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Draga šmarška mularija, 
 
ko razmišljam ob iztekanju še enega in tokrat še bolj nenavadnega leta, se mi iz 

spomina izlušči stara modrost, ki pravi, da kar je naučeno v mladosti, je vklesano 

v kamen. Ob vsem, kar nam spremenjeni svet okrog in v nas samih nalaga, imam 

občutek, da se v družbi kar hitro pozabi, da je osnovna šola v osnovi prostor, kjer 

– seveda poleg vseh neprecenljivih izkušenj, prvih in najpomembnejših socialnih 

mrež -  pridobimo temeljna znanja za vse življenje. 

Res da smo, tudi po navodilu pristojnega ministrstva zaradi večmesečnega pouka 

na daljavo, ki je bil v letošnjem šolskem letu največji izziv, skupaj z učitelji na 

strokovnih aktivih prilagajali letne učne načrte, a izjemno ponosen sem, da smo z 

zelo dobrim delom vseh, predvsem pa naših učiteljev, ki so s kvalitetnim poukom 

v živo tudi na daljavo realizirali zastavljene cilje. Tako oblika dela ne sme in ne 

more biti izgovor za morebitna odstopanja v znanju. 

Zagotovo pa ste bili, draga mularija, prikrajšani na številnih drugih področjih. 

Moram vam povedati, da smo se na naši šoli potrudili po resnično najboljših močeh, 

da smo vsaj ob koncu šolskega leta ob rahljanju ukrepov za zajezitev epidemije 

uspeli izpeljati nekatere dejavnosti, ki sicer bogatijo življenje in delo na naši sončni 

šoli.   Hvaležen sem za vašo potrpežljivost in razumevanje, hvaležen nenazadnje 

za vse dogodke, ki ste si jih tako kot jaz in vaši učitelji želeli in jih komaj dočakali 

tudi vi. In tega niste skrivali. Niste skrivali veselja in ni bilo moč spregledati iskric 

v vaših sijočih očeh, ko sem vas opazoval na sončnem športnem dnevu ali zaključni 

strokovni ekskurziji devetošolcev. Hvaležen sem, da bomo šolsko leto zaključili 

skupaj, čeprav drugače in drugačni.  

Čestitam vam, draga naša šmarška mularija, za vse vaše delo v iztekajočem se 

šolskem letu, čestitam za vašo energijo, odgovornost, zrelost in veselje do 

šolskega dela, ki je kar naenkrat zahtevalo od vas veliko več samostojnosti in 

discipline. Ponosen sem na vas, kako pridno, sproti in odgovorno ste se v veliki  

večini lotili učenja na daljavo. Še posebej pa sem ponosen na to, kako veliko 

energije, mladostniške domišljije in ustvarjalnosti ste vložili v vaše prispevke, ki 

ste jih pošiljali, da bi vzpodbudili, razveselili in opogumili nas, odrasle. Zares sem 

vam hvaležen za vse to. In zame je to še vidik več, s katerim me je obogatil ta 

nenavaden čas, saj sem se zavedel, koliko spečih in skritih talentov, domišljije, 

ustvarjenosti, tudi odgovornosti in samoiniciativnosti tiči v vas, draga mularija, in 

kako odrasli pozabljamo na vse to, ker vam ne zaupamo, se bojimo in si preprosto 

ne vzamemo časa.  

Še posebej čestitam vsem vam, dragi devetošolci, ki ste tako odgovorno in zrelo 

zaključili svojo pot na šmarški šoli in nam podarili neprecenljivi dar spominov na 

skupna doživetja, izkušnje in spoznanja prehojenih devetih let. Čeprav ste se z 

napisom na vaših skupnih majicah pošalili, ste še kako znali izraziti svoje 

prepričanje, svojo voljo in pokazati, kaj in kam želite. Dobro ste vklesali vase vse, 

kar smo vam povedali, pokazali, vas naučili. Želim vam, da vam vse to dobro služi 

in vas vodi do vsega lepega in dobrega, kar ponuja življenje. 

In to življenje nas je preizkušalo in zaznamovalo tudi v tem šolskem letu. A 

pomembno je, da poskusimo obdržati le tisto, kar nas je naredilo boljše, močnejše 

in večje. In tega je veliko. Dragi šolarji, želim, da bi vse to dobro odnesli s seboj 

naprej v svet in da bi ga skupaj lahko zavrteli na bolje. 
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Moja velika in iskrena zahvala pa tudi ob tem iztekajočem se nenavadnem šolskem 

letu velja vam, spoštovani starši, saj ste zavzeto, z dobro voljo učinkovito, 

požrtvovalno in vztrajno sodelovali pri učenju vaših otrok na daljavo. Hvala za vašo 

podporo, redno komunikacijo, konstruktivne predloge, potrpežljivost in odzivnost. 

Hvala, ker ste omogočili, da se vaš otrok izkaže, krepi in raste v samostojnosti in 

odgovornosti.  

Neizmerno pa sem hvaležen za ves trud, ki ste ga v nove oblike dela vložili vsi, 

moji cenjeni sodelavke in sodelavci. Veliko je bilo sprotnega prilagajanja, 

dogovarjanja, učenja, pripravljanja in sodelovanja – vse to ste in smo opravili z 

odliko. 

Vsem vam, draga šmarška mularija, spoštovani starši, cenjeni sodelavke in 

sodelavci, želim, da bi prihajajoče poletje s prijetnimi in sproščujočimi 

dogodivščinami odplaknilo vse, kar nam preprečuje, da bi se jeseni srečni 

zadovoljni in spočiti zopet srečali pod našim smejočim se sončkom. 

 

Vse dobro vam želim,    

ravnatelj Bojan Juras  
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PRVI ŠOLSKI DAN

1. septembra je naša šola prijazno odprla vrata za vse naše učence, saj se je pričelo novo šolsko 

leto. Prve tri ure so bile rezervirane za srečanje z razredniki, ki so učencem od 2. do 9. razreda 

predstavili organizacijo in potek pouka v 

šolskem letu 2020/2021, potem pa je pouk 

potekal po urniku. Še posebej pa so prvi šolski 

dan doživeli naši prvošolci, ki jih bo letos kar 43. 

Dopoldne jih je skupaj s starši sprejel ravnatelj 

šole Bojan Juras, ki jim je zaželel čim lepši 

začetek šolskega leta, nato pa so se v 

spremstvu razredničark Blažke Žibret in Jerneje 

Žagar ter vzgojiteljice Tine Lončarič in učiteljice 

OPB Marije Vodovnik po prisrčnem kulturnem 

programu naših učencev pod mentorskim 

vodstvom učiteljice Andreje Škruba odpravili v 

svoje razrede, kjer so spoznali učilnici, kjer bo 

potekal pouk. Dan je minil v prijetnem in 

veselem vzdušju.  

ŠESTOŠOLCI USPEŠNO OPRAVILI KOLESARSKI IZPIT 

36 učencev obeh 6. razredov je 10. septembra 

2020 na poligonu varne vožnje v Ločici ob Savinji 

opravljalo kolesarski izpit. 

Na ta dogodek so se vestno pripravljali kar nekaj 

časa. Po opravljenem teoretičnem delu so se 

preizkusili na poligonu varne vožnje. Učenci so 

morali pokazati poznavanje cestno prometnih 

predpisov in obvladati vožnjo na kolesarskem 

poligonu v Ločici ob Savinji. 

Po opravljeni vožnji so nestrpno čakali na 

rezultate. Zelo so se razveselili, saj so vsi 

uspešno opravili kolesarski izpit. Sedaj so na 

vrsti njihovi starši, ki jih bodo še nekaj časa 

spremljali pri vožnji, da bodo dobili potrebne 

izkušnje za samostojno udeležbo v prometu. 
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PIKINE USTVARJALNE DELAVNICE TOKRAT V ŠOLI 

Letos nam je korona preprečila, da bi se na Pikine ustvarjalne delavnice odpravili v Velenje, 

zato smo jih pripravili kar v šoli. Učenci od 1. do 5. razreda so spoznavali Piko, njene prijatelje 

in norčije, ki so jih ušpičili. Naučili so se Pikino pesem in nanjo tudi zaplesali. Na asfaltnih 

površinah okoli šole pa so ustvarjali Pikine umetnije. Seveda pa niso pozabili na zdrav duh v 

zdravem telesu, zato so se tudi po Pikino razgibali. Dan je minil v čudovitem in veselem vzdušju. 
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PRVOŠOLČKI PRVIČ V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

17. september je dan zlatih knjig (rojstni dan in dan smrti pisatelja 

Franceta Bevka) ter hkrati uradni začetek bralnega leta. V ta namen so 

prvošolci danes ob prvi knjižnični uri dobili v dar knjigo, ki jo tudi letos v 

sodelovanju z Društvom Bralna značka Slovenije podarja Javna agencija 

za knjigo, in sicer knjigo Slavka Preglja Smejalnik in cvililna zavora. 

 

 

 

PLANINCI NA PLANINI JAVORJE 

Mladi planinci so z mentorico Andrejo Škruba pričeli s planinsko sezono. V soboto, 19. 9. 2020, 

so se odpravili na planino Javorje, ki se nahaja na vzhodnem delu Raduhe. Pot jih je vodila do 

koče na Loki. Po okrepčilni malici so se vzpenjali skozi gozd do pastirskih stanov na planini 

Javorje. S planine se jim je odprl lep razgled na hribovja, ki obdaja osrednji del doline reke 

Savinje. Za orientacijo in varen korak v hribih sta poskrbela planinska vodnika Franc Zacirkovnik 

in Danilo Verzelak. Planinci so preživeli čudovit dan. 

 

DAN ŠPORTA 

Slovenci smo športni narod. To ne potrjujejo le številni uspehi naših vrhunskih športnikov, 

temveč predvsem polna šolska igrišča, zapolnjene gorske in hribovske koče ter polne športne 

dvorane in fitnes centri po celi državi. 

Redna telesna dejavnost je izjemnega pomena za zdravje, ki je skupaj z duševnim zdravjem 

najpomembnejša sestavina zdravega življenjskega sloga. Tega se Slovenci dobro zavedamo. 

Šport je v naši naravi in to je prepoznala tudi država, ki je 23. september razglasila za dan 

slovenskega športa. 

Na ta dan smo obuli športne copate, napihnili žoge, zavrteli pedala, razgrnili joga blazine, si 

privoščili skok v vodo in še marsikaj. 23. septembra šteje vsaka oblike telesne dejavnosti!  

To je dan, ob katerem naj vsak Slovenec in Slovenka s svojo telesno dejavnostjo izrazi svoj 

odnos do športa, do tiste družbene dejavnosti, ki ima številne pozitivne učinke: krepi zdrave, 

vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote in povezuje Slovenijo. 

Tudi na naši šoli smo se spomnili praznika športa, ki smo ga včeraj obeležili s športnim dnem. 

Najboljše rezultate v včerajšnjem četveroboju, ločene po razredih, so dosegli  naslednji učenci 

in učenke: 

 

 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

DEČKI      

1. Kevin Parfant Miha Jug Vid Kugonič 
Jonatan Juras in Peter 

Jug 
Luka  Zupan 
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2. 
Maks Verhovnik in 

Cene Fužir 
Urh Vajngerl Lars Cotič Žiga Volk 

Matej 
Kuprešak 

3. Jaka Jereb Jakob Puncer Lovro Mogu Toni Zupan Anže Praznik 

DEKLICE      

1. 
Lana Kolenc in Vita 

Pačnik 
Amaya Pusovnik Nika Jelen Lucija Herlah Julija Kolenc 

2. Eva Gluk 
Brina Lesnjak 

Šraml 
Nika Rant Eva Lekše Tajda Vajngerl 

3. Ana Blatnik Alea Saramati Neja Kovačič Eva Strnišnik Urška Veberič 

      

 

 
 
 
 
 
 
 

6. razred 

 
 
 
 
 
 
 

7. razred 

 
 
 
 
 
 
 

8. razred 

 
 
 
 
 
 
 

9. razred 

 

DEČKI      

1. Jože Kovač Bor Kugonič Val Leskošek Gal Stojko Krevzel  

2. Nace Kovač 
Timotej 

Vodovnik 
Matej Kumer Noel Rogelšek Kovač  

3. Urban Grm Nejc Pečovnik Maj Kovač Matija Herlah  

DEKLICE      

1. Tia Zupan Rehar Vita Sovič Eva Selič Nina Kumar  

2. Sara Golčman 
Nea Bera 
Jeseničnik 

Zala Pirc Lara Pečovnik  

3. Tjaša Volk Ermana Ramić 
Hana 

Praprotnik 
Neža Mandelc in 

Ajshe Vezaj 
 

 

ZAME ODPAD, ZATE ZAKLAD 

V torek, 6. 10. 2020, so učenci z izmenjavo družabnih iger in knjig zaključili projekt ZAME 

ODPAD, ZATE ZAKLAD. V četrtek in petek so prinesli tisto, česar niso več uporabljali, za 

pridobljene žetone pa so izbrali drugo družabno igro ali knjigo. Ob izbiri so s ponosom povedali 

sošolcem, kaj je bilo do prejšnjega tedna njihovo. Iskrice sreče in veselja so njim in učiteljem 

polepšali dan. V akciji je sodelovalo 95 otrok in 4 učiteljice, skupaj so zamenjali več kot 200 

predmetov. 
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EVROPSKI DAN JEZIKOV 

Vsako leto od leta 2001 dalje 26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov. 

Ta dan je namenjen osveščanju o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter spodbujanju 

učenja jezikov in medkulturnega razumevanja. 

Tudi na naši šoli smo se pri pouku angleščine in nemščine spomnili na evropski dan jezikov. Pri 

neobveznem izbirnem predmetu nemščina in izbirnem predmetu nemščina 1 so se učenci 

razgibali s pomočjo telovadbe po nemško, preizkusili so se v hitrosti in pravilni izgovorjavi 

nemških lomilcev jezika. 

Pri izbirnem predmetu nemščina 2 in nemščina 3 so nemške pregovore primerjali z angleškimi 

in slovenskimi in jih tudi ilustrirali. 

V 6. in 7. razredu so si učenci pri angleščini pogledali reklamo, kako se počutimo, če ne poznamo 

jezikov. S pomočjo aplikacije Babbel so se naučili nekaj osnovnih fraz v jezikih, ki jih še ne 

poznajo. Učenci so najljubšo besedo narisali in jo prevedli v vsaj štiri jezike. 

    V 8. in 9. razredu so skušali prepoznati    

jezike, iskali so podobnosti in razlike, nato 

so napisali razmišljanje, zakaj je 

pomembno znanje jezikov.  

 

 

ODPADEK NAJ NE BO SAMO ODPADEK 
 
Četrtkovo dopoldne so sedmošolci v spremstvu učiteljic Kristine Jazbinšek Vovk, Bernarde Voler 

in Blanke Slemenšek preživeli v Velenju, kjer so se udeležili prvega dela projekta Odpadek naj 

ne bo samo odpadek, ki ga organizira MZPM Velenje. 

Najprej so obiskali Center ponovne uporabe in si 

ogledali, kako lahko izdelke, ki so jih nekateri zavrgli, 

popravijo, očistijo in  prodajo po simbolnih cenah. 

Nato so pot nadaljevali do prostorov Muzeja 

premogovništva, kjer so prisluhnili poučnemu 

predavanju o ravnanju in gospodarjenju z odpadki. 

Pot je učence mimo Škalskega jezera vodila do Zbirnega 

centra Velenje, kjer so se seznanili s sistemom zbiranja 

odpadkov. 

Učenci so preživeli lepo in poučno dopoldne. 
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POUK NA DALJAVO 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim je zaradi zelo resne 

epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa Covid-19 določila, da 

se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. 

Pouk na daljavo je potekal kar do konca januarja. Na naši šoli smo vse napore vložili v kar se 

da kvalitetno poučevanje na daljavo. 

 

SVETOVNI DAN HRANE  

16. oktobra 1945 je bila v okviru Združenih narodov ustanovljena svetovna organizacija za 

hrano in kmetijstvo FAO (Food and Agriculture Organization), tako da letos obeležujemo že 75. 

obletnico delovanja te organizacije in zato vsako leto na ta dan praznujemo SVETOVNI DAN 

HRANE (WORLD FOOD DAY). Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo FAO vsako leto 

določi temo svetovnega dneva hrane. Letošnja tema je »Gojimo, hranimo, ohranjajmo. 

Skupaj«. Osredotoča se na pomembno vlogo spreminjanja različnih razmer in prehranjevanja. 

Ob obeležitvi svetovnega dneva hrane so si učenci ta dan ogledali dva posnetka, preko katerega 

so spoznavali pomembnost dneva, saj na svetu še danes obstajajo države, ki živijo v 

pomanjkanju hrane. 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Tudi letos, na tretji petek v novembru, obeležujemo Dan slovenske hrane in 

spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki je tokrat že jubilejni, deseti po vrsti.  

Glede na epidemiološke razmere se letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk s sloganom »Zajtrk z 

medom – super dan!« ni izvedel po šolah in vrtcih kot v preteklih letih, temveč je bila 

pozornost namenjena ozaveščanju in spodbujanju širše javnosti k obeležitvi Dneva slovenske 

hrane tudi na način zajtrkovanja doma z izbranimi živili, in sicer s kruhom, z maslom, mlekom, 

medom in jabolkom. 

Zajtrka kot posebnega dodatnega oziroma samostojnega obroka za otroke šole in vrtca zaradi 

razmer nismo pripravljali, zato smo se odločili, da 20. novembra pri pouku na daljavo v sklopu 

učnega procesa v razredu del šolske ure oziroma drugih dejavnosti namenimo Dnevu slovenske 

hrane in Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku ter pomenu rednega zajtrkovanja. 

 

In ker se resnično zavedamo pomena zajtrka, smo Tradicionalni slovenski zajtrk izvedli še v 

živo, in sicer v petek, 11. 6. 2021. 

 

PIŠEMO PRIJAZNA PISMA 

 

»Prijaznost nas nič ne stane. Neprecenljiva je, kadar jo delimo.« (K. Kosovel) 

Tega se vedno znova zavedamo tudi na naši sončni šoli. Živimo namreč v zelo čudnih časih, ko 

je prijazna beseda tista, ki jo vsi še kako zelo potrebujemo. Zato je nastala ideja, da bomo tako 

učenci kot učitelji. Pa ne kar tako. Pisali smo jih z nalivnimi peresi in drugimi pisali, kajti na 

žalost se vedno bolj izgublja tudi veščina pisanja na roke. Še nedolgo nazaj je bila to lahka 

naloga, saj je bilo pisanje osebnih dnevnikov, čestitk, voščil in pisem sorodnikom, prijateljem, 

poslovnim sodelavcem nekaj povsem običajnega, sedaj pa, ko je prevladujoča uporaba digitalne 

komunikacije, ki jo je trenutna situacija še pospešila, postaja vedno težja in je spodbujanje 

pisanja z roko potrebno bolj kot kadarkoli doslej. Projekt je bil zelo odmeven tudi izven meja 

domače Občine. Učenci so gaz mentorico Mojco A. Juras na VTV in RTV SLO 1. V slabem mesecu 

dni smo napisali, zbrali in odposlali več kot 500 z roko napisanih pisem. Zastavili smo si cilj, da 
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bi vzpodbudili medgeneracijsko dopisovanje v obliki starih, dobrih, z roko napisanih pisem, kar 

smo poznali in cenili včasih, še pred dobo interaktivnega sveta. Še toliko bolj nas tako veseli, 

da našo idejo in čarobno uresničevanja pisanja prijaznih pisem kot nekaj vrednega in 

pomembnega prepoznavajo tudi drugi. Prav posebno hvaležni smo, da se je s pohvalo v obliki 

čudovite nagrade ter idejo za nadaljnje sodelovanje na nas obrnila spoštovana gospa Katarina 

Karlovšek v imenu podjetja Slovenski ornament Jože Karlovšek. Kolekcija Slovenski ornament 

Jože Karlovšek ponosno ohranja našo bogato kulturno dediščino slovenskega ornamenta. 

Kolekcija obsega darilne izdelke, katere krasi ornament, med njimi pa prav posebno mesto 

zavzema tudi več vrst čudovitih nalivnih peres. 

 

DAN BREZ RAČUNALNIKA IN DIGITALNIH NAPRAV 

 
Na OŠ bratov Letonja smo virtualno glave staknili in se dogovorili, da bomo učencem privoščili 

poseben dan, in sicer dan brez računalnika in digitalnih naprav za vse učence od 1. do 9. 

razreda.  

Predstavili smo ga kot dan presenečenja. Učenci so zanj izvedeli šele na dan izvedbe v torek, 

22. 12. 2020. Ta dan ni bilo pouka na daljavo, niti video konferenc, prav tako ne nobenega 

ocenjevanja ali objavljenih gradiv, pa tudi domače naloge ne. Pouk je potekal brez računalnika 

po posebnem urniku in se ni pričel ob 8.20, temveč takrat ko je vsak sam želel. 

Urnik dneva presenečenja je bil sledeč: 

1. ura – Vsaj ena ura gibanja na prostem. Med sprehodom poiščite stopinje in sledi 

gozdnih živali. Nikoli se ne ve, morda srečate kakšno čarobno bitje.   

2. ura – izdelovanje okraskov za praznično okrasitev sobe in doma. Ne pozabite 

povabiti družinskih članov. Okraske lahko izdelate iz časopisnega papirja in revij. 

Ideja je priložena spodaj. 

3. ura – Družinske karaoke, ali je lahko kaj bolj zabavnega kot prepevanje znanih 

napevov, pa še nihče ne sme težiti, ker se derete po stanovanju, saj je to šolsko delo. 
 

4. – ura – Vsaj ena ura branja knjige. Zraven si privoščite čaj, kakav ali vročo 

čokolado, ki si jo pripravite sami (mlajši učenci prosite nekoga za pomoč).  

5. ura – Ena ura družabnih iger z družinskimi člani. Še bolj bo zabavno, če si igro 

izmislite in izdelate sami. 

6. ura – Peka piškotov – Nič ni lepšega kot dom, ki omamno diši po piškotih.  

 

OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki – obeleženje 

MEDNARODNEGA DNEVA BOJA PROTI OTROŠKEMU 

RAKU – v sodelovanju z Junaki 3. nadstropja – pridruženi 

vseslovenski akciji 

Obeleženje mednarodnega dneva boja proti otroškemu raku je na naši šoli potekalo v tednu 

pred počitnicami. Učenci so si ogledali film, v katerem bolezen predstavijo oboleli in ozdravljeni 

otroci ter junaške zvezdice (preminuli otroci) – Junaki 3. nadstropja. Po ogledu filma je sledil 

pogovor o razumevanju filma in doživljanju zgodb nastopajočih, obolelih z rakom. Učenci so 

podali svoja razmišljanja. Nekaj njihovih izjav, kaj želijo sporočiti Junakom 3. nadstropja, smo 
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zapisali in skupaj s slikami nastalih zlatih pentelj poslali društvu Junakov 3. nadstropja. Naj 

Junaki vedo, da smo z njimi. 

BOŽIČNA ČAJANKA 

 
Prazničnemu času primerno je svetovalna delavka Nikolina Ignjatić povabila učence na 

virtualno božično čajanko. 

 

 

SKUPAJ NAM JE LEPŠE 

Kljub temu, da je šola že nekaj časa potekala na daljavo, so naši petošolci v sklopu dolgoletnega 

projekta Skupaj nam je lepše pod mentorstvom učiteljice Suzane Zabukovnik uspeli izdelati tudi 

180 voščilnic za varovance Doma za varstvo odraslih Velenje in jim v  težkih časih osamljenosti 

polepšati praznične dni. Mnogi namreč, še posebej pa starejši, so v nastali situaciji, ki jo je 

prinesel koronavirus, ostali brez možnosti, da praznične trenutke preživijo v krogu najbližjih, 

zato jih je ta gesta učencev zelo razveselila.

TEDEN PISANJA Z ROKO 

Naš čudoviti projekt Pišemo prijazna pisma se nadaljuje. Pridni smo bili seveda tudi v tednu 

pisanja z roko – pridružili smo se vseslovenski akciji. Vmes smo najbolj pridne mlade 

dopisovalce nagradili, med drugim so prejeli čudovite nalivnike podjetja Slovenski ornament 

Jože Karlovšek. 
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NOVOLETNO PRESENEČENJE 

Učitelji na šoli smo učencem za konec res posebnega leta 2020 pripravili novoletno 

presenečenje. Stopili smo skupaj in poleteli na krilih čarobnega prazničnega časa. Nastal je 

kolaž video voščilnic  znanih osebnosti. https://www.youtube.com/watch?v=_I0NMqwAtgk. 

 

 

 

Letos je, kljub težkim razmeram, po šolskem ozvočenju zopet odmeval Šolski radio Letonček.  

Zagotovo niste vedeli, da je že 16 let od prve oddaje ŠRL-ja  in to je, morate priznati, kar dolga 

doba. Seveda so že prej obstajale radijske oddaje na naši šoli, a tistega davnega leta se je 

rodila ideja o malo drugačnem šolskem radiu Letonček, ko so večino oddaj mladi novinarji 

posneli na lokalni radijski postaji Radio Bakla in počeli vrsto vragolij – tudi takšnih, s katerimi 

so preizkušali meje dobrega okusa in meje potrpežljivosti mentorice, takrat še učiteljice Mojce 

Ažman. 

V občini Šmartno ob Paki sta bili torej naenkrat kar dve radijski postaji – v Gorenju, v prostorih 

nad kulturnim domom, kjer so danes stanovanja, je oddajal Radio Bakla, na šoli pa Radio 

Letonček.  

Letos so uredništvo šolskega radia zasedli šestošolci. Seveda jim je korona preprečila večino 

načrtov, a pomembno je, da so ob pripravah, pisanju prispevkov, v intervjujih in na snemanjih 

uživali. 

Zahvaljujejo se vsem, ki so potrpežljivo sodelovali in jih 

prenašali, posebej pa vsem, ki so jih nadlegovali z radijskim 

mikrofonom, a zaradi pandemije nikoli predvajali večino 

posnetega materiala. Verjamemo, da bodo njihove številne 

oddaje le ugledale luč sveta oziroma enkrat odmevale po 

šolskih razredih. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novinarji Špela, Lana, Luna, 

Nace, Hana, Luka, Ana, 

Matic, Til, snemalca in 

montažerja Tilen in Jošt, 

na fotografiji glavni 

napovedovalki in novinarki 

Tia in Zara z mentorico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_I0NMqwAtgk
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NAJVEČJI NA ŠOLI 

Ravnatelj Bojan Juras je na naši šoli že polnih dvajset let. V vseh teh letih se še nikoli do sedaj 

ni zgodilo, da bi ga v višino prerasel kakšen učenec naše sončne šole. A ker je vse enkrat prvič, 

smo dočakali tudi to. Že jeseni smo opazili, da  naš devetošolec Mitja Vončina izstopa, pa ne le 

po letos odličnem uspehu, ampak tudi, ker se ga opazi že na daleč. Šolski novinarji so ga 

povabili k intervjuju in v prijetnem pogovoru jim je zaupal, da ni vedno prijetno biti tako visok, 

predvsem, ker se zaradi svoje višine velikokrat kam zaleti in ga boli hrbtenica. Na vprašanje, 

kako se počuti, da je najvišji na šoli, se je le nasmehnil in prav spodbuditi so ga morali, da je 

le povedal, da je ponosen in da je prerasel tudi sicer največjega na šoli. Ravnatelj pa bo že 

jeseni dobil svojo častno titulo nazaj, saj Mitja, tako kot vsi devetošolci, svojo pot nadaljuje v 

srednji šoli, kjer mu in vsem želijo vse dobro. 

                                                     

OBELEŽITEV KULTURNEGA PRAZNIKA MALO DRUGAČE 

Pred slovenskim kulturnim praznikom smo za vse učenke in učence naše šole izvedli prvi 

kulturni dan. Ker so ga učenci, razen prve triade, preživeli na daljavo, smo se odločili, da bi bil 

tokrat nekoliko drugačen. Tako so preživeli zanimivo, poučno, zabavno, predvsem pa kulturno 

petkovo dopoldne. Učitelji smo jim namreč pripravili »kul« presenečenje, saj smo se posebej 

potrudili in samo zanje naredili videoposnetek naših recitacij, učenci pa so se pomerili v 

nagradnem kulturnem kvizu in še bolj »kul« kulturnih izzivih. 

TEDEN FINANČNEGA OPISMENJEVANJA 

Od 22. do 28. marca 2021 je po vsem svetu potekala svetovna akcija ozaveščanja o pomenu 

finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week 

(GMW), ki ga pri nas poimenujemo kar Svetovni teden izobraževanja o financah. Akcija 

ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance 

International (CYFI), letos pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem 

izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje OECD/ INFE. 

Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo 

finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov. Slovenija se že od samega začetka 2012 

vključuje v obeleževanje omenjenega tedna. V obeleževanje omenjenega tedna je bilo do sedaj 

vključenih več kot 40 milijonov otrok in mladostnikov iz 175 držav, v katerih je potekalo več 

kot 465. 000 različnih dogodkov in aktivnosti in v katerih je sodelovalo  63. 000 različnih 

organizacij. 

V osnovni šoli so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, z vidika 

finančnega izobraževanja pa ima pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo. 

Tudi na naši šoli smo v tednu od 22. do 28. marca 2021 izpeljali več aktivnosti, ki so povezane 

s finančnim izobraževanjem. Petošolci so spoznavali cene različnih tekstilij oziroma blaga, v 

podaljšanem bivanju so se četrtošolci učili, kako čim boljše izrabiti prosti čas, pri predmetu SPH 

pa so sestavljali najcenejšo in najdražjo malico iz prehranskih živil. Vsaka malica je morala 

vsebovati napitek, mesnino, sir, kruh/žemljo in jogurt. 

 

 

 

 

https://youtu.be/FkPF7-ddLcY
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DAN ZEMLJE 

22. april je svetovni dan Zemlje. Praznik Zemlje bi moral biti praznik vsakega, ki živi, diha, 

hodi, ljubi naravo in jo spoštuje. Učence že od mladih nog ozaveščamo o onesnaženosti okolja 

in kaj lahko mi naredimo za boljši svet. Naši tretješolci so ustvarjali v oddelku podaljšanega 

bivanja, kjer so prikazali, kako izgleda zdrav in onesnažen planet. Vsi skupaj smo veliko v 

naravi, zato želimo, da bi bila le ta čim manj onesnažena.   

 

TUDI MI SMO PELI  S SRCI 

Letos smo se na naši šoli z velikim veseljem odzvali 

vseslovenski akciji petja s srci, ki je potekala že četrto 

leto – tokrat seveda z omejitvami glede na razmere. 

Zborovodkinja učiteljica Blanka Rotovnik je z veliko 

dobre volje in entuziazma pripravila učence, ki so v 

mehurčkih zapeli v razredih šolsko himno in Kekčevo 

pesem, posamezni pevci pa so v šolski avli iz vsega srca 

zapeli pesmi po lastnem izboru. Tako smo čas med 10. 

in 11. uro preživeli v poslušanju glasbe, ki je zares prišla 

iz src in našla svoje mesto – v naših srcih. 

 

DOKUMENTARNI FILM O ŽIVLJENJU MED EPIDEMIJO 

Naša šola je bogatejša za dokumentarni film, ki govori o času šolanja na daljavo oz. epidemiji 

s t. i. lock downom. Idejo za koncept dokumentarnega filma je dobila mentorica Nataša Kos 

Vranešević na delavnicah z naslovom ABC dokumentarni film, ki jih je organizirala Filmska 

osnovna šola v sklopu 5-letnega nacionalnega projekta Art kino mreže Slovenije. K sodelovanju 

je povabila še mentorico Matejo Novak in učence, ki obiskujejo izbirni predmet Vzgoja za medije 

– televizija, in še nekaj tistih, ki jih zanima filmsko ustvarjanje. 

S filmom bodo naši ustvarjalci sodelovali tudi na Festivalu neodvisnega filma in festivalu ZOOM. 

 

OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO 

V začetku maja so v studiu Radia Celje izvedli in posneli oddajo Otroci pojejo slovenske pesmi 

in se veselijo, v kateri so sodelovali tudi učenci naše osnovne šole Šmartno ob Paki. Na 

snemanju so sodelovale učenke: Ajda Kumar, 5. a, Julija Kolenc, 5. b, Neja Rabuza, 7. b, Tia 

Jezernik, 7. b, in Ema Holešek 9. b. 

Oddaja je bila na sporedu Radia Celje v sredo, 9. 

junija ob 18. uri, hkrati pa je bila predvajana na FB 

Radia Celje in na Youtube kanalu. 

Reportaža s snemanja je bila objavljena v Novem 

tedniku v četrtek, 10. junija 2021. 
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MODER STOL – NEKDO MISLI NATE 

Na naši šoli so učenci 5. b razreda sodelovali v 

UNESCOVEM projektu Moder stol – nekdo misli 

nate. S skupnimi močmi so modro pobarvali leseni 

stol in ga nato še ilustrirali. Pri tem so neizmerno 

uživali in hkrati krepili medsebojne vezi ter 

strpnost. 

Stol bodo podarili svojim naslednikom, ki bodo 

prihodnje leto zakorakali v 5. razred in jih bo tako 

spominjal nanje. Upajo, da se bodo bodoči 

petošolci ob njem veliko družili in prav tako pisali 

nove skupne spomine. 

 

ŠOLSKI PARLAMENT: MOJA POKLICNA PRIHODNOST  

 

Letos smo izvedli šolski parlament z naslovom Moja poklicna prihodnost. Zaradi trenutnih 

razmer smo ga izvedli na daljavo preko MS Teams. Udeležili so se ga predstavniki od 4. do 9. 

razreda. Za učence smo pripravili delavnice, kjer so delali v manjših skupinicah. Skupinice so 

na koncu poročale. Predstavnike je nagovoril tudi gospod ravnatelj. Na koncu smo izbrali 

predstavnico, Kajo Rusmir, ki se je udeležila regijskega parlamenta. 

Regijski parlament je prav tako potekal preko Zoom-a. Organizirala ga je Zveza prijateljev 

mladine Velenje. Sodelovali so predstavniki Zgornje Savinjske, Spodnje Savinjske in Šaleške 

doline. Učenci so bili na temo moja poklicna prihodnost zelo kritični in so izrazili konkretna 

mnenja in predloge na vsa postavljena vprašanja. Parlament se je zaključil okoli enajste ure s 

skupno evalvacijo in povzetkom letošnje poklicne tematike. 

 7. DOBRODELNI SONČKOV TEK  

 



16 
 

Letošnji že 7. dobrodelni Sončkov tek smo zaradi aktualnih 

epidemioloških razmer obeležili nekoliko drugače. Potekal je 

virtualno! Udeleženci so si izbrali eno izmed tras Sončkovega teka, 

jo odtekli in dokaz o rezultatu oddali v mapo Sončkov tek v 

Teamse. Prvih 10 tekačev je prejelo  lepe nagrade.
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DEVETOŠOLCI NA MORSKI AVANTURI 
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SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST 

Prvošolci so postali pravi šmarški šolarji, saj so bili sprejeti v šolsko skupnost.  
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EKOKVIZ 

Bronasto priznanje 

6. razred: Špela Ramšak, Nace Kovač, Urban Grm (mentorica Sara Janže). 

Srebrno priznanje 

7. razred: Anže Polovšak (mentorica Sara Janže). 

V sredo, 27. 1., je potekalo šolsko tekmovanje iz Ekokviza, na katerem je tekmovalo 5 učencev 

iz 6. razreda in 1 učenec iz 7. razreda. Na državno tekmovanje iz Ekokviza so se uvrstili Nace 

Kovač, Špela Ramšak in Urban Grm iz 6. razreda ter sedmošolec Anže Polovšak.  

V četrtek, 4. marca, je potekalo državno tekmovanje v Ekokvizu, na katerem je sedmošolec 

Anže Polovšak dosegel srebrno priznanje, šestošolci Špela Ramšak, Nace Kovač in Urban Grm 

pa bronasto priznanje. 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

 
Šolskega tekmovanja iz logike, ki je potekalo 24. 9. 2020, se je udeležil 101 učenec od 1. do 

5. razreda in 26 učencev od 6. do 9. razreda. 

Bronasto priznanje so prejeli v kategoriji: 

1. razred: David Babič, Lana Kolenc, Ema Rant, Manuela Kenda, Klara Zager, Eva Gluk, Nande 

Tomazin, Mija Podgoršek, Inna Puc, Jaša Suljić, Ana Blatnik, Marcel Ocepek, Cene Fužir, Vid 

Slemenšek, Vita Feldin. 

2. razred: Ajda Lekše, Amaya Pusovnik, Lan Pilih,  Izabela Gorišek, Luka Škruba, Žan Hribar, 

Luka Podbrežnik, Filip Rusmir, Anej Zupan Rehar, Ana Drev, Mija Trebičnik, Alja Mehmedovič, 

Mark Ločičnik, Brina Lesnjak Šraml. 

3. razredov: Tine Hrastnik, Nik Šibanc, Evelyn Kaker, Nika Šiumećnik, Nik Prauhart, Zala 

Podgoršek, Nika Jelen, Nik Drofelnik, Niko Švarc, Aljaž Pačnik, Eva Romih, Zoja Šumah, Neja 

Kovačič. 

4. razredov: Jonatan Juras, Tibor Malbašič Vodovnik, Anže Golčman, Lea Emeršič, Eva Strnišnik. 

5. razredov: Matej Koradej, Ela Prauhart, Luka Suljić. 

6. razredov: Sara Golčman, Jošt Sem. 

7. razredov: Nejc Pečovnik. 

8. razredov: Eva Herlah, Andraž Centrih. 

9. razredov: Luka Poprask, Tamara Šmerc, Blaž Lesnjak. 

Skupaj: 50 učencev na razredni stopnji in 8 učencev na predmetni stopnji (skupaj 58 bronastih 

priznanj). 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 

Na šolskem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni se je najbolje odrezala učenka Eva Herlah, 

ki je dosegla 33 točk in s tem tudi bronasto priznanje. Sledila sta ji učenca Ema Holešek in 

Matija Herlah, ki prav tako prejmeta bronasto priznanje. Vsem prejemnikom priznanj in 

mentorici učiteljici Sari Janže iskreno čestitamo. 

 
 

MATEMATIČNI KENGURU

Na šolskem tekmovanju iz matematike (Kenguru), ki je bilo v četrtek, 22. aprila 2021, je 

sodelovalo 162 učenk in učencev. 

Bronasto Vegovo priznanje je osvojilo  60 učenk in učencev: 

1. razred: Vita Feldin, Ela Podgoršek, Vid Slemenšek, David Babič, Andrej Barišić, Ana Blatnik, 

Taja Reberčnik, Ažbe Dvornik, Eva Gluk, Eva Krajnc, Bine Podgoršek, Nande Tomazin, Klara 

Zager, Tinkara Zager. 

2. razred:  Filip Rusmir, Ana Drev, Benjamin Babič, Luka Škruba, Tevž Sem, Anej Zupan 

Rehar, Mia Podunavac, Amaya Pusovnik, Ula Travner. 

3. razred:  Zala Podgoršek, Bor Škrbot, Niko Švarc, Nika Drofenik, Tine Hrastnik, Neli 

Kolednik, Nika Jelen. 

4. razred: Anže Golčman, Tibor Malbašič Vodovnik, Jonatan Juras, Liza Poberžnik, Manca 

Blatnik, Maj Ježovnik. 

5. razred: Matej Koradej, Jaša Kočevar Ribič, Marcel Kenda, Matteo Pirnat, Luka Suljić. 

6. razred: Sara Golčman, Tia Zupan Rehar, Blaž Poprask, Lana Zora Janžovnik, Jože Kovač, 

Jošt Sem. 

7. razred: Maša Mandelc, Teo Dobnik, Luka Zapušek. 

8. razred: Eva Herlah, Andraž Centrih, Tiana Milenković, Luka Polak Rožič, Maks Peršič. 

9. razred: Luka Poprask, Matija Herlah, Blaž Lesnjak, Jon Šibanc, Anej Potočnik. 

Na državno  tekmovanje se je uvrstil Luka Poprask. 

 

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE 

Bronasto Proteusovo priznanje iz znanja biologije so prejeli: Nika Obal, 9. b, Matija Herlah, 
9. b, in Eva Herlah 8. b. 

Srebrno Proteusovo priznanje je prejel Matija Herlah. 

 

CICI VESELA ŠOLA 

V mesecu maju so si učenci od 1. do 4. razreda pripravili Cici-veselošolski dan. Vsi učenci so 

reševali zabavne naloge s področja športa, kulture, tehnike, umetnosti in znanosti. Naloge so 

bile zanimive, polne inovativnih pristopov.  

Na koncu so vsi prejeli priznanje za sodelovanje. 
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TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 

Bronasto priznanje 

8. razred: Zala Pirc, Jurij Napotnik (mentorica Mateja Novak). 

9. razred: Ema Holešek, Luka Poprask, Mitja Vončina (mentorica Mateja Novak). 

 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE 

V sredo, 31. 3. 2021, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, pri 

katerem je sodelovalo 106  učenk in učencev naše šole. Bronasto priznanje je osvojilo  31 

tekmovalcev. 

Prejemniki priznanj po razredih so: 

1. razred: Eva Gluk, Mija Podgoršek, Vita Feldin, Klara Zager, Inna Puc, David Babič, Nace 

Drofelnik in Lana Kolenc. 

2. razred: Benjamin Babič, Ajla Mehmedovič, Amaya Pusovnik, Urban Rogel in Ana Drev. 

3. razred: Tine Hrastnik, Nika Jelen, Niko Švarc, Lars Cotič, Evelyn Kaker in Neja Kovačič. 

4. razred: Maj Ježovnik, Kiri Medved, Anže Golčman, Jonatan Juras in Manca Blatnik. 

5. razred: Matej Koradej, Jure Rosenstein in Urška Veberič. 

6. razred: Sara Golčman in Tia Zupan Rehar. 

7. razred: Ana Šegula. 

8. razred: Eva Herlah. 

 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

V torek, 13. 4. 2021, je potekalo šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje za 

učence 4.–9. razreda, in sicer pod naslovom Slovenija, vse najboljše. Udeležilo se ga je 31 

učencev, izmed katerih so naslednji učenci zbrali dovolj točk za bronasto priznanje: 

Tibor Malbašić Vodovnik in Anže Golčman iz 4. a, Lara Berložnik in Maj Ježovnik iz 4. b, Jakob 

Remenih iz 5. a, Jure Rosenstein in Urška Veberič iz 5. b, Anže Polovšak iz 7. a, Kaja Rusmir iz 

8. b in Lara Pečovnik iz 9. a. 

Na državno tekmovanje sta se uspeli uvrstiti osmošolka Kaja Rusmir in devetošolka Lara 

Pečovnik. 13. 4. 2021 pa je v sklopu Cankarjevega tekmovanja potekalo tudi tekmovanje 

Mehurčki, ki se ga je udeležilo 13 tretješolcev.  

Učenci 3. a: Zala Mljač, Evelyn Kaker, Tine Hrastnik, Tia Brezovnik in Niko Švarc. 

Učenci 3. b: Zala Podgoršek, Nika Drofelnik, Nika Šumečnik, Nina Rant, Neja Kovačič, Anabel Skejić, 

Lovro Mogu, Pika Puncer. 

Vsi so prejeli priznanje za sodelovanje. 
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TEKMOVANJE IZ KEMIJE 

V četrtek, 11. 3. 2021, je na naši šoli potekalo tekmovanje za bronasto Preglovo priznanje iz 

znanja kemije. Na državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje napreduje Matija Herlah iz 

9. b razreda.   

. 

TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE 

Na šolskem tekmovanju iz ASTRONOMIJE, ki je potekalo v torek,  30. 3. 2021, so bronasta 

priznanja prejeli: Luka Zapušek, 7. b, Eva Herlah, 8. b, in Andraž Centrih, 8. a.  

Mentorica tekmovalcem je bila Sabina Skornšek. 

 

OSTALA TEKMOVANJA IN DOSEŽKI 

RAZISKOVALNE NALOGE 

Na letošnjem  že 38. gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline je devetošolec Luka  

Poprask pod mentorskim vodstvom Boštjana Ketiš in Marije Vodovnik predstavil raziskovalno 

nalogo z naslovom Rezalnik za zelišča. Njegov izdelek, ki ga je izdelal na področju aplikativni 

inovacijski predlogi in projekti, mu bo pomagal na njihovi ekološki kmetiji pri razrezu suhih 

zelišč. S to raziskovalno nalogo se je uvrstil na državni nivo. 

Mladi raziskovalci zgodovine so izdelali raziskovalno nalogo MORA JE MINILA, SPOMINI NE 
BODO NIKOLI (Osamosvajanje Slovenije in dogajanje v mojem kraju), in sicer v okviru ZPMS. 

Avtorji so: Tjaša Hudournik, 7. a, Lucija Kocuvan, 7. a, Lovro Kočevar Ribič, 7. a, Jure Glojek, 

7. b, Nik Mauer, 7. b, Anže Polovšak, 7. a, Domen Prauhart, 7. b, Neja Rabuza, 7. b, Ana 
Šegula, 7. b, Bine Škrbot, 7. a, Timotej Vodovnik, 7. b. 

 

LIKOVNI NATEČAJ IGRAJ SE Z MANO 

1. razred: Neja Kovačič (mentorici Blažka Žibret in Tina Lončarič). 

4. razred: Jošt Sem, Nika Glušič (mentorica Lidija Novak). 

 

NAGRAJENE RISBICE NAŠIH UČENCEV 

Učenka 2. razreda Ana Drev in učenci 3. razreda Anja Zoja Janžovnik, Nika Jelen, Jaka 

Blagotinšek, Zoja Šumah ter Zala Podgoršek so na likovni natečaj, ki je potekal od 11. 12. 2020 

do 12. 1. 2021, poslali risbice na temo predstav 9. Smeškovega lutkovnega maratona. Le-te so 

si lahko ogledali 11. 12. v živo prek povezave na kanalu You Tube. 
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BREZ KMETA NI HRANE 

Z velikim veseljem sporočamo, da so naši prvošolci sodelovali na 1. združenem likovnem 

natečaju »Brez kmeta ni hrane« (ob lanskoletnem obeleževanju tradicionalnega slovenskega 

zajtrka), ki ga je pripravila Zveza slovenske podeželske mladine skupaj z Zelenimi dolinami, in 

da so trije učenci iz 1. a med 500 prispelimi likovnimi izdelki zasedli prva tri mesta v kategoriji 

1. in 2. razredov. 

Zmagovalci so torej: Matic Skaza (1. mesto), Maks Verhovnik (2. mesto) in Jaka Jereb (3. 

mesto). 

Z zmago so obema 1. razredoma prislužili še posebno nagrado, in sicer izvedbo delavnice na 

nadomestnem terminu tradicionalnega slovenskega zajtrka, 11. junija 2021. Delavnico, ki bo 

interaktivna in izkušenjsko naravnana, bodo izvedli mladi podeželani, člani ZSPM. 

Našim trem zmagovalcem in mentoricama Blažki Žibret ter Tini Lončarič iskreno čestitamo. 

 

BRALNI PROJEKT: PODOBE SVETA V DELIH FRANCETA BEVKA 

V šolskem letu 2020/2021 so v bralnem projektu Podobe sveta v delih Franceta Bevka sodelovali 

vsi učenci od 1. do 9. razreda. Cilj projekta je bil vzpodbujanje branja učencev in pozitivno 

vplivati na dolgoročne motivacijske strategije za branje ter uzavestiti pomen domovinske 

vzgoje.  

 

Novost letošnjega bralnega projekta se je nanašala na aktualizacijo del Franceta Bevka. Učenci 

so v okviru pouka književnosti, ur KIZ in bralne značke vodeno raziskovali življenje nekoč in 

danes ter ugotavljali možne interpretacije vsebine in pomena sveta umetnostnih besedil v 

okviru ciljev učnega načrta slovenščine, predvsem s področja domovinske vzgoje. Projekt se je 

zaključil ob koncu šolskega leta oz. bralne značke.  

 

 »RASTEM S KNJIGO« V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

V tem šolskem letu smo nadaljevali s projektom »Rastem s knjigo«, v katerem so sodelovali 

učenci sedmih razredov (spodbujanje branja). Le-ti so v tem šolskem letu brezplačno obiskali 

splošno knjižnico Velenje, enoto Šmartno ob Paki, in se seznanili z delovanjem splošnih 

knjižnic.  

EKOBRALNA ZNAČKA 

1.-5. RAZRED: vsi učenci. 

6.-9. RAZRED: Ana Šegula, Anže Polovšak, Gašper Rosenstein, Lara Pečovnik, Blaž Lesnjak. 
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KAJUHOVA BRALNA ZNAČKA 

ZLATI BRALCI 

Gabrijela Verzelak, Lara Pečovnik, Matija Herlah, Blaž Lesnjak, Ambrož Goličnik, Nik Pirečnik, 

Ula Arčan, Nika Obal, Naja Šmajs, Aljaž Mauer. 

 

UČENCI, KI SO BRALNO ZNAČKO USVOJILI PO RAZREDIH 

1. a 

David Babič, Nace Drofelnik, Cene Fužir, Eva Gluk, Jaka Jereb, Lana Kolenc, Maj Kovačič, Eva Krajnc, 
Tevž Leskovšek, Marcel Ocepek, Bine Podgoršek, Mija Podgoršek, Inna Puc, Ema Rant, Pia Rihter, 
Tinkara Zager, Nande Tomazin, Maks Verhovnik. 
 
1. b 

Andrej Barišić, Ana Blatnik, Ažbe Dvornik, Vita Feldin, Aljaž Golob, Žiga Kac, Manuela Kenda, Koradej 
Julija, Tilen Kumar, Mandelc Lea, Mrkonjić Mark, Pačnik Vita, Parfant Kevin, Podgoršek Ela, Polovšak 
Luc, Reberčnik Taja, Slemenšek Vid, Šegula Mija, Šmigovc David, Tratnik Gašper, Zager Klara. 

2. a 

Benjamin Babič, Lana Božič, Ana Drev, Miha Jug, Sara Leskovšek, Mark Ločičnik, Luka Podbrežnik, 
Mark Pratljačić, Jakob Puncer, Filip Rusmir, Tevž Sem, Ula Travner, Mija Trebičnik, Urh Vajngerl. 

2. b 

Eva Dobnik, Izabela Gorišek, Lina Hasanić, Žan Hribar, Ajda Lekše, Brina Lesnjak Šraml, 

Dimitrios Loukeris, Ajla Mehmedović, Lan Pilih, Mia Podunavac, Tilen Praznik, Amaya 

Pusovnik, Luka Škruba, Anej Zupan Rehar. 

3. a  

Tia Brezovnik, Lars Cotič, Tine Hrastnik, Nika Jelen, Evelyn Kaker, Gašper Krajnc, Vita 

Mežnar, Zala Mljač, Nik Prauhart, Eva Romih, Niko Švarc, Vid Veberič. 

3. b 

Jaka Marko Blagotinšek, Naja Bukovnik, Nika Drofelnik, Gavez Ajda, Neja Kovačič, Eliza 

Krasniqi, Vid Kugonič, Jošt Lesnjak, Aljaž Ločičnik, Uroš Matić, Lovro Mogu, Zala Podgoršek, 

Nuša Poprask, Pika Puncer, Nina Rant, Anabel Skejić, Nik Šibanc, Bor Škrbot, Zoja Šumah, 

Nika Šumečnik, Rrajon Taqi. 

4. a 
Vid Arčan, Lea Emeršič, Anže Golčman, Lucija Herlah, Peter Jug, Jonatan Juras, Rok Klemenc, 
Matic Krevzel, Tibor Malbašić Vodovnik, Jakob Peer, Liza Poberžnik, Domen Podvršnik, Nik 
Reberčnik, Eva Strnišnik, Žiga Volk.  

4. b 

Lara Berložnik, Manca Blatnik, Gal Drofelnik, Sara Jereb, Maj Ježovnik, Urh Juvan Boruta, 

Eva Lekše, Jure Mandelc, Kiri Medved, Zarja Potočnik, Jaka Trebičnik, Nika Vrčkovnik, 

Toni Zupan. 

5. a 

Ajda Kumar, Matteo Pirnat, Mija Berzelak, Aljaž Hribar, Špela Poprask, Lana Strnišnik, Zoja 

Zager, Nik Pilih, Anže Praznik, Klara Kugonič, Marcel Kenda. 
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5. b 

Nino Berložnik, Nik Feldin, Bor Hudournik, Maja Kaluža, Julija Kolenc, Matej Koradej, Ela 

Prauhart, Jure Rosenstein, Tajda Vajngerl, Urška Veberič, Tjaša Vrčkovnik, Luka Zupan, Taj 

Žalig. 

6. a 

Matic Kačičnik, Jošt Sem, Nika Glušič, Ana Herlah, Tia Zupan Rehar, Zoja Janžovnik Strožer, 

Sara  Golčman. 

 
6. b 

Hana Satler, Tija Kovač, Nace Kovač, Hana Simonič, Luka Obal, Luna Škruba, Urban Grm, 

Špela Ramšak, Tjaša Volk, Nik Legner, Jernej Podvratnik.  

7. a  

Luka Zapušek, Enja Mljač, Anej Perše, Bine Škrbot, Tjaša Hudournik, Anže Polovšak. 

7. b  

Nejc Pečovnik, Ana Šegula, Maša Mandelc, Nik Mauer. 

8. a  

Živa Kovač, Maj Kovač, Val Leskovšek, Ožbej Ramšak, Andraž Centrih. 

8. b  

Eva Herlah, Matej Kumer, Luka Polak Rožič, Gašper Rosenstein. 

 
9. a  

Gabrijela Verzelak, Lara Pečovnik, Blaž Lesnjak, Nik Pirečnik,, Naja Šmajs. 

9. b  

Matija Herlah, Ambrož Goličnik, Ula Arčan, Nika Obal, Aljaž Mauer.

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 

Učenci od 4. do 9. razreda so v šolskem letu 2020/21 sodelovali na tekmovanju Bookworms – 

bralnem tekmovanju iz angleščine. Učenci 4. in 5. razreda so prebrali dve, učenci od 6. do 9. 

razreda pa tri, njihovi starosti in znanju primerne, knjige v angleščini. Tekmovanja se je 

udeležilo 26 učencev (6 četrtošolcev, 1 petošolec, 8 šestošolcev, 2 sedmošolca, 9 osmošolcev, 
1 devetošolka).  

Priznanja so prejeli:  

Iz 4. a: Anže Golčman. 

Iz 4. b: Maj Ježovnik, Tibor Malbašić Vodovnik, Urh Juvan Boruta, Kiri Medved. 

Iz 5. b: Luka Suljić. 

Iz 6. a: Jošt Sem, Sara Golčman.  

Iz 6. b: Špela Ramšak, Nace Kovač, Lana Zora Janžovnik, Tija Kovač. 

Iz 7. a: Anže Polovšak. 

Iz 7. b: Nejc Pečovnik.  

Iz 8. a: Andraž Centrih, Julija Glojek, Živa Kovač, Zala Pirc, Ožbej Ramšak, Val Leskovšek.  
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Iz 8. b: Kaja Rusmir.  

Iz 9. a: Lara Pečovnik. 

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 

Učenci obveznega in neobveznega izbirnega predmeta nemščina so v šolskem letu 2020/21 

sodelovali na tekmovanju Der Bücherwurm – bralnem tekmovanju v nemškem jeziku. Učenci 

so  prebrali eno, njihovi starosti in znanju primerno, knjigo v nemščini. Nato so rešili tekmovalne 

naloge v elektronski obliki. Tekmovanja se je udeležilo 29 učencev ( 2 četrtošolca, 3 petošolci, 
8 šestošolcev, 5 sedmošolcev, 9 osmošolcev in 2 devetošolca). 

Učenci, ki so prejeli priznanja:  

Iz 4. a: Žiga Volk.  

Iz 4. b: Toni Zupan.  

Iz 5. a: Zoja Zager.  

Iz 5. b: Tajda Vajngerl, Luka Zupan.  

Iz 6. a: Blaž Poprask, Tilen Ribič.  

Iz 6. b. Luka Obal, Klara Klinc, Nace Kovač, Tija Kovač, Žiga Golob, Hana Simonič. 

Iz 7. a: Tjaša Hudournik, Luka Radisavljević, Ana Zupanc. 

Iz 7. b: Pija Rutnik, Luka Zapušek.  

Iz 8. a: Andraž Centrih, Julija Glojek, Zala Pirc, Hana Praprotnik, Eva Selič.  

Iz 8. b: Luka Polak Rožič, Eva Herlah, Gašper Rosenstein, Kaja Rusmir.  

Iz 9. a: Nik Pirečnik. 

Iz 9. b: Ema Holešek. 
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LETOŠNJI DEVETOŠOLCI SO SE VPISALI V NASLEDNJE SREDNJEŠOLSKE 

PROGRAME: 

 

Naziv izobrazbe oz. program Število učencev 

Trgovec 1 

Ekonomski tehnik 4 

Gimnazija  8 

Vzgojitelj predšolskih otrok 4 

Elektrotehnik 2 

Tehnik zdravstvene nege 2 

Kozmetični tehnik 2 

Vzporedno glasbeno izobraževanje 1 

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev 1 

Tehnik mehatronike 2 

Mizar 1 

Tehnik računalništva 2 

Frizer 1 

Mehatronik operater 2 

Gastronom hotelir 3 

 

 Program srednjega poklicnega izobraževanja – 9 učencev (25,7 %). 

 Program srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja – 18 učencev (51,4 

%). 

 Program gimnazije – 8 učencev (22,9 %). 
 Vzporedno glasbeno izobraževanje - 1 učenka (2,9 %). 

 

Na Šolski center Velenje se je prijavilo 8 učencev oz. 22,8 %, 25 učencev oz. 71,4 % pa 

v programe, za katere izobražujejo v Celju. 1 učenec oz. 2,9 % se je prijavil v program v 
Šentjurju, 1 učenec oz. 2,9 % v program, ki ga izvajajo v Slovenj Gradcu.  
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Zbrali, uredili in oblikovali: 

Blanka Rotovnik, prof., in Jerneja Žagar, prof. 

Lektorirala: mag. Petra Vnuk 

 

Vse na svetu je najprej majhno, 

potem pa raste. 

Le težave so na začetku velike, 

potem pa so vsak dan manjše. 

Arabski pregovor 

 

 

 

 

Želimo vam lepe počitnice in nasvidenje 1. septembra. 
 


