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Š O L S K I    U T R I N K I 

Časopis OŠ Cirkulane-Zavrč 

Številka 3, naklada: 380 izvodov, junij 2016 

Himna OŠ Cirkulane-Zavrč 

Naša dobra, stara šola, 

naša šola brez skrbi. 

To je šola brez nereda, 

vsakemu se lepa zdi. 

 

Ref.: Našo dobro, staro šolo 

gradijo mnoge nam vezi. 

Te vezi se tkejo dan na dan, 

ko postanemo prijatelji. 

 

Iz okna veselje gleda, 

iz učilnic se sliši smeh, 

prijateljstvo je beseda, 

ki povezuje nas spet in spet. 

 

Ref.: Našo dobro, staro šolo 

gradijo mnoge nam vezi. 

Te vezi se tkejo dan na dan, 

ko postanemo prijatelji. 
 

 

Ob začetku poletja je več časa za umirjenost in 

prijetno branje … Lepo je prebrati kaj zanimivega 

– še posebej o tem, kaj vse je zaznamovalo šolsko 

leto 2015/2016 na lokacijah Cirkulane in Zavrč … 

                                          Urednica: Irena Vesenjak 
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Drage učenke, dragi učenci! 
 
Kočno tukaj! Nova številka šolskega časopisa 
Utrinki! Verjamem, da ste ga že težko pričakovali. 
Kdo ga ne bi, ko pa se je  v tem šolskem letu 
2015/16 v šoli in izven nje zgodilo toliko lepih 
dogodkov o katerih je potrebno pisati in svoja 
doživetja podeliti s prijatelji, s starši, babicami in 
dedki. Vaš trud, delo in zagnanost so okronala 
številna priznanja iz tekmovanj na področju 
znanja, športa, literarnega, likovnega, glasbenega 
in lutkovno-dramskega ustvarjanja ter 
udejstvovanja na različnih prireditvah in dnevih 
dejavnosti. V časopisu boste med drugim lahko 
izvedeli tudi kaj o pomembnih vrednotah, 
projektih, posebnih dosežkih, zabavno-glasbeni 
prireditvi Otroci pojejo slovenske pesmi ter še o 
mnogih drugih  vznemirljivih dogodkih in 
zasluženih uspehih vas ter vaših sošolcev in sošolk. 
Ob vseh uspehih pa nikakor ne smete pozabiti na 
vaše starše in učitelje, ki vas pri učnem in drugem 
delu spodbujamo, usmerjamo ter vodimo in se 
skupaj z vami neizmerno veselimo vaših dosežkov. 
Ponosni smo na vas in vam zaupamo. Verjamem, 
da boste ob naši skupni podpori  tako uspešni kot 
sedaj, tudi v prihodnje.  
 
Če v misli strnem vse izrečeno: 

Vsak posameznik je pomemben, 
vsak posameznik ima svoje poslanstvo, 

vsak posameznik spreminja svet. 
                               Dr. Jane Goodall 

Dragi učenci, spoštovani sodelavci! 

Ob koncu šolskega leta vam čestitam za uspešen 
zaključek šolskega leta in vam vsem želim srečne 
in brezskrbne počitniške dni z željo, da se 1. 
septembra vsi zdravi zopet srečamo v naši skupni 
hiši učenosti. 

 
 
                                                                                                                       

Suzana Petek, ravnateljica 
 

 
Učenci 4. a 

 

 
Učenci OPB 2, Zavrč 

UVODNA BESEDA RAVNATELJICE … 
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»STRESIMO STRES!!!«  

V okviru rdeče niti Zdrave šole smo na temo duševnega zdravja Ko učenca strese stres v 

tem šolskem letu izpeljali različne aktivnosti za učence. Izvajali smo različne krajše 

delavnice na razrednih urah, naravoslovnih dneh, pri urah pouka. Učenci so spoznali, da 

je stres odziv posameznika na dogodek, situacijo ali osebo. Spoznavali so različne vzroke 

stresa, razmišljali o tem, kaj jih najbolj obremenjuje. Ugotavljali so, kako se pri njih 
kažejo znaki stresa in kateri prevladujejo. Spoznavali so različne strategije za 
spoprijemanjem s stresom. Nekaj tehnik sproščanja so tudi izvajali v delavnicah 
(masaža v krogu, dihalne vaje, joga smeha…) 
 

Vodja tima Zdrave šole, Darka Korošak Hazenmali  

NARAVOSLOVNI DAN NA TEMO »STRES« 

 

Učenci 6. razreda smo imeli v mesecu novembru  naravoslovni dan. Razmišljali smo o stresu. Spoznali smo, 

da je stres odziv posameznika na dogodek, situacijo ali neko osebo. Pogovarjali smo se o vzrokih,  ki 

povzročajo stres posameznika. Ugotovili smo, da se znaki stresa kažejo na različne načine: na našem telesu, 

občutenju, drugačnem vedenju, pa tudi v našem načinu razmišljanja. Spoznali smo, da če stres doživljamo 

vsak dan,  lahko to vodi v različne težave in bolezni. Zelo pomembno se je učiti različnih tehnik, s pomočjo 

katerih sprožimo “sprostitveno reakcijo”. 

 

Učenci 6. a in 6. b 

               

                                                         

Opravili smo tudi anketo o stresu. Učenci so odgovarjali na vprašanja, katere situacije povzročijo pri njih 

stres, kako prepoznajo stres, kako obvladujejo stresne situacije, kaj bi svetovali osebam, pri katerih 

opazijo stres. 
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Vsi so napisali, da so se že srečali s stresom. 

KATERE SITUACIJE SPROŽIJO STRES? 

- spraševanje, slabe ocene, učenje težke snovi, 

- prepir s prijatelji, 

- pri športu, 

- prepiri  v družini… 

KAKO PREPOZNAŠ STRES? 

- živčnost, nervoza, napetost, 

- nestrpnost, 

- hitrejše bitje srca, hitro dihanje, znojenje, potne roke, 

- slabost, bruhanje … 

KAKO OBVLADUJEŠ STRESNE SITUACIJE? 

- grem na svež zrak, na sprehod, 

- globoko diham, delam vaje z dihanjem, 

- spijem kozarec vode, 

- pogovor s starši, s svetovalno delavko, učitelji … 

KAJ BI SVETOVAL OSEBAM, PRI KATERIH OPAZIŠ STRES? 

- spremembe, mogoče več telesne aktivnosti, 

- sprehodi v naravo, sprehod s psom, 

- sprotno delo šolskih obveznosti, 

- zdrava prehrana (več sadja in zelenjave, manj sladkarij), 

- razporeditev časa (za delo, učenje, prosti čas), 

- poslušanje glasbe, 

- da si rečeš: »Jaz to zmorem!«, 

- ples, branje dobre knjige, druženje z vrstniki, 

- manj televizije in računalniških iger … 

Iz ankete smo ugotovili, da fantje v stresni situaciji postanejo bolj agresivni, dekleta pa se zapirajo vase. 

Na stres je torej bolje gledati s pozitivne strani, saj nas tako stresne situacije naredijo močnejše in 

osebnostno zrelejše. Izogibajmo se negativnih misli, besed in situacij, tako bomo naredili svet lepši in 

boljši.                                                                                                               Zapisala Marica Zebec, knjižničarka      
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POGOVARJALI SMO SE … 

    INTERVJU S KAPETANOM NK ZAVRČ 

Sem Lea Kelc Vnuk, učenka 7. b razreda in  mlada novinarka OŠ  CIRKULANE-ZAVRČ. Najbolj me zanima 

novinarstvo na športnem področju. Sem prijazna, vesela in pridna punca.  Stara  sem 13 let. Moji hobiji 

so tek, igra nogometa in  igra s psom. Sem tudi strastna navijačica kluba NK Zavrč. 

Intervjuvanec je kapetan NK Zavrč Lovro Cvek. Star je 20 let. Rodil se je v Varaždinu. Je zvezni igralec in 

ima št . 4. Je zelo prijazen in se vedno bori za žogo, da lahko da gol. 

Kdaj in kako ste začeli igrati nogomet? 

Kot mali z petnajst leti  v rojstnem Varaždinu, tja so me odpeljali starši in sem tam začel igrati v Varteksu.   

Kako se spominjate začetkov v klubu NK Zavrč? 

Bilo je lepo priti sem, ekipa je bila, dobri trenerji. 

Kaj menite o klubu? 

En odličen klub v katerem lahko mladi igralec veliko napreduje, dobro se dela in vse je super. 

Kako ste preživeli čas med zimskim premorom? 

Malo smo si odpočili in pripravljamo se za naprej. 

Kje ste bili na pripravah in kako se vem je zdelo? 

Bili smo na Malti, ostalo smo oddelali v Zavrču. Na Malti se nismo dobro izkazali, ker so imeli dva visoka 

poraza in iz tega smo se nekaj naučili. Zdaj  gremo  naprej in se pripravljamo za prvi krog. 

Kako bi ocenili leto 2015? 

Bilo je dobro, lahko bi bilo bolje, ker smo  končali na petem mestu. 

Kakšne so vaše želje pred nadaljevanjem sezone? 

Želimo si, da bi se povzpeli na tretje ali četrto mesto, da bi šli v Evropo. 

Kako se počutite v vlogi kapetana in ali še boste naprej kapetan? 

Ni lahko biti kapetan starejšim od sebe in fantje so to sprejeli, moral sem tudi jaz.  

Kako ste se počutili, ko so vas razglasili za kapetana? 
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Najprej je bilo dobro, nisem mislil, da bom jaz. Ampak če sem moral, je ok. 

Kolikokrat na teden trenirate in ali so treningi naporni?  

Imamo po dva treninga na dan, na teden je to šest do sedem treningov. Treningi so dobri, niso naporni, 

ampak zna biti kar težko, vendar so za vzdržati. 

Kako se razumete s soigralci in trenerjem? 

Vse je super, tu ni nobenih težav, ker vsi vemo slovenski in hrvaški jezik. 

Ste zadovoljni z žrebom pokala Slovenije in ali ste si želeli koga drugega? 

Normalno da nismo zadovoljni, Maribor je eden od najboljših klubov in na nas je, da zmagamo  in gremo 

naprej. 

Kje se vidite v prihodnosti, v katerem klubu? 

Ne vem, to je težko vedeti, najbolje je od igrati to sezono in kaj bo naprej, bomo videli. 

Kaj počnete v prostem času? 

Družim se s prijatelji in malo po svoje. 

Hvala za pogovor in vse dobro ti želimo. 

           Intervju je preveden iz hrvaščine v slovenščino. Prevedla ga je Lea Kelc Vnuk, učenka ŠNO v Zavrču 

        

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

  TIM mladih novinarjev 2015/2016 z mentorico 
Ireno Vesenjak, prof. slovenščine                                                                                                    
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MED NAŠIMI MALČKI - PALČKI V VRTCU ... 

POMLADNI UTRINKI IZ VRTCA ZAVRČ … 

V pomladnih dneh so se vrstila v našem vrtcu številna dogajanja. Ogledali smo si dve 

lutkovni predstavi, obiskal nas je policist Robert, ki nas je poučil o pomembnosti 

varnostnega pasu pri vožnji. Otroci so lahko sedli v čisto pravi policijski avto, policist pa 

jim je predstavil pravilno uporabo pasu. Prisluhnili smo učencem glasbene šole, ki so se 

nam predstavili z igranjem na različne instrumente.  

Starejši predšolski otroci so se udeležili tekmovanja v teku oz. krosa v okviru šolskega športnega dne na 

športnem igrišču v Cirkulanah. Ob tej priložnosti so obiskali svoje vrstnike v vrtcu, se skupaj igrali, nato 

pa se pomerili v teku. Najprej deklice, nato dečki. Pri deklicah je osvojila bronasto kolajno Eva Lazar, pri 

dečkih je prejel bronasto kolajno Aljaž Kopša, najbolje se je odrezal Blaž Poštrak z zlato kolajno. Udeležili 

smo se tudi krosa na Ptuju v organizaciji vrtca Ptuj. 

              

Največje doživetje za otroke starejše skupine je bil izlet v Cirkulane. Z avtobusom smo se peljali do vrtca, 

kjer so nas pričakali vrstniki. Skupaj smo se nato odpravili na daljši sprehod, se naužili naravnih pomladnih 

lepot in pristali ob ribniku. Obiskali smo jelenčka Pikija. Trenutno pa pripravljamo krajši nastop za 

zaključno srečanje, kjer bomo pozornost namenili našim minimaturantom. 

                                                                                                        

   Alenka Rižnar, vzgojiteljica 

IZ VRTCA CIRKULANE … 

»Še pomnite, kako je biti otrok?« 

V  tem kratkem zapisu nam dovolite, da ne spregovorimo o vseh podrobnostih, ki smo se jih naučili 

ali spoznali preko vsakodnevnih dejavnostih. Teh je bilo ogromno in  



 

 

ŠOLSKI UTRINKI           8 

 

vsaka posebej je pripomogli k temu, da smo danes takšni kot smo - pogumni, samostojni, radovedni 

in nasmejani. Pač pa nam dovolite, da tokrat podamo zahvalo sami sebi.  Življenje v vrtcu je kot velik 

paket, v katerem je vsebina še neznana in skrivnostna. Vsakodnevno smo se lotevali različnih izzivov. 

Od trmastih,  muhastih in nerodnih dnevov smo  vedno bolj prehajali k nasmejanim, ustvarjalnim in 

razigranim.  Biti otrok je nekaj čudovitega. Biti del ustvarjalnega, pozitivnega in motivacijskega otroštva 

pa nekaj najlepšega. In čeprav se poletni dnevi šele približujejo, se naše šolsko leto še zdaleč ne zaključuje. 

Poletne dneve bomo vsekakor izkoristili za otroško igro na našem dvorišču, okolici ali na daljšem pohodu.  

Kot bi bilo včeraj, se spominjamo prvih jutranjih, rahlo prestrašenih korakov v vrtec, a z veliko vnemo 

radovednosti in pričakovanj. Kaj vse smo v tem letu počeli, se naučili in spoznali, Vam tokrat ne bomo 

govorili, ker je bilo res veliko zanimivih dogodivščin. Dovolite pa nam, da Vam nekaj izmed njih vendarle 

predstavimo. Ponosni smo, da smo v tem letu pokazali veliko. Veliko je bilo srečanj in ustvarjalnih dnevov 

skupaj z našimi starši. Vsak dogodek v našem vrtcu je bil dobro obiskan in že smo kovali in iskali ideje za 

vse naslednje ustvarjalne dneve. Skozi vso šolsko leto smo medse sprejemali novince in njihove starše ter 

se do danes že dodobra spoznali. Za nami je veliko prijetnih, pogumnih in radovednih projektov, dejavnosti 

in sodelovanj. Sodelovali smo s prijatelji iz šole,  okolice, društvi, zavodi, itd. Vendarle pa moramo omeniti, 

da smo v tem letu bili otroci deležni tudi  prijetnih presenečenj. Po dolgem času, smo bili obdarjeni z novimi 

igračami, ki smo se jih nadvse razveselili. Danes pa že pridno razvijamo naše spretnosti in sposobnosti ob 

igranju in spoznavanju le-teh. Seveda pa smo sodelovali tudi v različnih nagradnih igrah in zbiralnih 

akcijah. Sreča je bila tudi tokrat na naši strani, saj so nam prijazni domačini preko akcije »Radi delamo 

dobro (Mercator)«, omogočili glavno nagrado in s tem posledično nakup igrač za igro na našem dvorišču. 

Seveda je bilo v tem letu tudi veliko prepevanja, poplesavanja, gledaliških novosti in navsezadnje veliko 

nastopov, kjer smo se »najmlajši« na vasi izkazali.   

        

Z vsakim našim nastopom smo meje sposobnosti in spretnosti nadgrajevali in vsakič poželi čudovit aplavz 

in spodbudo za vnaprej. Še preden pa Vam zaželimo prijetne poletne počitniške dneve, pa nam dovolite, da 

Vas malce tudi spodbudimo k raziskovanju. Še pomnite, kako je biti otrok? Kakšen je občutek, ko sedete v 

travo, splezate na drevo ali tekate bosi? Poskusite! Prepričani smo, da si upate. Če pa poguma ne najdete – 

pridite, mi Vas z veseljem popeljemo nazaj v otroštvo.  

             
Besedilo in foto: kolektiv vrtca Cirkulane 
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ŠPORTNE NOVIČKE  TEGA LETA … 

JUDOISTI NADALJUJEJO Z ZBIRANJEM ODLIČIJ 

Judoisti iz Cirkulan, ki vadijo v okviru JUDO KROŽKA na OŠ Cirkulane-Zavrč in 

nekateri tudi na Ptuju v Judo klubu Drava Ptuj, so zastopali našo šolo na področnem 

tekmovanju osnovnih šol v judu v Mariboru 30. januarja 2016. Nastopilo je 232 

tekmovalcev iz 42 osnovnih  šol vzhodne regije. 

OŠ Cirkulane-Zavrč je zastopalo 12 učencev v dveh starostnih kategorijah. Pri najstarejših deklicah žal ni 

nastopila naša najboljša judoistka Viktorija Zadravec, ki je že dalj časa poškodovana. Kljub njeni odsotnosti 

so naši judoisti dosegli dobre rezultate, nekateri so celo dosegli kolajne.  

Tretje mesto so osvojili: Anže Feguž, Lara Hercog, Maja Hercog 

Četrto mesto: Jan Vidovič 

Peto mesto: Žiga Štumberger, 

Sedmo mesto: Žan Brodnjak, Špela Ilec 

Čestitke vsem judoistom za dobre rezultate in prizadevno delo na treningih. Večina judoistov je v mesecu 

januarju namreč  tudi uspešno položilo izpite za višje pasove. 

     Mentorja: Mitja Vidovič in Urška Urek 

DVE KOLAJNI ZA ATLETE 

Atletska ekipa OŠ Cirkulane-Zavrč se je tudi letos pod mentorstvom športnih pedagogov udeležila 

Zimskega atletskega mnogoboja. Tekmovanje tradicionalno poteka v zimskem času na Ptuju v 

organizaciji Atletskega kluba Ptuj in Zavoda za šport Ptuj. Gre za dvoransko tekmovanje, kjer 

učenci izmed štirih atletskih disciplin (tek na 40 metrov, skok v višino, skok v daljino in met težke 

žoge); izberejo tri discipline, v katerih tekmujejo. Vsak dosežek je točkovan po mednarodnih 

tablicah. Organizirani sta dve tekmovanji, končni dosežek je seštevek rezultatov iz obeh tekmovanj. 

Prvo je potekalo 20. januarja, drugo pa 3. marca 2016.  
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Tekmovanja  se je udeležilo 16 učencev OŠ Cirkulane-Zavrč v vseh starostnih kategorijah. Dosegli so 

odlične rezultate, pohvalimo se lahko tudi z dvema uvrstitvama na zmagovalni oder. Tretje mesto sta 

zasluženo osvojili učenki Tina Žnidarič (deklice 2003/04) ter Nika Fijan (deklice 2001/02). Malo je 

zmanjkalo do stopničk učencem: Sandri Borak, Nini Košak in Jaki Domjanu. Tudi ostali učenci so se zelo 

dobro odrezali in napovedali dobre rezultate na spomladanskih atletskih tekmovanjih na prostem. 

                  Mentorja: Mitja Vidovič, Maja Tašner 

Blaž osvojil 4. mesto na državnem 
tekmovanju 
 
Blaž Kopša, učenec 3. b razreda OŠ Cirkulane-
Zavrč, je na prvi pogled čisto navaden fantič, 
droben, nasmejan, skromen in rahlo sramežljiv. A 
vsekakor je pokazal, da je mnogo več kot 
povprečen. V resnici je Blaž pravi mišičnjak, 
njegovi cilji niso skromni in ko ima priložnost, 
pokaže svoj pogum. Vse te kvalitete je kazal že v 
drugem razredu, predvsem njegova spretnost ni 
ostala neopažena. Vključitev v redno vadbo v 
Gimnastičnem društvu Ptuj je bila logična 
posledica. Po le slabe pol leta treninga je v sredo, 
18. 11. 2015, Blaž nastopil na svojem prvem 
športnem tekmovanju, državnem šolskem 
prvenstvu v akrobatiki. Tekmovanje je potekalo 
na OŠ Dobrova pri Ljubljani, nastopilo je čez 20 šol 
s skoraj 300 tekmovalci.  

 

 

 

Blaž je odlično opravil z vsemi štirimi vajami, dosegel skupaj 38,3 točk, kar je na koncu pomenilo 4. 
mesto! Ob tem velja poudariti, da mi je do odličja zmanjkala le desetinka točke. Vsekakor občudovanja 
vreden dosežek, še posebej zato, ker Blaž prihaja iz majhnega kraja in ga morajo starši voziti na treninge 
v več kot 20 km oddaljeni Ptuj. Blažu čestitamo in mu želimo še veliko športnih uspehov, veliko volje na 
treningih, predvsem pa naj ostane nasmejan in vesel fantič! 

Mitja Vidovič, prof. ŠPO 
 

 
Svetovni dan zdravja – atletski  troboj v Cirkulanah 
 
V četrtek,  7. 4. 2016, smo se učenci z lokacije Zavrč odpravili v Cirkulane, kjer je že bilo živahno. 
Dobili smo se na igrišču. Ta dan je bil svetovni dan zdravja. Najprej smo tekali 60 m, na 200 m 
so se podali otroci iz vrtca. Kasneje je sledilo še 600 m, kar je bilo bolj zahtevno. Učenci od 6. do 
9. razreda smo se preverili tudi v metu vorteksa. Ta dan sem videla Niko in Laro, ki hodita v vrtec 
v Cirkulanah in sta moji sosedi. S sošolci smo se zelo zabavali in bilo nam je prijetno. Sama nisem 
osvojila  nobene medalje – pomembno je sodelovati in ne zmagati. Ob koncu je sledila svečana 
podelitev medalj in potem smo se z dvonadstropnim avtobusom odpeljali nazaj proti šoli v Zavrču. 
 
Ne ta dan smo preizkusili svoje športne zmogljivosti, se družili s prijatelji in tako poskrbeli za svoje 
zdravje! 
 

Larisa Erjavec, 6. b 
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 DEKLICE OSVOJILE 3. MESTO V NOGOMETU 
 

V Turistično prireditveni dvorani Cirkulane je v sredo, 4. maja 2016, potekalo medobčinsko finalno 

tekmovanje mlajših deklic v nogometu. Na finalnem turnirju je sodelovalo 5 najboljših ekip Sp. Podravja. 

Ekipe (OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Destrnik-Trnovska Vas, OŠ Markovci, OŠ Ljudski Vrt Ptuj, OŠ Juršinci) 

so se pomerile med seboj vsaka z vsako, tekme so trajale 15 minut. Največ znanja, spretnosti in borbenosti 

so pokazale učenke OŠ Destrnik-Trnovska Vas, ki so brez poraza osvojile pokal in medalje za 1. mesto. 

Odlično so se odrezale tudi domačinke, učenke OŠ Cirkulane-Zavrč, saj končale na 3. mestu. Učenke so 

se pokala in medalj zelo razveselile, saj so si ga prigarale z veliko truda in borbenosti. Za kar nekaj 

izmed njih je bilo to prvo tekmovanje.  

 

 

Končni vrstni red: 

1. OŠ Destrnik-Trnovska vas 

2. OŠ Markovci 

3. OŠ Cirkulane-Zavrč 

4. OŠ Juršinci 

5. OŠ Ljudski Vrt Ptuj                                                                             

 

Mitja Vidovič 

 

BILI SMO NA ŠOLSKEM PLESNEM FESTIVALU 

V ponedeljek, 18. 4. 2016, smo se s šolsko plesno skupino odpravili na OŠ Sladki Vrh, kjer se je odvijalo 

področno plesno tekmovanje Šolski plesni festival. Na tekmovanje se je v kategoriji HIP HOP – POP – 

LATINO uvrstilo 6 najboljših plesalk naše šole in sicer: Lea Finžgar, Kaja Slapničar, Kaja Belšak, Katarina 

Golc, Lara Vidovič in Alina Karneža. Dekleta so se v izredno močni konkurenci odlično znašla. Dala so vse 

od sebe, plesala s srcem in si priplesala odlične rezultate. Najbolje je šlo Lei Finžgar, ki pa je žal za las 

zgrešila uvrstitev v finalni nastop, kamor se uvrsti le 8 najboljših. Na koncu je zasedla 9. mesto. Dekletom 

čestitamo in jim želimo, da še naprej tako uspešno hodijo – plešejo po svoji plesni poti! 

       Mentorica Maja Tašner 

POHOD PRIJATELJSTVA 2016  POD NASLOVOM »MED HALOŠKIMI 

GRIČI JE POHAJATI FAJN« 

V petek, 15. aprila, je potekala že osma prireditev Pohod prijateljstva. Namen vsakega pohoda je, da se 

spletajo nove prijateljske vezi, da se zabavamo in da tekmujemo v spretnostnih igrah. Vsako leto pa 

pripravimo tudi nekaj novega. Ob 14.45 smo se pri gradu Borl zbrali učenci, učitelji, starši, pa tudi 

sorodniki in prijatelji. Ob 15.00 smo začeli s pohodom. Naša pot je potekala od gradu Borl, čez vinograde 

in gozd. Da se ne bi izgubili, smo imeli tudi vodnika, učitelja Iva. Med potjo smo se lahko družili in 

pogovarjali s prijatelji. Pot ni bila dolga, ker je čas v prijetnem pogovoru hitro mineval. 
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Ko smo ob 16.15 prispeli pred šolo v Zavrču, se je začela prireditev. Ob 16.30 nas je nagovorila 

ravnateljica, potem smo zapeli šolsko in slovensko himno. Zatem so se začele ustvarjalne delavnice 

inzabavne igre. Tako kot skoraj vsako leto smo lahko poskusili jahati in se peljati s kočijo. Letos smo 

imeli tudi majhno plezalno steno, na kateri smo lahko poskusili plezati. Podelili smo tudi veliko nagrad. 

Pred šolo in v šoli so bile tudi stojnice, na katerih smo lahko poskusili domače dobrote iz Cirkulan in 

Zavrča. Letos so nas presenetili  padalci, ki so kljub močnemu vetru varno pristali med nami. Prireditev 

smo zaključili ob 19.00. Na ta dan nas je spremljalo lepo vreme, kar je še polepšalo dan. Imeli smo se  

zelo lepo!                                                                                                                                                         Lea Finžgar, 6. 

aZa nami je izjemen dogodek, kot ga že dolgo ni bilo. POHOD PRIJATELJSTVA 2016 je več kot uspel in 

skoraj 1000 udeležencev je preživelo čudovit in pester dan. Vsebinsko je bila prireditev zelo bogata in 

vsak je lahko našel nekaj zase. Najprej smo prehodili čudovito pot po haloških gričih od borlskega gradu 

do šole v Zavrču. Tam nas je čakalo izredno pestro dogajanje. Videli smo skoke s padalom, jahali konje in 

se vozili s kočijo, plezali po plezalni steni, pomerili smo se v zanimivih spretnostnih igrah, kjer so 

najspretnejši prejeli nagrade, ustvarjali in se igrali v otroški igralnici in ustvarjalnicah, delavnicah 

društva gospodinj, na stojnicah degustirali domače proizvode, kot so kruh, pecivo, mesnine in čebelarski 

izdelki … Najmlajši udeleženki – Geli - najstarejši udeleženki – gospe Katarini - in najštevilčnejši družini 

- Maučič  Črnivec, smo podelili nagrade. Najpomembneje pa je bilo, da smo se prijatelji sproščeno družili 

ob hrani in pijači ter zvokih harmonike. Bilo je nepozabno, vabimo vas spet na naslednjo prireditev. Mi 

vsi bomo tam!  Kdo so bili naši donatorji, ki so poskrbeli, da nam je bilo lepo? To so: Podravka d. o. o., Perutnina 

Ptuj d. d., Ljubljanske mlekarne, Ptujske pekarne, Študentski servis Mb, NK Zavrč, Tuš market Haložanka, Občina 

Cirkulane, Bar pri Veseliču, Gostišče Krona Cirkulane, Mesarija Kokol Dolane, Kmetija AS Arnejčič, Konjeniški klub 

Borl, Aeroklub Ptuj, Plezalni klub 6b Ptuj, Društvo gospodinj Cirkulane, Društvo gospodinj Zavrč, Čebelarsko društvo 

Cirkulane, Čebelarsko društvo Zavrč, Gasilsko društvo Zavrč, Planinsko društvo Cirkulane, Solina Vladimir sp., Halo 

d. o. o., Avtovleka Robert Domjan s. p., Terezija Vidovič, Harmonikarji iz Zavrča in seveda naši pridni otroci in učitelji, 

ki so s prostovoljnim delom prispevali k odlični organizaciji.                                                         

         

    

Napisal: Mitja Vidovič, prof. ŠPO 
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MLADI PLANINCI SMO PRIČELI S  SEZONO POHODOV 

Učenci planinskega krožka Cirkulane-Zavrč smo se v soboto, 9. 4. 2016, 

udeležili srečanja mladinskih odsekov Podravja. Srečanje je letos organiziralo 

PD Maks Meško Ormož. 

Mladi planinci in mentorica smo se z vodnikoma Vilijem in Ivom na pot podali iz Cirkulan. Zbrali smo se 

ob 9.45 na železniški postaji v Osluševcih, pred starim vagonom, ki danes služi kot muzej. Ob prihodu 

smo najprej prisluhnili pozdravnemu nagovoru, nato je sledil kratek kviz na temo Slovenske železnice. 

Sledil je ogled muzeja v starem vagonu. 

   Vir slike: KTV Ormož 

Razdelili smo se po skupinah in pričeli s pohodom v smeri Podgorci na Ritmerk, kjer je kontrolna točka 

OPP, na višini 267 m. Tukaj so nas pogostili s toplim čajem, z domačim rženim in mlečnim kruhom ter 

zaseko. Po dvournem pohodu nam je malica zelo teknila. Po isti poti smo se vračali na začetek naše poti, 

kjer so nas čakali prevozi za vrnitev proti domu. 

Med potjo smo opazovali prečudovito naravo, ki se je začela prebujati v svojih spomladanskih barvah. 

Utrjevali smo naše znanje iz orientacije in so ogledali znamenja, ki opominja, da je tudi tu nekoč morila 

kuga. Tudi vreme nam je odlično služilo, temperature so bile ugodne za pohod. Nabrali smo si sveže 

spomladanske energije. Veselimo se že nadaljnjih pohodov in druženj v naravi, prva takšna priložnost bo 

Pohod prijateljstva. 

Zapisala mentorica: Sergeja Perkovič   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Izdelki, ki so nastali pri 
ustvarjalnih uricah OPB 1 v 
Zavrču. 
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ŠOLSKI PROJEKTI, AKTIVNOSTI … 

SIMBIOZA GIBA - »TO MORAMO ŠE PONOVITI«   

»To moramo še ponoviti«,  je bil najpogostejši odziv udeležencev akcije Simbioza giba na OŠ Cirkulane-

Zavrč. V tednu od 21. do 25. septembra 2015 smo se namreč pridružili tej vseslovenski akciji in odprli 

vrata naših športnih objektov občankam in občanom, predvsem staršem in starim staršem naših učencev. 

Vsak oddelek na šoli je sprejel medse goste pri eni uri športne vzgoje (ŠPO) v tednu. Učitelji in učiteljice 

so pripravili zanimive športne vsebine, primerne za vse generacije, predvsem elementarne in štafetne 

igre. Odziv je bil različen glede na oddelke. V nekaterih oddelkih ni uspelo priti na obisk nobenemu 

gostu, največ obiska so imeli najmlajši učenci na lokaciji v Zavrču (9) in petošolci v Cirkulanah (8). 

Skupaj smo imeli 44 gostov, večinoma staršev, starih staršev in starejših bratov in sester, kar ocenjujemo 

za lepo število za prvo leto akcije Simbioz@ giba na naši šoli. Opazili smo, da je na teh urah bila zelo 

visoka motivacija za delo pri vseh akterjih, učiteljih, učencih in v največji meri gostih. Naše medsebojne 

vezi so se še dodatno okrepile in naš cilj, medgeneracijsko povezovanje, je bil vsekakor dosežen. Učenci 

so starejšim pokazali, kaj vse zmorejo. Naši gostje pa so pokazali, da so v dobri formi. Še posebej je bilo 

lepo videti nasmeh in zadovoljstvo tistih, ki so se po daljšem času spet »spravili v gibanje«. Zato slogan 

akcije ne bi mogel biti boljši: »GIBANJE  JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE JE GIBANJE«. 

Odločitev je torej sprejeta: »To moramo še ponoviti!«  

  Koordinator akcije Simbioza giba na OŠ Cirkulane-

Zavrč, Mitja Vidovič, prof. ŠPO 

V ponedeljek, 16. maja 2016, je v Grand hotelu Bernardin v Portorožu  OŠ Cirkulane-Zavrč v družbi še 

nekaterih šol prejela naziv Simbioz@ šola. Podelitev je potekala v okviru velike Microsoftove NT 

konference z več kot 1500 udeleženci. S pridobitvijo naziva Simbioza Šola naša šola izkazuje, da podpira 

medgeneracijsko sodelovanje, da se zaveda pomembnosti prenosa znanja s starejših na mlade in gradnje 

prihodnosti, ki bo lepša za vse generacije. Šola s sodelovanjem v programu bogati svojo ponudbo in vzgaja 

nove generacije aktivnih posameznikov, ki se zavedajo družbene odgovornosti. Povezuje lokalno okolje in 

sodeluje pri premagovanju družbenih problemov. 

Koordinatorja: Ivo Zupanič, Mitja Vidovič 

MLADI NOVINARJI OŠ CIRKULANE-ZAVRČ SOOBLIKOVALI PROGRAM IN 

NASTOPALI V ODDAJI »MLADI IZ PODRAVJA« NA RADIU PTUJ 

Učenci osnovnih in srednjih šol so redni gostje in sooblikovalci radijske oddaje Mladi s Podravja, ki jo 

lahko poslušamo ob petkih popoldan ob 16. uri. Zimske počitnice so minile in napočil je petek, 4.  3. 2016. 

S skupino šestih učencev smo se odpravili proti Ptuju.  
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Z lokacije Zavrč Lea Kelc Vnuk in Maja Kokot iz 7. b ter Minea Gabrovec, ki se je pridružila kot glasbena 

gostja, z lokacije Cirkulane  pa Taja Potočnik iz 5. b, Viktorija Zadravec iz 9. b ter glasbeni gost – Nejc 

Kralj s  svojo harmoniko. Oddaja je trajala eno uro, učence pa je skozi različne teme prijazno vodila 

novinarka Natalija Škrlec. Beseda je tekla o marsičem; učenci so se predstavili na zanimiv način, govorili 

so o svojem kraju, o šolah na obeh lokacijah, o pouku in različnih aktivnostih na šoli, o svojih popoldanskih 

konjičkih. Na lokaciji Zavrč so to mladi novinarji in oblikujejo šolske radijske oddaje ob četrtkih zjutraj, v 

Cirkulanah pa so v obliki interesne skupine sooblikovalci in izvajalci šolskih radijskih oddaj. Osrednja 

tema je bila STRES, NJEGOV IZVOR, POSLEDICE IN BLAŽENJE. Zakaj? Ker se nam zdi, da je ta 

beseda tiha spremljevalka slehernega posameznika, ki se z njim sooča, se po svojih močeh trudi, da se mu 

izogne in išče možnosti, kako ga ublažiti. 

 

 
 

 

Čeprav je bilo zaznati začetno tremo, 

pa so učenci nadaljevali sproščeno in 

samozavestno. Lepo so nas zastopali. 

Ena ura je zelo hitro minila. Druženje 

je bilo prijetno, vsekakor pa izkušnja 

več za mlade, ki se takšnih oblik 

druženja vedno razveselijo. 

Mentorici: Irena Vesenjak in Marinka 

Zebec 
 

 

POTEPANJA FOLKLORNE SKUPINE OŠ CIRKULANE-ZAVRČ 

V  petek,  13. maja 2016, se je otroška folklorna skupina  Zavrč udeležila 20. državne revije ljudskih pesmi, plesov 

in običajev PIKA POKA POD GORO v Kulturnem centru v Rogaški Slatini. Ta dan je zastopala našo OŠ 

Cirkulane-Zavrč in Občino Zavrč.  

Mladi folklorniki so skozi vse šolsko  leto pridno plesali, peli in ohranjali ljudske običaje, ki so se 

navezovali na praznike in ljudske navade. S svojimi nastopi so razveseljevali ljudi na šolskih prireditvah in 

po domovih upokojencev. V mesecu marcu so se vrstili številni prazniki. Predvsem so jih bile deležne 

mame, babice, žene in dekleta. V Domu upokojencev v Ormožu so v tem čudovitem mesecu praznovali 

tudi rojstni dan in tudi letos so obeležili obletnico ustanovitve. Mladi folklorniki so z nastopom ogreli srca 

varovancem doma upokojencev v Ormožu in jim skupaj z ravnateljico Suzano Petek čestitali in zapeli ob 

jubileju. V prazničnem mesecu decembru so obiskali tudi dom starejših občanov v Ptuju in na Teznem. V 

obeh domovih so zaplesali praznični venček, zaigrali in zapeli lepe slovenske pesmi. Stekla je tudi beseda 

o praznovanju nekoč pri varovancih doma, folklorniki pa so si ob tem oplemenitili zanje o starih običajih 

in navadah. Folklornikom sta se pridružili s svojim programom učenki iz 5. b razreda in Nejc Kralj s 

harmoniko in žametnim glasom. Folklorniki z mentorico Janjo Solina Črnivec in zunanjo sodelavko Danico 

Zelenik želimo vsem, da v življenju veliko pojete, plešete in se od srca nasmejite prijetnim stvarem. 

              

                                    Mentorica: Janja Solina Črnivec 

MLADI FOLKLORNIKI POSEGLI PO ZLATU 

30 mladih folklornikov iz Zavrča skupaj z godcem Juretom iz Cirkulan se je na petek, 13. maja 2016, 

odpravilo na 20. državno tekmovanje PIKA POKA POD GORO v Rogaško Slatino. Kljub temu da je 

bil petek 13., se folklorniki niso pustili zmesti. Nasprotno, ta dan so več kot cveteli. Pozitivno energijo, 
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dobro voljo in vso znanje so vnesli v venček BEJŽI ZIMA, KORANT GRE in tako navdušili žirijo, občinstvo, 

predvsem pa nas mentorje in spremljevalce. Zasluženo so si priplesali in priigrali ZLATO PRIZNANJE. Da 

pa je celoletni trud bil poplačan, so si folklorniki po uspešnem nastopu zaslužili triurni oddih v termah 

Olimje. Zahvala, da je zlato v naših rokah, pa gre seveda tudi vam, starši, ker ste skrbno pripravili noše, 

spremljevalcem (učitelju Mitji, učiteljici Metki, Sonji in Lojzu) in seveda zunanji sodelavki Danici Zelenik. 

Čestitke vsem nastopajočim, ponosna sem na vas. 

    

                                                                                            Mentorica Janja Solina Črnivec 

SLOVENSKI JEZIK IN KULTURA ŽE ČETRTO LETO NA HRVAŠKIH ŠOLAH 

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE – KULTURNI DAN V PRELEPEM MESTECU PTUJ 

V mesecu decembru smo obeležili tretjo obletnico in četrto leto, odkar smo se odločili za mednarodni 

projekt Poučevanje slovenskega jezika in kulture na hrvaških osnovnih šolah. V ta projekt je vključenih 

12 šol s področja varaždinske županije. Vsako leto učence presenetimo s kulturnim dnevom, ki jim 

polepša decembrski predpraznični čas. Učenci obiskujejo pouk slovenskega jezika enkrat ali dvakrat 

tedensko, po rednem pouku. Gre za izbirni predmet, ki pa ni ocenjen. Zanimanje zanj pokažejo učenci, ki 

imajo radi jezike, glasbo, likovno umetnost, so radovedni, radi spoznavajo druga okolja, kulturo, se družijo, 

… V šolskem letu pripravijo kakšen kulturni program, izdelajo plakate, pridejo na obisk v slovensko okolje 

in oblikujejo simpatične zaključne prireditve. 

       

Prvo leto je srečanje potekalo na OŠ Višnjica, lansko leto so nas toplo sprejeli v Ormožu, letos pa smo se 

odločili za prelepo mestece Ptuj, ki ponuja veliko zanimivega, poučnega. Gre za srečanje hrvaških učencev 

s slovenskim okoljem, srečanje slovenskih in hrvaških učiteljev in ravnateljev. Vsako leto nam v tem smislu 

izkaže podporo tudi ravnateljica Suzana Petek. 

Učiteljica Irena Vesenjak 
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Finalna prireditev  

*OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO* 

Učenci naše šole, OŠ Cirkulane-Zavrč, se vsako leto dokazujejo na različnih področjih. In tudi to leto ni 

nič drugače. To smo dokazali že dve leti zapored; v lanski, prvi prireditvi Otroci pojejo slovenske pesmi in 

se veselijo, je zmagal naš učenec iz lokacije Cirkulane, Nejc Kralj, letos pa je to uspelo učenki iz lokacije 

Zavrč, Minei Gabrovec.  

 

 

Minei je s svojo suverenostjo in veliko mero poguma uspelo 

prepričati komisijo in zmagati. Lahko pa rečemo, da ni bila sama; na 

tribunah jo je spremljala velika in glasna množica njenih navijačev. 

Hvaležni pa smo tudi Občini Zavrč, da nam je to prireditev 

omogočila. Vsi učenci in zaposleni na šoli se veselimo in smo 

ponosni na njene uspehe. 

Draga Minea, v imenu vseh učencev naše šole in celotnega 

kolektiva ti iskreno čestitamo. 

Ravnateljica: Suzana Petek 

Nastop učencev na »XII. Theaterspiele« v Varaždinu 

       

Leto je naokrog in 23 učencev izbirnega predmeta Nemščina 1, 2 in 3 na lokaciji Zavrč 

so se letos ponovno, nekateri že četrtič, udeležili mednarodnih gledaliških iger v 

nemškem jeziku v Varaždinu. Med 43 skupinami iz različnih držav smo bili edini 

predstavniki iz Slovenije. Šolo smo zastopali z mladinsko grozljivko »Ende gut!… Alles 

gut?…«, ki so jo naši učenci res odlično odigrali in poželi bučen aplavz. Priprave in vaje so zahtevale 

veliko dela in dodatnega časa, vendar se je  trud poplačal. Učenci so se izkazali z dinamično igro, zanimivo 

masko in kostumi ter z zelo dobrim znanjem nemškega jezika. Obe mentorici in vsi učenci smo bili z našo 

predstavo zelo zadovoljni. 

Mentorici: Zinka Štumberger in Vesna Koren 
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AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA PASAVČEK V PODALJŠANEM BIVANJU 

Projekt Pasavček se izvaja v Sloveniji od leta 2005, najprej kot mednarodni 
projekt, v katerem je sodelovalo 14 evropskih držav, finančno pa ga je podprla 
tudi Evropska Unija. Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujanje 
pravilne in varne vožnje otrok z uporabo otroških varnostnih sedežev in 
varnostnih pasov.  Lik pasavca je izbran zato, ker ima ta žival v jezikih vseh 
sodelujočih držav v svojem imenu tudi besedo pas in z besedno igro še 
poudarja uporabo varnostnega pasu.                                                                                                                              
 CILJI:                     

 - pravilna uporaba otroških varnostnih sedežev,                                                
 - varna vožnja otrok v avtu,                                                                                                              
 - dosledna uporaba varnostnih pasov,           
- spoznavanje vloge policista, prometnih znakov, prehoda za pešce,                  
- navajanje na kulturno vedenje v lastnem, javnem prevozu in nasploh v                                                
prometu,  prečkanje čez označeni prehod – zebro.                   
                                                                                         Vozila iz odpadnega materiala: 

     

V okolici šole smo se na sprehodih učili pravilno prečkati cesto v koloni v dvojicah na označenem prehodu - čez 

zebro in tam, kjer ni označenega prehoda (vselej pozorno pogledamo, poslušamo). Utrjevali smo spoznanja o 

osnovnih prometnih predpisih, o gibanju in upoštevanju prometnih predpisov pešcev v prometu. Iz odpadnega 

materiala smo izdelali vozila. Risali smo Pasavčka in se naučili pesmico. Pasavček pravi: »RED JE VEDNO PAS 

PRIPET!« 

UPORABA VARNOSTNIH SEDEŽEV IN VARNOSTNIH PASOV     

 Prikaz pravilnega pripenjanja v avtu                                        Dobili smo »tatu« - Pasavčka

               

Policist g. Robert Ovčar je učencem demonstriral pravilno uporabo varnostnega  pasu. »Red je vedno pas 

pripet«, nam sporoča, da moramo biti pri vsaki vožnji pripeti. Učenci so odgovarjali, zakaj moramo biti 

pripeti, zakaj nosimo rumene rutice.                                

Učenci podaljšanega bivanja z učiteljico Erno Friščić  
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6. maja 2016 smo se ponovno udeležili pevsko-
glasbene prireditve v nemškem jeziku »Talentshow 
– Max sucht den Superstar 2016« na OŠ Cestica v 
sosednji Hrvaški. Barve naše šole so zastopali učenci 
Lion Kokot (5.b),  Karolina Majhen Bednjički in 
Manuela Rihtarič (8. a)  s pesmijo »Lieder« Adela 
Tavila. V žiriji pa sta sodelovali učenki Zala Horvat in 
Minea Gabrovec. Kot pravi zvezdniki smo s seboj 
popeljali tudi nekaj navijačev. Med 26 
nastopajočimi smo bili tudi edini predstavniki 
Slovenije. Čeprav so se v močni konkurenci z malo 
manj sreče uvrstili v zlato sredino, so  naši učenci z 
odličnim nastopom dostojno opravili svoje 
poslanstvo, za kar jim iskreno čestitamo! 
 

Cilji projekta so popularizacija nemškega 

jezika kot nam geografsko najbližjega 

svetovnega jezika,  krepitev jezikovne zavesti 

in opogumljanje posameznika pri uporabi 

tujega jezika v javnosti. Hkrati pa je  prireditev 

učencem odlična priložnost za druženje, 

navezovanje novih stikov in prijateljstev ter 

morebitnih sodelovanj v novih projektih. 

 

Terezija Štumberger in Vesna Koren 
 

 

 

Četrtošolci so si ogledali ljudska 

glasbila 

 

Taja in Julija, učenki 4. a, sta dogodek opisali 

tako: 

Prvo šolsko uro je prišel k nam učitelj Ivo. S seboj 

je prinesel veliko ljudskih glasbil. Prinesel je 

trstenke, žveglo, različne piščali, lončeni bas, 

Panovo piščal, drdro in ragljo. Razložil  nam je, 

kako se izdela lončeni bas. Povedal nam je tudi 

zgodbo o Panu, po katerem je piščal dobila ime. 

Na vsako glasbila smo lahko tudi poskusili zaigrati. 

To uro smo se imeli zelo lepo. 

Taja Štumberger 

           

Max sucht den Superstar 2016 
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Proslava ob Prešernovem dnevu   

Kdo je pesnik? Pesnik je vrtnar besed.  

    

France Prešeren je bil pesnik, ki je ljubil besede, imel posluh in čut za besede, bil je zaljubljen v besede. V 

preteklosti so se morali naši predniki posebej prizadevati, da so ohranjali svojo, slovensko besedo. Le od 

nas je odvisno, ali bo domača, slovenska kultura živela tudi v prihodnje.  Želimo si, da bi mi vsi vedno znali 

s ponosom predajati ljubezen do kulture; da bi se vedno spominjali naših avtorjev, ki jih je ljubezen do 

domovine in materinega jezika navdihovala k ustvarjanju in je rodila najlepše pesmi, romane, povesti, 

slike, melodije. Vsako leto, ob slovenskem kulturnem prazniku, se z učenci poklonimo tem vrednotam. 

Erna Friščić, učiteljica OPB, in učitelji iz Cirkulan 

PUSTNA POVORKA V CIRKULANAH V OBJEMU SONČNIH ŽARKOV … 

V soboto, 6. 2. 2016, smo učenci in učitelji OŠ Cirkulane-Zavrč ponovno sodelovali na 

tradicionalni pustni povorki v Cirkulanah. Dan je bil zelo lep, vzdušje je bilo pravo. Pustne 

priprave smo pričeli s tehniškim dnevom v ponedeljek, ko so nastajale pustne oprave 

posameznih šolskih skupin. Vrteški otroci in njihovi starši so prikazali svet domin, v Zavrču 

smo se odločili za lego kocke, v Cirkulanah pa je bila pisana druščina veselih pastirčkov, 
vareških kurentov in praljudi, ki so se sprehodili do središča Cirkulan …  

Tudi ostale skupine so bile zelo domiselne, posebne – vsekakor so se potrudile k temu, da nas je kmalu 

obiskala pomlad in se od nas poslovila mila zima. Veliko nasmejanih obrazov in dobre volje je bilo začutiti. 

Imeli smo se lepo, kot vsako leto do sedaj. 

  

»Lepa Vida je pri morju stala, 

tam na prodi si plenice prala, 

črn zamor’c po sivem morju pride, 

barko vstavi, praša Lepe Vide: 

»Zákaj, Vida! nisi tak’ rdeča, 

tak’ rdeča nisi, tak’ cveteča, 

kakor ti si prve leta bila?«  
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Učiteljica in učenci ŠNO        

DAN ŠOLE V CIRKULANAH – »POTUJMO PO SVETU«!!! 

V petek, 20. maja 2016, smo v Večnamenski turistično prireditveni dvorani v Cirkulanah, praznovali Dan 
šole. Z učenci od prvega pa vse do devetega razreda ter z najmlajšimi iz vrtca smo se podali na potovanje 
okoli sveta. Seveda smo se najprej ustavili v turistični agenciji, kjer nam je »uslužbenka leta« Taja 
prijazno predstavila vse destinacije. Tako smo se tekom prireditve ustavili v ZDA, Južni Ameriki, Aziji, 
Avstraliji, Evropi pa tudi na Antarktiki. Celotno ponudbo potovanja po svetu so nam učenci in otroci iz 
vrtca prikazali na izvirni, prisrčni ter humorni način. Tudi barvitosti ni manjkalo, kar se je pokazalo tudi 
z avtentičnimi kostumi, ki so jih skrbno pripravile učiteljice z učenci. Na prireditev pa je prišla tudi 
otroška folklorna skupina Zavrč, ki nam je predstavila svojo plesno-pevsko točko. »Pot okoli sveta« se 
je zaključila z mislijo, da je povsod lepo, toda doma je vendarle najlepše; in s pesmijo skupine Agropop 
– Samo milijon nas je, smo našo misijo zaključili. 

              Učiteljice iz Cirkulan 

OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIADA 2016 

 

Učenci iz 4. a in 4. c razreda OŠ Cirkulane (z 
mentoricama Majo Belić ter Katjo 
Predikaka) ter 4. b razreda OŠ Zavrč (z 
mentorico Sergejo Perkovič) smo se v torek, 
3. 5. 2016, udeležili 1. predtekmovanja 11. 
Otroške varnostne olimpijade, ki je 
potekala na OŠ Majšperk (območje PP 
Podlehnik). 
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Zaradi slabega vremena se je tekmovanje 
odvijalo v tamkajšnji telovadnici. 
Sodelovalo je 20 ekip s po 10 otrok s 
štirinajstih osnovnih šol z območja 
policijskih postaj Podlehnik, Gorišnica in 
Ormož. Sodelovali sta tudi dve ekipi iz 
Hrvaške.     

 

Kolesarski izpit 

Učenci 5. b razreda smo  se celo šolsko leto pripravljali na kolesarski izpit. Najprej smo se naučili 

prometne znake, kako ravnati na cesti, kaj naredimo, če zavijamo ali prehitevamo vozila … Po dobro  

naučeni teoriji smo se 26. 4. 2016 odpravili v računalniško učilnico na  teoretični del izpita preko  AAI 

prijave. Ta del izpita smo na srečo vsi opravili. Po opravljenem teoretičnem delu smo se lotili 

spretnostne vožnje na poligonu. Poligon smo si  na šolskem igrišču zmeraj postavili sami. Imeli smo  kar 

nekaj vaj. Na eni  izmed vaj sta se nam pridružila Žan Hrnčić in Sandra Borak, ki sta se pripravljala na 

tekmovanje Kaj veš o prometu. Ko smo vadili na cesti, je za našo varnost poskrbel gospod Robert Ovčar 

s Policijske postaje Gorišnica, gospod hišnik Zvonko in učiteljica Sonja. Vaje so hitro  minile in že  smo 

dočakali,  25. 5. 2016, ko smo  učenci  opravljali še praktični del  izpita. Na ta dan  smo se učenci,  gospa 

ravnateljica in komisija  zbrali na igrišču. Gospa ravnateljica je vse lepo pozdravila in nam zaželela varno 

vožnjo. Njenemu nagovoru se je  pridružil gospod Slavko Pravdič iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Zavrč. Tudi on nam je zaželel vso srečo. Mentorica Sonja Majcenovič nam je povedala 

potek praktične vožnje in razdelila komisiji  mape z ocenjevalnimi listi.  Nato  je gospod policist Robert 

Ovčar preveril ali imamo tehnično brezhibna  kolesa. Sledilo je ogrevanje in  vožnja po poligonu. Komisija, 

ki so jo sestavljali g. Robert Ovčar, ga. Lidija Domjan, g. Zvonko Pravdič in ga. Bojana Predan, nas je budno 

spremljala pri vožnji.  Ko smo opravili vožnjo na poligonu, smo odšli na cestno vožnjo.  

       

Peljali smo se do stare občine, okrog javorja, do pokopališča   in šole. Vožnja je bila kratka, a zahtevna. Na 

cesti  smo  morali upoštevati  dodatne prometne znake, ki so bili postavljeni za naš kolesarski izpit. Po 

vožnji smo se  preobuli in odšli na malico. Ko smo se najedli, smo odšli v razred. Tu se nam je še pridružila 

gospa ravnateljica. Povedala je, da smo vsi  uspešno opravili kolesarski izpit. Prejeli  smo čestitke  in darilca, 

ki jih je podaril Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Zavrč.  Ta dan si bom zapomnila, 

ker je bil eden iz posebnih dni v tem šolskem letu.                                         

                               Sara Težak, 5. b 
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USPEŠNA SEZONA MLADIH ČEBELARJEV IZ ZAVRČA IN CIRKULAN 

Čebelarski krožek je potekal na lokaciji Cirkulane in na lokaciji Zavrč. Vodil ga je g. Edi Hojnik, 

pomagala pa sva mu dva Janeza – Jurgec in Zupanič. Delo je potekalo po programu Čebelarske zveze 

Slovenije. Teoretične vsebine smo spoznavali preko interaktivnih sredstev in opreme v prostorih šole, 

praktično delo smo opravili v čebelnjaku. Medovite rastline smo spoznavali s pomočjo slikovnega 

gradiva in s primerjavo slikovnega gradiva v naravi neposredne okolice šole. Letos smo se prvič 

odločili za udeležbo na tekmovanju mladih čebelarjev na državnem nivoju. Tekmovanje je bilo v 

Markovcih, 7. maja 2016. Naše ekipe – dvojice - so se odlično odrezale. Čeprav popolni novinci, smo 

osvojili bronasto in dve srebrni priznanji. 

 

 

Zadnji dan v mesecu maju pa je bil za mlade 

čebelarje prav poseben dan. Otvoritev šolskega 

učnega čebelnjaka pri sv. Ani na Velikem Vrhu s 

podelitvijo priznanj s tekmovanja in nagradna 

ekskurzija. Že zjutraj smo se podali na ogled 

najstarejše panonske hiše v Sloveniji – Dominkove 

domačije v Gorišnici.  

***ŠAH V ZAVRČU *** 

Pri urah razvijamo veščine šahovskega analitičnega dela, komuniciranja in timskega dela.     Za začetnike je delo 

potekalo od poimenovanja figur, premikanja figur po šahovnici, osnovnih potez , pa do matiranja. Učenci s 

predznanjem pa so svoje znanje nadgradili z analiziranjem potez in partij, se posvetili otvoritvam in končnicam ter 

izboljšali poznavanje in obvladovanje šahovskega jezika ( zapis potez, branje partij). Veliko razmišljamo in tako 

urimo svoje možgane. V letošnjem šolskem letu smo bili dvakrat na področnem šahovskem turnirju osnovnih šol v 

Spuhlji. Tekmovali smo posamezno, dobili medalji za četrto mesto (Nuša Arnejčič) in šesto mesto (Leo Kokot); pri 

ekipnem tekmovanju smo se uvrstili na sedmo mesto. V mesecu maju smo imeli šolsko tekmovanje, tokrat so se 

najbolje izkazali Igor Pravdič, Viktor Pravdič in Martin Golc. 

  

 
 
 
Učenci šahisti z mentorico 
Erno  Friščić in  z zunanjim 
sodelavcem Martinom 
Majcenovičem 
 

 

  ***ŠAHOVSKI KROŽEK V CIRKULANAH*** 

V jeseni smo pričeli s šahovskim krožkom. Pridno smo trenirali in nadgrajevali  šahovsko znanje.  V zimskih mesecih  

pa smo se udeležili šahovskih tekmovanj. Šahisti so v tem šolskem letu ponovno dosegli vidne uspehe. Na 

področnem tekmovanju v šahu - posamezno, ki je potekalo v mesecu decembru v Spuhlji, so se odlično odrezali. 

Bila je zelo močna konkurenca, saj je na tekmovanju nastopilo preko 100 šahistov in šahistk iz bližnjih in daljnih 

osnovnih šol. Kolajno je usvojila učenka 8. a razreda, Andreja Štumberger. Sodelovali smo tudi na področnem 

ekipnem tekmovanju v Spuhlji. Ekipa starejših deklic je usvojila četrto mesto. Tudi ekipa fantov je pokazala veliko 

šahovskega znanja in se uvrstila v sredino tekmovalne lestvice. Naši šahisti so se udeležili tudi 4. šahovskega turnirja  
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v počastitev občinskega praznika občine Cirkulane. Turnir je potekal v nedeljo, 29.5. 2016. Spet so se veselili novih 

kolajn, ki so si jih priborili na šahovskih poljih. Tokrat sta v absolutni konkurenci naši šahistki prejeli celo pokale. 

 

Rezultati v absolutni konkurenci: 

2. mesto: Mateja Golc, 8. a 

3. mesto:  Andreja Štumberger, 8. a 

Mladinska konkurenca: 

1. mesto: Aljaž Bezjak, 6. a 

2. mesto: Tadej Kolednik, 2. a 

3. mesto: Tjaša Bratušek, 4. a 

 

Mentorica Dragica Kolednik 

 

 

 

 

LETNA ŠOLA V 

NARAVI ZA 5. A 

IN 5. B OŠ 

CIRKULANE-

ZAVRČ 

*zabava 

*plavanje 

*učenje 

*svoboda 

*druženje 

*smeh 

*igra 

*raziskovanje 

*sonce 

*morje 
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SPREJEM ODLIČNJAKOV V ZAVRČU  

V sredo, 8. junija 2016, sta podžupan občine Zavrč, g. Janko Lorbek, in direktorica občinske uprave, ga. 

Evelin Makoter Jabločnik, pripravila sprejem za devetošolca odličnjaka Niko Fijan in Leona Cesarja, ki sta 

bila uspešna vseh devet let šolanja. V znak zahvale za njun uspeh sta jim podelila knjižno nagrado in 

vstopnice za Terme Ptuj. V kratkem sproščenem klepetu sta se odličnjaka predstavila in povedala, kam sta 

namenjena v srednjo šolo. Obema sta še naprej zaželela veliko uspeha pri nadaljnjem šolanju, predvsem pa 

naj se rada vračata v domače okolje in prispevata k razvoju le-tega. 

                                                IN CIRKULANAH … 

Župan Janez Jurgec je v petek, 10. junija 2016, v prostorih občinske uprave sprejel odlična učenca, ki sta z 

najboljšim povprečjem zaključila osnovnošolsko izobraževanje na Osnovni šoli Cirkulane-Zavrč v 

Cirkulanah. Učenca sta na sprejem prišla skupaj z razredničarko Nastjo Pančič Čurin in ravnateljico Suzano 

Petek. Osnovnošolsko izobraževanje sta z odliko zaključila Aljaž Petrovič in Amadej Fridl. Župan jima je 

v svojem nagovoru čestital za vse dosedanje dosežke ter jima zaželel veliko uspehov pri nadaljnjem 

izobraževanju. Kot župan pa si želi, da se po končanem študiju vrneta v domači kraj in da s pridobljenim 

znanjem ter izkušnjami doprineseta k razvoju svojega kraja. Ob tej priložnosti sta prejela v spomin darilo. 

  Zapisala: ravnateljica OŠ Cirkulane-Zavrč, Suzana Petek 
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V podaljšanem bivanju so dejavnosti zelo raznolike, ustvarjalne, zabavne, sprostitvene in v veliki meri 

poučne.  Učenci so aktivni, radoživi, zvedavi … 

            

       

Marsikaj izdelujemo, opazujemo, se učimo. Z likovnimi izdelki krasimo 

naše panoje. Radi pojemo, plešemo, rišemo, pripovedujemo,  računamo, 

delamo domače naloge in raziskujemo. Poleg rajalnih iger obožujemo 

gibalne in družabno namizne. S plesnimi ali govornimi točkami 

sodelujemo na šolskih prireditvah. Učence spodbujamo, jim svetujemo, 

se dogovarjamo in sodelujemo. Učenci pridobivajo znanja in spretnosti, ki 

jih potrebujejo za uspešnejšo delo. Vsi se trudimo, da preživimo prijeten 

popoldanski čas. S  svojimi izdelki in iskrivimi idejami olepšamo šolske 

hodnike in jih naredimo prijaznejše … 

Učitelji OPB v Zavrču 

                            

OPB v Cirkulanah                                                     

PODALJŠANO BIVANJE 

 

PODALJŠANO BIVANJE 
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1.flip-flops            2.spade                      3. bucket                   4.swimming dress 

5.ball                     6.sandcastle             7. sand                       8. umbrella 

9.bubbles             10. sea                       11. starfish                 12. sunglasses 

13. clouds             14.cap                       15. lemonade             16. sky 

RAZGIBAJMO MOŽGANČKE …  

Za naše najmlajše … 

   

1. Match the words to the pictures. 
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LITERARNE DROBTINICE …  

MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA … 

Katera je tvoja najljubša knjiga? 

Kaj priporočaš? 

Kaj bereš? 

V mesecu aprilu so praznovale knjige. Ena od aktivnosti, ki se je v tem mesecu odvijala v šolski knjižnici,  

je bila izbor NAJLJUBŠE KNJIGE.   

Učenci od prvega do petega razreda so izbrali naslednje najbolj brane knjige: 

1. mesto: Andersenove pravljice 

2. mesto: Grimmove pravljice 

3. mesto: Živalske novice pisatelja Primoža Suhodolčana 

Zelo radi pa učenci berejo zgodbe Primoža Suhodolčana. Pozor, pravljice, Groznega Gašperja, zgodbe o 

Frančeku, Piko Nogavičko, Čudežno bolho Megi, zbirko Pet prijateljev, Matildo. Nekoliko mlajši pa 

posegajo po zbirki knjig Anica pisateljice Dese Muck. 

Učenci od šestega razreda naprej pa so izbrali naslednje knjige: 

1. mesto: Andersenove pravljice 

2. mesto: Kapitan Gatnik 

3. mesto: Dnevnik nabritega mulca, Blazno resno o šoli 

Učenci osmega in devetega razreda so letos najraje posegali po knjigi Krive so zvezde. Sedmošolci so v okviru 

projekta »Rastem s knjigo« prejeli knjigo z naslovom ISKANJE EVE. Gre za berljivo, pustolovsko, ljubezensko, 

lahko bi rekli celo potepuško pripoved, ki se godi v času poletnih počitnic. Knjiga je odlična priložnost za družinsko 

branje. 

Marica Zebec, šolska knjižničarka 

Učenci 4. a razreda so razmišljali o svojih trenutnih poklicnih željah 

TJAŠA Bratušek:  … farmacevtka, zato ker rada pomagam ljudem in sem rada v družbi ljudi. 

NELA Brlek:  veterinarka, ker me delo z živalmi veseli. Živali imam zelo rada. 

TAMARA Emeršič: …frizerka, ker doma rada delam frizure. 

TILEN Resman: … optik, ker mi je ta poklic zanimiv in optik skrbi za najobčutljivejši organ v našem 

telesu. 

SEBASTJAN Kokot: … avtoelektričar, ker mi je ta poklic zanimiv.  

JULIJA Maučič: …  igralka, zato ker mi je ta poklic zelo zanimiv in zabaven. Tudi moja babica je 

amaterska igralka in me je zelo navdušila. 
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v družbi »«malega Princa« je bilo zelo Prijetno … 

V torek, 22. 12. 2015, smo imeli predstavo z naslovom MALI PRINC, ki so jo predstavili štirje 

igralci iz Društva za boljši svet. To igro smo si ogledali učenci od do 9.razreda. Zdela se nam je 

zelo zanimiva, predstava je bila odigrana po naslovu svetovno znane knjige MALI PRINC. Mali 

princ je spoznal kar nekaj prijateljev. Ti prijatelji ga na začetku niso poznali in se jim je zdel 

čuden. Ampak  Mali princ si je hotel poiskati prijatelja, ki mu bi pomagal ozdraviti vrtnico, ki jo 

je imel na svojem planetu. Spoznal jih je kar nekaj; od športnika, čarodeja, zdravnice, otroka, itd. 

Na koncu so vsi hoteli pomagati in so se mu opravičili, da so bili takšni do njega.  Vse osebe so se 

spremenile; športnik ni bil več športnik, čarodej ni bil več čarodej … Meni osebno se  je predstava 

zdela zanimiva in poučna. Tretjo uro smo imeli delavnice s enim od igralcev. Višji razredi smo 

imeli različne teme, prisotne so bile tudi učiteljice. Pogovarjali smo se o različnih stvareh in 

igrali različne vloge. Bilo je prijetno in zanimivo. 

Žan Kornet,  9. b 

JESENSKA MAVRICA 
Jesen je kot mavrica, 
kot najlepša pravljica. 

To je takrat,  
ko sonce še enkrat zasije 

 in za oblake se skrije. 

 
 

Dežek malo nam škraplja, 
vse je temno in sivo, 

razen listje - se lepo lesketa. 
 

 

Rumeni, oranžni, rdeči in rjavi 
v gozdu listi se igrajo, 
ob vetrčku se lovijo,  

plešejo in veselo se smejijo. 
 

A ko močan veter pride, 
naredi bum in trčijo oblaki, 
takrat zapade prvi sneg in 

mavrice in pravljice je konec, 
ker k nam kmalu bela zima pride. 

 
KATARINA Golc, 6.a 

 

Zajčica Nika 

Nekoč je živela zajčica Nika, ki si je močno želela imeti prijatelje. Nekega dne je odšla na vrt, da bi si 

nabrala korenje. Na vrtu je videla še drugo zelenjavo. Takoj si je utrgala korenje, solato, repo, buče, 

paradižnik in še kaj. Nato so prišli še ostali zajčki. Mislila je, da so lisice, zato je zbežala domov. Doma 

si je naredila večerjo in odšla spat. Naslednji dan je spet šla na vrt. Nabirala je zelenjavo. Ponovno so 

prišli zajčki. Zajčica Nika se je spet prestrašila, a ni zbežala, ampak se je skrila. Potem je šla naprej in 

videla, da so to zajčki. Postali so prijatelji.                                                                             

Ela Obran, 3. a 

SKRIVNOSTNI KLJUČ (domišljijska pripoved) 

Nekega dne, ko sem se zbudila, sem na svoji mizi zagledala ključ. Bil je zlate barve in v obliki cvetlice. 

Mislila sem, da je to ključ od kakšne sobe, ampak ni bil. Odločila sem se, da bom ključ pokazala svoji 

prijateljici Zali. Hitro sem odhitela k njej. Zala je živela na gozdni jasi, zato sem jo prosila, naj pride v gozd. 

Vprašala me je, zakaj sem jo prosila, naj pride v gozd. Ko sem ji povedala, da je nekdo pri meni pustil ključ, 
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jo je takoj zanimalo več stvari o ključu. Ravno sem ji mislila pokazati ključ, ko je nekaj zašumelo v grmu. 

Za njim se je skrival majhen škrat. Na ves glas je zakričal, naj mu vrnem ključ. Vprašala sem ga, zakaj. Ko 

nama je škrat povedal,  kaj se je zgodilo s škrati, sem mu ga vrnila, ampak je bil zanj pretežak. Prosil naju 

je, če mu pomagava rešiti škrate iz kletke. Privolili sva. Škrat nama je povedal, da jih je v  kletko zaklenila 

hudobna čarovnica, ki živi v temačnem gradu. V ta grad še nikomur ni uspelo priti. No, tedaj smo se 

odpravili na pot. Dolgo smo hodili, ko smo prišli v deželo škratov. Ko smo prišli do kletke, je pred njo stala 

čarovnica. »Umakni se!«, smo vsi zakričali na en glas. Čarovnica se ni premaknila, ampak je v jezi še mene 

začarala v majhno deklico, ki ne more govoriti. Škrat pa se je spomnil, da ima čarovnica najraje na svetu 

svoje majhne mucke. Doma je imela črne, sive, oranžne mucke. Škrat je bil prebrisan, zato je odšel po njih. 

Ko jih je pripeljal, je čarovnica videla mucke, se raznežila in me odčarala. Kletka se je odprla in iz nje prišli 

rešeni škrati! Podarili so mi ključ, ki vodi v prečudovito deželo. Priredili smo zabavo, na katero smo 

povabili čarovnico in njene ljubke mucke. Imeli  smo tudi veliko trto, na kateri je pisalo VEDNO 

DOBRODOŠEL!  Z Zalo sva preživeli čudovit dan.  

                                                                                                                   Taja Štumberger, 4. a 

Ježek Milko 

Ježek Milko živi v Gorišnici in hodi v 2. razred. Tam ima veliko sošolcev, ki so njegovi prijatelji. 

Skupaj se igrajo in učijo. Milko v razredu najboljše bere, najraje pa sošolcem pripoveduje zgodbe. 

Po pouku vedno odhiti domov. Med potjo pa si nabere jabolka in hruške. Ko pride domov, poje 

jabolko, potem pa gre počivat, ker je utrujen od pouka. Ko si odpočije, naredi nalogo in si pripravi 

torbo. Nato se gre igrat s prijatelji. Najraje se igrajo skrivalnice v listju. Ko se znoči, pride na večerjo 

in poje sladko hruško. Potem odhiti v posteljo in pred spanjem prebere svojo najljubšo pravljico. 

Nato sladko zaspi.                                                                                                          

Lena Golavšek, 2. a 

VEVERICA KUHARICA 

Staro drevo v daljavi stoji, 

v njem mala veverica živi. 

Kuha in peče, da se kadi,  

z njene kuhinje  prav slastno  diši. 

Piškoti in torte - to so stvari, 

 ki hočemo jih poskusiti vsi.                                                                                                  Staša Fridl, 2. a 

 

PRIJATELJ 

Moja najboljša prijateljica je Lana. Poznava se že od tretjega leta. Doma ima veliko živali. Najino 

prijateljstvo živi zato, ker se ne žaliva. Skupaj sva hodili v vrtec in velikokrat sem prespala pri njej. Midve  

sva prijateljici, čeprav sva si zelo različni, tudi po velikosti. Imava veliko razlik, sva pa si tudi podobni. 

Hodiva v isti razred, na isto šolo. Skupaj bova vse do konca osnovne šole. Vedno bova prijateljici! 

 

Neja Kelc, 4. c 
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MOJI OBČINI ZA PRAZNIK – PrvošolČKI IZ CIRKULAN 

- želim, da bi bili vsi ljudje v naši občini veseli, razigrani in bi se imeli radi (Nikita) 

- naša občina je zelo lepa, imamo veliko prostora in svežega zraka (Tibor) 

- želim si, da bi se imeli v naši občini vsi lepo in se dobro razumeli; rad bi se ji tudi zahvalil za 

lepo nogometno igrišče, kjer lahko igram nogomet (Teo) 

 

- želim si, da bi bila občina taka kot je, ker je lepa; želim si tudi, da bi župan in vsi ljudje 

občino spoštovali;  za naše lepe gozdove želim, da bi ostali čisti ( Vito) 

- želim si, da bi se vsi imeli radi, da bi radi hodili v šolo in se pridno učili (Maja) 

- želim si, da bi vsi ljudje veselo praznovali praznik občine (Ana Marija) 

 

- želim si, da bi bili vsi ljudje, ki tu živijo, srečni in veseli (Lana) 

- želim si, da ne bi nikoli podrli mojega prvega doma, ker sem tam preživela otroštvo; všeč mi 

je, da imamo lepo, veliko igrišče, kjer lahko gledamo nogomet in se igramo (Lucija) 

- vesela sem, da imamo kombi, ki nas vozi v šolo; v šolo rada hodim (Đuli) 

 

- želim, da bi imeli  lepe hiše in lepe rožice, da bo v našem kraju vse lepo  (Emanuel) 

- želim si, da bi bili vsi srečni, veseli in bi lepo praznovali; vesel sem, da se v šolo lahko vozim s 

kombijem (Patrik) 

- želim si, da bi se vsi imeli radi in si pomagali pri delu; vesel sem, da imamo šolo, kjer se 

učimo, igramo in gremo na dobro kosilo (Matic) 

 

- želim si, da bi bili vsi veseli, zdravi, veliko delali in bi imeli v občini tudi veliko zdrave hrane   

(Žiga) 

- želim, da bi bili vsi srečni, veseli in da se grad Borl ne bi nikoli porušil (Miha) 

- želim si, da bi v naši občini imeli veliko igral za otroke  (Sara) 

 

- želim si, da bi dobro skrbeli za našo okolico šole in za toploto naše šole (Alex) 

- na naši občini so zelo prijazni, ker lepo skrbijo za našo šolo in za igrišče,  

                                                                                                       kjer igramo nogomet  (Marsel) 

 

Želiva, da občina in šola še naprej hodita z roko v roki v dobro vseh naših otrok!  

Učenci 1. a razreda z učiteljico Dragico Kolednik in vzgojiteljico Silvo Meznarič 
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Barve imajo močan vpliv na nas in prinašajo posebno energijo 

… Tudi življenje ni črno-belo, je v vseh mogočih barvah, odtenkih 

… KAKŠEN POMEN SE SKRIVA V NJIH? 

*MODRA: pomeni harmonijo, umirjenost 

*RDEČA: pomeni temperament, toplino 

*RUMENA: pomeni navdih, veselje 

*ZELENA: pomeni sproščenost, pozitivnost 

*VIJOLIČNA: pomeni nečimrnost, skromnost 

ŽELIMO VAM BARVITO POLETJE! 

 

 

 

 

 


