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TISA  
Glasilo učencev in učenk OŠ Majšperk, podružnica Ptujska Gora 
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Življenje dobi smisel, če znamo uživati trenutke.  

Trenutki pa so utrinki večnosti.  

Mimo nas drsijo in samo najbolj dragocene ujamemo. In prav tisti, ki si jih zapomnimo, so 

naše življenje. 

Ujemite čim več trenutkov sreče in uživajte zaslužene počitnice. 

 

 

 

                                                    Jelka Trafela, 

                                                     vodja podružnice 

TISA   

GLASILU NA POT 

 

Travnik: Zoja Gajšt, 3. c 



 

 

 

MI V TEM ŠOLSKEM LETU  

 

 

TISA Stran 1 
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MI V TEM ŠOLSKEM LETU  

 

 

TISA Stran 3 



 

 

JESENSKI POHOD V OKOLICI ŠOLE 

V ponedeljek, 26. 9. 2016, smo imeli športni 

dan. Hodili smo v okolici šole. Odpravili smo se 

do bližnjega gozda v Savinjskem. V gozdu smo 

iskali kostanje, a jih nismo našli veliko. Ko smo 

prišli iz gozda, smo si odpočili. Naslednja 

postaja je bila bunker v Podložah. Po ogledu 

bunkerja smo pomalicali in nadaljevali pot na 

vrh Ptujske Gore. Pred ptujskogorsko baziliko 

nas je učiteljica fotografirala. Nadaljevali smo 

pot nazaj v našo šolo. Bilo mi je zelo všeč, ker 

je hoja zdrava. S prijatelji, sošolci in učiteljicami 

smo veselo in sproščeno poklepetali in 

opazovali lepote letošnje jeseni. 

                                              Martin Kropec, 4. c 

 

 

TISA 

V ponedeljek, 26. 9.2016, smo imeli športni dan. V šolo smo prišli ob 8.20. Najprej 

smo se ustavili pri lamah. Ko smo si jih ogledali, smo odšli v gozd. V gozdu so nam 

učiteljice naročile, da če nekdo najde kostanj ali lešnik, naj si ga shrani v nahrbtnik. Ko 

smo prišli iz gozda, smo imeli 

počitek. Po počitku smo se 

odpravili do bunkerja. Ko smo 

prišli do bunkerja, smo sedli na 

klopce in pojedli malico. Ko smo 

se vrnili v šolo, smo še šli na 

igrala. Pohod je trajal tri ure.  

Sara Ber, 4. c 

Stran 4 



 

 TISA 

Zjutraj sem se vesela zbudila. Vedela sem, da imamo športni dan. Hitro sem se 

oblekla in odpravila v šolo. V šoli smo se zbrali. Dobili smo malico in odšli na pohod v 

okolico Ptujske Gore. Naš prvi postanek je bil pri lamah pod pokopališčem. Ko smo si 

jih ogledali, smo se odpravili naprej. Pri beli hiši z velikim dvoriščem, kjer smo malicali, 

smo se malo pogovorili. Odpravili smo se naprej po Podložah in prišli do gomil. Tam 

smo videli bunker in leseno brv. Malo smo posedeli in se posladkali. Vrnili smo se 

nazaj v šolo. Tako smo zaključili naš športni dan.  

Tara Čančar, 4. c 

 

Danes smo ob 8. 20 odšli na pohod po okolici šole. Po poti smo pobirali kostanje. Jaz 

sem našel samo tri. Šli smo tudi do gomil. Tam smo pojedli malico in se igrali. Potem 

smo šli nazaj v šolo. Zunaj smo še igrali nogomet. Dal sem štiri gole. 

Aljaž Mohorko, 4. c 

 

V ponedeljek, 26. 9. 2016, je bil lep sončen dan. V šoli so nam povedali, da bomo 

imeli ta dan športni dan. Peš smo šli na Podlože. Po poti so se mimo nas vozili 

tovornjaki, ki so prevažali silos. Na Podložah smo imeli prvi postanek in pomalicali 

smo sendviče, ki nam jih je pripravila kuharica. Nato smo našo pot nadaljevali proti 

gomili. Tam smo videli bunker iz druge svetovne vojne. Ko smo stali pod lipo in sem z 

nogo udaril ob tla, sem imel občutek, da so tla pod mano votla. Malo smo še posedeli, 

nato pa smo se vrnili nazaj v šolo.  

Jan Brglez, 3. c 

 

JESENSKI POHOD V OKOLICI ŠOLE 

Stran 5 



 

 TISA 

26. 9. 2016 smo imeli pohod. Ob 8.30 smo se odpravili iz šole. Ustavili smo se pri 

hiši, se najedli in nadaljevali pot. Šli smo si ogledat gomile in bunker. Tam smo 

malicali in učiteljica nam je pustila, da smo si lahko ogledali bunker. Potem smo šli 

nazaj. Učiteljica nam je rekla, da naj pobiramo kostanje. Ko smo šli nazaj v šolo, 

smo še bili malo zunaj.  

Kevin Polajžer, 4. c 

 

Postavili smo se pred šolo in se postavili v kolono. Potem smo šli. Videli smo 

lame. Ustavili smo se in malo pojedli. Nato smo šli do gomil in bunkerja. Pot smo 

nadaljevali in sproti nabirali kostanje. Potem smo šli nazaj v šolo. 

Klara L., 3. c 

JESENSKI POHOD V OKOLICI ŠOLE 

Stran 6 



 

 

 

 

TISA 

Šli smo na pohod. Videli smo 

lame. Videli smo tudi bunker iz 

druge svetovne vojne. Nabirali 

smo kostanje. Veliko smo 

prehodili. Po poti sem videl tudi 

kombajn. Ustavili smo se trikrat. 

Šli smo skozi gozd. Na koncu 

smo se vrnili na Ptujsko Goro. 

Imel sem se lepo.  

Luka Pislak, 3. c 

V ponedeljek, 26. 9. 2016, smo imeli športni 

dan. Pohod smo imeli v okolici šole. Pohod je 

potekal od 8.00 pa do 12.00. Po poti smo 

nabirali kostanje, videla sem tudi konje. 1. 

razred je štel hiše. Hodili smo po gozdu. 

Opazovali smo pokrajino.  

Zoja Gajšt, 3. c 

 

S šolo smo šli na pohod. Videli smo lame. Šli 

smo do Podlož. Po cesti smo šli do gomil. 

Tam smo sedli na klopi. Potem smo se 

odpravili do Ptujske Gore. Po poti smo pobirali   

kostanje. Nato smo se vrnili v šolo. Bilo je 

lepo. 

Jakob Hajšek Meško, 3. c 

JESENSKI POHOD V OKOLICI ŠOLE 

Stran 7 



 

 

CŠOD MEDVED 

TISA 

NAJBOLJŠI DEL ŠOLE V NARAVI 

 

Najboljše mi je bilo, ko smo plezali, ker smo lahko videli, kdo je splezal najvišje. Mene 

ni bilo nič strah, ko sem plezal, ker smo bili privezani in ker sem že pred tem plezal. 

Zelo sem se tudi veselil tekmovanja za najbolj čisto sobo. Zelo rad bi še šel v šolo v 

naravi.  

Mai Sagadin, 2. c 

 

Najboljše mi je bilo, ko smo plezali po plezalni steni, ker sem to počel prvič v življenju. 

Nič me ni bilo strah, ker smo bili privezani z vrvjo. Zelo rad sem bil tudi v sobi s 

sošolci. Rad bi še velikokrat šel v šolo v naravi, ker je bilo res super.  

Ambrož Zebec, 2. c 

 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se spuščali po toboganu. Začel se je v prvem 

nadstropju in končal v pritličju. Bil je zelo strm. Vesel sem bil, ker me ni vrglo na rit, ko 

sem priletel dol. Bilo je zelo vredu in še večkrat bi rad šel.  

Vid Predikaka, 2. c 

 

 

Stran 8 



 

 

Zanimivo je bilo spuščanje po toboganu in nočni 

sprehod. Hodili smo s svetilkami, ker je bila čista 

tema. Srečali smo tudi zajčka, ki je pobegnil takoj, 

ko nas je videl.  

Daja Derviši, 1. c  

Zelo mi je bilo všeč, ko sem plezala, saj sem bila 

edina punca. Videla sem zelo daleč in bilo je 

super.  

Ela Žafran, 1. c 

Nočni sprehod me je zelo razveselil. Smešno je 

bilo, ko se je morski prašiček pokakal in polulal, 

ko smo šli v naravoslovno učilnico.  

Saša Furek, 1. c 

Zelo sem se imel lepo, ko smo plesali in šli na 

pohod.  

Tanay Frangež, 1. c 

TISA 

Vesela sem bila, ko sem se spuščala po 

toboganu in ko smo šli na pohod. Napadle so 

nas krave, ker so mislile, da jim bomo prinesli 

hrano.  

                                          Julija Skok, 1. c 

Najbolj mi je ostalo v spominu spuščanje po 

toboganu. Bilo je super, ker je bil zelo hiter in 

strm.  

Nina Iva Zupanič, 1. c 

Všeč mi je bilo opazovanje neba. Gospa nam je pokazala teleskop in lahko smo videli 

planete in sonce.  

Blaž Kupčič, 1. c 

Všeč so mi bile naše sobice in spanje v njih. S sošolkami smo se družile in zabavale.  

Tea Leva, 1. c 

NAJBOLJŠI DEL ŠOLE V NARAVI 

Stran 9 



 

 TISA 

Najboljši je bil spust po toboganu, pa ko smo spali v 

sobah. Všeč mi je bil tudi nočni pohod, ker je bila 

čista tema in smo mogli imeti s seboj svetilke. Po poti 

smo srečali psa in zajca, ki se nas je prestrašil in 

zbežal. Zelo rad bi še šel.  

Blaž Vinkler, 2. c  

 

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo plezali in sem uspel 

priti brez težav do vrha. Potem pa sem lahko gledal 

okoli in sem se imel takrat res fajn. Nič me ni bilo 

strah, ker sem že pred tem plezal. Všeč mi je bil tudi 

tobogan, ki je bil zelo strm.  

Jaša E. Galun, 2. c 

 

Najbolj mi je bilo všeč, ko sem se spustil po toboganu. Bil je zelo strm. Ko sem se spustil 

po njem, sem padel, samo ni bilo hudo. Tudi nočni pohod je bil super, ker smo ponoči hodili 

okoli, videli smo živali in svetili s svetilkami.  

Aleš Vesenjak, 2. c 

NAJBOLJŠI DEL ŠOLE V NARAVI 

Stran 10 
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DNEVNIK BIVANJA ŠOLE V NARAVI - SAŠA FUREK, 1. c  

DNEVNIK BIVANJA ŠOLE V NARAVI - AMBROŽ ZEBEC, 2. c  

Stran 11 



 

 

V ponedeljek, 24. 10. 2016, smo 

imeli športni dan s kostanjevim 

piknikom. Učenci smo v šolo 

prinesli kostanje. Najprej smo 

igrali športne igre s starši. Na 

petih postajah smo se preizkusili 

v nogometu, košarki, odbojki in 

hokeju. Moj ati je pekel kostanje. 

Pomagal mu je Anejev ati. Potem 

smo pojedli kostanje in sadje ter 

spili sok. Preživeli smo lep in 

aktiven jesenski dan.  

 

Zoja Travnikar, 3. c 

ŠPORTNI DAN S KOSTANJEVIM PIKNIKOM 

ko smo se s starši igrali 

športne igre.  

                Žana Polajžer, 3. c 

Kot vsako leto, smo tudi letos na naši šoli imeli 

športne igre s kostanjevim piknikom. To je bilo v 

ponedeljek, 24. oktobra. V šolo smo prišli 

popoldan ob 14. uri. Ko smo vsi prišli v šolo, 

smo imeli malico. Po malici smo se odpravili 

proti gasilskemu domu. Pred gasilskim domom 

nas je pričakal poveljnik PGD Ptujska Gora     

g. Franc Planinc. Nato smo si ogledali gasilski 

dom, vozila in opremo. Ko smo si vse ogledali, 

smo šli na igrišče, kjer so se že pričeli zbirati 

naši starši. S starši smo igrali različne športne 

igre. Starši, ki niso sodelovali v športnih igrah, 

so nas gledali in pekli kostanje. Tam smo tudi 

jedli sendviče in pili sok. Najbolj mi je bilo všeč, 

KOSTANJEV PIKNIK 

 

TISA 
Stran 12 
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ŠPORTNI DAN – KOSTANJEV PIKNIK 

 

Nekega dne v oktobru smo šli v šolo popoldan. Tistega dne nismo imeli pouka. Zbrali 

smo se pred šolo. Nato smo se odpravili na igrišče. Zraven igrišča je gasilski dom, ki 

smo si ga ogledali. Gospod gasilec nam je pokazal dva gasilska avtomobila in 

opremo, ki jo gasilci potrebujejo pri gašenju požarov. Pokazal nam je tudi gasilski 

prapor, ki jo uporabljajo za razne prireditve. Nato smo se odpravili na igrišče. Tam 

smo metali na koš, streljali smo skozi obroč, igrali odbojko in spoznali smo osnove 

hokeja. Dva starša sta nam med tem časom spekla kostanje. Bili smo že lačni in smo 

jih z veseljem pojedli. Kostanji so bili zelo okusni. Vsi smo se veseli odpravili domov.  

 

Jakob Hajšek Meško, 3. c 

Stran 13 



 

 

ANDREJ NESPANEC 

TISA 

 

V torek, 6. 12. 2016, smo prišli v šolo. V jutranjem varstvu smo se zbrali in smo skupaj 

odšli na malico. Potem smo se oblekli in šli na avtobus. Odpravili smo se v Lutkovno 

gledališče Maribor. Ko smo prišli do Lutkovnega gledališča Maribor, smo sedli na stole 

in počakali na učence iz Majšperka. Nato smo si ogledali lutkovno predstavo Andrej 

Nespanec. Najprej si je Andrej Nespanec umival zobe. Predstava se je nadaljevala 

tako, da je njegova mama živčno hodila sem ter tja, ker Andrej nikakor ni hotel zaspati. 

Ponoči se mu je sanjalo, da sta ga lovila dva netopirja. Med predstavo so z velikansko 

odejo delali valove in morski pes je lovil Andreja. Ko je bilo konec, smo se z 

avtobusom odpeljali nazaj v šolo. Upam, da bomo še večkrat šli v Lutkovno gledališče 

Maribor.  

Alex Ravš, 4. c 

Stran 14 



 

 

USTVARJAMO 

TISA 

OPIS ZGRADBE – NAŠA HIŠA 

 

Naša hiša ima obliko črke T. Glavni sredinski del je pravokotne oblike in ima na levi in 

desni strani prizidek. Zgrajena je iz betona in opeke. Na desni strani je vhod v pritličje, 

kjer živita dedi in babica. Na levi strani so stopnice, ki vodijo v nadstropje hiše, kjer 

živimo mi. Hiša ima zeleno fasado in je pokrita s pločevinasto kritino, ki je rjave barve. 

Na vrhu strehe sta dva dimnika. Sprednji, glavni del hiše ima po celotni dolžini dva 

balkona z leseno ograjo, na katerih so korita z rožami. Hiša ima velika pravokotna 

lesena okna z roletami. Sestavljena je iz treh delov: kleti, pritličja in nadstropja. V kleti 

so: dve shrambi, garaža in kurilnica. V pritličju so: kuhinja, kopalnica, hodnik, 

stranišče, dnevna soba in spalnica. V nadstropju so: dnevna soba, kuhinja z jedilnico, 

spalnica, hodnik, kopalnica s straniščem in dve otroški sobi. Iz dnevne sobe in 

spalnice je izhod na balkon, iz jedilnice pa na teraso. Vse etaže pa povezuje tudi 

notranje stopnišče. Naša hiša stoji na Podložah ob glavni cesti in mi je všeč. 

 

Žana Polajžer, 3. c 

NAŠA HIŠA 

 

Naša hiša je bila zgrajena leta 1993. Sezidana je iz opeke, betona in je rumene 

barve. Njena oblika je pravokotna. V njej stanuje naša družina. S sprednje stani so 

velika garažna vrata. Strme stopnice vodijo do vhoda v moj dom. Za lesenimi, rjavimi 

in zastekljenimi vrati so sobe: kuhinja, pralnica, kopalnica in dnevni prostor, ki je lepo 

opremljen s pohištvom. Zavese zastirajo okna podnevi, ponoči pa spustimo rolete. 

Hišno številko imamo na steni ob cesti. Streha je zelo visoka in strma. Pokrita je z 

rdečim strešnikom, imenovanim bobrovec. Na najvišjem delu strehe je petelin. Prav 

tako iz strehe gleda dimnik, ki je sezidan z rdečo opeko. Da dež ne pada kar tako iz 

strehe, so ob njej žlebovi iz bakra.  

Jan Brglez, 3. c 

Stran 15 
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TISA 

SEM KOŠ ZA SMETI 

 

Sem koš za smeti ob cesti. Vame mečejo različne odpadke. Velikokrat se zgodi, da 

kdo vrže odpadek mimo mene. Takrat sem zelo jezen. Lansko leto se je zgodilo, da je 

Tim vrgel bananin olupek mimo mene na pločnik. Po pločniku je prišla starejša gospa, 

ki se je spotaknila ob olupek in grdo padla ter si poškodovala nogo. Žalosten sem 

opazoval dogodek, vendar nisem mogel pomagati. Moram pa pohvaliti sosedovo Nino, 

ki vsak papirček skrbno odloži v moj trebušček. Ne pozabite – bolj kot bo poln moj 

trebušček, čistejša bo vaša ulica! 

Anej Vinkler, 3. c 

 

 

 

Buča za noč čarovnic: Taja Berden, 2. c 

 
MOJE ŽIVLJENJE 

 

Moje življenje je lepo, včasih pa tudi ne. 

Včasih si zamislim, da letam med drevesi. 

Moje želje se včasih izpolnijo, včasih pa tudi ne. 

Moje življenje je lepo, ko sem srečna. 

Moj angel je moja mami, 

ki skrbi zame vsak dan.  

 

Žana Polajžer, 3. c 

 

 

 

 

Jesen: Eva Bajec, 1. c 
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PLAVALNI TEČAJ 

TISA 

S šolo smo se odpravili na plavalni tečaj za dva tedna. Ko smo prvi dan prišli v Terme 

Ptuj, smo se najprej preoblekli v kopalke. Stuširali smo se in šli v mali bazen ter se 

tam malo poigrali. Nato so nas učiteljice razdelile v skupine. Jaz sem bila v skupini 

delfini. Tam smo veliko plavali, večkrat pa smo šli tudi na tobogan. Zelo rada hodim v 

toplice, ker se rada igram v bazenih. 

Zoja Travnikar,  3. c 

 

Zjutraj, ko sem prišla v šolo, smo se najedli in smo odšli na plavalni tečaj.  

Tam smo se preoblekli v kopalke. Postavili smo se v vrsto in odšli smo v mali bazen. 

Tam smo se lahko igrali. Ko so prišli učitelji plavanja, smo se razdelili v skupine. Učili 

smo se, kako plavati npr. žabico in mrtveca. Potem smo šli v veliki bazen. Tam smo 

plavali nekaj časa. Po plavanju smo se oblekli in zbrali pred avtobusom. Bili smo zelo 

utrujeni, vendar srečni.  

Zoja Gajšt, 3. c 
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SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

TISA 

V četrtek, 23. 3. 2017, smo se osnove šole iz Podravske regije odpravile na srečanje 

otroških gledaliških skupin v Juršince.  

Zjutraj ob 7.15 smo se učenci Ptujske Gore in Majšperka odpravili z avtobusom v 

Juršince. Ko smo prispeli do gledališča, smo najprej poiskali našo garderobo. Čez nekaj 

časa je že nastopila prva gledališka skupina. Ko so končali, se je predstavila že 

naslednja skupina, vendar si je nismo mogli ogledati, ker smo bili naslednji na vrsti že 

mi. Končno smo dočakali trenutek, ko smo se predstavili – OŠ Ptujska Gora. Nastop 

nam je odlično uspel in prislužili smo si zaslužen aplavz. Naslov naše igre je bil: Žabec 

išče prijatelja. Ko smo vse pospravili z odra, smo si ogledali še predstave drugih 

gledaliških skupin. Ko je bilo vsega konec, smo se utrujeni vračali nazaj v šolo.  

Ta dan je bil vsem zelo všeč in upamo, da bomo to še kdaj doživeli.  

Eva D., Martin K., 4. c 

Stran 18 



 

 

PTUJSKA KNJIŽNICA 

TISA 

V torek, 28. 3. 2017, smo se odpravili v Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. Obiskali smo 

Mladinski oddelek. Ko smo prišli v knjižnico, nam je knjižničarka pokazala veliko knjig. 

Postavila nam je dve uganki in eno vprašanje. Uganki smo uspešno rešili in odgovorili 

na vprašanje, nato smo si ogledali celoten mladinski oddelek. Ptujsko knjižnico sem 

obiskovala že v vrtcu. Rada berem, zato si vsak mesec v tej knjižnici izposodim knjigo.  

 

Zoja Travnikar, 3. c 

 

IGRAMO SE S PRAVLJICAMI 

TRIJE PRAŠIČKI IN 7 KOZLIČKOV 

 

Živeli so prašički in kozlički. Kozlički so imeli mamo, prašički pa ne.  

Sredi gozda stoji hišica. V njej stanujejo kozlički z mamo. Daleč stran stojijo tri hišice in v 

njih stanujejo prašički. Trije prašički so šli na sprehod. Srečali so kozličke. Pogovarjali so 

se, kje kozlički stanujejo. Nato so vsi šli dalje. Zvečerilo se je in prišel je volk. Prišel je do 

hišice in pogledal je skozi okno. Videl je, da vsi spijo, zato je odšel.  

Bilo je jutro. Prašički so šli po gozdne jagode. Tam je bil tudi volk. Zgrabil je enega 

prašička in ga pogoltnil. Ostala prašička sta stekla po pomoč h kozličkom. Ko sta prišla 

do njihove hiše, sta potrkala na vrata, oni pa so jima vrata odprli. Vse sta povedala, kaj 

se je zgodilo. Vsi so šli pomagat prašičkom. Volk je dremal za grmom. Prerezali so mu 

trebuh in prašiček se je osvobodil. Vsi so odšli potiho, da volka ne bi zbudili. Bili so 

veseli in zadovoljni. Srečno so živeli do konca svojih dni.  

Klara Lešnik, 3. c 

Stran 19 
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PRIJATELJSTVO 

Nekega dne se je Rdeča kapica odpravila na sprehod v gozd. Srečala je veliko živali: 

srne, jazbece, ježe, srnjake, žabe, kače in 7 kozličkov. Vse je prijazno pozdravila, 

razen kozličkov. Začudila se je, kaj delajo kozlički v gozdu. Tako so se Rdeča kapica 

in 7 kozličkov spoznali in spoprijateljili. Skupaj pa so srečali zlobnega volka. Začel jih 

je loviti. Na srečo je pravočasno prišel lovec in ga ubil. Šli so h kozličkom domov in se 

šli zabavat, igrat in vse možno. Vsi so bili zelo srečni. 

Nika Karneža, 3. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snežak: Saša Furek, 1. c 

 

 

 

RDEČA KAPICA IN ZAČARANI VOLK 

Nekoč, v davnih časih, je živela Rdeča kapica s prijatelji. Prijatelji so vedno zganjali 

norčije. Nekega dne je Rdeča kapica s svojimi sedmimi kozlički šla k babici. Mama ji 

je v košaro dala same dobrote: potico, klobaso, vino in še suhi kruh za kozličke. 

Rdeča kapica ni pomislila na hudobnega volka. Rdeča kapica in sedem kozličkov so 

se odpravili v strašljiv gozd. V njem je za veliko jamo spal volk. Rdeča kapica je s 

kozlički začela skakati naokoli. Ta hrup je zbudil volka, ki že dolgo nič ni jedel. Ko je 

volk zavohal kozličke, je planil na njih. Še dobro, da je Rdeča kapica iz predpasnika    

povlekla kuhalnico. Udarila je volka in volk se je spremenil v prijazno miš. 

 Jakob Hajšek Meško, 3. c 
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NAJBOLJŠI PRIJATELJI 

Nekoč se je Rdeča kapica sprehajala po travniku. Nenadoma je zagledala hišico. 

Počasi je odprla vrata in zagledala je volka. Ko se je obrnila, je zagledala še enega 

volka. Hitro je stekla po gozdu in se zaletela v majhnega kozlička. Kozliček ji je 

predstavil svojo družino. Rdeča kapica je poklicala svojo mamo in babico. Spoznali 

so se med seboj. Rdeča kapica je povedala za tista dva volkova. Kozlički in mama 

koza so se preselili k Rdeči kapici. Skupaj so odšli do volkove hiše. Tudi z volkom so 

se  spoznali. Rdeča kapica je ugotovila, da nekateri volkovi niso zlobni. Tako so vsi 

skupaj postali najboljši prijatelji. In še danes so najboljši prijatelji.  

Zoja Travnikar, 3. c 

 

Pod dežnikom: Klara Lešnik, 3. c   
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RISBE UČENCA BLAŽA VINKLERJA, UČENCA 2. RAZREDA 
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OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

TISA 

V torek, 9. 5. 2017, smo učenci 4. c razreda OŠ Ptujska Gora odšli v Cirkulane na 12. 

Otroško varnostno olimpijado.  

Tam smo sodelovali v zanimivih igrah in se veliko naučili o varnosti in prometu. Tam 

smo imeli štiri različne igre. Prva igra je bila metanje kocke, v drugi igri smo sestavljali 

znake. Sledila je malica. Nato smo nadaljevali z igrami. Pred šolo so bili tudi 

reševalci, policisti in njihovi konji ter vojaki. Preizkusili smo lahko vojaške in gasilske 

aparate ter božali smo lahko konja.  

Ko je bilo vsega konec, smo se peš odpravili do avtobusa in se utrujeni odpeljali proti 

šoli.  

 

Tara Čančar, Klara Žlaus, 4. c 

V ponedeljek, 15. maja, so učenci 2. razreda Podružnične šole Ptujska Gora postali 

mladi člani Rdečega križa pod vodstvom učiteljice Leonide. V organizacijo sta nove člane 

sprejeli gospa Marjana Cafuta, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Ptuj in 

gospa Darinka Mesarič, KORK Ptujska Gora. V času, ko smo se pripravljali na sprejem 

med mlade člane RK, nas je ves čas vodila naslednja misel: »Nihče ne more narediti 

vsega, toda vsak lahko naredi nekaj (neznan avtor).« O tej misli smo se pogovarjali in 

ugotavljali, zakaj je dobro postati mladi član take velike organizacije. Učenci so o   

dogodku zapisali naslednje:  

 

TAJA BERDEN: 

Šli smo v telovadnico. Sedli smo na klop. Za nas so nastopali 4., 1. in 3. razred. Ko so 

končali, sta nam gospe podelili izkaznice. Odšli smo v jedilnico, kjer smo dobili sladkarije 

in sadje. Imela sem se super, ker vem, da lahko pomagam drugim ljudem. 

NIKA BER:  

Šli smo v telovadnico. Najprej so nastopali 4., 3., in 1. razred, nato pa sta nam gospe iz 

RK razdelili izkaznice. Po prireditvi smo se posladkali. Počutila sem se dobro.  

POSTALI SMO MLADI ČLANI RDEČEGA KRIŽA 
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BLAŽ VINKLER: 

Šli smo v telovadnico in sedli na klop. Nastopali so ostali učenci šole. Ko so končali, smo 

dobili izkaznice in postali smo mladi člani Rdečega križa. Nato smo odšli v jedilnico, kjer 

smo dobili sladkarije. Bil sem zelo srečen, saj vem, da bom lahko pomagal drugim.  

AMBROŽ ZEBEC: 

Bili smo v telovadnici. Nastopali so 4., 3., in 1. razred. Tam sta bili tudi dve gospe iz 

Rdečega križa. Ena gospa je nekaj povedala o Rdečem križu in zakaj je dobro postati 

mladi član. Dobil sem tudi izkaznico. Na koncu smo jedli pico in dobili smo sladkarije. Bil 

sem zelo vesel, ker bom lahko pomagal drugim. Postal sem mladi član Rdečega križa! 

MAI SAGADIN:  

Šli smo v telovadnico. Sedeli smo pred ostalimi nastopajočimi. Pričel se je program. Zelo 

sem užival. Od gospe sem dobil člansko izkaznico. Na koncu smo se posladkali in bili 

smo zelo srečni.  

NEJC GALUN: 

Najprej smo šli v telovadnico. Nastopali so 4., 3., in 1. razred. Najbolj so mi bili všeč 

učenci 1. razreda. Dobil sem izkaznico, na kateri je pisalo, da sem postal mladi član 

Rdečega križa. Ko se je prireditev zaključila, smo se posladkali. Počutil sem se zelo lepo.  

VID PREDIKAKA: 

Šli smo v telovadnico. Gledali smo ostale učence šole, ki so nastopali samo za nas.  

Gospa nam je dala izkaznice, na katerih je pisalo, da smo postali mladi člani Rdečega 

križa. Na koncu smo se še šli posladkat. Bilo je zelo vredu. 
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USTVARJAMO SVOJ STRIP 

TISA Stran 25 
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... IN USTVARJAMO SVOJE REBUSE 
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Najbolj mi je bilo všeč v McDonald's-u, na 

igralih in v akvariju. V akvariju sem videla 

različne ribe, kače in želve. Bilo je zelo lepo.  

Julija Skok, 1. c 

V McDonald's-u smo se imeli zelo lepo in 

smo se zelo dobro najedli. Igrali smo se tudi 

na igralih. Preizkusila sem vsa igrala, ki sem 

jih lahko.  

Nina Iva Zupanič, 1. c 

Najbolj všeč mi je bila vožnja z vlakom ter ladjico, 

saj smo lahko sedeli zgoraj in opazovali mesto. 

Opazovali smo tudi račke in labode.  

Saša Furek, 1. c 

TISA 

IZLET V MARIBOR 

V torek, 6. 6. 2017, smo se učenci s Ptujske Gore odpravili na izlet v Maribor. Najprej 

smo se z avtobusom odpeljali v Kidričevo in potem z vlakom v Maribor. Ko smo prišli v 

Maribor, nam je gospa povedala nekaj stvari o vlakih. Potem smo se odpravili v Akvarij-

terarij. Tam smo si ogledali ribe, kače in enega krokodila. Videl sem četrto najbolj 

strupeno kačo na svetu, božali smo lahko tudi pitona. Ko smo si ogledali Akvarij-terarij, 

smo si lahko kupili spominek. Potem smo se za nekaj časa šli igrat na igrala. Ko je bila 

ura 11.55, smo se odpravili do reke Drave in ladja Dravska Vila nas je že čakala. Ko smo 

se pripeljali nazaj, smo se z 

avtobusom odpeljali v McDonald's. 

Tam smo si lahko izbrali, kar smo 

hoteli pojest. Ko smo se peljali 

domov, smo se še ustavili v 

Lovrencu na sladoledu. Zelo sem bil 

vesel, ker nam je celoten izlet 

plačala gospa Danica Purg.  

Anej Vinkler, 3. c 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 
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Z ladje smo videli vrtiljak. Zelo mi je bilo 

zanimivo, ko smo se peljali pod mostom. Ladja 

je bila zelo lepa in velika.  

Ela Žafran, 1. c 

Najbolj mi je bilo všeč v McDonald's-u ter vožnja 

z ladjo. Na ladji sem lahko opazovala Maribor in 

labode, ki so bili v reki Dravi.  

Daja Derviši, 1. c 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na ladjico ter 

obisk akvarija in McDonald's-a ter dolg sprehod 

skozi mesto. Peš smo šli od parka pa do reke 

Drave. Bilo je super.  

Eva Bajec, 1. c 

  

TISA 

NA IZLETU V MARIBORU 

V torek, 6. 6. 2017, smo se odpravili na izlet v Maribor. Zjutraj ob 7. uri smo se odpravili 

proti Mariboru. Najprej smo prišli na železniško postajo. Nato smo šli po stopnicah do 

čakalnice. Pripeljal se je vlak. Na vlaku smo slikali slike, ki smo jih obdržali za spomin. 

Nato smo šli do Akvarija-terarija. Tam smo videli veliko zanimivih rib. Nato smo šli na 

igrala in potem še na ladjo. Na koncu izleta smo še šli jest v McDonald's in na sladoled v 

Lovrenc.  

Sara Jus, 3. c 

 

Zjutraj smo šli na avtobus in nato na železniško postajo. Tam smo šli na vlak. Ko smo 

prišli v Maribor, smo poslušali gospo. Potem smo šli v Akvarij-terarij. Šli smo še na igrala 

in na ladjo. Ko smo izstopili, smo šli v McDonald's in na koncu smo šli še na sladoled.  

Vid Predikaka, 2. c 

 

Dobili smo se v šoli ob 7.00. Z avtobusom smo se peljali do železniške postaje. Z vlakom 

smo se peljali do Maribora. Najprej smo šli do Akvarija-terarija. Nato smo šli na igrala, 

kjer smo se igrali in lovili. Šli smo še na Dravsko Vilo, s katero smo se peljali po reki 

Dravi. Potem smo šli v McDonald's. Kasneje smo še šli na sladoled. 

Nika Ber, 2. c 
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NA IZLETU V MARIBORU 

Odšli smo ob 7.00. Z avtobusom in vlakom smo prispeli v Maribor. Najprej smo šli v 

Akvarij-terarij. Šli smo tudi na ladjo. Imenuje se Dravska Vila. Šli smo še v McDonald's. 

Na koncu smo šli na sladoled. Naročila sem si okus čokolade. Bilo je zelo lepo. 

Taja Berden, 2. c 

 

Odšli smo ob 7.00. Najprej smo šli z vlakom do Maribora. Odšli smo v Akvarij-terarij. 

Videli smo ribe, kače, želve in krokodila. Potem smo šli na ladjico. Peljali smo se pod 

tremi mostovi. Potem smo šli v McDonald's. Šli smo še na sladoled. Izbral sem si 

borovnico. Potem smo šli domov. 

Blaž Vinkler, 2. c 

 

Štartali smo ob sedmih zjutraj. Prvo smo se z vlakom pripeljali do Maribora. Nato smo šli 

v Akvarij-terarij. Šli smo še na ladjico. Potem smo šli v McDonald's. Za konec smo se z 

avtobusom še peljali na sladoled in šli v šolo. Bilo je zelo vredu. 

Aleš Vesenjak, 2. c 

 

Zbrali smo se pred šolo. Odšli smo na avtobus, ki nas je odpeljal do železniške postaje. 

Potem je prišel po nas vlak. Odpeljal nas je v Maribor. Tam nam je gospa predstavila 

vlake. Odšli smo do Akvarija-terarija. Božal sem kačo. Ko smo končali, smo odšli za 

nekaj minut v park. Potem smo odšli na ladjico. Ko smo bili konec, smo z avtobusom 

odšli v McDonald's. Na koncu smo še odšli na sladoled. Tega izleta ne bom nikoli 

pozabil. 

Nejc Galun, 2. c 

 

Zbrali smo se ob sedmih zjutraj. Avtobus nas je pričakal za šolo. Odpeljali smo se v 

Kidričevo na železniško postajo. Potem smo šli z vlakom do Maribora. Tam je gospa 

povedla veliko zanimivosti o vlakih. Najprej smo šli v Akvarij-terarij. Tam sem videl ribe, 

različne kače in rake. Šli smo po mestu do igral in se šli nanje igrati. Ob koncu smo šli na 

kosilo v McDonald's in na sladoled v Lovrenc. Bilo je zelo lepo.  

Jan Žafran, 2. c 
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NA IZLETU V MARIBORU 

Najbolj mi je bilo všeč v McDonald's-u. Zelo dobro sem se najedel. Na izletu sem se imel 

lepo.  

Anže Šalamun, 1. c 

 

Vožnja z ladjo in obisk McDonald's-a sta mi bila najbolj zanimiva.  

Blaž Kupčič, 1. c 

 

Vse mi je bilo zelo zanimivo in všeč. Zelo sem uživala na izletu.  

Tea Leva, 1. c 

 

Vse mi je bilo všeč - ladjica, McDonald's, Akvarij-terarij, sprehod po mestu, igranje na 

igralih ...  

Tanay Frangež, 1. c 
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LETNA ŠOLA V NARAVI - ANKARAN 

TISA 

V ponedeljek, 12. 6. 2017, smo se četrtošolci iz OŠ Majšperk in obeh podružnic 

odpravili v Ankaran.  

Zjutraj smo se zbudili, se uredili in se pripeljali do OŠ Majšperk, kjer nas je čakal 

avtobus. Poslovili smo se od staršev in odpravili smo se na pot. Vozili smo se okoli tri 

ure. Ko smo prispeli, smo odšli v Vilo, kjer smo odpakirali vse stvari iz kovčkov. Prvi 

dan smo šli na kosilo, nato smo se kopali v bazenu. Sledila je večerja in spanje.   

Naslednji dan smo šli na jutranjo telovadbo, zatem je sledil zajtrk. Po zajtrku smo 

znova odšli na bazen. Tam smo bili tri ure, eno uro pa smo se kopali v bazenu. Po 

odmoru smo šli na kosilo, zatem pa na pokopališče školjk. Nekaj smo jih nabrali in se 

znova vrnili v hotel. Tretji dan smo imeli modno revijo, četrti dan pa talente in že je 

sledil peti dan, ko smo se vračali domov.  

Ta šola v naravi mi je bila zelo všeč. Predlagam jo še drugim in ob enem upam, da 

bodo dobili zlatega, srebrnega ali bronastega delfinčka. 

 

Ana, Sara in Aneja, 4. c 
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NOVE SLIKE NA ŠOLI 

TISA 

V četrtek, 15. 6. 2017, smo na šoli dobili nove slike. Obešene so na stenah pri 

stopnicah, v prvem nadstropju in v jedilnici. Meni so vse slike zelo lepe, najlepša pa 

mi je slika, ki je nasproti našega razreda. Naslikana je cerkev na Ptujski Gori. Vesela 

sem, da imamo nove slike.  

Žana Polajžer, 3. c 

 

V četrtek, 15. 6. 2017, smo dobili nove slike slikarja g. Gregorja Samastura. Ko sem 

prišla v šolo, sem takoj videla zelo lepe in pisane slike. Najbolj všeč mi je bila slika, ki 

je blizu naše učilnice. Na sliki je naslikana okolica Ptujske Gore. Gospod Gregor 

Samastur nam je polepšal notranjost šole. Zelo rada gledam lepe slike, ko hodim po 

stopnicah. 

Zoja Travnikar, 3. c 
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DOŽIVETJA - V SLIKAH 

TISA 

PROJEKT DEDIŠČINA OKOLI NAS 

DRSANJE V ŠPORTNEM PARKU V KIDRIČEVEM 
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DOŽIVETJA - V SLIKAH 

TISA 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

TER OBISK DEDKA MRAZA  

POZDRAV POMLADI 
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ORIENTACIJSKI POHOD 

DOŽIVETJA - V SLIKAH 

ŠPORTNI DAN - ATLETSKI TROBOJ  
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NAŠI DOSEŽKI 

1. RAZRED 
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ANŽE ŠALAMUN 

Usvojil je bralno značko 

Priznanje iz Računanje je igra 1 

Zlati sonček 

 

BLAŽ KUPČIČ 

Usvojil je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je igra 1 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

Zlati sonček 

Tekmovanje Znam več, Lili in Bine 1 

Tekmovanje Računam z Lili in Binetom 1 

 

DAJA DERVIŠI 

Usvojila je bralno značko 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je igra 1 

Priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

Zlati sonček 

 

ELA ŽAFRAN 

Usvojila je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je igra 1 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

Priznanje za uspeh na tetmovanju za uspeh na 

tekmovanju Mednarodni matematični kenguru 

Zlati sonček 

 

 

 

 

EVA BAJEC 

Usvojila je bralno značko 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je igra 1 

Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

Priznanje na državnem tekmovanju Matemček 

Priznanje za uspeh na tekmovanju za uspeh na 

tekmovanju Mednarodni matematični kenguru 

Zlati sonček 

 

JULIJA SKOK 

Usvojila je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je igra 1 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

Priznanje za uspeh na tetmovanju za uspeh na 

tekmovanju Mednarodni matematični kenguru 

Zlati sonček 

 

NINA IVA ZUPANIČ 

Usvojila je bralno značko 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je igra 1 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Zlati sonček 

Tekmovanje Znam več, Lili in Bine 1 

 

 



 

 TISA 

NAŠI DOSEŽKI 

1. RAZRED 
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SAŠA FUREK 

Usvojila je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je igra 1 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

Zlati sonček 

 

TANAY FRANGEŽ 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je igra 1 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Priznanje na šolskem tekmovanju Logična pošast 

Zlati sonček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEA LEVA 

Priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična 

pošast 

Usvojila je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je igra 1 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

Zlati sonček 

ISKRENE ČESTITKE ZA 

VSA USVOJENA 

PRIZNANJA, DIPLOME, 

MEDALJE ...! 



 

 TISA 

NAŠI DOSEŽKI 

2. RAZRED 
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ALEŠ VESENJAK 

Usvojil je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Plavalno priznanje 

Priznanje za sodelovanje na računalniskem tekmovanju 

Bober 

Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Zlati sonček 

 

AMBROŽ ZEBEC 

Usvojil je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Plavalno priznanje 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Zlati sonček 

 

BLAŽ VINKLER 

Usvojil je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Plavalno priznanje 

Zlato priznanje iz Računanje je igra 2 

Priznanje za sodelovanje na računalniskem tekmovanju 

Bober 

Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

Srebrno priznanje na državnem tekmovanju Matemček 

Zlati sonček 

 

JAN ŽAFRAN 

Usvojil je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je 

igra 2 

Zlati sonček 

 

 

JAŠA ELHEFIAN GALUN 

Priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična 

pošast 

Usvojil je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Zlato priznanje iz Računanje je igra 2 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

Zlati sonček 

Tekmovanje Znam več, Lili in Bine 2 

 

MAI SAGADIN 

Plavalno priznanje 

Priznanje za sodelovanje na računalniskem tekmovanju 

Bober 

Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Zlati sonček 

 

NEJC GALUN 

Usvojil je bralno značko 

Priznanje iz Računanje je igra 2 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Zlati sonček 

 

NIKA BER 

Usvojila je bralno značko 

Plavalno priznanje 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

Zlati sonček 

 

TAJA BERDEN 

Usvojila je bralno značko 

Cankarjevo priznanje 

Plavalno priznanje 

Priznanje iz Računanje je igra 2 

Priznanje za sodelovanje na računalniskem tekmovanju 

Bober 

Priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

Pohvala za sodelovanje na Ciciveselošolskem dnevu 

ISKRENE ČESTITKE 

ZA VSA USVOJENA 

PRIZNANJA, 

DIPLOME, MEDALJE 

...! 



 

 TISA 

NAŠI DOSEŽKI 
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JAN BRGLEZ 

pohvala za sodelovanje na tekmovanju Cici vesele šole 

diploma plavanja  

medalja Zlati sonček 

priznanje za sodelovanje na tekmovanju Znam več 

priznanje za uspešno reševanje spletnih nalog iz 

matematike 

 

ZOJA GAJŠT 

bralno priznanje 

pohvala za sodelovanje na tekmovanju Cici vesele šole 

diploma plavanja  

medalja Zlati sonček 

priznanje za sodelovanju na tekmovanju Znam več 

priznanje za uspešno reševanje spletnih nalog iz 

matematike 

priznanje na tekmovanju Računanje je igra 

 

JAKOB HAJŠEK MEŠKO 

bralno priznanje 

pohvala za sodelovanje na tekmovanju Cici vesele šole 

diploma plavanja  

medalja Zlati sonček 

priznanje za uspešno reševanje spletnih nalog iz 

matematike 

srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju iz 

matematike Logična pošast 

srebrno priznanje na šolskem tekmovanju iz matematike 

Matemček 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 

matematike Matemček 

zlato priznanje Računanje je igra 

bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju Bober 

priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz 

slovenščine Cankarjevo (Mehurčki) 

nagrada občine Majšperk 

 

 

 

 

SARA JUS 

pohvala za sodelovanje na tekmovanju Cici vesele šole 

diploma plavanja  

medalja Zlati sonček 

priznanje za uspešno reševanje spletnih nalog iz 

matematike 

 

NIKA KARNEŽA 

bralno priznanje 

pohvala za sodelovanje na tekmovanju Cici vesele šole 

diploma plavanja  

medalja Zlati sonček 

priznanje in darilo na tekmovanju Znam več 

priznanje za uspešno reševanje spletnih nalog iz 

matematike 

zlato priznanje na tekmovanju Računanje je igra 

priznanje na matematičnem tekmovanju Mednarodni 

matematični kenguru 

srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

bronasto priznanje na tekmovanju iz Logike 

bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju Bober 

priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz 

slovenščine Cankarjevo (Mehurčki) 

bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

 

KLARA LEŠNIK 

pohvala za sodelovanje na tekmovanju Cici vesele šole 

diploma plavanja  

medalja Zlati sonček 

 

LUKA PISLAK 

bralno priznanje 

pohvala za sodelovanje na tekmovanju Cici vesele šole 

diploma plavanja  

medalja Zlati sonček 

priznanje za sodelovanje na tekmovanju  Znam več 
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ŽANA POLAJŽER 

bralno priznanje 

pohvala za sodelovanje na tekmovanju Cici vesele šole 

diploma plavanja  

medalja Zlati sonček 

priznanje za sodelovanje na tekmovanju Znam več 

priznanje za uspešno reševanje spletnih nalog iz 

matematike 

priznanje na tekmovanju Računanje je igra 

srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz Logike 

priznanje za sodelovanje na računalniškem tekmovanju 

Bober 

priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz 

slovenščine Cankarjevo (Mehurčki) 

 

ZOJA TRAVNIKAR 

bralno priznanje 

pohvala za sodelovanje na tekmovanju Cici vesele šole 

diploma plavanja  

medalja Zlati sonček 

priznanje za uspešno reševanje spletnih nalog iz 

matematike 

bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

priznanje za sodelovanje na tekmovanju iz Logike 

bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju Bober 

bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz 

slovenščine Cankarjevo (Mehurčki) 

 

 

Cicivesela šola - 11 priznanj 

Logična pošast 

- šolsko: 4 srebrna priznanja, 3 bronasta 

- državno: 1 srebrno 

Matemček 

- šolsko: 2 srebrni, 1 bronasto, 2 priznanji 

- državno: 1 srebrno 

ANEJ VINKLER 

bralno priznanje 

pohvala za sodelovanje na tekmovanju Cici vesele šole 

diploma plavanja  

medalja Zlati sonček 

bronasto priznanje za uspešno reševanje spletnih nalog 

iz matematike 

bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju Bober 

priznanje na matematičnem tekmovanju Mednarodni 

matematični kenguru 

bronasto priznanje na šolskem tekmovanju Matemček 

srebrno priznanje na šolskem tekmovanju Logična 

pošast 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična 

pošast 

priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz 

slovenščine Cankarjevo (Mehurčki) 

nagrada občine Majšperk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logika 

- šolsko: 1 bronasto 

 

Cankarjevo tekmovanje 

- 4 bronasta priznanja 

4. RAZRED 

ISKRENE 

ČESTITKE ZA 

VSA USVOJENA 

PRIZNANJA, 

DIPLOME, 


