šterk in Andreje Ninković v Splošni
bolnišnici Brežice in Vrtcu Pikapolonica ter dnevi dejavnosti s področja tehnike,
naravoslovja, družboslovja, raziskovanje domačega kraja in sodobne tehnologije. V
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času

razširjenega

programa

pod

mentorstvom Blaža

Milarja smo

otrokom

omogočili možnost kolesarskega poligona za otroke vrtca in šole. Letošnji Teden
otroka smo obeležili že tradicionalno s številnimi načrtovanimi dejavnosti učiteljev in
razrednikov ter tako pokazali vse tisto, kar je v šoli in vrtcu tudi pomembno.
V okviru tehniškega dne smo povabili številne goste, ki so predstavili svoje kariere
poti. Odzvali so se številni starši. V okviru svojih predstavitev so otroci spraševali
številna vprašanja, ki so bila povezana s številnimi vrednotami današnjega
časa. Zaključili smo z okroglo mizo MOJA POKLICNA PRIHODNOST, ki je bila v torek,
15. oktobra 2019 za učence in učitelje od 5. do 9. razreda. Medse smo povabili
profesionalno

pevko

ter

učiteljico

solo

petja Brigito

Šuler,

profesionalno

atletinjo Barbaro Špiler ter župnika mag. Janeza Žaklja. Gostje so predstavili
svoje poti od otroštva naprej ter spregovorili o
vrednotah, ki so pomembne v življenju. Okroglo
mizo so v nadaljevanju vodili učenci Šolske
skupnosti. Učenci so izvedeli veliko novih stvari
ter tako obogatili svoje znanje z izkušnjami vseh
naših gostov, ki so prišli na šolo prostovoljno.
Zaključek

Tedna

otroka

je

bil

peka

palačink

prostovoljcev naše šole za vse otroke vrtca in šole,
učitelje, vzgojitelje in zaposlene v šoli. Prostovoljci
naše šole, učitelji in kuharice so spekli palačinke za
vsa lačna usta palačink, kar je prineslo otrokom še
dodatno zadovoljstvo.
V knjižnici je ves teden potekala razstava likovno-umetniških del
učenca 3. razreda Nikolaja Marjana Smukoviča.
Zapisala: Andreja Ninković

Tehniški dan »Moja poklicna prihodnost« - od 5. do 9. razreda
V sklopu tedna otroka je bil letošnji načrt tehniškega dne je bil usmerjen v to, da učenci
od 5. do 9. razreda spoznajo, kaj so dejavniki poklicnega izbora in karierne poti staršev
in drugih ljudi v okolju. Predstavitve poklicev so imele tudi rdečo nit, ki so jo morali
učenci tudi ugotoviti.
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V ponedeljek,

7.

oktobra

2019 smo izvedli tehniški dan z
različnimi gosti, ki so predstavili
svoje kariere poti. Vabilo smo
poslali staršem naših otrok kakor
tudi drugim v upanju, da se bodo
odzvali našemu vabilu. Odzvali
so

se

številni

Urbanč,

ki

starši; Štefan
je

govoril

o

ekološkem kmetovanju, Andrej
Lekše,

ki

je

prikazal

delo

poslovodje in trgovanje, Mitja
Mladkovič, ki je s fotografijo
svojo

ljubezen

spremenil

v

do

fotografije
delo

in

zaslužek, Janez Žakelj, ki je kot župnik v lokalnem okolju vplival na mnoge mlade
ljudi, Franc Škaler, ki je spregovoril o tem, kako je pomembno zadovoljstvo in določene
kompetence, ki jih moraš imeti v življenju in na delovnem mestu, četudi si zaposlen kot
vodja. Nataša Vrečar Zorčič je pokazala, kako je poklic odvetnice časten, pravičen in
odgovoren. Poklici, kot so pilot (David Bojanec), letalski tehnik (Boštjan Bervar) in
vojakinja ter vojak na misiji (Peter Cesar in Mirjana Bauer) so pričarali otrokom
kompetence, ki jih te poklici zahtevajo. V okviru
svojih predstavitev so otroci spraševali številna
vprašanja, ki so bila povezana s številnimi
vrednotami

današnjega

časa.

Karierne

kompetence govorijo o tem, da so osebnostne
značilnosti,

reševanje

težav,

sobivanje

in

ustvarjalnost ključne za določen poklic, ki bo
lahko čez deset let poklic, ki ga danes še ne
poznamo. Učenci so pokazali izredno zanimanje za poklice in kariere poti. Gostje pa so
pričarali to, da je izrednega pomena vpliv njihovega dela na lokalno okolje in odločitev,
da se ne zanemarijo karierne kompetence.
Tehniški dan smo zaključili z okroglo mizo v torek, 15. oktobra 2019, ob 11.uri. Medse
smo povabili profesionalno pevko ter učiteljico Brigito Šuler, profesionalno
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športnico Barbaro Špiler ter župnika mag.
Janeza Žaklja. Okroglo mizo so vodili učenci
Šolske skupnosti.

Zapisala: Andreja Ninković

Prvošolčke je obiskal policist
V ponedeljek, 7. 10. 2019, je prvošolčke obiskal policist, g. Vlado Simič. Predstavil jim je
poklic policista in njihovo opremo. Največ časa so namenili pogovoru o prometnih
predpisih, pravilih in zakaj jih moramo upoštevati. Skupaj so ugotovili, da pravila za
vedenje v prometu dobro
poznajo, težje pa se je po
pravilih ravnati v resničnem
življenju. Razdelil jim je
tudi pobarvanke o varni
udeležbi v prometu.
Nato

so

se

podali

na

sprehod po okolici šole. Ob
hoji po pločniku so utrdili
pravila, ki se jih je potrebno
držati. Vadili so predvsem
hojo

po

desnem

pločnika,
srečata

da
dva

se

delu
lahko

mimoidoča

pešca. Pravilo hoje po desni
strani

pa

velja

tudi

na

prehodu za pešce. Skupaj
so večkrat prečkali cesto in tako utrjevali svoje znanje. Opazovali smo tudi prometne
znake in se o njih pogovorili.
Zapisala: Janja Leskovar
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Tehniški dan – drugošolčki v svetu tehnologije
V torek, 8. oktobra, so se drugošolci z vso
radovednostjo,

velikim

zanimanjem

in

polni

pozitivnih pričakovanj podali v svet tehnologije.
Komaj so čakali, da bodo v roke dobili tablične
računalnike. Tehniški dan je bil zasnovan tako, da
sta

razredničarki

predstavitvi

poteka

po

uvodnih

omenjenega

besedah
dne

in

učence

razdelili na dve skupini. Pri učiteljici Jasmini Vučič
so učenci preko sodobnih aplikacij (Real guitar, Super
pads, Xylophone, Music sparkle itd.) razvijali glasbeno ustvarjalnost in spretnost. Pri
učiteljici Sandri Glogovšek pa so se preko aplikacije Kahoot podali v svet zanimivih kvizov
na temo o jeseni in splošni razgledanosti. Učenci so bili pri delu izredno aktivni, vodljivi
in motivirani. Spoznali so, da tablice in ostala
računalniška tehnologija ni namenjena samo
igranju igric, ampak se lahko preko različnih
aplikacij ustvari marsikaj zanimivega, poučnega
in uporabnega. Dan smo zaključili s posnetki o
varni rabi interneta in z željo, da se takšnega
načina

učenja,

ponavljanja

in

preverjanja

pridobljenega znanja poslužimo še večkrat.

Zapisali: Jasmina Vučič in Sandra Glogovšek

Prostovoljci v Bolnišnici Brežice
V torek, 8. oktobra 2019, smo se s prostovoljci od 7. do 9. razreda odpravili v Splošno
bolnišnico Brežice. Z avtobusom smo odšli v Brežice, kjer smo za »nove in stare«
prostovoljce postavili vsa pravila, ki jih kot prostovoljci imamo in moramo upoštevati. Na
otroškem oddelku SB Brežice smo se spoznali z delom prostovoljca. Prostovoljec na
otroškem oddelku mora imeti sposobnosti, da otroka, ki zboli, zabava, se z njim
pogovarja, ustvarja, se igra in pomaga vzgojiteljici Neji Rožman. Delo prostovoljca z
bolnimi otroki je resno in zahtevno. Naša šola, vrtec Mavrica in bolnišnica imajo že vrsto
let dogovor o sodelovanju.
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V šolskem letu 2019/2020 se je
prijavilo

na

prostovoljstvo

v

bolnišnici več kot 20 otrok, na kar
sva z učiteljico Mojco Šterk izredno
ponosni.
Zapisala: Andreja Ninković

Naravoslovni dan: Spoznavam domačo pokrajino
Z učenci od 5. do 9. razreda smo 8. oktobra izvedli naravoslovni dan. Aktivnosti so
potekale na območju Cerkelj ob Krki in Župeče vasi.
Učenci so se morali dobro orientirati na zemljevidu in v pokrajini ter temeljito opazovati.
Spoznavali so reliefne značilnosti pokrajine, rastlinstvo, značilnosti reke Krke, dejavnosti
prebivalstva, naravno in kulturno dediščino, urejenost okolja ter prometno varnost ob
poti. Preizkušali so se tudi v merjenju razdalj na zemljevidih in preračunavanju le-teh v
metre ter v kartiranju. Delo učencev je pod budnim očesom učiteljev potekalo v skupinah,
značilnosti domače pokrajine pa so spoznavali na opazovalnicah in tudi ob poti med
opazovalnicami. Po koncu terenskega dela je bilo potrebno zapisati tudi poročila,
posamezne skupine učencev pa so zelo lepo uredile šolske gredice. Čeprav nas je zjutraj
zeblo, saj je bilo zelo mrzlo in megleno, je torkov dopoldan minil v veselem razpoloženju.
K temu so pripomogli tudi sončni žarki, ki so nas po 10. uri prijetno ogreli.

Zapisal: Drago Ivanšek
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Naravoslovni dan: Izdelava 3d-modelov
V sredo, 9. 10. 2019, so imeli učenci od 6. do
9. razreda naravoslovni dan. Šestošolci in
sedmošolci so izdelovali 3D modele rastlin in
živali. Pri tem so se zelo potrudili, saj so
nastali kvalitetni modeli, ki jih bomo lahko v
prihodnje

uporabljali

pri

pouku.

Gospa

Ljudmila Kramar iz ZD Brežice je z osmošolci
izvedla naravoslovni dan na temo Razlikujem
se, privlačim, v okviru katerega so obravnavali
teme v povezavi s puberteto in odraščanjem.
Devetošolci pa so izdelovali modele celic in
DNA ter izvedli izolacijo DNA.
Zapisali: Dušanka Filipič in Martina Maček

Prostovoljci v Vrtcu Pikapolonica
V sredo zjutraj, 9. oktobra 2019, smo se s prostovoljci od 7. do 9. razreda odpravili v
Vrtec Pikapolonica, kjer smo se seznanili z vzgojiteljicami po oddelkih, hišnem redu,
pravili in delom prostovoljca. V
oddelkih

vrtca

je

delo

prostovoljca usmerjeno v otroka
in

njegovo

igro,

v

pomoč

vzgojiteljicam in na splošno delo
v vrtcu. Delo prostovoljca vrtcu
poteka vsako jutro in po 14.uri v
vseh oddelkih vrtca.
V šolskem letu 2019/2020 se je
na prostovoljstvo v vrtcu prijavilo
več kot 20 otrok, na kar sva z
učiteljico Mojco Šterk izredno
ponosni.
Zapisala: Andreja Ninković
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»Beremo skupaj« in razstava stripov Nikolaja Marjana Smukoviča
V Tednu otroka se je zaključil nacionalni mesec skupnega branja, ki se je začel z
mednarodnim dnem pismenosti (8. september) in je trajal vse do konca Tedna
otroka (13. oktober 2019). Letošnjo akcijo sta podprla Ministrstvo za kulturo in
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, k akciji pa se je pridružilo tudi Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport in Andragoški center Slovenije. S to akcijo smo se
Slovenci pridružili bralni kampanji Evropa bere in z različnimi bralnimi aktivnostmi
prispevali k zavesti o pomembnosti izobraževanja, branja otrok, mladine, odraslih in
družine. Eden izmed ciljev akcije je vsaj 15 minut branja na dan ali branja na glas.
K branju na naši šoli otroke spodbujamo učitelji in knjižničarka, ne samo v tem mesecu,
ampak vse leto pri vseh predmetih in različnih aktivnostih, še posebej pa pri književnosti
v okviru slovenščine. Otroke vrtca in mlajše učence moramo k poslušanju in branju
pravljic ter druge leposlovne in poučne literature pritegniti knjižničarji, vzgojitelji, učitelji
in starši že zelo zgodaj. Branje in poslušanje vpliva na njihovo estetsko doživljanje
literature in jih navaja na knjigo, iz katere bodo dobili želene informacije ter potrebna
znanja.
V Tednu otroka so bili v šolski knjižnici razstavljeni tudi otroški stripi Nikolaja
Marjana Smukoviča, učenca 3. razreda naše šole. Njegovi stripi so
likovno in vsebinsko bogati. Osrednji junak je zajček, ki ga je mladi
avtor v svojih stripih postavil v realen in domišljijski svet dogajanja. V
njih je predstavil, kako so zajčki živeli nekoč v divjini, kako je njegov
zajček prišel na svet, kdo so njegovi prijatelji
itn. V realnem svetu zajček nakupuje za svojo
rojstnodnevno zabavo,

se zaljubi in si mora poiskati službo, v

domišljijskem svetu pa izumi stroj, s katerim bo lahko združil dve
živalski vrsti. Znajde se tudi v telesu slona … Navdih za to obliko
ustvarjanja je učenec dobil pri pouku slovenščine v drugem
razredu. Pri učiteljici Barbari Šurbek Voglar so takrat
spoznavali pesmico o zajčku in nato na to temo poustvarjali strip.
Stripe je ustvarjal med odmori in doma.
Zapisala: Lojzka Ivanšek
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Zbiralna akcija za Zavetišče za male živali Brežice
Na Osnovni šoli Cerklje ob Krki smo se v tednu otroka spomnili tudi na kosmatince, ki še
niso imeli sreče, da bi našli svoj »za vedno« dom. Med 7. in 23. 10. smo tako v okviru
projekta

POGUM,

znotraj

katerega

med

drugim pri učencih razvijamo tudi skrb za
druge, organizirali zbiralno akcijo za Zavetišče
za male živali Brežice. Varovanci vrtca, učenci
in zaposleni smo dokazali, da nam je mar za
zapuščene živali. Zbrali smo več velikih vreč
hrane, ogromno konzerv in prigrizkov za muce
in pse, pa tudi nekaj igračk, s katerimi si bodo
lahko krajšali čas v zavetišču. Danes jih je v
imenu Zavetišča Brežice prevzel g. Luka
Vrbančić, ki skrbi za živali v zavetišču. Količina
zbrane hrane in ostalih pripomočkov ga je
navdušila, saj bodo kužki in muce, ki trenutno bivajo v zavetišču, preskrbljeni za kar
nekaj časa.
Zapisala: Martina Maček

Akcija »Šolski sklad ni zaman!«
Že tretje leto zapored poteka v tednu otroka
akcija »Šolski sklad ni zaman«, v kateri se zbirajo
sredstva za Šolski sklad OŠ Cerklje ob Krki.
Učenci skupaj z razredniki zbirajo prispevke za
šolski sklad. Letošnji skupni znesek je bil 220,52

€. Predstavniki šolske skupnosti - Toni Ajster,
Denis Žveglič, Blažka Kodrič in Hana Haler so
zbrana sredstva v vrtčevskih in šolskih oddelkih
zbrali

po

specifikacijo

oddelkih,
in

sešteli

denar,

oddali svetovalni

naredili

delavki

računovodkinji.
Zapisala: Andreja Ninković
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in

Sedmošolci v muzeju
Z učenci 7. razreda smo tudi letos obiskali Posavski muzej v
Brežicah in si ogledali predstavitev o življenju ljudi v prazgodovini
na ozemlju domače pokrajine ter arheološko zbirko. Obisk muzeja
je povezan s spoznavanjem načina življenja ljudi pred več kot 2000
leti in te vsebine so tudi opredeljene v učnem načrtu.
Učencem je muzejska pedagoginja ob slikah akademskega slikarja
Gregorja Smukoviča, nekdanjega učenca OŠ Cerklje ob Krki, najprej
predstavila

nekatere

značilnosti

in

zanimivosti

življenja

v

prazgodovinskih dobah. V nadaljevanju smo si ogledali različne najdbe iz posameznih
prazgodovinskih obdobij ter tudi iz časa Rimljanov na našem ozemlju. Učenci so si z
zanimanjem ogledali nekatere stare predmete, ki so jih »mojstri tistega časa« izdelovali
ročno. Zraven najdb (predmetov) so spoznavali tudi najdišča in si podatke pridno
zapisovali na učne liste. Med
starimi predmeti, ki so najbolj
pritegnili pozornost učencev, je
potrebno omeniti keltske meče
in

drugo

rimske

vojaško

mozaike

ostanke

opremo,

ter

druge

njihovega

gradbeništva.
Zapisal: Drago Ivanšek
Občinsko tekmovanje v nogometu - 8. in 9. razred
V ponedeljek, 14. 10. 2019, je na osnovni šoli Brežice potekalo občinsko prvenstvo v
nogometu skupine A za učence letnik 2005 in mlajše. Prvo tekmo so naši učenci
zmagali ekipo OŠ Velike Doline z rezultatom
2:1. Z identičnim rezultatom so bili boljši od
OŠ Bizeljsko in si tako pred zadnjo tekmo že
zagotovili napredovanje v finale občinskega
prvenstva. Na zadnji tekmi so izgubili s 5:0
proti močni ekipi iz OŠ Brežice.
V sredo, 16. 10. 2019, je sledilo finale
občinskega prvenstva, kjer so bili naši učenci
manj uspešni. Premoč so morali priznati na
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vseh treh tekmah. Prvo tekmo so izgubili z izzidom 3:1 proti OŠ Globoko, 6:0 proti OŠ
Brežice, na zadnji pa so izgubili proti OŠ Artiče prav tako z rezultatom 6:0.
Ekipo šole so sestavljali: Kuntarič Sebastijan, Lovše Juš, Baznik Din, Vintar Rok, Irt Jan,
Škaler Filip, Sintič Žan, Zorko Vid Klemen in Kožar Tiam. Čestitke vsem učencem!
Zapisal: Blaž Milar

Otvoritev razstave ob 100-letnici vojaškega letalstva - Vojašnica Jerneja Molana
Učenke OŠ Cerklje ob Krki so v četrtek, 17. oktobra, popestrile otvoritev razstave ob
100-letnici vojaškega letalstva v vojašnici Jerneja Molana. Več si lahko preberete na
naslednji

povezavi: https://www.posavskiobzornik.si/novice/ob-100-letnici-vojaskega-

letalstva-v-vojasnici-na-ogled-kar-tri-razstave-88348.
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Športni dan – Tek podnebne solidarnosti
V četrtek, 17. 10. 2019, je na celi šoli
potekal športni dan Tek podnebne
solidarnosti. Prvo šolsko uro smo
imeli pouk na

temo podnebnih

sprememb, nato pa smo skupaj z
vrtcem tekli v solidarnosti do otrok
v

Afriki,

ki

jih

podnebne

spremembe najbolj prizadenejo.
Na teku smo se več kot izkazali, saj
smo

vsi skupaj

pretekli kar

1897

kilometrov (za primerjavo: lani smo pretekli 1611 km). Največ kilometrov je pretekla
Nina Ajster Kuhar, učenka
8. razreda, ki je pretekla
nekoliko več kot polovico
maratona (21,2 km) za
kar ji iskreno čestitamo.
Ekipno

se

je

najbolj

izkazal 4. B razred, ki je
pretekel kar 14,01 km na
posameznika.

Prav

tako

kot učenci so bili pridni tudi otroci iz vrtca, saj so pretekli in prehodili 147 km. Vsem
skupaj še enkrat iskrene čestitke!
Zapisal: Blaž Milar
Četrtošolci in stari časi
18. oktobra so se učenci 4. a pri pouku likovne vzgoje za
trenutek vrnili v stare čase. Najprej so se preizkusili v
»ruženju« koruze, nato pa so iz zrn naredili likovni
izdelek - koruzni storž. Učenci so zelo uživali.

Zapisala: Lidija Vinkler
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Tekmovanje iz angleškega jezika – 8. razred
21. oktobra je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 8. razred. Sodelovalo
je 14 učencev. Bronasto priznanje je osvojil Filip Škaler, ki se je uvrstil naprej na državno
tekmovanje, kjer pa mu je višje priznanje za las ušlo.
Zapisala: Mojca Šterk

Prvošolci so iskali zaklade gozda
V četrtek, 24. 10. 2019, so prvošolci v okviru naravoslovnega dne spoznavali zaklade
gozda. Prvo uro so naredili načrt dela in se seznanili s pravili lepega vedenja v gozdu.
Sami so prišli do spoznanja, da so v gozdu le gostje, ki se morajo do rastlin in živali, ki
imajo v gozdu dom, lepo
vesti. Po malici smo se
odpravili

v

gozd

v

nas

pričakala

Gazicah.
Tam

sta

lovca iz Lovske družine
Cerklje

ob

Predstavila

Krki.

sta

nam

številne divje živali, ki
živijo v naših gozdovih in
povedala, kako lovci za
njih

skrbijo

skozi

celo

leto. Lovci so oblečeni tudi
v

posebna

imajo

oblačila

posebna,

in

lovska

pravila, ki se jih morajo
držati. Učenci so bili polni
vprašanj in čas skupnega
druženja je hitro minil.
Nato so se učenci prepustili samostojnemu raziskovanju in zaznavanju gozda. Čeprav so
na začetku prosto tekali po gozdu, so se kmalu začeli zavedati vseh lepot, ki se skrivajo
v gozdu. Začeli so se ustavljati, opazovati veje, drevesa, liste, gozdno podrast. Gozd so
poskušali začutiti z vsemi svojimi čutili. K natančnemu opazovanju smo jih skozi različne
didaktične igre in gradivo usmerjale tudi učiteljice. Naravoslovni dan smo zaključili s
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tehnično vsebino – gradnjo zavetišča za gozdne škrate. Skozi raznolike dejavnosti je
učencem čas v gozdu hitro minil in s težkim srcem smo se vračali proti šoli. Verjamemo,
da gozd pred nami skriva še mnogo neodkritih zakladov in upamo, da ga bomo lahko
kmalu zopet obiskali.
Zapisala: Janja Leskovar

Dobrodelni dogodek Tek podnebne solidarnosti privabil vse
generacije
V četrtek, 24. 10., smo v Vojašnici Jerneja Molana organizirali dobrodelni dogodek Tek
podnebne solidarnosti, kjer je bil glavni namen zbiranje sredstev za šolski sklad naše šole
in vrtca. Dogodek se je odvijal v vremenu, ki smo si ga lahko samo želeli. Eden toplejših
oktobrskih dni je v vojašnico privabil 197 obiskovalcev, ki so pretekli kar 577,4 km.
Udeleženci so lahko tekli, hodili ali se
družili ob stojnicah, kjer so starši in
učenci pekli kostanj in palačinke. Na
voljo so bili tudi sok, čaj, čokoladno
mleko, jogurti, štrudelj in piškoti – za
vsakega nekaj. Prav tako se je odvijal
srečelov, kjer so bili glavna nagrada
tekaški copati. Na dogodku smo zbrali 1.610,16 €, ki bodo skrbno porabljeni za
financiranje različnih dejavnosti naših vrtčevskih otrok in učencev šole.
Lepo je bilo videti na svežem zraku v gibanju
in druženju vse generacije. To je bil prvi
takšen dogodek, za katerega srčno upamo,
da

zaživi

in

dobrodelnosti

postane
smo

tradicija.

naredili

tudi

Poleg
nekaj

dobrega za svoje zdravje in počutje. V prvi
vrsti se zahvaljujemo Vojašnici Jerneja
Molana Cerklje ob Krki, ki nam je odstopila
atletski stadion in s tem omogočila, da smo
sploh imeli prostor, kjer smo lahko izpeljali
dogodek. Zahvaljujemo se vsem, ki so
prispevali v obliki izdelkov ali finančno in
tako pomagali pri zbiranju sredstev za Šolski
sklad. Velika hvala tudi vsem staršem in učiteljem, ki so bili aktivno vključeni in s tem
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omogočili organizacijsko izvedbo ter seveda vsem Vam, ki ste dogodek podprli s svojo
prisotnostjo. Še enkrat hvala vsem!

Zapisal: Blaž Milar

Proslava ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve
V petek, 25. 10. 2019, smo na šoli organizirali proslavo pred približujočima se
praznikoma. Prvo šolsko uro so se proslave udeležili učenci od 5. do 9. razreda, drugo
šolsko uro pa učenci od 1. do 4. razreda. Program, ki sta ga povezovali učenki Kiara in
Nina, je poleg podajanja osnovnih informacij o začetku slovenske knjige in pomembnosti
slovenskega jezika vseboval tudi več deklamacij, glasbena vložka na flavto in violino ter
pevske točke šolskega pevskega zbora in posameznikov. Misli smo namenili tudi tistim,
ki jih med nami več ni. Tistim, ki smo jih imeli radi, a so se v nekem trenutku v preteklosti
morali od nas posloviti. Pozabili nismo niti na ekološko osveščanje glede prekomernega
prižiganja nagrobnih sveč. Ob koncu proslave smo zaželeli vsem počitka in sprostitve
med jesenskimi počitnicami ter izrazili željo, da ne pozabimo na bogastvo in vrednote, ki
jih imamo Slovenci.

Zapisale: Sandra, Glogovšek, Janja Leskovar, Katja Urbanč
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Občinsko tekmovanje v nogometu za dekleta
Konec oktobra je v Brežicah potekalo tekmovanje v nogometu za dekleta. Udeležile so
se ga 4 ekipe. Našo ekipo so sestavljale dekleta
iz 8. in 9.razreda. Po nekaj skupnih »treningih«
in dveh tekmah s fanti so se pogumno odpravile
na tekmovanje. Igrali smo po sistemu »vsaka
ekipa z vsako«, tako da so dekleta odigrala 3
tekme. Na koncu so bile že pošteno utrujene, pa
vendar jim je uspelo premagati ekipo brežiške
šole, tako da smo se domov zadovoljne odpravile
s pokalom za 3. mesto.
Dekletom nogomet postaja vedno bolj všeč, zato so se nekatera odločila in se vključila v
redno vadbo v klubu.
Zapisala: Tanja Lekič
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NOVEMBER
Regijsko tekmovanje v tee-ballu
V petek, 8. 11. 2019, je na OŠ Šmartno
(Šmartno

pri

Litiji)

potekalo

regijsko

tekmovanje v Tee ball-u za učence 4. in 5.
razreda. Na tekmovanju so sodelovali učenci
iz OŠ Litija, OŠ Izlake, dve ekipi iz OŠ
Šmartno in učenci naše šole. Naši učenci so
prikazali lepo igro in so si z dvema zmagama,
remijem in porazom priigrali odlično drugo
mesto.
Ekipo so sestavljali Kajetan Škaler, Lan
Popijač, Tim Kostrevc, Julija Eva Zorko,
Nadia

Zeitouni,

Tadeja

Baznik,

Jakob

Drečnik, Nika Kopinč, Samanta Kranjc, Vito
Strgar, Lovro Kožar in Špela Srpčič.
Zapisal: Blaž Milar
Planinsko orientacijsko tekmovanje
V nedeljo, 10. 11. 2019, se je
skupina

osmošolcev

področnega
orientacijskega

udeležila
planinskega

tekmovanja

v

Jančah nad Litijo. Po pisanju testa,
ki je preverjalo njihovo planinsko
znanje, so se odpravili na teren,
kjer so tri ure iskali orientacijske
točke in odgovarjali na vprašanja o
prvi pomoči, gorskih rožah in delali
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vozle. Teren je bil zelo razgiban in zahteven,
pa tudi konkurenca je bila močna, ker so
prvouvrščeni celo pot pretekli. Hani Haler,
Blažki

Kodrič,

Filipu

Škalerju

in

Galu

Urbanču čestitke za uspešno uvrstitev!
Zapisala: Mojca Šterk

Šolsko tekmovanje iz znanja slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje
12. novembra 2019 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja slovenskega
jezika za Cankarjevo priznanje, na katerem je sodelovalo 28 učencev od 4. do 9. razreda.
Bronasta priznanja so osvojili trije učenci iz 4. razreda, dva učenca iz 5. razreda ter eden
po učenec iz 6., 8. in 9. razreda.
Učenki iz 8. in 9. razreda, Blažka Kodrič in Tinkara Lovše, sta se pod mentorstvom prof.
Nataše Baznik uvrstili na območno tekmovanje, ki je bilo 9. januarja 2020, na OŠ
Mokronog.
Zapisala: Natalija Žveglič
PRVOŠOLCI PRVIČ SKUPAJ OBIŠČEJO ŠOLSKO KNJIŽNICO
V sredo, 13. 11. 2019, so prvošolci obiskali šolsko knjižnico. Učenci že od začetka
šolskega leta radi zahajajo tja in z iskricami v očeh pogledujejo ter si izposojajo knjige.
Gospa knjižničarka je učence popeljala po
knjižnici, razkazala knjižne police, kotičke
v knjižnici in jim predstavila kakšen naj bo
bonton ob obisku tega prostora.
Učenci so prisluhnili tudi zgodbi o tem,
kako knjige pridejo v knjižnico in kako
moramo z njimi ravnati. Ob koncu so
otroci

s

ponosom

prejeli

še

knjižne

izkaznice in v mislih že načrtovali, kdaj
bodo zopet lahko prišli v svet pravljic,
zgodb in poučnih besed.
Zapisala: Katja Urbanč
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Sodelovanje v živo z otroki s Tajvana
V sredo, 13. 11. 2019, smo pri angleščini v sklopu projekta IEARN Holiday Cards
Exchange preko Zooma izvedli video pogovor z vrstniki s Tajvana. Pozdravili so jih učenci
iz 6.b, 5.a, 7.b in 9. razreda. Tajvanski otroci so jim zapeli njihovo narodno pesem "Moli
Hua", kar pomeni jasminov cvet (https://www.youtube.com/watch?v=9S41_Veb3LA) in
predstavili svoj projekt, kako bi spremenili svet na
bolje. Naši petošolci so zapeli himno, devetošolci pa
so se odločili za pesem V dolini tihi. Vsi so bili nad
novo izkušnjo navdušeni. Zdaj pa si bomo izmenjali
še ročno izdelane novoletne čestitke, ki že potujejo na
pošto. V projektu smo sodelovali še s Kanado,
Japonsko, Belorusijo, Moldavijo in Rusijo, ki pa se žal
niso

mogli

pridružiti

video

konferenci.

Zapisala: Mojca Šterk

Vodstvo šole uradno prevzame nova ravnateljica
S 15. 11. 2019 je nastopil mandat nove ravnateljice
Osnovne šole Cerklje ob Krki dr. Maje Matrić, ki je do
tega dne opravljala delo vršilke dolžnosti ravnatelja.

Tradicionalni slovenski zajtrk
Tudi letos je, kot na vseh šolah v Sloveniji, na naši šoli in v vrtcu Pikapolonica
potekal Tradicionalni slovenski zajtrk, in sicer tretji petek v novembru, 15.
novembra 2019.
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Sestavljen je bil iz črnega kruha,
mleka, jabolka, medu in masla.
Vsa živila, ki smo jih otroci in
zaposleni dobili na mizo, so bila
pridelana

oziroma

predelana v

Sloveniji, večina njih v naši bližnji
okolici.
V vrtcu so otroci pojedli zajtrk kot
običajno, vsak dan, učenci razredne
in predmetne stopnje pa so se
razvrstili v jedilnici po določenem
časovnem razporedu. Zajtrk je bil tudi za vse zaposlene na šoli. Vsi učitelji so pred
zajtrkom, 1. šolsko uro, z učenci spregovorili o pomenu zajtrka v prehrani, namreč le-ta
je najpomembnejši obrok v dnevu. Da nam energijo, da lažje začnemo nov dan. Kljub
temu marsikdo zaradi pomanjkanja časa in volje zajtrka sploh ne zaužije. Če nam
zmanjkuje časa, si privoščimo vsaj kak zdrav prigrizek, da lažje premagamo vsakodnevne
napore.
Zapisala: Natalija Žveglič

Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja – Bober
Med 11. 11. in 15. 11. 2019 je potekalo šolsko ACM tekmovanje Bober. Tekmovalna
vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje in razvoj
spretnosti za reševanje problemov. Udeležili so se ga tudi učenci od 4. do 8. razreda naše
šole. Med prejemniki bronastega priznanja so bili v 4. razredu Hana Ježovnik, Mark
Ježovnik, Lovro Kožar, Urška Lorber, Neža Pavlovič in Špela Srpčič, v 5. razredu
Tim Kostrevc in v 8. razredu Nina Ajster Kuhar, Filip Škaler in Nives Zlobko. Čestitke
vsem sodelujočim, predvsem pa dobitnikom priznanj.
Zapisala: Barbara Stopar

Sprejem otrok v Šolsko skupnost OŠ Cerklje ob Krki
V letošnjem letu smo sprejeli otroke 1. razreda v Šolsko skupnost učencev OŠ Cerklje ob
Krki. Za učence 1. razreda vsako leto pripravimo kulturni program, ki ga v sodelovanju z
ostalimi učenci in predstavniki Šolske skupnosti pripravijo tudi prvošolčki. Razredničarki
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Janja Leskovar, Katja Urbanč in vzgojiteljica Tanja Hajdinjak so pripravile mlade
nadebudneže za prvi javni nastop, saj so se predstavili za svoje starše v ritmih glasbe,
petja in plesa. Prvošolčki so tako peli, plesali in deklamirali in pokazali, kako je biti na
prvem nastopu.
Program sta povezovala devetošolca, Tinkara Lovše in Anton Ajster, ki sta pričarala
in predstavila staršem in ostalim obiskovalcem, kaj vse učenci naše šole znajo in zmorejo.
V kulturnem programu so sodelovali učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora,
kjer so pod taktirko glasbene pedagoginje Tatjane Špan zaigrali in zapeli. Veronika
Pangerčič je zapela pod okriljem učiteljice Jasmine Vučič, ki jo je spremljala na
ukulele, medtem, ko dekleta 6.razreda pod menorstvom Jasmine Vučič niso
potrebovale spremljave, saj so pele in zaigrale na instrumente kar same. Kajetan Škaler
se je predstavil s saksofonom, medtem, ko so številni učenci pokazali, kar znajo z
besedami in recitirali pesmi. Začel je Lovro Kožar, učenec 4. razreda, Zala Pungerčar
in Samir Jurkovič, učenca 6. razreda, Leri Trep in Nataša Zevnik, učenki 7.razreda
ter Nina Ajster Kuhar, učenka 8.razreda. Z rapom nas je presenetil učenec 8.razreda,
Vid Klemen Zorko, ki je povedal resnice o šoli ter skupaj s sošolko Hano Haler
predstavil kviz za prvošolce z ugankami in vprašanji. Neja Kostrevc in Zala Popijač
sta zaplesali in pokazali, kaj vse se učita v plesnih šolah in v šoli. Kulturni program sta
sestavili učenki 8. razreda, Blažka Kodrič in Hana Haler. Blažka Kodrič je poskrbela
za vezni tekst povezovalcev. Za tehnično podporo sta bila zadolžena Din Baznik in Denis
Žveglič, ki sta bila v pomoč učiteljici Tanji Lekić.
Ob koncu je ravnateljica dr. Maja Matrić je namenila besede podpore učencem in
staršem ter jih pozvala k temu,
da soustvarjajo šolski vsakdan,
se trudijo in pridobivajo znanje.
Prvošolčke so nato učenci, ki
predstavljajo Šolsko skupnost
sprejeli v Šolsko skupnost, jim
čestitali ter jim z darili polepšali
ta dan.
Zapisala: Andreja Ninković
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Ogled Šole za kontrolorje združenih ognjev Slovenske vojske
V petek, 22. novembra, so osnovnošolci OŠ Cerklje ob Krki v sklopu izbirnih predmetov
s področja računalništva obiskali Šolo
za kontrolorje združenih ognjev v
Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah
ob

Krki. Pripadniki

vojaškega

letalstva

15.
so

polka
učencem

predstavili svoje delo, s poudarkom
na

učnih

pripomočkih,

uporabljajo

pri

ki

šolanju

kontrolorjev

jih
novih

združenega

ognja. Osnovnošolci

so

največji

interes pokazali pri novem simulatorju, na katerem so se lahko tudi sami preizkusili v
vlogi vojaškega pilota in kontrolorja združenega ognja.
Zapisala: Barbara Stopar

Tradicionalni

dobrodelni

koncert

Župnijske

Karitas

Cerklje

ob

Krki

V nedeljo zvečer, 24. novembra, je Karitas župnije Cerklje ob Krki pod vodstvom župnika
mag. Janeza Žaklja v dvorani tamkajšnjega
gasilskega doma pripravila dobrodelni koncert
Iskrica upanja za pomoč ljudem v stiski. Poleg
mnogih različnih glasbenih nastopov so tam
nastopili tudi pevci zborčka vrtca Pikapolonica
Cerklje ob Krki. Obiskovalci so nastopajoče
nagradili z močnim aplavzom, po koncertu pa
je sledilo prijetno druženje ob dobrotah in
toplih napitkih.
Povzeto po: Posavski obzornik (H. M.)

37

Šolsko in državno tekmovanje iz angleščine – 8. in 9. razred
Na državnem tekmovanju iz angleščine za 8. razred je Filipu Škalerju za las zmanjkalo,
da bi osvojil višje priznanje.
25. novembra je potekalo tudi šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 9. r. Sodelovalo
je 10 učencev. Bronasto priznanje so osvojili: Patricija Drežnjak, Toni Ajster, Tinkara
Lovše in Žan Terkaj. Na regijsko tekmovanje sta se uvrstila Patricija Drežnjak in Toni
Ajster. Vsem sodelujočim pohvala za trud, vsem dobitnikom priznanj pa iskrene čestitke!
Zapisala: Mojca Šterk

Kuharske in ustvarjalne delavnice prostovoljcev
V mesecu novembru in decembru so se učenci prostovoljci in ostali učenci udeležili
kuharskih delavnic, ki so se odvijale po pouku. Izvedli so štiri kuharske delavnice:
MARMELADKE,

VROČA

ČOKOLADA

IN

GRANOLA ter PIŠKOTKI. Na prvi delavnici
smo pripravljali mandarinino marmelado,
kjer je bila vodja Andreja Ninković. Na drugi
delavnici smo naredili mešanico za vročo
čokolado in granolo, kjer je bila vodja Estera
Gramc Žičkar.

Na tretji in četrti delavnici

smo pekli različne praznične piškotke, kjer
sta bili vodji Andrejka Lajkovič in Mojca
Šterk. Brez pomoči v kuhinji ne bi šlo, saj
sta Martina Gramc in Barbara Kodrič skrbeli,
da so bili piškotki prav zapečeni, učiteljice in
vzgojiteljice pa so prišle na pomoč s svojimi rokami na vseh delavnicah. Pri skupnem
delu in druženju smo opazili, da uživamo, se zabavamo in pridobivamo življenjske
spretnosti. Pri peki piškotkov so se nam pridružili tudi učenci v razširjenjem programu od
1. do 3. razreda. Kuharske delavnice so bile zelo uspešne, saj so nam pri tem pomagali
starši po svojih močeh; s sestavinami, z donacijami, s kozarci, z nalepkami za škatlice.
Vse dobrotice smo

zapakirali, označili in pripravili za prodajo na stojnicah dogodka

Čarobni december.
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V okviru projekta Pogum smo v tem času prav tako izvedli več delavnic, na katerih so
tako učenci kot starši in učitelji izdelovali mamljive izdelke, namenjene prodaji na
omenjenem dogodku. V sklopu kuharskih in ustvarjalnih delavnic so učenci s
pomočjo mentorjev izdelali domače mlince in rezance, nabrali in posušili domača
zelišča ter jih lično zapakirali skupaj s soljo ter posebej nabrali, posušili in zapakirali
dišečo sivko.

Zapisala: Andreja Ninković
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DECEMBER
Četrtfinale državnega tekmovanja v akrobatiki
Na naši šoli je nekaj učencev in učenk, ki se v prostem času ukvarjajo z gimnastiko, zato
smo

se

odločili,

da

se

udeležimo

osnovnošolskega

tekmovanja v akrobatiki, ki je bilo 3. 12. 2019 v Sevnici.
Prijavljenih je bilo preko 200 učencev in učenk v različnih
starostnih skupinah. Naša šola je imela 3 predstavnice in
enega predstavnika. Pokazati so morali 4 akrobatske
elemente, eden je bil obvezen, 3 so si izbrali sami.
Tekma je bila pravo doživetje, prepleteno z vratolomnimi
skoki in eleganco. Naši tekmovalci so se uvrstili v zlato
sredino, kar je za tako majhno šolo velik uspeh. Čestitke
vsem!
Zapisala: Tanja Lekič

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine
Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine, ki je potekalo 3. decembra 2019, so se
udeležile 4 učenke iz 8. in 9. razreda.
Tema letošnjega tekmovanja je bila »Prazgodovina na Slovenskem«. Učenke so morale
v 1-urnem testu pokazati čim več znanja o značilnostih življenja v najstarejšem
zgodovinskem obdobju, arheoloških izkopavanjih in najdbah iz tega obdobja. Največ
znanja sta pokazali Hana Haler in Blažka Kodrič, učenki 8. razreda, ki sta osvojili
bronasto priznanje iz znanja zgodovine.
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Dobrodelni dogodek »Čarobni december«
Osnovna šola Cerklje ob Krki je v četrtek, 5. decembra, pred gasilskim domom v Cerkljah
organizirala dobrodelni dogodek Čarobni december, na katerem so zbirali sredstva
za šolski sklad. Z lučkami in božično-novoletnimi okraski okrašene stojnice so resnično
poudarile čarobnost tega prazničnega meseca. V tem šolskem letu so se na šoli odločili,
da

v

okviru

šolskega

sklada

organizirajo več manjših dobrodelnih
dogodkov; prvi je bil tek podnebne
solidarnosti oktobra, drugi je bil
včerajšnji,

sledijo

pa

še

trije

prihodnje leto. Dobrodelni dogodek
Čarobni december so zaznamovale
stojnice

ter

izdelki

učencev,

učiteljev, vzgojiteljic, prostovoljcev
in članov Šolskega sklada. Namen
dogodka je, da nanj povabijo starše in
ostale krajane ter da s prodajo izdelkov, ki so jih izdelali v šoli s pomočjo nekaterih
staršev in prostovoljcev, poskušajo pridobiti čim več sredstev za šolski sklad, ki so
namenjena za nadstandardne dejavnosti, predvsem za učence, ki potrebujejo morda
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malo več, pa tudi za tiste, ki si nadstandarda ne morejo privoščiti.
Glavne organizatorke dogodka so bile Andreja Ninković, Mojca Šterk in Estera Gramc
Žičkar. Stojnice so ponujale t. i. kolo sreče, pri katerem so na pomoč kot sponzorji in
donatorji priskočili številni
podjetja

iz

številne

izdelke,

Pogum

in

mlincev,

samostojni

lokalne
ki

izpod

skupnosti

širše,

ter

nastali v okviru projekta

rok

prostovoljcev, od domačih

rezancev,

marmelad,
granol

ostalih

umetniških

izdelkov

predvsem

vzgojiteljic

vrtca

novostjo

in

in

so

čokolade, rožmarina, soli,

letošnjo

podjetniki

–

do

vroče
voščilnic
učencev

Pikapolonica,

in
ter
z

koledarjem OŠ Cerklje ob

Krki, ki so ga v okviru tehniškega dne izdelali učenci. Na dogodku Čarobni december so
skupaj z donacijami zbrali nekaj manj kot 2000 evrov, v naslednjem tednu pa je z
dodatnim trudom in prodajo izdelkov ta znesek narasel na 2.450,20 €.
Povzeto po: Rok Retelj, Posavski obzornik

Tekmovanje iz znanja geografije
11. decembra je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja geografije. Udeležilo se ga je 14
učencev iz 7., 8. in 9. razreda. Tema letošnjega tekmovanja so bile podnebne
spremembe. 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 tekmovanju so se najbolj izkazali Blažka Kodrič, Hana Haler (obe iz 8. razreda),
Rok Vintar, učenec 9. razreda in Eva Tomše iz 7. b razreda. Vsi omenjeni učenci so
osvojili bronasto priznanje iz znanja geografije.
Najuspešnejši učenci s šolskega geografskega tekmovanja, Blažka, Rok in Eva, so se 13.
februarja 2020 udeležili območnega tekmovanja, ki je potekalo na OŠ Mirna.
Zapisal: Drago Ivanšek

Prihod Božička v Vojašnico Jerneja Molana Cerklje ob Krki
Vsako leto v decembrskem času obišče Božiček otroke staršev zaposlenih v Vojašnici
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Cerklje ob Krki. Ob njegovem prihodu naša šola pripravi prireditev. Učenke 4., in 6.
razreda, ki obiskujejo interesno dejavnost »Glasbomanija«, pod mentorstvom učiteljice
Jasmine Vučič, so pripravile program s petjem in igranjem na različna glasbila, s plesom,
deklamacijami in ugankami. Dekleta so pričarala čarobno praznično vzdušje, na koncu
pa Božičku pomagala razdeliti številna darila. Za njihovo pomoč in lep nastop pa je
Božiček obdaril tudi njih.

Zapisala: Jasmina Vučič

Od obravnave zakonitosti različnih snovi do peke slastnih piškotov
Prvošolci smo v prazničnem decembru pri pouku spoznavanje okolja raziskovali iz katerih
snovi so predmeti in stvari
okoli nas. Opazovali smo tudi
njihove

lastnosti

in

zakonitosti. Sklop obravnave
učne snovi smo zaključili s
peko prazničnih piškotov in
jogurtovega peciva. Pri pouku
slovenščine smo se posvetili
branju recepta in iz njega
razbrali potrebne sestavine ter postopek peke. Učenci so pri peki uživali, urili svoje ročne
spretnosti ter razvijali svojo ustvarjalnost z okraševanjem piškotov.
Zapisala: Janja Leskovar
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Občinsko tekmovanje v odbojki za dekleta
V decembru poteka tekmovanje v odbojki, ki so se ga udeležila tudi naša dekleta.
Prijavljenih je bilo 5 ekip. Naša so tekmovala v skupini B, z OŠ Globoko in OŠ Brežice 9.
Po uvodni tremi so dekleta prikazala veliko lepih
podaj in zaključkov ter turnir »odprla« z
zmago. Sledile so Brežičanke, ki se na
domačem terenu niso najbolje znašle in tako
smo osvojili že dve točki. Sledila je tekma z
nasprotnicama iz skupine A. Najprej nam je
uspelo zelo hitro premagati OŠ Brežice 8,
sledila je še zadnja odločilna tekma z OŠ
Dobova, ki pa so se nam zoperstavile z vsemi
močni in nas v prvem setu popolnoma razorožile.
Naša dekleta so izgubila prvi set, kar jim je kar malo spodneslo tla pod nogami, vendar
so se stvari počasi začele postavljati spet na svoje mesto. Sprejemi so bili vedno boljši,
podaje natančnejše, tako da Pia Jaklič ni imela pretežkega dela. Drugi set smo jih
premagale, sledil je zadnji, odločilni. Naša dekleta so bila vedno bolj prepričana v svojo
zmago in to tudi korak po korak dokazala. Nasprotnice so se vdale, preostala je še zadnja
točka in konec. Naša dekleta so se veselila naziva občinskih prvakinj v odbojki.
Pokal je prevzela kapetanka ekipe Pia Jaklič, ki je bila razglašena za najboljšo igralko
turnirja. S tem rezultatom so se dekleta uvrstila na področno tekmovanje.
Zapisala: Tanja Lekić

Odbojkarska tekma lige prvakov
V sredo, 11. 12. 2019, smo se z učenci od 6. do 9. razreda, ki so se prijavili, odpravili v
Ljubljano na ogled odbojkarske tekme lige prvakov med
ACH Volley iz Ljubljane in Kemerovim iz Rusije. Pred
pričetkom tekme smo se sprehodili skozi center
Ljubljane. Iz avtobusa smo izstopili pri Križankah, nato
pa pot ob Ljubljanici nadaljevali do Prešernovega trga.
Med potjo smo si ogledovali novoletne lučke, ki nas niso
pustile ravnodušne.
Ko smo pripešačili v Tivoli, je bilo za tekmo že vse
pripravljeno. Po predstavitvi ekip se je tekma začela.
Gostje iz Rusije so veljali za izrazite favorite, vendar smo z glasnim navijanjem pomagali
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naši ekipi, da je prišla do favorizirane zmage. Tekma je trajala skoraj dve uri, saj je bilo
odigranih kar pet setov. Kljub temu da so naši povedli 2:0, so se Rusi uspeli vrniti na 2:2
v setih. V zadnjem, odločilnem setu pa so naši na krilih nas navijačev prišli do zaslužene
zmage.
Polni novih spominov in praznih baterij smo se nekaj čez 22. uro vrnili nazaj pred šolo.
Zapisal: Blaž Milar

Obisk paraolimpijca Darka Đuriča
V sredo, 18. 12. 2019, smo na šoli imeli prav posebnega gosta – obiskal nas je
paraolimpijec Darko Đurič. Vse navzoče je navdušil predvsem s svojo pozitivno
naravnanostjo. Predstavil je svoje otroštvo, ki je bilo zaradi hendikepiranosti vse prej kot
lahko. A z veliko podporo rejniške družine in prijateljev je zmogel, za kar jim je, kot
pravi, hvaležen še danes. Vztrajnost in trud sta vrlini, ki sta ga že od nekdaj odlikovali.
Tako ga je življenje zaneslo v »športne vode«, kjer je črpal energijo. Preizkusil se je v
različnih športih, med drugim tudi v nogometu, sedeči odbojki, a na koncu je izbral
plavanje, kjer je gradil svojo športno kariero in tudi osvojil številna odličja.
Učenci so z zanimanjem poslušali njegovo pripovedovanje in ga na koncu zasuli z
vprašanji. Sledilo je podpisovanje avtogramov. Navdušil nas je!

Dobrodelna prireditev »Prihod Dedka Mraza«
V četrtek, 19. decembra 2019, je potekala dobrodelna prireditev »PRIHOD DEDKA
MRAZA« v Gasilskem domu v Cerkljah ob Krki. Vsako leto Društvo prijateljev mladine
45

Cerklje ob Krki pod okriljem predsednice Daniele Srpčič v sodelovanju OŠ Cerklje ob
Krki in Vrtca Pikapolonica priredi dogodek, kjer povabi vse otroke v lokalnem okolju do
starosti 6 let. Letos je bilo tako obdarovanih 155 otrok, ki so prišli skupaj s starši v
Gasilski dom Cerklje ob Krki.
Učenci prostovoljci OŠ Cerklje ob Krki so pripravili gledališko igro z naslovom Čarobno
darilo, ki je na začetku presenetila z izginotjem Dedka Mraza. Škratki in otroci so
poskušali priklicati Dedka Mraza, kar jim je tudi uspelo, vendar so najprej morali
prisluhniti sebi, svojim šibkostim in močem.

V vlogi vile, škratkov in pomočnikov so nastopali: Nina Ajster Kuhar v vlogi Vile
Ninine, Ema Dražetič v vlogi pripovedovalke, Zala Pungerčar v vlogi čarovnika, Lana
Žerjav, Ana Mladkovič Dremelj, Blažka Kodrič v vlogi škratkov, Lucija Žarn, Tia
Pacek, Liza Baznik in Kiara Strgar v vlogi škratkov pomočnikov ter Din Baznik,
Denis Žveglič in Tanja Lekić v vlogi tehniške pomoči. Scenarij je pripravila Blažka
Kodrič, učenka 8. razreda, režijo pa je prevzela Andreja Ninković. Gledališka igra je
prikazala, kako je prijateljstvo izrednega pomena v današnjih časih, kljub prepirom in
konfliktom, ki se zgodijo. To je izpostavil tudi Dedek Mraz, ki je povedal, da s skupnimi
močni lahko veliko naredimo, če znamo drug drugemu prisluhniti in ali oprostiti. Kljub
vsem darilom je vrednota pravo prijateljstvo pomembnejše kakor samo pričakovanje
daril. Dvorana gasilskega doma je objeta pela in se pozibavala v ritmih ter pričakovala
darila, za katera je poskrbel Dedek Mraz pod okriljem sponzorjev, donatorjev DPM Cerklje
46

ob Krki in OŠ Cerklje ob Krki. Ivana Dražetič je naredila frizure vsem igralcem,
vzgojiteljica Maja Dušič je naredila poslikavo obraza vsem otrokom, Aleš Žičkar
in Estera Gramc Žičkar (A-li grafika) sta priskočila na pomoč z vabili, Daniela
Srpčič je poskrbela za darila in celotno organizacijo. Dedek Mraz je bil Zdravko
Vegelj, ki je s svojim občutkom za igro povabil otroke, da pridejo po darilo.
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, pa to ni
bil čaroben prašek, ampak to, da so v tem času najpomembnejši odnosi. Pa povejte, če
ni res?
Zapisala: Andreja Ninković

Dedek Mraz ZPM Krško
V ponedeljek, 16. decembra 2019, je potekala
dobrodelna

prireditev »PRIHOD

DEDKA

MRAZA« pod okriljem DPM KRŠKO LEVI BREG, kjer
so v kulturnem domu v Krškem obdarovali več kot
500 otrok iz Krškega in okolice. Odzvali smo se
vabilu predsednice Društva prijateljev mladine Levi
Breg, Mojci Rostohar, ki nas je zaprosila za pomoč.
Pomočniki Dedka Mraza in njihovih prostovoljcev so
bili učenke 6.razreda; Ana Mladkovič Dremelj, Ema
Dražetič in Hajdi Haler ter prostovoljca 9.razreda;
Lucija Zagorc in Jan Irt. Pod okriljem staršev in
učiteljice

Mojce

Šterk

so

pomagali

ostalim

prostovoljcem, ki so obdarovali otroke ter preživeli
kvaliteten popoldanski čas.
Hvala vsem prostovoljcem, ki s tem razvijajo vrednote poštenja, dela in dobrih dejanj.
Zapisala: Andreja Ninković
Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti
V torek, 24. 12. 2019, smo na šoli s kulturno prireditvijo obeležili državni praznik dan
samostojnosti in enotnosti ter zaključek koledarskega leta 2019. Na prireditvi so nastopili
učenci od 1. do 9. razreda. Na odru so se predstavili s pevskimi, recitacijskimi, plesnimi,
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pesniškimi

pa

tudi

igralskimi

sposobnostmi. V športni dvorani je
prevladalo

vznemirljivo

praznično

vzdušje, saj smo vsi nestrpno čakali, da
zakorakamo v počitnice. Kot se za
zaključek takšne prireditve spodobi,
smo na koncu v skupinskem duhu vsi
skupaj zapeli pesem Na božično noč. Po
prireditvi

je

sledila

sedaj

že

tradicionalna odbojkarska tekma med učitelji in učenci. Igra je bila zelo napeta, vendar
se je izšlo v prid učiteljem, ki so si s svojo požrtvovalnostjo priigrali zmago. Seveda pa
moramo pohvaliti tudi učence, ki jim je zmaga le za las ušla.
Zapisala: Valentina Baznik

Razstava »Holiday cards«
Pred angleško učilnico smo v decembru pripravili razstavo božično-novoletnih voščilnic,
ki smo jih do sedaj prejeli v sklopu iearn projekta Holiday Card Exchange, v katerem
sodelujemo že več kot deset let. Na razstavi so voščilnice iz Tajvana, Japonske in Kanade,
še vedno pa čakamo pošto iz Rusije, Belorusije in Moldavije. Sodelovali so učenci od 5.
do 9. razreda. Letos smo za popestritev imeli tudi video konferenco z učenci iz Tajvana,
učenci iz Japonske pa so pripravili za nas poseben
video, v katerem so nas učili tudi svojo narodno
pesem o jasminovem cvetu. Učenci lahko sodelujejo
v posebnem forumu. Naučili smo se kar nekaj o
njihovih navadah in festivalih. Na sploh je ta projekt
za učence zanimiva in neprecenljiva izkušnja, ker z
njim »potujemo« na drug konec sveta in spoznavamo vrstnike iz povsem drugega okolja
in kulture. Veselje ob novih pošiljkah pa je prav tako veliko. Zadnjo šolsko uro smo
izdelovali angleške “Christmas crackers” (in jih potem seveda tudi vlekli) in že petič
zapeli Last Christmas, All I want for Christmas is you in še mnoge druge.

48

JANUAR
Planinska čajanka z orientacijo
V petek, 10. 1., smo se udeležili čajanke v OŠ Artiče. Najprej smo se v skupinah
preizkusili v orientaciji;
potrebno je bilo poiskati
11 točk in odkriti geslo.
Naša najmlajša skupina
je prišla prva na cilj. Po
malici

je

program,

sledil
kjer

kratek
so

naši

učenci pokazali, kaj se
(ne) da v nahrbtnik in
zapeli

pesem

Slovenskega naroda sin.
Končali smo s podelitvijo
nagrad najbolj pridnim planincem. Majice so dobili Neža in Martin Pavlovič, Jan Irt, Gal
Urbanč, Din Baznik in Vid Gramc, za največ opravljenih izletov pa je dobil rutico Kajetan
Škaler, ki prejme tudi bronasto priznanje PZS.
Zapisala: Mojca Šterk

Področno tekmovanje v odbojki za starejše učenke
V petek, 10. 1. 2020, je na osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem potekalo področno
prvenstvo v odbojki za učenke 8. in 9. razreda. Ekipa naše šole si je tekmovanje na
področnem nivoju priigrala s 1. mestom na občinskem tekmovanju, ki je potekalo 10.
12. 2020 v telovadnici OŠ Brežice.
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Tekmovanje na področnem nivoju so si
izborile OŠ Boštanj, OŠ Brežice, OŠ
Leskovec pri Krškem, OŠ Jurij Dalmatin
Krško in naša šola.
Naša

dekleta

so

tekmovanje odlično

začele, saj so prvo tekmo dobile z
rezultatom 2:1 v setih proti ekipi OŠ
Boštanj.
priznati

Na

drugi

premoč

tekmi

ekipi

iz

so

morale

Krškega

z

rezultatom 2:0, a so se po porazu hitro
pobrale,

saj

so

že naslednjo

tekmo

zasluženo z 2:0 premagale OŠ Brežice. Na
zadnji tekmi pa so morale priznati premoč
sovrstnicam iz OŠ Leskovec pri Krškem.
Ekipo naše šole so sestavljale: Lucija Z., Pia J., Zala P., Blažka K., Petra S. in Taja J. Na
občinskem tekmovanju je naši ekipi pomagala še Hana H., ki pa se zaradi poškodbe ni
mogla udeležiti področnega prvenstva. Vsem puncam čestitke za prikazano igro in
borbenost.
Zapisal: Blaž Milar

Nastop na slovesnosti ob dnevu vojaškega letalstva
V petek, 10. januarja 2020, je v Vojašnici Jerneja Molana potekala slovensnost ob dnevu
vojaškega letalstva. V uradnem delu slovesnosti so dekleta iz 6.razreda (Lucija Žarn,
Zala Pungerčar, Hajdi Haler, Liza Baznik, Lana Žerjav, Kiara Strgar, Ema Dražetič, Ana
Mladkovič Dremelj, Tia Pacek), ki so obiskovala interesno dejavnost »Glasbomanija«,
nastopile s slovensko himno in skladbo Vse se lahko zgodi. Skupaj z mentorico Jasmino
Vučič so bile ponosne in počaščene, da so bile del tako pomembne slovesnosti.
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Zapisala: Jasmina Vučič

»Poklicni bazar« na OŠ Cerklje ob Krki
V letošnjem šolskem letu 2019/2020 smo se odločili, da v okviru karierne orientacije
organiziramo POKLICNI BAZAR 2019. Poklicni bazar je odprl vrata v torek, 14. januarja
2020, ob 17. 30 uri v prostorih OŠ Cerklje ob Krki, in jih zaprl ob 19. uri. Predstavile so
se vse srednje šole v regiji (Posavje in Dolenjska): Ekonomska in trgovska šola
Brežice, Gimnazija Brežice in Šolski center Krško-Sevnica, Srednja ekonomska
šola Novo mesto, Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena in kemijska
šola, Srednja strojna šola, Srednja lesarska in gradbena šola, Srednja šola za
gostinstvo

in

turizem, Grm

Novo

mesto

–

center

biotehnike

in

turizma in Gimnazija Novo mesto. Za to obliko smo se odločili, ker smo prepričani, da
je bolj učinkovita in daje prostor večini učencem in staršem. Predstavljeni so bili številni
poklici srednjih poklicnih šol, srednjih strokovnih šol in gimnazij. Vabljeni so bili učenci
od 7. do 9. razreda, ki so v temeljitem procesu odločanja ter njihovi starši kakor tudi
ostali.
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Učenci in starši so bili
zadovoljni

s

predstavitvami,

kakor

tudi samo srednje šole in
njihovi
Naši

predstavniki.
bivši

učenci

in

srednješolski učitelji, ki
so starši naših otrok, so
predstavljali
srednješolske
kaj

je

tisto,

svoje
izkušnje;
kar

je

pomembno pri določenem srednješolskem programu in kako izbrati prav program.
Razveselili so nas tudi s svojimi praktičnimi izdelki; od koktejlov, sladic, slaščic, merjenja
sladkorja v krvi, masaž do praktičnih izdelkov ter predstavitev gimnazijskih in ostalih
programov v regiji. Poklicni bazar je tako zaprl svoja vrata za dve leti.
Zapisala: Andreja Ninković

Razstava JSKD Brežice »Fotografske igrarije«
Pod okriljem dela z nadarjenimi učenci se je Filip Škaler, učenec 8.razreda udeležil
razstave fotografij osnovnošolskih avtorjev z naslovom »Fotografske igrarije«. Razstava
je bila odprta 22. januarja 2020 v avli Doma kulture Brežice. Ocenjevalec fotografskih
del učencev osnovnih šol brežiške občine je bil priznani fotograf Boštjan Pucelj. Učenec
naše šole je prejel priznanje za svoje fotografije na temo KOLO/SPLOŠNO, kar ga je še
posebej razveselilo.
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Občinsko tekmovanje v badmintonu
V torek, 21. januarja, je na naši šoli potekalo občinsko tekmovanje v badmintonu.
Na občinskem tekmovanju se je preizkušalo kar 62
učencev iz štirih osnovnih šol (Cerklje ob Krki, Brežice,
Pišece in Globoko). Sistem tekmovanja je bil organiziran
tako, da je vsak odigral vsaj dve tekmi. Videli smo kar
nekaj zelo dobrih tekem, naši učenci pa so se izkazali in
dosegli lepe rezultate. Tako so si štirje učenci izborili
nastop na področnem tekmovanju. Na področno so se
uvrstili prvi štirje v posamezni kategoriji. Tako so se iz
naše šole v kategoriji učenke in učenci 2007 in mlajši uvrstili Tiara H. (2. mesto), Kaja
T. (3. mesto) in Tiam K. (4. mesto). V kategoriji 2005 in mlajši si je s 4. mestom pravico
nastopa na področnem tekmovanju prislužila Zala P. Pri učenkah in učencih letnik 2009
in mlajši se tekmovanje zaključi na občinskem nivoju. Smo pa imeli tukaj dva odlična
rezultata, saj je Kajetan Š. dosegel prvo mesto, Julija Eva Z. pa je bila druga.
Zapisal: Blaž Milar

Poročilo iz občinskega in področnega tekmovanja v streljanju z zračno puško
V četrtek, 16. januarja, je v prostorih strelskega kluba Brežice potekalo občinsko
tekmovanje v streljanju z zračno puško. Tekmovanje se je
udeležilo 21 učencev. Poleg naše šole so se preizkušali še
učenci in učenke iz OŠ Brežice in Velike Doline.
V kategoriji učenci letnik 2007 in mlajši sta si tekmovanje na
področnem prvenstvu iz naše šole priborila Žan S. (4. mesto)
in Juš L. (5. mesto). V kategoriji učenci letnik 2005 in mlajši
pa si je tekmovanje na naslednjem nivoju s 4. mestom
prislužil Jan S. Pri učenkah letnik 2005 in mlajše so si vse
naše tekmovalke prislužile tekmovanje na področnem
tekmovanju, saj so bile edine tekmovalke v tej kategoriji
in tako so se naprej uvrstile tudi v kategoriji ekipno. Prvo
mesto je osvojila Lucija Z., drugo Zala P. tretje pa Pia J.
Področno tekmovanje je organiziralo Strelsko društvo
Leskovec. Na tekmovanju je sodelovalo 35 učenk in
učencev iz 9 šol. Videli smo kar nekaj zelo dobrih strelcev.
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Klub temu da so vsi naši tekmovalci svoje rezultate iz občinskega prvenstva izboljšali, to
za uvrstitev na državno tekmovanje ni bilo dovolj. Vsem nastopajočim čestitke za
prikazano!
Zapisal: Blaž Milar

Področno tekmovanje v badmintonu
V sredo, 29. januarja, je na naši šoli potekalo področno tekmovanje v badmintonu. Pred
tem smo 21. januarja, kot smo že poročali, gostili občinsko prvenstvo.
Pred pričetkom tekmovanja je tekmovalce in
mentorje nagovorila ravnateljica šole, dr.
Maja Matrić, in vsem zaželela čim več zdrave
tekmovalnosti.

Na

tekmovanju

je

svoje

znanje kazalo 25 učencev in učenk iz šestih
osnovnih šol (Cerklje ob Krki, Brežice, Artiče,
Tržišče, Krmelj in Globoko). Našo šolo so
zastopali štirje učenci. Najbolje se je odrezala
Kaja T., ki je nastopala v kategoriji učenke
letnik 2007 in mlajše ter si priigrala 3. mesto.
Učenke in učenci letnik 2007 in mlajši so s
tekmovanjem zaključili na področnem nivoju,
medtem ko so si prve tri učenke in učenci letnik 2005 in 2006 priborili nastop na
državnem nivoju.
Vsem učencem čestitamo za prikazano igro. Tistim, ki so si izborili državno tekmovanje
pa želimo, da bi prikazali čim boljšo igro.
Zapisal: Blaž Milar
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FEBRUAR
Občinsko tekmovanje v namiznem tenisu
V sredo, 5. februarja, je na OŠ dr.
Jožeta Toporišiča v Dobovi potekalo
posamično
tekmovanje

in
v

ekipno
namiznem

občinsko
tenisu.

V

kategoriji učencev od 1. do 5. razreda je
1. mesto dosegel Kajetan Škaler, 2.
Jakob Drečnik in 3. Lovro Kožar. Med
učenkami je v tej kategoriji zmagala
Julija Eva Zorko. Med učenci od 6. do 9.
razreda je Jan Irt dosegel 1. mesto in 2.
mesto Žan Sintič. Vsi navedeni so se
uvrstili tudi na področno tekmovanje. V starejši kategoriji sta tekmovala tudi Rok Vintar
(dosegel 5. mesto) in Tiam Kožar (10. mesto). Čestitke vsem udeležencem tekmovanja,
še posebej najuspešnejšim!
Zapisala: Katja Kolman

Šolska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
Slovenski kulturni praznik smo na naši šoli obeležili v petek, 7. 2. 2020, ter se tako s
kulturnim programom poklonili našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu.
Učenci od 1. do 9.razreda, delavci šole ter nekaj skupin iz vrtca smo se zbrali v
telovadnici, kjer se tokrat niso slišali odboji žog, temveč je bil prostor napolnjen s poezijo,
glasbo, plesom in spominom na življenje dr. Franceta Prešerna.
Toni Ajster je proslavo slavnostno pričel z državno himno na pozavni, učenci 2.razreda
so nas spomnili na rojstno vas pesnika s petjem pesmi O, Vrba, 1.razred nas je s spletom
ljudskih pesmi in plesov opomnil, da imamo Slovenci že od nekdaj bogato kulturo, Špela
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Srpčič je zapela pesem Kaj ti je, deklica, učenci Ruben Merljak, Nika Kopinč, Kajetan
Škaler, Nika Zlobko, Nadia Zeitouni in Julia Eva Zorko so zrecitirali pesem Lepa Vida,
Špela pa pesem Lipica. Veronika Pangrčič je obudila spomin na Prešernovo ljubezen in
zapela pesem Julija, Zea Pavlovič pa nas je s pesmijo Nekega jutra, ko se zdani,
opomnila, da naj s svojim doprinosom svetu naredimo vsak naslednji dan še lepši in
bogatejši.

Zapisale: Tanja Hajdinjak, Sandra Glogovšek in Jasmina Vučič

Zapisala: Jasmina Vučič
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Ob

kulturnem

prazniku

predstavili

krajevno

skupnost

Cerklje

ob

Krki

Na dan kulturnega praznika, 8. 2. 2020, so v Cerkljah ob Krki drugo leto zapored izvedli
prireditev ob kulturnem prazniku, katere rdeča nit je bila predstavitev krajevne skupnosti
Cerklje ob Krki, njenih vasi in prebivalcev. Prireditev so
poimenovali

»Tu,

kjer

smo

doma«.

Povezovalci prireditve so nas z opisi popeljali po vseh
vaseh krajevne skupnosti. Učenci naše šole so na
prireditvi sodelovali kot predstavniki svojih vasi s
kulturnimi točkami in s povezovanjem prireditve. Ko
smo na poti po predstavitvah vasi prispeli do Cerkelj ob
Krki, smo se ustavili tudi pri naši osnovni šoli. Zea
Pavlovič je ob spremljavi ukulel (Jasmina Vučič) zapela
Kreslinovo pesem Nekega jutra ko se zdani. Šolo so
zastopala tudi dekleta 6.a in 6.b razreda (Hajdi, Zea,
Ema, Lana, Zala, Ana in Liza), ki so zapela in zaigrala
pesem Vse se lahko zgodi, na ukulele pa jih je
spremljala mentorica Jasmina Vučič. Ista skupina
deklet je na začetku prireditve tudi zapela slovensko državno himno Zdravljico.
Zapisala: Jasmina Vučič
Dan varne rabe interneta in mobilnih naprav
V mesecu februarju obeležujemo dan varne rabe interneta in mobilnih naprav, zato smo
tudi na naši šoli odločili, da učence ozaveščamo in opozarjamo na različne pasti le-teh. V
vsakem razredu smo v preteklem tednu
namenili šolsko uro, ko so učitelji
predstavili

različne

teme

s

portala

www.safe.si. Tako smo se v prvi triadi
pogovarjali kako ravnati, ko se na
spletu srečamo z vsebinami, ki nas
strašijo, v drugi o empatičnem vedenju
na spletu, v tretji pa smo ozaveščali
učence o pomembnosti pridobivanja
privolitve ter spoštovanje zasebnosti in
intimnosti na spletu. Upamo, da bodo učenci v prihodnje čim bolj upoštevali navodila
varne rabe interneta!

Zapisala: Katja Kolman
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PETOŠOLCI V ZIMSKI ŠOLI V NARAVI - ROGLA
V šolskem letu 2019/2020 smo se od 10. do 14. 2. 2020 z učenci 5. razreda udeležili
zimske šole v naravi na Rogli. Šole se je udeležilo 13 učencev.
V ponedeljek ob prihodu je močno pihalo, zato nismo odšli na smučanje temveč na
preverjanje plavanja v Terme Zreče. Ostale dneve je bilo lepo sončno vreme, tako da so
bile razmere za učenje smučanja idealne. Uslužbenci CŠOD-ja Gorenje, kjer smo bivali,
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,
kjer smo iz dneva v dan izpopolnjevali zavoje. Prvi dan na smučišču smo se spoznali s
FIS pravili, ki veljajo na smučišču, in se razdelili v dve homogeni skupini. Za učenje
smučanja smo skrbeli trije učitelji, tako da so bile skupine majhne in so se lahko učenci
ogromno naučili. Pohvaliti gre celoten razred, ki se je udeležil ŠVN, saj so se držali pravil,
bili točni na zborih in se na smučišču maksimalno trudili. Pohvale gredo tudi celemu
osebju v CŠOD-ju, tako učiteljem kot kuharicam.
Zapisal: Blaž Milar

Področno tekmovanje v smučanju in deskanju na sneguPodročnega tekmovanja v
smučanju in deskanju na snegu, ki je potekalo 12. februarja na Golteh, so se udeležile
tri učenke in štirje učenci 6. in 8. razredov. Na Golteh nas je pričakalo sončno vreme,
proga pa nekoliko poledenela, vendar se kljub temu učenci niso ustrašili in so odpeljali
po svojih najboljših zmožnostih. Vsi učenci so se dobro ali odlično odrezali, za kar jim
iskreno čestitamo; še posebej učencema Dinu Bazniku in Filipu Škalerju, ki sta se
uvrstila na državno tekmovanje!
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Zapisala: Katja Kolman

Področno tekmovanje v namiznem tenisu
V četrtek, 13. februarja, je na OŠ Marjana Nemca v Radečah potekalo področno
tekmovanje v namiznem tenisu. Udeležili so se ga tudi trije učenci naše šole. Kljub hudi
konkurenci so dosegli zelo dobre
rezultate v naslednjih kategorijah.
Lovro Kožar je v mlajši kategoriji (1.5. razred) dosegel 6. mesto, v
starejši kategoriji pa sta se odlično
odrezala Jan Irt (4. mesto) in Žan
Sintič (6. mesto). Čestitke učencem
za borbeno igro!
Zapisala: Katja Kolman

DOBRI REZULTATI NA GEOGRAFSKEM TEKMOVANJU
Območno tekmovanje iz znanja geografije je 13. februarja 2020 potekalo na OŠ
Mirna. Udeležilo se ga je več kot 50 učencev, ki so bili razdeljeni v dve starostni skupini;
v starejši skupini so bili učenci 8. in 9. razredov, v mlajši pa učenci 6. in 7. razredov.
Tekmovalci so prišli iz osnovnih šol z območja Posavja in Dolenjske.
Tekmovanje je bilo razdeljeno na dva dela. Uvodni del tekmovanja je bil namenjen
pisanju testa iz poznavanja literature o podnebnih spremembah. Tema je zelo
aktualna, a organizatorji tekmovanja so naloge še dodatno otežili z izborom literature, ki
ni bila ravno na nivoju osnovnošolskih učencev.
Sledilo je terensko delo. Učenci so si ogledali razgibano pokrajino, v kateri leži Mirna in
spoznavali naravne ter družbene značilnosti kraja in pokrajine. Pri terenskem delu so
morali dobro opazovati, nekatere stvari je bilo potrebno tudi izmeriti, najpomembnejša
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pa je bila temeljita orientacija. Ogled in spoznavanje značilnosti Mirne je bil uvod v
pisanje testa iz terenskega dela tekmovanja.
Z naše šole so se na tekmovanje uvrstili najboljši tekmovalci s šolskega tekmovanja,
Blažka Kodrič, učenka 8. razreda, Rok Vintar iz 9. razreda ter učenka Eva Tomše iz
7. razreda.
Največ znanja med našimi učenci je pokazala Blažka, ki je med 39-imi tekmovalci
dosegla 7. rezultat. Z malo večjo zbranostjo in tudi z nekoliko sreče bi lahko bil rezultat
še precej boljši, saj ji je le ena točka zmanjkala do uvrstitve na državno tekmovanje.
Uspešno je tekmoval tudi Rok, ki se je uvrstil na 14. mesto. Oba učenca sta z zelo dobrim
znanjem osvojila srebrno priznanje iz znanja geografije.
Eva se je med 19-imi prijavljenimi učenci 6. in 7. razredov uvrstila v rezultatsko sredino.
Vsi naši učenci so se potrudili po svojih najboljših močeh. Za uspešno delo na pripravah
in dosežene rezultate si zaslužijo pohvale. Pričakujem, da bodo uspešno delali tudi v
bodoče.
Mentor: Drago Ivanšek
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MAREC
Slovenija je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila
okužb s koronavirusom 12. marca razglasila epidemijo, ko je bil aktiviran državni
načrt. V petek, 13. marca, so bile učne vsebine še prilagojene in izvajane na šoli, in sicer
smo v skladu z navodili ministra z učenci večino časa preživeli zunaj, saj nam je bilo
vreme naklonjeno. Od ponedeljka, 16. 3. 2020, pouk ni več potekal v šoli, prav tako
ne predšolska dejavnost, temveč se je začel izvajati pouk/šolanje na daljavo. Učenci
oz. njihovi starši so od šole po elektronski pošti vsak dan prejemali navodilo za en/dva/tri
predmete, odvisno od razreda; torej so bili predmeti razdeljeni po dneh in ne po
siceršnjem klasičnem urniku. Preden so se uredile tudi internetne povezave v romskem
naselju, so učitelji za učence Rome pripravljali posebne naloge, ki jih je šolska svetovalna
delavka dostavila v naselje Gazice. V času šolanja na daljavo smo prilagojeno izvajali tudi
dneve s posebno vsebino.
18. maja so se z določenimi omejitvami v vzgojno-izobraževalne ustanove vrnili vrtčevski
otroci in 1. triada. 25. maja so se v šolske klopi vrnili devetošolci, za učence vseh starosti
s posebnimi potrebami pa od tega dne izvajal dopolnilni pouk ter druge oblike
individualne in skupinske pomoči. 1. junija so se vrnili še vsi ostali učenci. Šolsko delo je
bilo po vrnitvi organizirano z omejitvami, določenimi s strani države. Tako smo tudi šolske
prireditve izvajali prilagojeno, in sicer valeto ter zaključno prireditev.
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APRIL
Kulturni dan na daljavo – od 6. do 9. razreda
V ponedeljek, 6. 4. 2020, smo za učence od 6. do
9. razreda izvedli prvi kulturni dan na daljavo.
Ker mi nismo mogli v gledališče, smo pa
gledališče pripeljali k nam. Tako smo si v udobju
našega

doma

ogledali

predstavo Kit

na

plaži, Vinka Möderndorferja. Učenci so si najprej
ogledali predstavo preko YouTube kanala, nato
pa so po navodilih učiteljic slovenistike napisali obnovo in odgovorili na nekaj vprašanj.
Izdelke si lahko ogledate spodaj.
Zapisali: Mojca Šterk in Tadeja Božič

Tehniški dan na daljavo – od 6. do 9. razreda
V torek, 7. 4. 2020, pa smo prav tako za učence od 6.
do 9. razreda izvedli tehniški dan na daljavo. Ker smo
šola, ki se zaveda pomena trajnostnega razvoja, smo
se odločili, da ga bomo izvedli na temo kompostiranja.
Ker smo se teoretičnih osnov naučili že lani, smo letos
naučeno prenesli v prakso. In to doma. Ker imamo to
srečo, da živimo na vasi, kjer ima skoraj vsaka družina
svoj vrt, smo kompostiranja že vajeni. Če ne, pa smo
dobili navodila, kako enostaven kompostnik izdelati
sami. Učenci so nato izdelali in poslikali svoj doprinos k
naravi.
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Nekaj

izdelkov

si

lahko

ogledate

spodaj,

enega

pa

tudi

na

naslednji

povezavi: https://prezi.com/view/LKJRsTVHiK5sv4naRxJi/.

Zapisali: Mojca Šterk in Tadeja Božič

Novinarski prispevek »Ostanimo doma, da bomo lahko kmalu skupaj!«
V času epidemije COVID-19 so se predstavniki Šolske skupnosti sestali preko
videokonferenc ZOOM in pripravili za učence in starše poučen film o vedenju in obnašanju
v času karantene in šolanja na domu, katerega so si lahko učenci in starši ogledali na
spletu. Idejno zasnovo smo oblikovali skupaj,
nato pa so učenci Hana Haler, Blažka Kodrič in
Anton Ajster pripravili, sestavili in zmontirali film
ter vključili še ostale učence. Predsednica Šolske
skupnosti

in

parlamenta,

Hana

Haler,

je

pripravila tudi nagovor za učence od 1. do 3.
razreda, ki so 18. maja 2020 prvi vstopili v šolske
prostore pod posebnimi pogoji. Film so si učenci ogledali v razrednih skupnostih ter bili
navdušeni.
Video si lahko ogledate: https://sola.cerkljeobkrki.si/ostanimo-sami-da-bomo-lahkokmalu-skupaj/.
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MAJ
Objava učenke Blažke Kodrič v spletnem časopisu »Časoris«
Letos regijskega otroškega parlamenta ni bilo, so pa imeli predstavniki šolskega
parlamenta možnost razmišljati
o

različnih

Karierne

temah

v

orientacije

okviru

in

naših

poklicnih poti. Prispevek Blažke
Kodrič, učenke 8. razreda, je 3.
maja

objavil

Časoris:

spletni

Moja

časopis
poklicna

prihodnost: Blažka želi ostati
doma
Zapisala: Andreja Ninković

Šolski glasbeni festival »Pojoči mikrofon 2020«
Že nekaj let zapored je naša šola sodelovala na festivalu Pojoči vrtiljak v Brežicah, kjer
so sodelovale okoliške šole in kjer
smo že nekaj let zapored pobrali
tudi nekaj nagrad. V letošnjem
šolskem letu je »korona« odnesla
tudi ta festival.
Odločili smo se, da priredimo kar
svoj festival. Seveda smo se
morali prilagoditi razmeram, zato
so se učenci, ki so se odločili
sodelovati, doma posneli svoj
glasbeni nastop. Festival smo
poimenovali »POJOČI MIKROFON«. Posnetke smo združili v video, ki so si ga lahko učenci
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in starši šole ogledali na šolski spletni strani OŠ Cerklje ob Krki. Predstavile so se:
Veronika Pangrčič iz 2.a, Špela Srpčič iz 4.b in Hajdi Haler iz 6. a. Vse tri imajo
neoporečen glasbeni talent in prelepe glasove. Zagotovo jih bomo še slišali.
Zaradi posebnih razmer smo se odločili, da festival ne bo tekmovalne narave, ampak le
predstavitvene. Želimo si, da bi festival postal tradicionalen, na katerem bi se vsako leto
predstavili glasbeni talenti naše šole.
Zapisala: mentorica Jasmina Vučič

Zbiralne akcije papirja v šolskem letu 2019-2020
V šolskem letu 2019-2020 smo izvedli tri zbiralne akcije papirja, čeprav smo načrtovali
štiri, saj nam je načrte prekrižala korona. V prvi akciji smo zbrali 3980 kg papirja, v
drugi 2520 kg, v tretji 2900 kg, skupaj 9400 kg papirja.
Ob koncu šolskega leta smo načrtovali nagraditi najuspešnejši oddelek, vendar tega
nismo izpeljali, saj nam tudi ni uspelo izpeljati vseh načrtovanih zbiralnih akcij.
Zapisala: Martina Maček

Akcija BARCAFFE TI POLEPŠA DAN
Kaj je prostovoljstvo, kje smo lahko prostovoljci, kdaj smo lahko prostovoljci?
Mi, učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujemo krožek prostovoljstvo, ki ga vodita učiteljica
Mojca Šterk in svetovalna delavka Andreja Ninković smo odgovorili na ta vprašanja, pa
ne samo z besedami, ampak smo to dokazali tudi z dejanji.
Smo v času ene največjih epidemij v zgodovini Slovenije, v času ko nas je presenetil
Covid-19, s katerim se borimo že kar nekaj časa. Vsem nam primanjkuje lepih besed,
družbe, prijateljev, nečesa, kar bi nas spomnilo na to, za kar v resnici greje, šteje in ima
smisel. Prav zaradi tega smo se odločili izpeljati akcijo Barcaffe ti polepša dan. Akcijo
smo poskusili izpeljati že ob materinskem dnevu, a nam ni uspelo. Izkazalo pa se je, da
je bil sedaj primernejši čas. Glavni namen akcije je bil nekomu nameniti nekaj toplih in
lepih besed ter mu polepšati dan. Prostovoljci smo se večkrat dobili na videokonferencah,
ker se v živo nismo mogli srečati. Na sestankih smo razvijali ideje in se dogovarjali.
Zaključek je bil tak, da smo se odločili napisati pisma in jih poslati starejšim osebam v
krajevni skupnosti, zraven pa smo priložili še zavitek kave.
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Naloga je bila, da v pisma izlijemo misli, ki jih nosimo na dnu srca. Napisali smo lepe
misli, želje in tople besede, ki na obraze privabijo nasmeške v srce pa občutek topline in
ustvarijo nove spomine. No, to je bil namen, upamo pa, da nam je uspelo. Vsa pisma in
kavico je zapakirala učiteljica Andreja ter jih poslala na pošto. Nekateri učenci pa so to
storili

sami

in

pakete

odnesli

v

nabiralnike starostnikov.
Z veseljem bi akcijo ponovili in mogoče
vanjo vključili še večjo skupino ljudi, a
tokrat

smo

se

odločili

samo

za

starostnike, ker se nam zdi, da so prav
oni tisti, ki so trenutno najbolj ogroženi,
posledično se držijo zase in so osamljeni
ter potrebujejo nekaj lepih besed, ki jim
polepšajo dan in na njihove obraze
pričarajo nasmehe. Naši nameni so bili

dobri in menimo, da nam je uspelo.

Prostovoljstvo je tisto, ki nas izpopolnjuje. Pa čeprav se akcije nismo lotili za to, da bi
dokazali, da si lahko prostovoljec, kjerkoli in kadarkoli, smo uspeli doseči tudi to. Seveda
pa je akcija dobila tudi svoj slogan, ki se glasi: “Naj ne bo topla samo skodelica, naj
bo toplo tudi srce.”
(S pomočjo spletnih omrežij je prišla informacija o naših aktivnostih tudi do podjetja
Atlantic Droga Kolinska. Bili so navdušeni nad akcijo, zato so nam podarili več zavitkov
kave. Ker želimo s tem nadaljevati, so nam obljubili, da nas bodo pri tem podpirali še
naprej.)
Zapisala: Blažka Kodrič, 8. razred

Sodelovanje pri pisanju digitalnega dnevnika »My journal 2020: a million
thoughts«
S skupino 8. razreda smo se pri pouku angleščine maja priključili etwinning projektu in
začeli sodelovati z učenci iz Turčije in Španije, priključili sta se še učiteljici iz Francije in
Italije. Učitelji in učenci smo komunicirali preko forumov, sporočil in zoom srečanj, glavni
izdelek vsakega udeleženca pa je digitalni dnevnik, ki prikazuje del našega sveta.
Dnevnik se imenuje “A million thoughts”, ker smo vsi različni, razmišljamo drugače in
vsak prispeva svojo misel oz. misli. Skupaj pa sestavljamo milijon misli.

66

Spoznali smo več orodij za izdelavo digitalnega dnevnika, večina se nas je odločila za
storyjumper, nekateri pa
tudi za genially in ostale.
Pisali smo o življenju v
karanteni,

naših

hobijih,

razmišljanjih, vsak si je
zastavil vsebino čisto po
svoje in ga tudi oblikoval
na

svojstven

način.

Ustvarjali smo tako učitelji
kot

učenci.

Nekateri

so

pisali o svojih hobijih, najljubših filmih, glasbi, knjigah, delili svoja razmišljanja o življenju
v izolaciji in delili nasvete, kako si krajšati čas.
V forumu je bila najbolj zanimiva tema test osebnosti, ki je pokazal, da smo si nekateri
zelo podobni. Pogovarjali smo se
tudi

o

vzornikih,

potovanjih,

najboljših citatih, šolskem sistemu,
življenju v karanteni. V ‘kavarni’
smo si pisali učitelji in učenci, teme
so bile vse od hobijev, najboljših
citatov
kotičkov

do
in

razpoloženja.

najljubših
receptov
Na

šolskih
za

tej

dvig
strani

si

lahko

ogledate

naše

digitalne

izdelke: https://padlet.com/manjitbreyal123/e2arigrvi5ejh8z2. Na koncu bo nastala
skupinska e-knjiga z najboljšimi izseki iz naših dnevnikov. Celoten projekt je na
strani https://twinspace.etwinning.net/114944/home.
Na zaključnem Zoom sestanku Project Party, 11. junija 2020, smo predstavili naše
izdelke, odigrali kviz, si izmenjali mnenja o nadvse zanimivem projektu in se zahvalili
prekrasnem timu učiteljic in učencev, ki so bili tako pridni še zadnji mesec pouka.
https://www.youtube.com/watch?v=YXOHN9aplr0&feature=share&fbclid=IwAR1KaSAO
8WQviUlFhEZ_CC3H4OGbZTRXUwkE8Zm9nR4Y-XXrOcurUx7V-xo.
Zapisala: Mojca Šterk
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1. a in 1. b – S športom skozi šolski dan (športni dan)
Učenci 1. a in 1. b so v torek, 23. 6. 2020, izvedli še zadnji športni dan v šolskem letu z
naslovom S športom skozi šolski dan.
Skozi celotno šolsko leto so
si čas med šolskimi nalogami
velikokrat

popestrili

z

različnimi krajšimi gibalnimi
odmori, plesnimi minutami
ali pa bivanjem na šolskem
igrišču.

V

športni

dan

S

športom skozi šolski dan so
tako

poskušali

vključiti

številne športne dejavnosti, ki so jih spoznali tekom celotnega 1. razreda, v njih pa
vključiti pridobljeno znanje. Tako so sami prebirali navodila za gibanje na postajah in
zastavljali sošolcem lastne gibalne naloge. Samostojno so sledili svojemu delu preko
preglednice ter s čustvenčki evalvirali opravljali uspešnost opravljene naloge.
Učenci so v športnem dnevu uživali, čeprav športnih rekvizitov zaradi higienskih priporočil
niso mogli uporabljati. Sami sebi pa so dokazali, da lahko tudi ob takšnih omejitvah,
najdejo številne možnosti gibanja in športnih aktivnosti.
Zapisala: Janja Leskovar

68

JUNIJ
Junija ponovno vsi učenci na šoli
Po vrnitvi je delo na šoli potekalo drugače kot sicer, upoštevajoč vse predpisane omejitve.

Predaja ključa
Predaja ključa je dogodek, ki poteka vsako leto ob koncu šolskega leta. To je ena zadnjih
stvari, ki jo morajo pripraviti devetošolci. Letos ni manjkalo veliko, da tega dogodka
zaradi vsega v povezavi s Covid-19 ne bi bilo. Pa nam ga je kljub temu uspelo organizirati,
le v malce drugačnih okoliščinah. Na predaji ključa osmošolci opravljajo razne naloge in
69

si z zmagami v igrah poskušajo pridobiti točke in zmagati. Vse dogajanje opazujejo
učenci nižjih razredov in ob tem navijajo za oba »tabora«. No, letos ni bilo tako.
V petek, 12. 6. 2020, smo se osmošolci in devetošolci z nekaj učitelji in ravnateljico
odpravili v vojašnico, kjer smo izvedli zabavne, razmeram prilagojene igre (z malo
pripomočki in seveda z vso zaščitno opremo). Kljub vsemu smo se vsi zabavali. Po
končanih igrah, kot so bile pantomima, petje, ples, »plank« itd., so sledile še rime, s
katerimi smo si osmarji in devetarji medsebojno prebrali zanimive opise. Sledila je
predaja ključa, ki je vrhunec tega dogodka. Letos so zmagali fantje, zato so ga prevzeli
oni. A to ni pomembno, saj je ključ od nas vseh.
Veseli smo, da smo lahko to doživeli in se zabavali skupaj s sošolci in 9. razredom, čeprav
je bilo malo drugače. Devetarji so se poslovili, nas pa čaka še eno leto novih spoznanj,
spletanja prijateljskih vezi in nabiranja novih izkušenj.

Zapisala: Blažka Kodrič, 8. razred

Valeta
15. 6. 2020 se je na šoli odvila nekoliko
drugačna valeta. Zaradi Covid situacije smo
pripravili valeto v manj tradicionalni obliki. V
avli šole je potekala slavnostna podelitev
spričeval in priznanj, ki so jih učenci dosegli
tekom osnovnošolskega šolanja. Učenci so
pripravili kratek kulturni program in se na ta
način poslovili od svojih učiteljev in drugih
zaposlenih na šoli. Kulturnemu programu je
sledila pogostitev s torticami in fotografiranje.
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Zapisala: Urška Jekler

Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta
Posebno šolsko leto 2019/2020 se je zaključilo s posebno prireditvijo ob dnevu državnosti
in zaključku šolskega leta. Zaradi vseh omejitev, povezanih s korona virusom, je bila
prireditev vnaprej posneta in nato 24. junija vsem učencem
šole naenkrat predvajana. Prireditev sta vodili četrtošolki
Neli Žibert in Špela Srpčič, osrednji del posnete prireditve pa
predstavljali videoposnetki, s katerimi so se posamezni
oddelki na različne inovativne načine predstavili. V zaključku
je nastopila tudi ravnateljica dr. Maja Matrić, ki je s
posnetkom nagovorila vse učence ter zasluženim razdelila
šolska priznanja za izjemen učni uspeh.
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