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Draga šmarška mularija, 

tako kot vsak mesec junij, na pragu velikih obetov dolgega, vročega poletja, se tudi tokrat počasi 
izteka letošnje šolsko leto. A tokrat povsem drugače! Ni se spremenil le svet okoli nas, spremenili 
smo se tudi in predvsem mi sami. Kako drugačni smo in kako drugačen je svet kot na brezskrbnem 
septembrskem začetku, vidim in občutim, ko vas opazujem, se pogovarjam z vami in delim te zadnje 
letošnje skupne trenutke pod našim smejočim se sončkom. Hvaležen sem zanje in tako kot jaz in vaši 
učitelji ste si jih 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 ste se počasi, razred za razredom vrnili v šolo. 
Zame ni lepšega zvoka, kot je vaš smeh, ki je napolnil učilnice in šolske hodnike. Hvaležen sem, da 
bomo šolsko leto zaključili skupaj, čeprav drugače in drugačni.  

Dragi naši šolarji, v času od petka, 13. marca, ko so se za 9 tednov tako kot vsa zaprla tudi vrata 
naše šmarške šole, ste tudi in predvsem vi občutili in doživeli spreminjanje sveta, tudi vas so se 
dotaknili in vas spremenili strah, nemoč, stiske osamljenosti, odrezanosti od prijateljev, sošolcev, 
sorodnikov. Pogumno ste se s pomočjo svojih ljubečih staršev spopadli z nepoznanimi razmerami in 
se prilagodili hitreje in bolje, kot smo si odrasli sploh lahko predstavljali. Čestitam vam za vaš pogum, 
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. 
Svet, ki se je to pomlad ustavil, se je ustavil za nas in tudi za to, da najdemo ta čas.  

Tako vam, draga šmarška mularija, čestitam, da ste uspešno zaključili to nenavadno in posebno 
šolsko leto in predvsem, da ste zrasli ne le navzven, temveč predvsem navznoter. Ponosen sem, 
ker ste pokazali toliko potrpežljivosti in razumevanja ob vsem, za kar so vas prikrajšali predpisani 
ukrepi, saj ste poleg vsega ostali še brez ekskurzij, tečajev, šole v naravi, zaključnih srečanj in 
druženja. 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 skupnih devetih let. Želim vam, da vas na vseh vaših poteh vedno ujamejo tisti in tisto, 
kdor in kar lahko obogati vaše življenje, naj pa vam čim večkrat uspe uiti vsemu slabemu in 
neprijetnemu, s čimer vas bo življenje preizkušalo. Včasih pa se preprosto pustite ujeti, naj vas 
življenje preseneti.  



Tako kot nas je vse življenje presenetilo in zaznamovalo 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. 

Moja velika in iskrena zahvala pa ob iztekajočem se letošnjem 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. Čez noč smo bili postavljeni pred nove izzive v nam vsem nepoznanih 
razmerah. Požrtvovalno ste se lotili učenja dela z novimi orodji, od doma ste delali praktično vse 
dneve in nemalokrat noči,  vzpostavili ste vsakodnevno komunikacijo z učenci, starši, na 
videokonferencah ste delili svoje izkušnje, nove predloge, ideje, izboljšave. Iskreno se vam zahvaljujem 
za vse vaše požrtvovalno delo, vzpodbude in pomoč, ki ste jo delili,   hvala vam za vašo 
potrpežljivost, vztrajnost, zagnanost, optimizem, dobro voljo in ljubezen, ki jo premore le predanost 
do učiteljskega poklica, ki prerašča v  življenjsko poslanstvo. 

Vsem vam, draga šmarška mularija, spoštovani starši, cenjeni sodelavke in sodelavci, želim, da se 
prepustite, da vas prihajajoče poletne počitnice presenetijo s čim lepšimi dogodivščinami, drobnimi 
skrivnostmi in nepozabnimi doživetji. Obogateni z vsem, kar smo doživeli in se naučili v preteklih 
posebnih okoliščinah, pa bomo lahko jeseni skupaj zavrteli svet na naši šoli še na bolje. 

Vse dobro vam želim, 

                                                                                                                                              

                                                                       ravnatelj Bojan Juras 

 

 

 

c a n j d s c a n  

 
 



UTRIP PRVEGA ŠOLSKEGA DNE  
 

2. septembra je v novo šolsko leto vstopilo 319 učencev od 1. do 9. razreda. Prvič je šolski prag 
naše sončne šole v spremstvu staršev prestopilo 30 prvošolčkov. Sprejeli so jih ravnatelj Bojan 
Juras, svetovalna delavka Irena Sobočan ter razredničarki Anja Zajamšek in Jerneja Žagar z 
vzgojiteljico Tino Lončarič in učiteljico podaljšanega bivanja Blažko Žibret. Po prisrčnem kulturnem 
programu, ki ga je pripravila učiteljica Andreja Škruba z učenci, so prvošolčki spoznali svoja razreda, 
kjer so jih čakala priložnostna darilca in sladko presenečenje.  

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTI 
PROJEKT PEŠBUS 
V šolskem letu 2019/2020 je na naši šoli do koronskih časov vozil Pešbus. Vodja tega projekta je bila 
učiteljica Jerneja Žagar. Učenci so ob organiziranem spremstvu v šolo prihajali peš po dveh progah. 
In sicer iz Rečice ob Paki in iz centra Šmartnega. 

Dokazano je, da ima takšno spodbujanje rekreacije učencev več prednosti. Učenci, ki v šolo hodijo peš, 
so v povprečju vsak dan fizično aktivni več časa in so bolje telesno pripravljeni kot otroci, ki se v 
šolo vozijo. Prav tako pešbus spodbuja osebnostni in socialni razvoj otrok, saj ti razvijajo neodvisnost, 
krepita se njihov občutek odgovornosti in zavest o lastnih zmožnostih. Otroci s premagovanjem 
krajših razdalj v okolju, ki ga poznajo, postopoma osvajajo prometne predpise in pravila vedenja ter 
postajajo suvereni udeleženci v prometu. Z zgodnjim razvijanjem zdravih navad, kot je pešačenje, 
vzgajajo ozaveščene posameznike z zdravim in okolju prijaznim življenjskim slogom. Zato s Pešbusom 
nadaljujemo tudi v prihodnjem šolskem letu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRALNI PROJEKT JUNAKI PREŽIHOVIH DEL 
 

V šolskem letu 2019/2020 so v bralnem projektu Junaki Prežihovih del 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, s čimer se je povezoval 
tudi republiški projekt POGUM, v katerega je kot implementacijska šola vključena tudi OŠ bratov 
Letonja. 

Novost letošnjega bralnega projekta se je nanašala na aktualizacijo del Lovra Kuharja-Prežihovega 
Voranca. 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 s kulturnim dnem 7. februarja 2020 in podelitvijo bralnih priznanj.  

                                                                    Vodja projekta: Petra Vnuk 

 

BUČNI POZDRAV JESENI 
 

V soboto, 5. 10. 2019, se je v Martinovi vasi odvil že tradicionalni Bučni pozdrav jeseni. Na prireditvi, 
ki jo organizira Turistično društvo Šmartno ob Paki, že tradicionalno sodelujejo tudi učenci razredne 
stopnje naše šole z mentoricami. Predstavili so se s prekrasnimi jesenskimi  izdelki. Tako so nastale 
jesenske lutke na kuhalnicah, večnamenske škatlice in strašljive buče. Obiskovalci Martinove vasi so 
bili nad izdelki navdušeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIKLAVŽEV SEJEM 
V petek, 29. novembra 2019, sta naša šola in vrtec izvedla tradicionalni, letos že 18. Miklavžev 
sejem. Na dobrodelnem sejmu, katerega vodji sta bili učiteljici Polona Pečnik in Tina Lončarič, so 
ponudili najrazličnejše izdelke, ki so jih naredili naši učenci z učitelji ter vzgojiteljice vrtca, med drugim 
tudi adventne venčke, hiške, posode in vaze iz dasmase, Miklavževe svečnike in lučke, najrazličnejše 
voščilnice, dišeče obeske, kopalno sol, stenske dekoracije, okraske za novoletne jelke, vrečke s sivko, 
kremo za roke, novoletne angelčke, izdelke iz lesa in stekla, dišeče sveče, otroške vzglavnike, 
snežene krogle, obešalnike za ključe, ročne lutke, slastne tortice na palčkah, Miklavževe medenjake, 
namizne dekoracije. Z nakupom izdelkov se je prispevalo v šolski sklad »Z roko v roki«. Poleg 
izdelkov je bilo za obiskovalce na voljo tudi pecivo, ki so ga spekle učiteljice. Zelo uspešno pa sta bila 
izvedena tudi praznični srečelov ter posebna in izjemna športna loterija, ki je navdušila in razveselila 
navzoče. Poleg kulturnega programa, v katerem so sodelovali naši učenci deklamatorji, plesalke in 
člani otroškega ter mladinskega pevskega zbora, zanimive igre Snežak, je vse otroke razveselil tudi 
prihod sv. Miklavža. Miklavžev sejem je hkrati pomenil prijeten vstop v čarobni decembrski čas, poln 
veselja, pričakovanj in prazničnih radosti. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POD ŠOLSKIMI KOŠI 
 

V telovadnici OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki odvijal tradicionalni košarkarski turnir Pod šolskimi 
koši, katerega pobudnik in organizator je ravnatelj Bojan Juras, na njem pa se vsako leto pomerijo 
vaške skupnosti. Letošnji je bil že 15. po vrsti, udeležile pa so se ga štiri ekipe, in sicer domača ekipa 
Šmartno ob Paki, ekipi Podgora in Skorno ter združena ekipa Gavce-Slatina. Kljub temu da je prijetno 
sobotno popoldne potekalo v duhu starega reka, da ni pomembno zmagati, ampak je pomembno 
sodelovati, so se tekme na šolskem parketu v Šmartnem ob Paki odvijale v borbenem športnem duhu, 
najbolj zanimivo pa je bilo zagotovo v končnici turnirja. V tekmi za 3. mesto je ekipa Šmartnega ob 
Paki premagala ekipo Podgore, napeto finalno igro pa sta odigrali združena ekipa Gavce-Slatina in 
ekipa Skornega. Slednja je pokazala največ košarkarskega znanja in tako zmagala ter osvojila največji 
spominski pokal, ki ga je prejela iz rok šmarškega ravnatelja, čestital pa jim je tudi podžupan občine 
g. Janko Avberšek. 

 

 
 

 

 



PRIJATELJI IZ NOVEGA SELA 
9. novembra, je v Martinovi vasi potekala kulturna prireditev, ki so jo pripravile učiteljice Suzana 
Zabukovnik, Suzana Daničič in Blanka Rotovnik, nastopali pa so učenci naše šole, in sicer veliko 
število recitatorjev, CICI zbor in otroški pevski zbor, plesalke pod vodstvom mentorice Judite 
Kolenc, sodelovali pa so tudi učenci glasbene šole Fran Korun Koželjski. Prisrčen program je 
zaokrožil nastop naših srbskih prijateljev, ki so v okviru svoje folklorne skupine Novoselac prikazali 
srbski narodni ples. Nastop učencev je spodbujal tudi ravnatelj šole Bojan Juras in množica 
obiskovalcev, ki so prav vse nastopajoče nagradili z bučnim aplavzom. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPAJ NAM JE LEPŠE 
 

V sklopu projekta Skupaj nam je lepše so naši petošolci obiskali Dom za varstvo odraslih Velenje. Za 
varovance doma so pod mentorstvom učiteljice Suzane Zabukovnik pripravili zanimiv kulturni 
program in za njih izdelali voščilnice. Zaželeli so jim čarobne praznike in veliko zdravja v letu 2020. 

 



SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST 
 

V šolsko skupnost učencev je bilo sprejetih 30 naših prvošolcev. Najprej sodelovali v zanimivih 
delavnicah, pripravljenih za njih, nato pa so si na sami prireditvi ogledali igrico Pikapolonica v izvedbi 
Mini gledališča. Prvošolce je spodbudno nagovoril ravnatelj Bojan Juras, nato pa so svečano zaobljubili 
in podpisali zaprisego, da bodo spoštovali pravila naše šole. V dar so prejeli kapo z motivom našega 
smejočega se sončka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI TER 
ZADNJI DAN POUKA 
 

23. decembra, je bil na naši šoli prav poseben dan. V avli je potekala svečana proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, na kateri sta spregovorila ravnatelj šole Bojan Juras in podžupan občine 
Šmartno ob Paki Janko Avberšek. Na prireditvi, ki sta jo organizirali učiteljici Jerneja Žagar in 
Blanka Rotovnik, so sodelovali mladinski pevski zbor ter Neža Mandelc s klavirjem, solo točki je 
zapela učenka Neja Rabuza, izkazali so se tudi recitatorji, poleg povezovalcev programa Eme Holešek 
in Mateja Jagra še devetošolca Vida Ramšak in Oskar Hudolin ter kvartet prvošolcev. Učence je 
obiskal tudi stari dobri dedek Mraz in jim prinesel sladke skrivnosti. Učenci so nekaj časa preživeli 
tudi po razredih s svojimi razredniki, nato pa so se razveselili tudi nastopa glasbene skupine 
Žverce, ki prihajajo z OŠ Griže. Dan je minil v prijetnem, zabavnem in veselem predprazničnem 
vzdušju. 

 
 

 

 



OTROŠKI PARLAMENT 
 

Učenci Vida Ramšak, Manca Poberžnik, Oskar Hudolin, Tadej Kumer, Matej Jager, Tiana Milenković, 
Luka Polak Rožič in Andraž Centrih so pod vodstvom mentorice šolske skupnosti Tanje Kolšek 
sodelovali na Medobčinskem otroškem parlamentu, ki je potekal na temo Moja poklicna prihodnost v 
sejni dvorani Mestne občine Velenje. Naši učenci so se odlično izkazali. Tadej Kumer, Vida Ramšak in 
Matej Jager so bili izbrani za sodelovanje na Regijskem otroškem parlamentu.  

 

ODPADEK NAJ NE BO SAMO ODPADEK 
V okviru projekta Odpadek naj ne bo samo odpadek, pri katerem so sodelovali tudi naši sedmošolci, 
so učenke Živa Kovač, Zala Pirc, Tajda Ramšak, Julija Glojek in Tiana Milenković za svoj izdelek – 
obešalnik za nakit – prejele nagrado. 

 

ZAME ODPAD, ZATE ZAKLAD 
Pri projektu Zame odpad, zate zaklad so sodelovali učenci od 1. do 9. razreda. Namen akcije je bila 
izmenjava družabnih iger, kart, albumov s sličicami, manjših športnih iger in originalnih računalniških 
ali video igric. Bistvo izvajanja projekta, ki sta ga vodila učitelja Matej Ocvirk in Lidija Novak, je bilo, 
da se učenci pri zamenjavi predmetov čim več družijo, se pogovarjajo in razvijajo socialni odnos. 

 

PETOŠOLCI NA GOLTEH – PROJEKT NAUČIMO SE SMUČATI 
V okviru projekta 
Naučimo se smučati so 
petošolci popoldneve 
preživljali na Golteh, kjer 
so urili svoje smučarske 
spretnosti. Namen 
projekta je, da se 
seznanijo z 
najrazličnejšimi panogami 
smučanja in svoje znanje 
praktično nadgradijo.  

 



 

OBČINSKA PRIREDITEV OB POČASTITVI SLOVENSKEGA 
KULTURNEGA PRAZNIKA  
6. februarja 2020 je v Kulturnem domu Šmartno ob Paki potekala občinska proslava v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika v organizaciji naše šole. Prireditev, na kateri so sodelovali številni 
učenci, je temeljila na prepletu del znanih slovenskih literatov Franceta Prešerna in Lovra Kuharja – 
Prežihovega Voranca. Idejno in tematsko sta prireditev zasnovali mentorici Petra Vnuk in Katarina 
Čokl, glasbeno pa učiteljica Blanka Rotovnik. Gostje prireditve so bili Denis Trap, Moški pevski zbor 
Franc Klančnik in Leon Kreft, Folklorna skupina Oljka ter Trobilni ansambel Glasbene šole Fran 
Korun Koželjski. Program sta povezovala devetošolka Vida Ramšak in petošolec Nace Kovač. 
Vodje: Petra Vnuk, Blanka Rotovnik in Katarina Čokl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMOVINSKI PROJEKT 
 

Tudi v tem šolskem letu smo na šoli nadaljevali z domovinskim  projektom Domovina zate, zame, za 
nas.  
 
Domovinski dan smo izvedli v sklopu skupnega kulturnega dne v ponedeljek, 22. junija 2020.  
 

Učenci so spoznali delček naše čudovite domovine - Slovenije. Odkrivali so arhitekturne, literarne, 
glasbene, kulinarične in naravne znamenitosti Slovenije. 

Uživali so v ogledu slovenskega filma. 

Dan smo zaključili s starimi družabnimi igrami v okolici šole. 

Domovinski projekt na šoli povezujemo tudi z republiškim projektom Pogum. 

Domovinska vzgoja podeli smisel in zavedanje o pomembnosti lastnega kulturnega prostora naroda in 
njegove zgodovine ter posameznikove  pripadnosti  narodu in kulturi. 

Domovina  vključuje  vrednote,  čustva in ponos.  

Učence želimo vzgajati v ljubezni  do domovine.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSEŽKI NAŠIH UČENCEV 
 

ŠPORT 
 

Ekipno tekmovanje v atletiki v Velenju – 19.9.2019 

Gal Golob  – 1. mesto  v teku na 300 m,  
Mojca Kočnik Točaj in Tadej Kumer – 2. mesto v teku na 300 m,  
Živa Matjaž – 2. mesto v teku na 60 m,  
Matej Jager – 4. mesto v teku na 1000 m.  
 

Medobčinsko tekmovanje  

Nogomet starejši dečki: 4. mesto 

Košarka starejše deklice: 3. mesto 

Košarka starejši dečki: 3. mesto 

Košarka mlajši dečki: 3. mesto 

Odbojka starejše deklice: 2. mesto 

Odbojka starejši dečki: 5. mesto 

 

Tekmovanje v streljanju z zračno puško 

Lovro Kočevar Ribič: 3. mesto 

Ekipno (Nik Prauhart, Luka Zupan in Toni Zupan): 1. mesto 

 

ŠAH 
Na osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha Šoštanj je v torek, 3. decembra 2019, potekalo področno 
tekmovanje v šahu. Udeležili so se ga tudi naši učenci z mentorjem Andrejem Novakom.  

1.  mesto: Tibor Malbašić Vodovnik  
4.  mesto:  Jonatan Juras, Luka Suljić 
6. mesto: Luka Zupan 



8. mesto: Toni Zupan 
9. mesto: Žiga Volk 
 

 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA 
BRONASTO PRIZNANJE 

1. razred: Luka Podbrežnik, Miha Jug, Mija Trebičnik, Žan Hribar, Anej Zupan Rehar, Ajda Lekše, 
Sara Leskovšek, Dimitrios Loukeris In Alea Saramati. 

2. razred: Zala Mljač, Nika Jelen, Lars Cotič, Tia Brezovnik, Tine Hrastnik, Gašper Krajnc, Aljaž 
Pačnik, Nika Drofelnik, Nina Rant, in Nik Šibanc. 

3. razred: Maj Ježovnik, Anže Golčman, Kiri Medved, Sara Jereb, Jonatan Juras in Jure Mandelc. 

4. razred: Ela Prauhart, Jure Rosenstein, Luka Zupan, Urška Veberič in Zoja Zager. 

5. razred: Sara Golčman, Klara Klinc, Urban Grm, Jože Kovač, Jošt Sem in Matic Kačičnik. 

6. razred: Gabrijel Hertarić. 

7. razred: Eva Herlah. 

8. razred: Luka Poprask. 

9. razred: Živa Matjaž, Neža Centrih in Manca Poberžnik. 

 

LOGIKA 
 

Tekmovanje iz logike poteka na dveh stopnjah (šolsko in državno). 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 106 učencev od 1. do 5. razreda in 27 učencev od 6. do 9. 
razreda.  

 

BRONASTO PRIZNANJE  

1. razred: Benjamin Babič, Ajda Lekše 

2. razred: Tia Brezovnik, Nika Šumečnik, Niko Švarc, Evelyn Kaker, Tine Hrastnik, Nik Pauhart, 
Zoja Šumah, Nuša Poprask, Nina Rant, Lovro Mogu, Pika Puncer, Aljaž Pačnik, Vid Veredič, Nika 
Jelen, Neja Kovačič, Aljaž Ločičnik, Gašper Kranjc, Lars Cotič, Neli Kolednik, Anna Puc 



3. razred: Anže Golčman, Tibor Malbašič Vodovnik, Kiri Medved, Lara Berložnik, Manca Blatnik, 
Jakob Peer, Jure Mandelc, Jonathan Juras, Zoja Vidmar, Maj Ježovnik, Sara Jereb 

4. razred: Ela Pauhart, Jure Rosenstein 

5. razred: Sara Golčman, Lana Zora Janžovnik, Špela Ramšak, Jošt Sem 

6. razred: Luka Zapušek 

7. razred: Andraž Centrih, Maks Peršič 

8. razred: Luka Poprask 

9. razred: Vida Ramšak, Živa Matjaž, Manca Poberžnik 

Državnega tekmovanja, ki je potekalo na OŠ Rečica ob Savinji so se udeležile tri učenke 

Vida Ramšak, Živa Matjaž in Manca Poberžnik. 

 

SREBRNO PRIZNANJE 

9. razred: Živa Matjaž (Mentor: Boštjan Ketiš) 

 

 

ASTRONOMIJA 
 

BRONASTO DOMINIKOVO PRIZNANJE 

7. razred: Jurij Napotnik. 
8. razred: Nik Pirečnik, Mitja Vončina. 
9. razred: Jure Zapušek, Manca Poberžnik, Marko Kolar in Vida Ramšak. 
 

SREBRNO DOMINIKOVO PRIZNANJE 

9. razred: Manca Poberžnik, Marko Kolar in Jure Zapušek 

(Mentor: Boštjan Ketiš) 

 

 



FIZIKA 
 

Tekmovanje iz fizike poteka na treh stopnjah (šolsko, področno, državno). 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo osem učencev osmih razredov in deset učencev devetih 
razredov.  

 

BRONASTO PRIZNANJE  

8. razred:  Luka Poprask in Nik Pirečnik. . 

9. razred:  Manca Poberžnik, Marko Kolar, Jure Zapušek, Gal Golob in Tadej Kumer. 

 

Na področno tekmovanje so se uvrstili Luka Poprask, Nik Pirečnik, Manca Poberžnik, Marko Kolar in 
Jure Zapušek. (Mentor: Boštjan Ketiš) 

 

Zaradi epidemije Covid-19 je tekmovanje na višjih stopnjah odpadlo in se je zaključilo na šolski ravni. 

 

 

BIOLOGIJA 
SREBRNO PROTEUSOVO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU 

9. razred: Neža Centrih in Nika Kačičnik (mentorica: Damjana Modrijan) 

 

KEMIJA 
 

BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE  

9. razred: Neža Centrih, Manca Poberžnik in Vida Ramšak. 

 

(Mentorica: Nataša Kos Vranešević) 

 



ZGODOVINA 
V torek, 3. decembra 2019, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju zgodovine. Udeležilo se ga je 10 
osmošolcev in devetošolcev.  

 

BRONASTO PRIZNANJE 

9. razred:  Nika Kačičnik, Matej Jager, Gal Golob in Vida Ramšak.  

 

SREBRNO PRIZNANJE 

9. razred: Nika Kačičnik  (Mentor: Matej Ocvirk) 

 

 

GEOGRAFIJA 
 

Šolskega tekmovanja iz geografije se je udeležilo deset osmo- oziroma devetošolcev. Na območno 
tekmovanje učenki Manca Poberžnik in Vida Ramšak.  

 

SREBRNO PRIZNANJE 

9. razred:  Manca Poberžnik in Vida Ramšak (Mentor: Zoran Habot)  

 

 

VESELA ŠOLA 
 

BRONASTO PRIZNANJE 

4. razred: Amadeja Kocuvan, Nino Berložnik. 

5. razred: Joštu Sem, Matic Kačičnik, Blaž Poprask, Ana Herlah, Lana Zora Janžovnik, Bleorat 
Thaqi.  

6. razred: Maša Mandelc, Luka Zapušek, Domen Prauhart, Vita Sovič 

9. razred: Jure Zapušek, Vida Ramšak.  



Jošt Sem se je uvrstil na državno tekmovanje. 

                                            Mentorici: Suzana Daničič, Kristina Jazbinšek Vovk 

 

SLOVENŠČINA 
 

V torek, 12. novembra, je potekalo šolsko Cankarjevo tekmovanje za učence od 4. do 9. razreda. 
Udeležilo se ga je 61 učencev, zadostno število točk za bronasto priznanje pa jih je doseglo 24, 

BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE 

4. razred: Urška Veberič, Jakob Remenih, Jure Rosenstein in Luka Zupan 

5. razred:  Sara Golčman, Hana Simonič, Matic Kačičnik, Luka Obal in Tjaša Volk 

6. razred: Anže Polovšak, Tjaša Hudournik in Luka Zapušek. 

7. razred:  Zala Pirc, Luka Polak Rožič, Andraž Centrih, Ožbej Ramšak in Kaja Rusmir  

9. razred:  Vida Ramšak, Neža Centrih, Jure Zapušek, Gal Golob, Oskar Hudolin, Nika Kačičnik in 
Živa Matjaž. 

 

SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE 

9. razred: Vida Ramšak, Neža Centrih   (Mentorica: Katarina Čokl) 

 

ANGLEŠČINA – 8. razred 
 

21. 10. 2019 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika.  Udeležilo se ga je 9 
učencev. Učenka 

ANGLEŠČINA – 9. razred 
 

Tekmovanje iz angleščine poteka na treh stopnjah (šolsko, regijsko, državno). Šolskega tekmovanja, ki 
je potekalo 14. 11. 2019, se je udeležilo11 učencev devetih razredov. 

BRONASTO PRIZNANJE 



Bronasto priznanje so dobili Oskar Hudolin, Vida Ramšak, Živa Matjaž, Sara Germ in Marko Kolar. 
Vseh pet se je uvrstilo na regijsko tekmovanje, ki je potekalo na OŠ KDK Šoštanj. 

 SREBRNO PRIZNANJE 

9. razred: Živa Matjaž in Vida Ramšak  (Mentorica Blanka Slemenšek). 

 

NEMŠČINA 
 

21. novembra 2019 je potekalo šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika. Udeležilo se ga je osem 
devetošolcev, ki se nemščino učijo kot izbirni predmet.  

 

BRONASTO PRIZNANJE 

Bronasto priznanje sta dosegla Gal Golob in Jure Zapušek (9. razred). 

  

NATEČAJ PRAZNIČNA VOŠČILNICA 
Na 16. natečaju Praznična voščilnica, ki ga je organiziral Muzej Velenje, si je nagrado za svojo 
voščilnico prislužila učenka Zala Golob (mentorica Tanja Kolšek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ V SLOVENJ GRADCU 
 

Za svoje likovne izdelke na temo Igraj se z mano so prejeli priznanja učenci Eva Lekše, Lan Pilih in 
Špela Ramšak, katerih mentorici sta bili Lidija Novak in Blažka Žibret.  

 

19. BIENALE OTROŠKE GRAFIKE V ŽALCU 
 

SREBRNO PRIZNANJE  

Gabrijela Cukjati (8.razred) in Matic Kačičnik (5. razred). 

Mentorica: Lidija Novak 

 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 
 

BRONASTO PRIZNANJE 

Eva Herlah, 7. razred  

 

MEDNARODNO RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE BOBER  
 

Šolskega tekmovanja Bober se je letos udeležilo kar 281 učencev in učenk naše šole. Učenci od 2. 
do 5. razreda so tekmovali v pisni obliki tekmovanja, učenci od 6. do 9. razreda pa v elektronski 
obliki tekmovanja. Učenci od 6. do 9. razreda se lahko uvrstijo na državno tekmovanje, kjer se 
zberejo le najboljši »bobri« Slovenije. Skupaj so učenci in učenke osvojili kar 90 bronastih priznanj. 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 

Luka Poprask  

 

 



MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ ŠALEŠKE DOLINE 
 

Šestošolci Lucija Kocuvan, Domen Prauhart in Lovro Kočevar Ribič so pod vodstvom mentorja 
Mateja Ocvirka izdelali raziskovalno nalogo z naslovom PRIIMKI OŠ ŠMARTNO OB PAKI NEKOČ 
IN DANES s področja družboslovja v projektu Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline. 

 

V okviru 37. gibanja Mladih raziskovalcev za razvoj Šaleške doline so prejeli bronasto priznanje. 
Naloga je bila uvrščena na državno tekmovanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZISKOVALNA  NALOGA KOMISIJE ZA DELO ZGODOVINSKIH 
KROŽKOV  ZPMS 
 

Člani zgodovinskega krožka so izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Poklici v Šmartnem ob Paki 
nekoč in danes in zanjo prejeli zlato priznanje. Avtorji naloge so devetošolci Neža Centrih,  Matej 
Jager, Florjan Satler, Vida Ramšak in Maša Urleb. 

                                                   Mentorja: Marija Vodovnik, Boštjan Ketiš 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA 
 

Devetošolci Živa 
Matjaž, Marko Kolar in 
Florjan Satler so z 
mentorico Marijo 
Vodovnik v petek in 
soboto, 26. in 27. 
septembra, sodelovali 
na  46. Mali 
Napotnikovi kiparski 
koloniji v Velenju. Za 
izdelan kip PREKLETA 
KAČA so prejeli 1. 
nagrado, saj se je 
njihovo delo najbolj 
približalo delu in liku kiparja Ivana Napotnika. Njihovo delo je razstavljeno v Galeriji Male Napotnikove 
kiparske kolonije v vili Rožle v Velenju. 



TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 
 

SREBRNO PRIZNANJE 

Na letošnjem razpisu Turizmu pomaga lastna glava, katerega naslov je bil Festival naj bo!, je ponovno 
sodelovala tudi naša šola. Učenci Vida Ramšak, Matej Jager, Ema Holešek, Jan Pavel Pungartnik in 
Florijan Satler so se pod mentorstvom učiteljic Jerneje Žagar in Lee Stiplovšek soočili z izzivom 
priprave festivala. Poimenovali so ga 1. šmarški eko festival, ideja pa je temeljila na t. i. zero waste, 
kar pomeni, da bi poskrbeli za kar najmanj odpadkov.  

 

 

BRALNA IN EKOBRALNA ZNAČKA 
 

Bralna in ekobralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k branju, jim olajša in polepša stik 
s knjigo in jim pomaga, da se spoprijateljijo z njo. 

Osnovni cilj bralne in ekobralne značke, tj. širiti ljubezen do knjig, da bi tako učenci ob spoznavanju 
sveta besedne umetnosti postali redni bralci in to ostali tudi kasneje v življenju, je bil dosežen. 

 

Učenci so v okviru bralne značke morali prebrati 4 prozna leposlovna dela in 1 pesniško zbirko (1 
pesem so se naučili na pamet), v okviru ekobralne značke pa 1. triletje: 2-3 besedila z ekološko 
tematiko, 2. triletje: 2-3 besedila in poljudnoznanstveni članek z ekološko tematiko, 3. triletje pa 2-3 
besedila in strokovni članek z ekološko tematiko.  



V tem šolskem letu je bralno značko opravilo 209 učencev (od tega je 11 Zlatih bralcev), ekobralno 
značko pa 184 učencev. 

 

PRIZNANJE ZA OSVOJENO BRALNO ZNAČKO VSEH DEVET LET 
ZLATI BRALCI 2019/20

 

Jure Zapušek 

Neža Centrih 

Vida Ramšak 

Tadej Kumer 

Nika Kačičnik 

Živa Matjaž 

 

Sara Aplinc 

Florjan Satler 

Manca Poberžnik 

Sara Mandelc 

Aneja Hudournik 

 

 

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 
 

Učenci od 4. do 9. razreda so v šolskem letu 2019/20 sodelovali na tekmovanju Bookworms – bralno 
tekmovanje 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 88 učencev. 

Priznanja so prejeli:  

4. razred: Zoja Zager, Luka Sluljić in Tajda Vajngerl. 

5. razred: Jošt Sem, Blaž Poprask, Sara Golčman, Bleorat Thaqi, Nika Glušič, Špela Ramšak, Urban 
Grm, Klara Klinc, Žiga Golob, Hana Satler, Luna Škruba, Tjaša Volk, Nace Kovač, Dejan Boyko, Lana 
Zora Janžovnik in Hana Simonič.  

6. razred: Anže Polovšak, Ana Zupanc, Luka Zapušek, Nejc Pečovnik, Jure Glojek, Maša Mandelc, 
Vita Sovič.  

7. razred: Andraž Centih, Zala Pirc, Ožbej Ramšak, Julija Glojek, Kris Klinc, Živa Kovač, Val 
Leskovšek. 



8. razred: Kaja Lah, Mitja Vončina, Nastja Nemeček, Anej Potočnik, Lara Pečovnik, Luka Poprask, Nik 
Pirečnik, Gabriela Verzelak, Blaž Lesnjak, Ema Holešek, Nina Kumar, Ambrož Goličnik, Jan Pavel 
Pungartnik, Ula Aržan in  Tia Rexhepi. 

9. razred: Vida Ramšak, Oskar Hudolin, Jure Zapušek, Neža Centrih, Nika Kačičnik, Gal Golob, Ana 
Videmšek, Aneja Hudournik, Manca Poberžnik, Sara Mandelc, Florjan Satler, Matej Jager, Marko 
Kolar, Marko Rakun in Žan Pisanec.                                                                                                                     

                        Mentorice: Kristina Jazbinšek Vovk, Lea Stiplovšek in Blanka Slemenšek 

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 
 

Učenci obveznega izbirnega predmeta nemščina so v šolskem letu 2019/20 sodelovali na tekmovanju 
Der Bücherwurm – bralno tekmovanje 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 14 učencev. 

Učenci, ki so prejeli priznanja:  

7. razred: Andraž Centrih, Zala Pirc, Živa Kovač, Luka Polak Rožič in  Gašper Rosenstein. 

8. razred: Nik Pirečnik in Ema Holešek. 

9. razred: Oskar Hudolin, Gal Golob, Neža Centrih, Manca Poberžnik, Florjan Satler in Matej Jager.                                                                                                       

                                                                  Mentorica: Blanka Slemenšek 

 

                                                                                                                  

 

                                                                                                      

                       

                                                 

 

 

 



Vpisi devetošolcev 
 

Gimnazija: 8 (4 učenci v program gimnazija, 2 učenca v športni oddelek, 2 učenca v umetniško 
gimnazijo-likovna smer)  

Tehnik zdravstvene nege: 4 

Vzgojitelj predšolskih otrok: 4 

Kmetijsko podjetniški tehnik: 2 

Gastronomsko-turistični tehnik: 1 

Ekonomski tehnik: 2 

Aranžerski tehnik: 1 

Elektrotehnik: 1 

Tehnik računalništva: 1 

Kozmetični tehnik: 1 

Gradbeni tehnik: 1 

Tehnik mehatronike: 1 

Elektrikar: 1 

Mehatronik- operater: 3 

Gastronom-hotelir: 3 

Frizer: 2 

Avtoserviser: 2 

Mizar: 1 

Strojni mehanik (vajeniška oblika): 1 

 

 

c a n j d s c a n  



VALETA 2020 
 

Z valeto so se učenci devetih razredov za vedno poslovili od naše sončne šole. Učenci so svojih 
devet let pod našim smejočim se sončkom prikazali z zanimivimi zapisi o njih samih, z glasbo, s 
petjem in plesom. Učenke in učence so nagovorili ravnatelj šole Bojan Juras, župan Janko Kopušar 
in predstavnica Sveta staršev Marjeta Malus, ki so jim zaželeli srečno pot v prihodnost. 
Razredničarki devetošolcev Damjana Modrijan in Damjana Paulič sta skupaj z ravnateljem učencem 
podelili spričevala, priznanja in pohvale. Posebno priznanje ravnatelja za požrtvovalno in vsestransko 
vlogo pri delu za razredno skupnost in dobrobit šole je prejela učenka Vida Ramšak. Ob koncu 
slovesnosti pa so se devetošolci zahvalili delavcem šole za velik prispevek k temu, da je bilo njihovo 
9-letno popotovanje v šoli prijetno, zanimivo in sončno. 

 

 

ZLATI UČENCI 2020 
 

 
 



 
Zbrali in uredili: Blanka Rotovnik in Lea Stiplovšek 


