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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. 

 

 UVODNE MISLI 

Pozdravljeni vsi, ki radi pišete, berete, se pogovarjate in 

se družite z nami. Še nekaj dni in za dva meseca se bodo 

zaprla šolska vrata.  

Tudi v tem šolskem letu ste učenci pridobivali veliko 

novih znanj, ki ste jih pokazali tudi na tekmovanjih iz 

različnih znanj, tehnike, športa, petja, igranja, plesa …  

Za vse uspehe in znanja, ki so jih učenci dosegli, iskreno 

čestitam vsem vam, dragi učenci in cenjeni sodelavci. 

Pred vami so najlepši dnevi v letu, ki jih boste posvetili 

prijateljem, igri, zabavi ter potovanjem. Verjamem, da 

se bo našel tudi trenutek, ko boste v roke vzeli glasilo 

Šolski utrinki in se med prebiranjem prispevkov spomnili 

druženja s prijatelji in učitelji ter tudi lepih trenutkov, ki 

ste jih preživeli na naši šoli.  

Vsebina glasila je zelo pestra, zato vsa pohvala 

avtorjem, ki ste poskrbeli, da bo prav vsak bralec lahko 

našel nekaj zanimivega zase.  

Želim vam prijetno branje ter vesele, sončne in lepe 

počitnice. 

Vaša ravnateljica, Suzana Petek 
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NAŠE VREDNOTE – ZNANJE  

Znanje si pridobim tako, da se učim in dobro poslušam v šoli.               Taja Štumberger, 3. a 

Znanje si pridobivam iz izkušenj,  v šoli in doma.  Znati ne moremo vsega. Vsak dan si pridobivamo novo znanje in 

izkušnje.          Julija Maučič, 3. a 

Znanje pomeni, da se dobro učiš in da si pameten.    Žan Feguš, 3. a 

Znanje si lahko pridobiš v šoli ali doma. V šoli tako, da poslušaš učiteljico, doma pa tako, da se redno in sproti učiš.   

Tjaša Bratušek, 3. a 

Znanje je pomembno, saj bomo znanje tudi sami prenesli na svoje otroke. Vsi ga potrebujemo.     Kaja Belšak, 5. a 

Znanje potrebujemo vsi ljudje, brez njega ne gre.  Gorazd, 6. b 

Znanje je, da nekaj veš. Znanje pomeni učenje. Obenem je tudi lepa beseda.                            Leon Plošinjak, 5. a 

 

Znanje je vrednota, na kateri moraš ves čas graditi. Moramo se učiti celo življenje.  Minea, 7. b 

Znanja te ne more nihče oropati, razen če ti kdo ukrade možgane.   Timotej, 9. b 

Več znanja kot imaš, več veljaš.   Stella, 9. b 

Znanje pomeni dobro naložbo v prihodnost in šola me je veliko naučila. Sabina, 9. b 

Če veliko znaš, lahko daleč prideš, študiraš, dobiš dobro zaposlitev …   Melani, 9. b 

Znanja ni nikoli preveč.     Aljaž,  9. b 

Več vem, več imam, saj mi znanje pomeni denar.   Matic, 9. b 

Znanje pridobiš z učenjem in življenjskimi lakcijami.   Katja, 9. b 

Znanje mi pomeni znati pisati, brati, računati, meriti … in to mi bo pomagalo, da se znajdem v 

življenju.   Sandra, 6. b 

Super je, če imaš veliko znanja, ki ga lahko deliš z drugimi in tudi druge ljudi učiš.    Lea, 6 . b 

Z znanjem lahko dosežem dobre ocene. Sebastijan, 6. b 

Z znanjem lahko postaneš »naj učenec«.   Nejc, 7. b 

Znanje mi pomeni srečo.    Denis, 7. b 

Če bom imel dobre ocene, se bom lahko vpisal v srednjo šolo, ki me veseli.    Leon, 8. b 

Znanje se mora prenašati naprej, na naslednje generacije, samo tako se lahko ohrani.     Alex, 8. b 

Znanje je učenje.    Niko, 3. c 

Znanje je zame, da lahko računam in pišem, berem.         Sara, 3. c 

Znanje je zame vrednota, ki mi je ne more nihče vzeti.   Taja, 4. a 

Znanje rabiš v življenju, pomaga ti nekaj doseči in graditi življenje.    Aleš, 4. a                                    
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POGOVARJALI SMO SE … 

*INTERVJU Z NAJ ŠPORTNICO LETA* 

Tudi v šolskem letu 2014/2015 so učenci OŠ Cirkulane-Zavrč pokazali precej športne 

zagnanosti ter osvajali različna priznanja in pohvale … Po najvišjih lovorikah je v tem letu 

posegla učenka 8. a razreda, VIKTORIJA ZADRAVEC, ki nam je zaupala nekaj o sebi … 

Kakšni so tvoji občutki ob koncu šolskega leta? 

Moji občutki so zelo dobri. Sem vesela, saj se bliža konec šolskih obveznosti in bom lahko več časa 

posvetila športu: kolesarjenju, teku fitnesu, odbojki in nogometu. 

Kateri so tisti trenutki, ki so se ti v teh letih posebej vtisnili v spomin? 

Tisti poseben trenutek je 3. mesto na državnem tekmovanju in 2. mesto na šolskem državnem 

tekmovanju. 

Koliko časa na teden posvetiš športnim aktivnostim? 

Športnim aktivnostim posvetim skoraj ves svoj čas. Najmanj tri ure na dan. 

Kaj te ob šolsko-športnih aktivnostih še posebej sprošča? 

Sprošča me kratek počitek, športni popoldan in druženje s prijatelji. 

Opiši občutke, ki so te letos prevevali pri največjih športnih dosežkih? 

Bila sem zelo vznemirjena,  bilo je veliko adrenalina, sreče, saj te vsi spodbujajo. Vesela sem bila in 

ponosna nase, v sebi sem čutila veliko energije. Ti občutki so neopisljivi. 

Kakšno mesto bo imel šport v tvoji prihodnosti? 

V prihodnosti si želim sodelovati na Olimpijskih igrah in biti trenerka športnih veščin, hkrati pa osebna 

klubska maserka. 

Kakšno bi bilo tvoje sporočilo za mlade, ki jim športne aktivnosti niso preveč pri srcu? 

Sporočam jim, naj se kljub vsemu veliko gibljejo in naj bodo srečni, obdani s prijatelji. 

Nam lahko zaupaš kakšno pozitivno misel ali sporočilo za vse učence ob koncu šolskega leta? 

Da je šola vedno na 1. mestu, šport na drugem in potem še vse ostalo. Želim jim čim več športnih, 

glasbenih, kulturnih dosežkov, predvsem pa zdravega gibanja … 

Hvala za pogovor in vse dobro ti želimo. 

 Foto: Mitja Vidovič                    Mlade novinarke OŠ Cirkulane-Zavrč                                                                                                       
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IZ NAŠIH VRTCEV ... 

Nekaj utrinkov iz vrtca Zavrč 

Z novim šolskim letom smo v vrtec sprejeli nekaj novincev in takoj pričeli z ustvarjanjem.   V samem 

začetku smo pozornost namenili navajanju na vrtec, učenju pravil v vrtcu in učenju življenja v skupini. 

V  mesecu oktobru smo se  priključili šolskemu projektu Brez jabolka ni čebele. Čebelice smo spoznavali 

in doživljali z lutkovno igrico, slikanicami, likovnim ustvarjanjem, obiskom čebelarja iz čebelarskega 

društva Zavrč. Na šolski istoimenski prireditvi smo se predstavili s plesom čebelic.  

Letošnji slogan ob tednu otroka se je glasil ZA 

RAZIGRANO IN USTVARJALNO OTROŠTVO, kar 

nam je omogočilo pestro izbiro dejavnosti. Tudi letos smo 

izbrali nabor aktivnosti, ki je vključeval medgeneracijsko 

sodelovanje. 

Najprej smo se skupaj z učenci 7. b razreda preizkusili v 

družabnih igrah. Učenci so bdeli nad dosledno in pravilno 

izvedbo iger kot so: Človek ne jezi se, Bingo, Ugotovi 

pravilno obliko in barvo, dekleta pa so se  raje pridružila 

otrokom mlajše skupine. Druženje se je nadaljevalo tudi 

pri športni vzgoji, tako so se otroci starejše skupine iz vrtca in učenci 7.b razreda pod mentorstvom 

učitelja Mitja Vidoviča preizkusili v gibalnih igrah: Kužek, Hobotnica in Lep poletni dan. 

Prav tako smo si gledali šolsko prireditev: Sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost, pridružila se nam je 

knjižničarka Marinka Zebec in nam pričarala Pravljično uro. V igralnici pa smo pripravili TRŽNICO. 

Preko igre vlog so se otroci seznanjali z nakupom, štetjem, denarjem. K nakupu smo povabili otroke 

mlajše skupine in tudi otrokom izredno priljubljenega gospoda Zvonka. Skratka, pestra izbira različnih 

dejavnosti. 

Tudi letos so se otroci iz vrtca skupaj s starši podali na 

JESENSKI POHOD. Ujeli smo še zadnje prijetne 

jesenske temperature in se razvedrili ob razgledih po 

haloških gričih. V goste nas je povabila družina 

Mihalinec. Tisti starejši smo radovednost potešili ob 

razstavi delovnega orodja tudi iz starih časov, saj smo 

lahko obudili spomine na opravljanje dela v preteklosti, 

mlajše obiskovalce pa so očarali sodobni delovni stroji. 

Tako so otroci lahko sedli v velik traktor, čisto ta pravi 

»kopač«, sedli na štririkolesnik, nahranili domače 

živali. Še enkrat zahvala družini Mihalinec, da nam je s 

toplim sprejemom in bogato pogostitvijo in pestro ponudbo obogatila nas vsakdan.   

 V mesecu decembru smo izvajali aktivnosti na temo VESELI DECEMBER. Praznično smo okrasili 

prostore, spoznavali tri dobre može, pisali pisma Božičku, izvedli novoletne delavnice za otroke in starše, 

ogledali predstavo učencev 5. razreda iz OŠ Cirkulane in Društva za boljši svet, pekli novoletne piškote 

(medenjake), sodelovali na božično-novoletni prireditvi Praznikom naproti … 
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V mesecu februarju  smo se udeležili pustne povorke v Cirkulanah, skupaj z otroki iz vrtca Cirkulane smo 

enotno predstavljali masko SRČKI. V mesecu marcu smo pri vzgojnem delu namenili poudarek 

DRUŽINI. Na to temo smo veliko risali, slikali, ustvarjali, plesali, se pogovarjali. Na šolski prireditvi z 

naslovom Mame imamo radi smo se predstavili s Šolo za mamice in atije.  

Velik poudarek pri vzgojnem delu smo namenili področju GIBANJA. Vsakodnevno smo izvajali gibalne 

dejavnosti, plesali ob glasbi, se igrali rajalnih iger ...  V mesecu maju so se starejši otroci udeležili Krosa v 

Cirkulanah. Skupaj z otroki iz Vrtca Cirkulane so se pomerili dečki in deklice, nato pa smo se udeležili 

Krosa v organizaciji vrtca Ptuj. 

 Nekateri starejši otroci iz vrtca Cirkulane in 

vrtca Zavrč so se v času od 11.–13. maja 

udeležili VRTCA V NARAVI, ki se je odvijal 

v domu Ajda v Libeličah na Koroškem. Za 

otroke je bila to enkratna priložnost urjenja v 

samostojnosti: skrb za lastno garderobo, 

prespati noč brez staršev… Na sprehodu so 

imeli možnost občudovati čudovito koroško 

pokrajino. Spoznavali so gozd, se igrali z 

naravnimi materiali, spoznavali škratkov 

zeliščni vrt, nabirali cvetlice na travniku in 

izdelovali cvetlični parfum, prisluhnili zvokom 

iz narave, spoznavali in odkrivali mlako in njen živalski vodni svet. Največje doživetje pa je bilo 

preizkušanje v športni disciplini: lokostrelstvo in plezanje po steni. Skratka prijazni vzgojitelji so ponudili 

otrokom nova spoznanja in doživetja povsem prilagojeno njihovi starosti.  

Letos nas je v skupini tudi večkrat obiskal učitelj Ivo 

Zupanič in na izjemno zanimiv način otrokom približal 

ljudska  glasbila in nam predstavil njihovo izdelavo. 

 

 

 

 

 

 

 

V mesecu aprilu nas je obiskal oče našega varovanca Mateja Kokota v čisto ta pravi vojaški obleki  in 

nam predstavil poklic vojaka. Lahko smo si nadeli vojaški  nahrbtnik, preizkusili ležanje v spalni vreči in 

se skrili v šotoru. S slikovno prezentacijo smo spoznali vojaške avtomobile in druge aktivnosti.  

 Skratka, skozi vse leto se je zvrstila paleta različnih aktivnosti, veliko igre in veselja. Trenutno pa 

pripravljamo naše minimaturante za zadnji nastop v vrtcu.                             

                            Alenka Rižnar, vzgojiteljica 
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Nekaj utrinkov iz vrtca Cirkulane 

Življenje v vrtcu si marsikdo predstavlja kot igro v peskovniku, menjavanje pleničk ali iskanje izgubljenega 

copatka. Že res, da se naštete »dejavnosti« vsakodnevno izvajajo med našimi živahnimi stenami, a dovolite nam, 

da Vam naše delo predstavimo malce bolj obširno. Šolsko leto naših šolarjev se počasi nagiba h koncu, »vrtičarji« 

pa imamo pred sabo še dobre tri mesece aktivnega dela, prijetnega druženja in seveda sprejemanja in 

spoznavanja novincev v našem okolju.  Pa si poglejmo kakšno je bilo naše leto. Ob koncu meseca avgusta smo v 

našem vrtcu izvedli »Spoznavni dan oziroma Spoznavno urico« za naše novince in njihove starše. Tako so imeli starši 

in naši novi prijatelji možnost spoznati vrtec kot ustanovo, kjer se učenje prične preko igre in kjer je osnovno vodilo 

»biti dober do drugih in nuditi pomoč«. Mesec avgust se je počasi poslavljal, mi pa se pričeli pripravljati na novo 

šolsko leto, kjer smo lahko zapisali  številko 65 – toliko je bilo namreč vpisanih otrok, ki so bili starostno razporejeni 

v štiri oddelke. Do konca šolskega leta smo lahko številko povečali in se podpisali pod nagajivo številko 73. V tem 

šolskem letu smo medse sprejeli tudi deklico s posebnimi potrebami, ki je življenje v vrtcu zelo dobro sprejela in ga 

še danes radovedno raziskuje. 

Mesec september je bil mesec uvajanja in spoznavanja. Tako smo v samem začetku pričeli z osvajanjem pravil, 

dnevnega reda ter se počasi pričeli navajati na svojo skupino in vzgojitelje. Z nekaterimi lanskoletnimi  projekti smo 

nadaljevali, seveda pa se lotili tudi  novih in se urili v še nepoznanih vodah. Ob koncu meseca septembra/v začetku 

oktobra bomo izvedli prvi roditeljski sestanek za starše, nekaj dni kasneje pa že prvo delavnico s starši, kjer smo s 

svojo ustvarjalnostjo okrasili vrtec v jesenske barve in zaključili druženje s pečenim kostanjem. Skozi vse leto smo 

izvedli še dodatni dve delavnici s starši (novoletna in pustna) in se pri tem prijetno zabavali. 

                            

Kmalu po naši jesenski delavnici je sledila prva gledališka predstava »Kam so šle čebelice« in danes, ko so za nami 

že vse štiri gledališke dramatizacije, Vam lahko povemo, da smo bili nad vsako posebej navdušeni in radovedno 

pričakovali novo srečanje. Meseca oktobra smo se podali na obisk k našim gospodinjam, kjer smo se prepustili 

pokušini pečenega krompirja, a ker nam je vreme malce zagodlo in se razstave niso mogli udeležiti vsi otroci našega 

vrtca, smo najstarejši v vrtcu poskrbeli, da so pečen krompirček dobili tudi naši prijatelji v vrtcu.  

Tudi letos smo praznovali »Teden otroka« in se seznanili s posameznimi poklici, ki smo jih seveda raziskovali preko, 

nam najljubše, otroške igre. Letošnja tematika je bila nadvse zabavna, zato smo v ta namen medse povabili starejše 

prijatelje raznolikih poklicev. Najprej nas je obiskal gospod policist, ki nam je pričaral prav prijetno dopoldne ob 

raziskovanju policijskega avtomobila in možnosti vklopa glasne sirene. Ob glasni sireni smo seveda tudi poskrbeli za 

poslikavo cestišča pred samim vrtcem. Prav tako smo v vrtcu gostili gospo knjižničarko ter se prepustili njenemu 

pravljičnemu pripovedovanju, sami pa se večkrat odpravili v gozd, kjer smo kakšno jesensko pravljico prebrali tudi 

našim gozdnim prijateljem. 

V začetku meseca novembra smo izvedli evakuacijsko vajo skupaj z učenci in učitelji iz osnovne šole ter domačimi 

gasilci. Ponovno smo si lahko ogledali različne načine pogasitve požara, med samo evakuacijsko vajo pa se hitro 

odzvali in poskrbeli, da smo bili vsi na varnem. Čeprav zna biti mesec november včasih malce turoben, pri nas še 

zdaleč ni bilo tako. Z letošnjim šolskim letom smo v našem vrtcu izvajali številne obogatitvene dejavnosti (plesna 

šola, tečaj angleškega jezika, šola v naravi, plavalni tečaj), prav tako smo izvajali dejavnosti folklore in pevskega  
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zbora. V folklorno in pevsko dejavnost so bili vključeni nekateri otroci starejše skupine. Naše druženja so potekala 

enkrat tedensko, otroci pa smo znanje črpali z veliko radovednostjo.  

21. novembra smo otroci vseh vrtcev in osnovnih šol v Sloveniji imeli tradicionalni slovenski zajtrk (kruh, mleko, 

med, jabolka). Najprej smo domače dobrote okusili v naši hiški, po samem zajtrku pa se odpravili na razstavo 

čebeljih pridelkov/izdelkov obenem pa prisluhnili predstavitvi domače kmetije, Kmetija AS, ki so poskrbeli, da smo 

otroci že pri samem zajtrk zaužili odličen domači kruh. Mesec november se je počasi poslavljal, mi pa izvedli še 

zadnjo prijetno nalogo, pred prazničnim decembrom, »Dan odprtih vrat«. Tako smo v vrtec povabili otroke in starše, 

ki v naš vrtec še niso vključeni. Namen našega dneva je bila predstavitev vrtca kot ustanovo, kjer se izvajajo številne 

raznolike dejavnosti, spoznati otroke, vzgojitelje ter njihove starše. Vrata petkovega dopoldne smo tako odprli na 

stežaj, obiskovalci pa so imeli možnost spoznati in se sprehoditi od igralnice do igralnice. Obiska smo se razveselili, 

naše ustvarjanje v avli pa je bilo prav domiselno. 

 

Zimske dneve smo preživljali na belih strminah, se sankali, kotalili in seveda izdelovali velike skulpture iz snega. 

Seveda pa smo tudi pod toplo streho naredili in izdelali veliko zanimivih izdelkov. Zgradili smo si zimsko vasico, 

okrasili jelke, poskrbeli za novoletne okraske na skupinski jelki v avli, si ogledali lutkovno predstavo ter se pripravljali 

na nastop ob Miklavževem koncertu. In ko smo se od starega leta poslovili, je bilo potrebno začeti graditi in »pisati« 

nove spomine. Meseca februarja smo organizirali predavanje za starše z naslovom »Kako otroka vzgojiti v 

samostojno in odgovorno osebnost?«, izdelovali smo pustne maske, si priredili pustno zabavo, gostili in spoznavali 

lastnosti koranta, kuhali zelenjavo, spoznavali ritmična glasbila, rajalne igre ter spoznali našo kulturno dediščino - 

ljudski ples. Ker ljudski ples otroci iz vrtca že dobro poznamo, smo na prireditvi ob materinskem dnevu odplesali kar 

v folklornih ritmih. Meseca marca smo izvedli čistilno akcijo v bližini vrtca ter poskrbeli, da so poti, po katerih se 

vsakodnevno sprehajamo in raziskujemo, čiste ter prijetne tudi za krajši postanek v travi med cvetlicami. Spoznavali 

smo travniške cvetlice, žuželke, sadna drevesa, obiskali sadovnjak, sadili cvetlice, se razgibavali na skirojih, 

spoznavali človeško telo in čutila, se lotili akcije zbiranja starega papirja in bili deležni številnih nastopov naših 

praktikantov. Ob vseh naših raznolikih dejavnostih nas je redno obiskovala tudi teta Helena, ki je vestno preverjala 

kako si otroci očistimo zobke, kaj vse smo se že naučili o zdravi prehrani ter poskrbela za vznemirljivo vzdušje ob 

pripovedovanju zgodbic. Sodelovali smo na spomladanskem krosu OŠ in se udeležili krosa okoliških vrtcev na 

stadionu na Ptuju. Zaključili smo s projektom »Pasavček«, obenem pa izvedli projekt »Sveže in naravno«, kjer smo 

zelenjavo spoznavali na drugačen način.  

V treh mesecih prihajajočega šolskega leta je pred nami še veliko nalog – vrteški izlet, slovo Mini 

maturantov, zaključni nastop otrok vrtca, sprejem novincev, itd. Mi bomo iz vsake izkušnje poskušali 

odnesli dobre stvari, dragi prijatelji, Vi si pa vzemite čas za poležavanje v travi, za sladko pregreho 

sladoleda, za obstanek ob potoku, obujanje otroških dni ob guganju gugalnice ali pa preprosto samo s 

svinčnikom v roki beležite nove ideje, spomine, trenutke - nekoč bodo ti trenutki VELIKI trenutki.  

 

Besedilo in foto: kolektiv vrtca Cirkulane 
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ŠPORTNE NOVIČKE 

Finale medobčinskega tekmovanja v malem nogometu za starejše deklice 

V sredo, 26. 11. 2014, se je naša šolska ženska nogometna 

ekipa, skupaj z učiteljico Majo in učiteljem Mitjo, odpravila 

na OŠ Ljudski Vrt, kjer je potekalo finale že prej omenjenega 

tekmovanja. Poleg nas so se tekmovanja udeležile še OŠ 

Breg, OŠ Destrnik in OŠ Ljudski Vrt. 

Ekipo smo sestavljale Maja Kuserbanj, Vanesa Furjan, Nika 

Fijan, Monika Liber, Nina Potočnik, Lea Kelc Vnuk, Viktorija 

Zadravec in Martina Križanec. Vzdušje je bilo zelo 

spodbujajoče in tudi po prvi tekmi  so bili rezultati obetavni, 

kajti odigrale smo dobro tekmo, 3:0 z OŠ Destrnik in se s 

tem oddolžile za edini poraz v predtekmovanju. Kasneje pa se je v nas naselila trema in strah in obe 

naslednji tekmi smo izgubile, tako da smo na koncu zasedle tretje mesto in osvojile bronaste medalje in 

pokal. Tudi na bron smo zelo ponosne. 

Nika Fijan in Maja Kuserbanj, 8. b  

 

Člani planinskega krožka naše šole, ki je organiziran v 

okviru mladinskega odseka PD Cirkulane, smo se   

tokrat podali na pohod na Lovrenška jezera. 

Od koče na Pesku nas je skozi hladno jesensko jutro 

spremljala megla in veter. Kljub vsemu smo z dobro 

voljo prehodili vso pot in uživali v lepotah jesenske 

narave predvsem pa se naužili svežega zraka ter 

občudovali lepoto Lovrenških jezerc. 

 

 

 

Najboljši v atletskem troboju v letošnjem  šolskem letu so bili devetošolci, foto: Petra Bratuša 
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DRŽAVNE PODPRVAKINJE V JUDU 

V četrtek, 4. 6. 2015,  je v Kopru potekal Festival športa, zaključna prireditev šolskih športnih tekmovanj, 

kjer so se odvijali tudi zaključni boji v atletiki in judu. Finala Državnega prvenstva osnovnih šol v judu se 

je udeležila tudi ekipa OŠ Cirkulane-Zavrč s 5 judoistkami. Vseh pet se je izkazalo z veliko borbenostjo in znanjem in 

kar štiri so zaključile tekmovanje s kolajnami. Manuela Rihtarič je postala državna prvakinja v kategoriji do 44 kg, 

drugi mesti sta z odličnimi borbami dosegli Viktorija Zadravec (do 57 kg) in Bernarda Letonja (do 36 kg), bronasto 

medaljo je prejela Karolina Majhen Bednjički, Iva Petrovič pa je tekmovanje v kategoriji do 63 kg končala na 7. 

mestu. Najbolj je tekmovalke in njihovega mentorja Mitjo Vidoviča razveselila skupna uvrstitev. Dekleta so namreč 

osvojila skupno 2. mesto izmed 56 udeleženih šol, kar je največji športni uspeh šole do sedaj.  

    Ekipa državnih podprvakinj v judu 

LETO VELIKIH ŠPORTNIH DOSEŽKOV 

Osnovna šola Cirkulane-Zavrč že leta daje velik pomen športu. Poleg rednega programa športne vzgoje 

se na šoli odvija veliko drugih športnih aktivnosti, kot so šole v naravi, projekti (Zdrav življenjski slog, 

Popestrimo šolo, Krpan, Zlati sonček, Rad igram nogomet,…), izbirni predmeti, športni popoldnevi, 

pohod prijateljstva, judo krožek, odbojkarski krožek, Šolski plesni festival in šolska športna tekmovanja 

… Učenci zelo radi tekmujejo, zato se s šolskimi ekipami pogosto udeležujemo športnih tekmovanj, 

predvsem v tistih športnih panogah, ki jih bolj intenzivno gojimo na naši šoli, to pa so atletika, nogomet, 

odbojka, judo in ples. 

Letošnje leto je bilo izjemno bogato z dosežki posameznikov in ekip. Da bo sezona uspešna, je pokazal že začetek. 

Nogometna ekipa dečkov je jeseni zmagala na tradicionalnem turnirju za Zlatkov pokal v Leskovcu. Ekipa mlajših 

dečkov je v mesecu decembru osvojila odlično drugo mesto na mednarodnem turnirju v Lepoglavi na Hrvaškem. 

Ekipa starejših deklic je osvojila 3. mesto na medobčinskem nogometnem tekmovanju in se s tem uvrstile na 

področno tekmovanje, kjer so prav tako končale kot tretje. Pokal za 3. mesto na medobčinskem tekmovanju so 

spomladi osvojile tudi mlajše učenke in ekipa učencev do letnika 2004.  

   Nogometna ekipa učencev letnik 2004 in mlajši 
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Tudi atleti so nam prinesli kar nekaj kolajn. Manuela Rihtarič je bila tretja na jesenskem medobčinskem krosu v 

Vidmu, na zimskem atletskem pokalu na Ptuju so medalje osvojili Blaž Belšak, Nuša Štumberger in Nina Košak, na 

medobčinskem prvenstvu v atletiki Blaž Belšak (1. mesto), Kristjan Majcenovič, Natalija Pauko, Nika Fijan (vsi 3. 

mesto). Na področnem tekmovanju je Blaž Belšak potrdil zlato medaljo v teku na 60 m. Izjemne rezultate dosegajo 

naši judoisti, ki v okviru judo krožka in Judo kluba Drava Ptuj vadijo v vse večjem številu. Že na področnem prvenstvu 

v judu so osvojili veliko posameznih kolajn, skupno pa so bili tretji. Še boljši smo bili na državnem prvenstvu v Kopru, 

kjer smo dosegli ekipno 2. mesto ter 4 posamezne kolajne (Rihtarič, Zadravec, Letonja, Majhen Bednjički).  

Na podlagi doseženih rezultatov smo izbirali tudi NAJ ŠPORTNIKA ŠOLE 2015. To je postala Viktorija 

Zadravec (8. a), drugo mesto je osvojil Blaž Belšak (9. a), tretje pa Nika Fijan (8. b). 

Vsi ti rezultati so dokaz, da na šoli veliko vlagamo v šport in hkrati pomenijo obvezo in spodbuda, da se trudimo 

še naprej! 

                                                                                                                          Avtorji: športni pedagogi OŠ Cirkulane-Zavrč 

BILI SMO NA ŠOLSKEM PLESNEM FESTIVALU 

V sredo, 22. 4. 2015, smo učenci 4., 5. in 9. razreda, ki obiskujemo plesni krožek, sodelovali na 

področnem plesnem tekmovanju v Gorišnici pod imenom Šolski plesni festival. Ko smo prispeli, smo imeli 

najprej skupno ogrevanje, nato pa smo pričeli s tekmovanjem. Čez celo šolsko leto smo  z učiteljico Majo Tašner 

trdo delali in vadili koreografije. Bilo je zelo lepo in tudi naporno. Največ težav nama  je delala koreografija HIP-

HOP, ker je imela najbolj zahtevne korake. Najbolj všeč sta nama bili koreografiji  LATINO in POP, ki sta nama tudi 

na tekmovanju šli najboljše od nog. Zelo všeč so nama bili navijači in druge plesne skupine, ki so se predstavile. 

Sodniki, ki so nas ocenjevali, so bili zelo strogi in zahtevni. Čeprav smo morali trdo delati in se vedno znova truditi, 

se nam je izplačalo, saj smo domov prinesli kar nekaj odličnih mest. Tekmovanje nama bo za  vedno ostalo v lepem 

spominu. 

     Nina Košak in Taja Potočnik, 4. a 

Šahisti v Cirkulanah zelo uspešni … 

Šahisti so v tem šolskem letu spet dosegli vidne uspehe. Na področnem tekmovanju v šahu -  posamezno, 

ki je potekalo 16. 12. 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. 

Pri starejših deklicah je Andreja Štumberger osvojila drugo, Mateja Golc pa tretje mesto. Pri starejših dečkih je Blaž 

Belšak osvojil 1. mesto in postal področni prvak. Vsi trije učenci so se uvrstili na državno tekmovanje. Državno 

tekmovanje se je odvijalo meseca januarja v Kranju. Naši šahisti so tudi v državnem merilu pokazali odlično šahovsko 

znanje. Sodelovali smo tudi na področnem ekipnem tekmovanju v Spuhlji. Učenka Mateja Golc pa je našo šolo 

meseca januarja zastopala tudi na regijskem tekmovanju v počasnem šahu v Framu. Osvojila je odlično četrto 

mesto. 
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Naši šahisti so se udeležili tudi 3. šahovskega turnirja v počastitev občinskega praznika občine Cirkulane. Turnir je 

potekal v nedeljo, 7. 6. 2015. Spet so se veselili novih kolajn, ki so si jih priborili na šahovskih poljih. 

              Šahisti in šahistke iz Cirkulan z mentorico Dragico Kolednik 

PROJEKTNI TEDEN se je začel s pohodom prijateljstva med haloškimi griči 

Kot vsako leto smo se tudi letos, 21. oktobra 2014,  učenci, učitelji, starši, naši prijatelji in še kdo udeležili 

pohoda prijateljstva 2014. Pred šolo smo se zbrali ob 8.15. V uvodu so nas pozdravili učiteljica športne 

vzgoje Maja Tašner, vodja pohoda Janez Zupanič ter naša ravnateljica, ga. Suzana Petek. S pozdravnim 

govorom smo pričeli naš projektni teden pred jesenskimi počitnicami, v okviru katerega smo imeli vse štiri 

dneve dejavnosti, športni, tehniški, naravoslovni in kulturni dan, dan šole v Zavrču. 

Nekaj utrinkov s projektnega tedna … 
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ŠAH v Zavrču dodobra razgiba male možgančke … 

Vsak četrtek zjutraj z veseljem prihajamo k šahovski uri. Mentorja  Erna in Martin nas učita 
dobrih potez, šahirati, matirati, reševati  šahovske 
probleme. Veliko moramo razmišljati in tako urimo 
svoje možgane. 

 

 

V letošnjem  šolskem letu smo bili dvakrat na 
področnem šahovskem turnirju osnovnih šol v 
Spuhlji. Tekmovali smo posamezno, dobili medalje 

za drugo mesto (Timi Tušek), tretje (Alen Žnidarič) in četrto mesto (Viktor Pravdič).  Tudi 
pri ekipnem tekmovanju smo se uvrstili precej visoko. V mesecu maju smo imeli šolsko 
tekmovanje, tokrat se je najboljše  izkazal David Golc. Drugo leto se bomo potrudili, da 
bomo še boljši.                                              

Učenci šahisti z mentorico Erno Friščić 

 

AKTIVNE MLADE NOVINARKE IN PRVA OBLETNICA ŠOLSKEGA RADIA – 

»RADIA HIT VAREŽ« 

Učenci v Cirkulanah se že drugo leto udeležujejo izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo, 1. marca pa 

smo obeležili tudi prvo leto obstoja šolskega radia, ki je lepo zaživel in postal del vsakodnevnega utripa 

naše šole. Ime mu je nadela 1. generacija mladih novinarjev, ki so v manjših skupinicah pripravljali 

gradivo in izbrano glasbo za šolske oddaje – poimenovali so ga Radio Hit Varež.  

Z mladimi novinarji poskrbimo, da so oddaje zanimive, sveže, aktualne, da v družbo povabimo različne 

goste, ki nam popestrijo torkove jutranje minute. Letošnje novinarke, Mateja Golc, Andreja Štumberger 

in Zala Horvat, so se zelo trudile v tem smislu in redno pripravljale, urejale gradivo za jutranja srečanja, 

fotografirale so pomembne dogodke na šoli, pisale članke, svoja besedila objavljale v lokalnem časopisu 

Cirkulančan in na šolski spletni strani. Vložile so veliko svoje energije in truda. Želimo si, da bi radio živel 

tudi naprej in da bi se ohranila novinarska »žilica« mladih. 

        Foto in besedilo: Irena Vesenjak, učiteljica ŠNO 
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DOGAJALO SE JE … 

Nagradna ekskurzija NAJ RAZREDAv Prekmurje 

Dana beseda zavezuje. Tako smo jo držali tudi 

na šoli in najuspešnejše učence prejšnjega 

šolskega leta popeljali na nagradno ekskurzijo. 

Kako jo je doživljala Zala iz 5.a, preberite v 

nadaljevanju. 

Ko sem se v četrtek, 18. 9. 2014, zjutraj zbudila, 

sem si umila zobe, se oblekla in se odpravila v 

šolo. Poslovila sem se od staršev ter šla v 

učilnico 5. a razreda. Počakala sem, da je 

zvonilo in si nadela jakno ter se obula. Šla sem 

ven skupaj z ostalimi učenci čakat avtobus. 

Odpravili smo se v Prekmurje.  Prvi postanek je 

bil v Pustolovskem parku v bližini Bukovniškega jezera. Ko smo prispeli, smo odšli z avtobusa in se 

odpravili do Pustolovskega parka. Najprej so se nam predstavili inštruktorji, nato so nam nadeli opremo za 

plezanje. Imeli smo se enkratno in neponovljivo. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V petek, 21. novembra 2014, so se učenci in delavci 

šole odpravili na tradicionalni slovenski zajtrk. 

Živila, ki smo jih použili, so vsa lokalno pridelana in 

zato je bil zajtrk še toliko boljši in po vrhu še zdrav. 

Domači kruh je prispevala kmetija Arnejčič iz 

Cirkulan, maslo Pomurske mlekarne, sladkali smo se 

z medom domačih čebelarjev, jabolka pa so pridelali 

na kmetiji Meško v Veliki Nedelji. Po zajtrku smo 

prisluhnili čebelarju, gospodu Ediju Hojniku iz 

Zavrča. Povedal in predstavil nam je življenje čebel 

in nekaj čebeljih pridelkov. Gospa Ida Vindiš Belšak 

iz živinorejske kmetije iz Leskovca, od koder smo 

dobili tudi domače mleko za zajtrk, pa nam je 

predstavila njihovo kmetijo ter življenje in delo na 

takšni kmetiji. 

Naj medi! 

 

 

 

»Otroci pojejo slovenske 

pesmi in se veselijo« 

Finalna prireditev »OTROCI POJEJO 

SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO«  se 

je odvijala, v torek, 23. decembra 2014, na OŠ 

Ljudski vrt. Našo šolo, lokacijo Zavrč in občino 

Zavrč je zastopala Minea Gabrovec, lokacijo 

Cirkulane ter občino Cirkulane pa Nejc Kralj.  

Minea in Nejc  sta se odlično predstavila vsak s 

svojo pesmijo. Naš učenec NEJC KRALJ se je 

odlično predstavil s svojo pesmijo Tri planike 

in ZMAGAL. 

 

 

Slovenski tradicionalni zajtrk in 

lokalno pridelana hrana 

a 
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OBISK PTUJSKEGA RADIA IN TELEVIZIJE V MESECU APRILU 

V sredo popoldan, 8. 4. 2015, smo se učenci 5., 6. in 7. razreda podali proti Ptuju. Pred mestno hišo nas je pričakal 

gospod David Breznik, ki deluje v okviru PeTV. Najprej smo si ogledali njihove zanimive prostore, kjer 

snemajo, fotografirajo in montirajo različne zanimive oddaje, ki so predvajane po lokalni televiziji. Izvedeli 

smo, kako nastajajo pogovori na televiziji in marsikaj zanimivega o fotografiranju in kameri.  V drugem delu 

smo si ogledali prostore Radia Ptuj in tam so nam predstavili, kako se obdelujejo zvočni posnetki in kako se 

predvaja glasba. Meni je ta poklic zelo všeč zato, ker s tem, ko preverjaš razne informacije, se tudi nekaj 

naučiš.  Meni je zanimivo tudi to, da lahko komuniciraš z ljudmi preko različnih pogovornih oddaj in ob 

raznih glasbenih željah. Sicer pa sva z Marselom z veseljem pokazala pogum in nekaj povedala o naši šoli, kar 

se je tudi predvajalo na radiu.  

Bili smo v družbi učiteljic Irene Vesenjak, Petre Bratuša in Marjetke Mlakar, ki poučujejo izbirni predmet 

Šolsko novinarstvo, ga. Marjetka pa učence seznanja z zanimivostmi digitalne fotografije  v sklopu projekta 

Popestrimo šolo. Popoldan je bil sproščen in zelo zanimiv. Verjamem, da so tega mnenja tudi ostali. 

Lara Vidovič  in Marsel Rihtarič, 5. a 

         

 

POSTALI SMO KOLESARJI 

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj jim pomeni hkrati igralo in prevozno 

sredstvo. Kolo je tudi prvo prevozno sredstvo, ki ga otrok lahko vozi sam. Prve spretnosti si pridobijo 

otroci že pri štirih ali petih letih starosti. Za samostojno vožnjo v prometu pa so sposobni šele, ko so 

stari okrog 10 let. Kolo je poleg tega tudi eno najbolj okolju in zdravju prijaznih prevoznih sredstev. 

Svet zato stalno opozarja na ustrezna znanja in opremo kolesarjev. 

Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko opravi otrok, je prvi pravi dokument, ki otroku daje določeno 

samostojnost, pravico, da gre sam na cesto ter hkrati odgovornost za varno sodelovanje v prometu. Zato je 

za otroka na njegovi poti razvoja izredno pomemben! Tudi na naši šoli se pravzaprav vestno in z vso 

odgovornostjo lotimo priprave na kolesarski izpit. Najprej začnemo s teoretičnim delom in predelamo vse 

učne teme s pomočjo delovnega zvezka in računalniških vaj. Nato pristopimo k opravljanju teoretičnega 

dela izpita. Sledi pregled koles in za pravilna in varno opremljena kolesa dobijo učenci nalepko Varno kolo. 

Nato sledi praktičen del, ki vključuje vožnjo po prometnih površinah, kot tudi vožnjo po poligonu. Pri tem 

vsako leto zelo dobro sodelujemo s policisti in občinskim svetom za preventivo Cirkulane. Tokrat so učenci 

za nagrado ob opravljenem izpitu dobili vzvratna ogledalca, ki jim jih je v namen in uporabo izročila ga. 

Dragica Kolednik, predstavnica občinskega SVPCP Cirkulane. Tega so se učenci zelo razveselili. 

Zahvaljujemo se občini, da ima posluh tudi za nas, majhne a hkrati tudi velike udeležence v cestnem 

prometu.  
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Z uspešno opravljenim kolesarskim izpitom sme otrok samostojno voziti kolo v prometu, seveda pa še ni 

sposoben dobro obvladovati prometno bolj zahtevnih ali zanj novih situacij. Zato je pomembno, da odrasli 

otroka čim večkrat spremljamo na cesti in mu dajemo pomembne napotke za naprej. Vsem učencem želimo 

veliko varnih kilometrov! 

 

Foto: Nataša Kolednik                                                                            Razredničarka: Nikolina Vuzem                                                                                                                                             

KONCERT – ŠOLSKA KLASIKA 

V sredo, 20.5. 2015, je bil prav poseben dan. Dolgo sem ga pričakovala a je le prišel. Ob 19.00  se je v 
cerkvi sv. Katarine slišala klasična glasba. A to ni bilo vse. To je bil samo zaključek. Začelo se je veliko prej 
in to že v oktobru 2014. Takrat sem domov prinesla list za nadarjene. Doma smo se pogovorili in skupaj 
sestavili cilj, da ob koncu šolskega leta izvedemo koncert z naslovom ŠOLSKA KLASIKA. K temu je pristopila tudi 
moja sestra Katarina tako, da je bila ta ideja skupna. Seveda pa ne bi šlo brez staršev, učiteljev v šoli in v glasbeni 
šoli. S Katarino sva se pogovorili s prijatelji iz glasbene šole, če bi nastopili na najinem koncertu. Vsi so se seveda 
strinjali. Tako smo skupaj vadili vse do srede. V sredo pa smo se zbrali že ob 17. uri ter pripravili vse potrebno. 
Imeli smo tudi odlično malico, za katero sta poskrbeli babica in stara mama. Imeli smo generalko in potem je 
napočil čas za koncert. Igrali smo sproščeno in ob spremljavi klavirja, na katerega je igral učitelj iz glasbene šole 
Simon Peter Feguš. Tudi treme je bilo veliko manj kot običajno. Da pa je bil koncert popoln, je povezovalni tekst 
brala Lea. Tako je bil koncert še lepši. Imeli smo tudi šopek iz travniških cvetlic, za katerega je poskrbela Marta 
Bratušek. Po koncertu smo po malicali in okrog 21. ure smo se izmučeni, a nadvse zadovoljni vrnili domov. 
Koncert je bil nepozaben. 

Mateja Golc, 7. a, foto: Sonja Golc 
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V okviru projekta Popestrimo šolo je  na lokaciji 

Cirkulane potekala delavnica z naslovom Običaji 

naših dedkov in babic. Obiskal nas je gospod 

Ferdinand Drnikovič, ki se ukvarja  s številnimi 

ročnimi deli. Predstavil nam je pletene izdelke iz 

vrbovih šib in tehniko izdelave. Pletenje košar je bilo 

delo, ki so se ga nekoč lotevali pozimi, ko je narava 

počivala in ni bilo dela na poljih. Danes pa lahko 

pletemo vso zimo.Povedal nam je, da za izdelavo pletene košare ne potrebujemo tako rekoč nič drugega 

kot žepni nož, palice različnih debelin in seveda obilo dobre volje. 

Da se sploh lahko lotimo pletenja, si moramo najprej potrebno priskrbeti material - šibe, katere si reže po 

koncu vegetacije pa do začetka vegetacije. Pri delu uporablja različne vrste vrb – rdečo, rumeno, sivo, 

konopljenko in amerikansko vrbo. Učenci so mu z zanimanjem prisluhnili in se lotili dela. Za začetek smo 

spletli dno košare. Delo je bilo zelo zahtevno, zato so najmlajši potrebovali veliko pomoči in spretnih 

prstov. 

Marjetka Mlakar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

Nekaj utrinkov iz zimske šole v naravi v CŠOD Bohinj za 6. in 7. razrede 
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   8. februar je najpomembnejši dan slovenske kulture. Prešernova 
poezija je povzdignila slovenski narod med bisere svetovne 
ustvarjalnosti. Slovenci spoštujemo in gojimo kulturne vrednote, 

ohranjamo svoj jezik, svoj ponos, svojo bogato kulturno dediščino, 
zato se nam ni treba bati, da bi kultura na slovenskih tleh izumrla. 
Ob slovenskem kulturnem prazniku, ko obeležujemo obletnico smrti 
pesnika Franceta Prešerna, sta na naši šoli potekali dve šolski 

prireditvi z naslovom O DEČKU, KI JE PISAL PESMI. 

Naši učenci so se izkazali kot odlični recitatorji, pevci, plesalci   in 

poslušalci. Čestitke za njihov nastop.                           Marinka Zebec 

 

 

 

   

Učenci 4. a in 4. b razreda so se v torek, 5. 5. 2015, udeležili predtekmovanja 10. Otroške varnostne 

olimpijade, ki je tokrat potekalo v Miklavžu pri Ormožu. Sodelovalo je 20 ekip, to pomeni kar 200 

četrtošolcev. Sodelovale so tudi tri ekipe iz 

Hrvaške. Ekipa iz Zavrča je dosegla 10. mesto, 

učenci iz Cirkulan pa smo bili ponovno zelo 

uspešni, saj smo ZMAGALI! Na koncu smo 

pridelali kar 446 točk in se uvrstili v finale, ki bo 4. 

junija v Mariboru. 

O svojih občutkih in doživetjih ob pripravah, 

tekmovanju in uvrstitvi v finale, smo poročali na 

Radiu Ptuj za oddajo Za male in velike. Tudi sam 

obisk na radiu je bil za nas posebno doživetje!  

Finalne prireditve, ki je tokrat jubilejna, se že veselimoin upamo na še en velik uspeh. 

 

Mentorica: Maja Belić 

Kdo je ta pesnik, 

ki nekoč nam pesmi 

take je zapel, 

da z njimi iskro je 

prižgal, 

prižgal je iskro, ki še 

tli, 

prižgal je iskro, ki žari, 

prežene noč in osvetli 

nam dneve mraka in 

brezupa? 

Otroška varnostna olimpijada 2015 

Proslava ob kulturnem prazniku 
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Norčavi pust velikih ust … 

Kot vsako leto smo tudi letos izvedli tehniški dan kot pripravo na 22. fašenk v Cirkulanah, kamor nas je povabilo k 

sodelovanju Turistično društvo Cirkulane. Tokrat smo se odločili, da šola na povorki v Cirkulanah nastopi kot 

skupinska maska, bili so rožice, marjetice in trobentice, panjske končnice, okrog katerih so brenčale čebele. V ta 

namen smo včeraj izdelovali prav te maske. Otroci V Zavrču in Cirkulanah so zelo uživali, se smejali in ustvarjali v 

duhu pusta. 

     

    

Obisk Alenke Kos 

V petek, 6. marca 2015, nas je obiskala Podljubeljčanka Alenka 

Kos,  mati štirih otrok in koordinatorica Društva za boljši svet- 

Vilinski ključ, ki deluje že dobra štiri leta. V tem času je društvo 

z dobrodelnimi akcijami v sodelovanju z različnimi slovenskimi 

posamezniki, šolami, organizacijami in podjetji pomagalo že več 

otrokom s posebnimi potrebami, družinam, ki so tragično izgubile 

svojega člana, starejšim in socialno ogroženim. V Deželi 

vilinskega ključa v Podljubelju društvo organizira različne 

dejavnosti in prireditve, kot so pisanje poučnih kratkih zgodb, 

praznovanje rojstnih dni in predstavitev knjig. 

7. julija 2014 je gospa izdala knjigo z naslovom Drugačnost, ki  jo je pisala v sodelovanju z URI - SOČA. 

Poleg knjige so posneli tudi CD v sodelovanju z Janezom Trilerjem (Slovenski oktet), Ano Karneža (znana 

iz letošnje slovenske popevke leta in Slovenija ima talent) in Mino Kunstelj (socialna pedagoginja). 

Skratka, knjiga spregovori o drugačnih otrocih (med njimi je tudi življenjska zgodba Darka Đurića - 

paraolimpijski plavalec) in o vrednotah ter je namenjena otrokom in odraslim. 

Izvedbo projekta nam je omogočilo podjetje Elektro-ka, ki je omogočilo naši šoli, da bodo 

knjižne police bogatejše za 10 knjig. 



 

ŠOLSKI UTRINKI           19 

 

 

Obisk skupine Big Foot Mama na naši šoli 

V petek, 20. marca 2015,ob mednarodnem dnevu 

sreče, na prvi pomladanski dan, je bil za vse nas 

prav poseben, zgodovinski dan. 

Uresničila se nam je želja pridobiti instrumente za 

šolsko glasbeno skupino. Velike zasluge pri izpeljavi 

tega projekta ima učitelj David Hameršak, ki je našo 

šolo prijavil na projekt »20 za 20«.Idejni vodja 

projekta, bobnar skupine Elvis Jackson, Marko 

Soršak Soki, je ob 20-obletnici bobnanja razmišljal 

takole: "Če uspem navdušiti vsaj enega najstnika, da 

poprime za palice namesto za igralno konzolo, je moj 

namen dosežen. Najlepši občutek je, ko se po nekem 

obdobju ta pojavi na odru s svojo glasbeno skupino 

in navdušuje vrstnike s svojo glasbo." 

Soki je naši šoli izročil bas kitaro z ojačevalcem. Največje presenečenje tega dne pa je bil še obisk glasbene 

skupine Big Foot Mama, ki nam je podarila črno lepotico, električno kitaro z ojačevalcem. 

Šolski band (Jure, Nejc in Blaž) so s skupino Big Foot Mama zaigrali 3 pesmi: Led s Severa, Nisem več s 

tabo in Črn tulipan. Z bobnarjem Sokijem je zaigral tudi naš harmonikaš Žan. 

»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi,« je dejal Tone Pavček. Mi smo srečali dobre ljudi, 

ljudi s srcem, ki so pustili pečat v naših dušah in srcih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

ponedeljek, 13.04.2015, sem se udeležil 25. nacionalnega otroškega parlamenta v veliki dvorani Državnega zbora 

RS. Zastopal sem ptujsko območje, skupaj s še eno devetošolko iz Ptuja. Glavna tema letošnjega Otroškega 

parlamenta je bila Izobraževanje in poklicna usmerjenost. Pogovarjali smo se o štirih temah: o poklicih prihodnosti, 

vseživljenjskem učenju in formalnem in neformalnem izobraževanju in prišli do zaključka, da so vsi poklici 

pomembni. 

LJUBA MAMICA, RAD TE IMAM ... 

V počastitev praznika vseh mamic smo v torek, 24. 3. 2015, 

pripravili prireditev z naslovom RAD TE IMAM. Z 

raznovrstnimi plesnimi, dramskimi in recitacijskimi 

točkami so se predstavili otroci iz našega vrtca in šole. 

Nastopili so tudi učenci iz OŠ Cestica, ki obiskujejo pouk 

slovenščine kot izbirni predmet in naša bivša učenca, Aleš 

Juršek in David Težak. Zaigrala sta na kitaro in na 

harmoniko, njuno petje pa je podkrepila še učiteljica Nastja. 

Najtežji poklic na svetu je poklic mame in očeta. Za ta 

poklic se ne izučimo v nobeni šoli. V tej šoli ni potrebno 

imeti niti zvezkov, barvic, računalnika ... Potrebna pa sta 

čas in ljubezen. In otroci to zelo dobro vedo. 

 

Utrinki s "Theaterspiele 

2015" v Varaždinu 
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NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT 2015 IN POKLICNA USMERJENOST 

Vsi se zavedamo, da je učenje vseživljenjski proces in da je prisotno na vseh področjih in v vseh fazah 

razvoja človeka. Znanje je edina vrednota, katere nam nihče ne more vzeti. Še vedno velja star 

pregovor »več znaš, več veljaš«. 

Med poklice prihodnosti smo uvrstili poklice na področju genetike in robotike. Tudi pomen družinskih 

podjetij bi naj bil vedno bolj v ospredju. Prepričan sem tudi, da je za vsakega posameznika pomembno 

formalno in neformalno znanje, čeprav ga je potrebno na nek način dokazati. Menim, da so vsi poklici 

pomembni, ker bomo vse potrebovali na določeni točki. Če si v svojem poklicu uspešen in podkovan z 

znanjem, se ne rabiš bati za službo. 

Po predstavitvi skupin smo lahko postavljali vprašanja ostalim 

članom državnega zbora. Jaz sem vprašanje postavil g. Cerarju, 

kako bo država poskrbela za izobraževanje v prihodnosti na 

finančni in sistemski ravni. Dobil sem odgovor, da se bo država 

še naprej trudila in zagotavljala sredstva za izobraževanje, res pa 

je, da je denarja v državi vedno manj, posledično ga je manj tudi 

za izobraževanje. G. Cerar je potrdil, da je znanje največja 

vrednota in ga je potrebno podpirati in razvijati. In na koncu še v 

parlamentu srečam našo go. ravnateljico Suzano Petek in 

glasbeno skupino OŠ Cirkulane-Zavrč, ki je prav tako nastopala 

v parlamentu. 

Blaž Belšak, 9. a 

Medgeneracijsko srečanje v Zavrču in velikonočna delavnica v Domu 

starejših občanov Muretinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medgeneracijsko 

sodelovanje 

negujemo na šoli 

na večih ravneh; 

poseben 

poudarek mu 

posvečamo skozi 

projekt Zdrava 

šola, mladi člani 

organizacije 

Rdečega križa in 

skozi projekt 

Dvig SKK. 
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ZBOROVSKI BUM * 2015* 
 

Vsako drugo leto poteka v Mariboru, natančneje na stadionu Ljudski Vrt, Zborovski BUM. To je 

poseben dogodek za vse Mariborčane in celotno Slovenijo. Ta dogodek je bil letos že tretjič. Prvič 

torej pred šestimi leti so nastopali učenci samo mariborskih šol. Pred štirimi leti pa je na prireditev 

prišlo ogromno drugih zborov iz vse Slovenije. Letos pa se je število skoraj podvojilo in je bilo okrog 

sedem tisoč pevcev in plesalcev. Letos sem se prireditve udeležila tudi sama in sicer z našim mladinskim 

pevskim zborom. Iz šole smo odšli okrog osme ure in to v torek, 2. 6. 2015. Ko smo prispeli v Maribor, 

smo si najprej izborili mesto v senci, kajti bilo je zelo vroče. Nato se je pričela generalka. Ob 13. uri pa se 

je pričela zelo lepa prireditev. Ob petju nas je spremljal Orkester Slovenske vojske, zraven so ob robu 

igrišča plesali plesalci. Spoznali smo veliko novih dirigentov, prireditev pa sta povezovala pisatelj Tone 

Partljič in učenka Lučka. Prišlo je tudi nekaj pomembnih gostov; predsednik Republike Slovenije in ostali. 

Prireditev so si ogledali tudi nekateri gledalci. Kot presenečenje pa so prišli znani mariborski nogometni 

kapetan Markos Tavares, smučar, znan po svojih brkih, Filip Flisar, in mladi smučar Klemen Kosi. Glavna 

gostja pa je bila oseba, ki je znana po vsem svetu in je vzor marsikateremu izmed nas – Tina  Maze. Lepo 

nas je pozdravila in skupaj smo zapeli znano Kekčevo pesem. Dogodek mi je ostal res v lepem spominu in 

še se ga bom dolgo spominjala. 

Mateja Golc, 7. a 

 

PLAVALNI TEČAJ 

V času od 1. 6. do 5. 6.2015 je za učence 2. a,  3. a in 3. c razreda potekal plavalni tečaj v Termah Ptuj. 

Učenci so pridobivali oziroma nadgrajevali plavalne veščine in spretnosti. Pri vodnih aktivnostih so 

uporabljali različne plavalne pripomočke, ki so jim bili v pomoč pri usvajanju tehnik plavanja. Učenci 

so uživali tudi na valovih in pri vožnji po toboganu. Po napornih aktivnostih se je učencem prilegla 

malica. Prijeten teden v Termah je polepšalo tudi toplo, že prav poletno vreme. Plavalni tečaj smo 

zaključili s športnim dnem, ko so učenci prikazali osvojeno znanje plavanja in si pridobili zaslužene 

diplome. 

Učiteljice 2. in 3. r. v Cirkulanah 

V ponedeljek, 1. junija, smo pričeli s plavalnim tečajem. Šli smo drugi in tretji razred. Tečaj smo imeli v 

Termah Ptuj. Vsak dan smo imeli lepo sončno vreme. Prvi dan me je bilo strah, ker nisem vedela plavati. 

Imeli smo prijazno učiteljico plavanja. Ime ji je bilo Sonja. Pokazala nam je, kako se plava žabica. 

Ponavljala sem pokazane gibe. Naučila sem se plavati puščico in žabico, zato sem zelo vesela.            

              Nuša Arnejčič, 2. b, foto: učiteljice razrednega pouka   
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Lačni smo prispeli v mariborski 

park.  

Joj, kako dobre sendviče so nam 

naredile mame  … 

Potem pa še igrala, SUPER!!!  In 

že se vzpenjamo na Piramido.  

Tako veseli smo. 

In seveda na vrhu gasilska 

fotografija!  
 

Spet smo v dolini – pri  Treh 

ribnikih.  

Lepo sedimo na drugi stopnici, 

da kdo slučajno ne začne plavati 

… 

Bi se prileglo kopanje, ne samo 

namakanje rokic.  

Zakaj so učiteljice tako hude in 

nam ne pustijo čofotanja?  
  

 
 

 
 

 

STROKOVNE 

EKSKURZIJE UČENCEV 

OŠ CIRKULANE-ZAVRČ 

PO 

ČUDOVITI  

SLOVENIJI … 

 

Prelepo Prekmurje, 

umirjena dežela … 

Kdo pravi, da je ribičem 

težko? 

Bližina vode in lepa narava  

nas vedno znova umirita, 

vzradosti ta … 

 
                                         

  
 

 

 

Primorska nas kliče – 

prelepi Piran …  

 

Pogled na barke v pomolu, 

vonj  po morju, galebi v 

ozadju …  

Kaj je lahko še lepšega? 
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V okviru  podaljšanega bivanja smo sodelovali na vseh šolskih prireditvah s točkami, likovnimi in drugimi 

izdelki: ob dnevu šole, na Miklavževem koncertu, ob dnevu samostojnosti, ob slovenskem kulturnem 

prazniku, na pustni povorki, za materinski dan, pa tudi ob dnevu državnosti. 

Radi pojemo, plešemo, rišemo, pripovedujemo, se razgibavamo, računamo, delamo domače naloge in se 

igramo.  

Z uporabo različnih likovnih tehnik pa izpod naših pridnih rok nastajajo unikatni izdelki … 

Tudi na lokaciji Cirkulane se zelo trudimo, da so druženja v podaljšanem bivanju čim bolj prijetna. Učenci 

usvajajo pravila vedenja in se jih trudijo upoštevati; zelo radi ustvarjajo, polni so zanimivih idej, starejši 

pomagajo mlajšim, sodelujejo na različnih prireditvah, udeležujejo se različnih dejavnosti, so zelo 

pevsko-plesno razigrani in nasmeh je spremljevalec njihovega vsakdana. Veliko se naučimo in lepo nam 

je. 

Učitelji OPB v Zavrču in Cirkulanah                                                                                                                          

 NARAVOSLOVNI DAN V GOZDU 

V torek, 19. 5. 2015, smo se 4. in 5. razredi odpravili v bližnji gozd. Imeli smo  naravoslovni dan. 

Prepoznavali smo  avtohtone drevesne vrste, spoznavali  smo  škodljivce v gozdu in bolezni, ki jih 

prinašajo klopi.  

Kot zanimivost nam je gozdar povedal, da so kraji dobili imena 

po prevladujočih drevesih. Tako je Hrastovec dobil ime po 

hrastu, Brezovec pa po brezi. Videli smo kar nekaj živali: 

metalnega hrošča, majhno kačo, paglavce, žabe, pajke, srno in 

zajca.  Opazovali in primerjali smo  odtise stopal divje svinje  in  

srne. Na koncu nam je gozdar pokazal kako se žvižga s pomočjo 

želodove kapice.  Vsi smo poskusili, nekaterim  učencem je žvižg  

uspel, nekaterim pa žal ne. 

Janja Lorbek, 5. b  

PODALJŠANO BIVANJE 

 

PODALJŠANO BIVANJE 
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ZA ZABAVO IN KORIST  

Za naše najmlajše bralce … 
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Kleidung – v  križanki se je skrilo 25 oblačil! Poišči jih vodoravno in navpično! 

G R I R S B A D E A N Z U G S 

D A H O S E X B L U S E K I C 

O N A C H T H E M D C H U S H 

J A C K E F A B A K H U T C U 

I L I N S O C K E Ö Z E W H H 

K L E I D S Q S T I E F E L Ü 

Y J A P U N T E R H O S E A P 

S T R U M P F H O S E B G F U 

W E S T E S D A M R E I Ü A L 

M F I Y V C H M Ü N J K R N L 

A C T - S H I R T U K I T Z O 

N F L I S S X V Z P Ü N E U V 

T H E M D L O P E Ö W I L G E 

E I H A N D S C H U H E A P R 

L I K A B A D E H O S E J O Q 

Versteckte Wörter: 

- die Hose 
- das T-Shirt 
- der Rock 

- das Hemd 
- die Bluse 
- die Weste 
- das Kleid 
- die Socke 

- der Mantel 

- der Schuh 
- die Unterhose 
- der Pullover 

- der Schal 
- die Mütze 

- die Handschuhe 
- der Stiefel 
- die Jacke 

- der Gürtel 

- die Strumpfhose 
- der Hut 

- der Schlafanzug 
- das Nachthemd 
- der Badeanzug 
- die Badehose 

- der Bikini 
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LITERARNI KOTIČEK …  

ZIMA 

Pozimi zapade sneg, zato se smučamo, sankamo, kepamo in delamo snežaka. Pozimi je tudi božič. Takrat 

krasimo jelko. Zelo se veselim daril, ker takrat dobim to, kar si želim. 

Ajda Lea Prapotnik, 2. a 

ZIMA 

Pozimi si oblečem kombinezon ali zimsko jakno in nosim rokavice. Ko zapade sneg, mi ati naredi iglu. Če 

je le mogoče, se tudi sankam. Po sankanju in smučanju spijem topel čaj.                             Ela Obran, 2. a 

Praznični čas  

Snežinke padajo, Božiček med njimi s sanmi že hiti. 

Leti po svetu in se smeji. Raznaša darila in govori:  

PRIDNI STE BILI.                  David Jurgec, 3. a 

 

Prišel je Božiček in punčkam  prinesel voziček, 

nato je prišel dedek Mraz in prinesel darila  v vas. 

Punce in fantje so veseli teh daril od mrzlih zim. 

Srečni so, ker šole ni,  in se igrajo vse dni. 

Tilen Resman, 3. a 

ZGODBA O ZOBKU ZOKIJU    (LITERARNI NATEČAJ V OPB 2, CIRKULANE) 

 

Nekoč je živel zobek, ki mu je bilo ime Zoki. Zelo rad je jedel sladkarije. Nekega dne pa so prišli na obisk zobni 

črvički. Rekli so: »Poglejte, ta zobek pa izgleda sladek, pojdimo ga obiskat.« Zoki je prestrašen zagledal zobne 

črvičke in hitro odšel k zobozdravniku.  Zobozdravnik ga je pregledal in mu dal plombico in zobni črvički so 

takoj odšli. Dobil pa je dva nova prijatelja: zobno ščetko in zobno pasto. 

Maja Zavec, 3. c 

MEDVEDEK ŠAPI  

Medvedek Šapi si ni maral umivati zob. Zvečer mu je mama rekla, naj si jih končno umije, medvedek pa je 

raje spuščal vodo. Ko je še spat, je sanjal, da ni imel niti enega zobka več in to je bilo res. Ko so malicali, ni 

mogel pojesti niti koščka hrane. Zvečer je šel od doma. Na poti je srečal sovo in vse svoje prijatelje. Rekli so 

mu, naj si začne umivati zobe in medvedek Šapi je upošteval njihove besede. Od takrat naprej je bil srečen. 

 

 

Alen Križnjak, 3. c 
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PRIJATELJSTVO 

 

Prijateljstvo je beseda, 

ki povezuje nas spet in spet. 

Prijateljstvo je pomembno, 

da se lahko smejimo. 

Prijateljstvo je pravica, 

da se veselimo. 

 
                                            

                                       Domen Emeršič, 4. a 

 

 

RECEPT ZA USPEŠNOST V ŠOLI 

 

10 kg spanja 

5 kg zbranosti 

4 kg sodelovanja 

1 kg samostojnega dela 

2 kg učenja 

 

Ko vse te sestavine združimo in jih z veseljem 

upoštevamo, v šoli vedno dobimo čisto petico. 

Tako smo uspešni in dobimo veliko znanja! 

 

                                                 Ana Rihtarič, 4. a 

 

Najbolj vesel sem, kadar: 

 mi uspe nekaj, kar si močno želim;    Lara 

 ko grem kam na obisk;           Karin 

 igram harmoniko in pojem;         Alen R. 

 igram igrice in gledam televizijo;     Leon 

 dobim božična darila;      Primož 

 igram nogomet s prijatelji in dobim nove »kopačke«;    Anže 

 smo z družino skupaj in smo vsi zdravi;    Lea 

 me kdo pohvali in sem s prijateljicami;    Kaja B. 

 je moj očka doma;      Rebeka 

 igram violino;     Katarina 

 komu pomagam ali ko sem s prijateljem;       Žan 

 smo z družino srečni in zdravi.                Kaja S.                                                                                         Učenci 5. a 

PRIJATELJA ZA VEDNO 

Basen pripoveduje o šoli, ki se imenuje Šola za vse v vasi - Živalski Dol. To ni bila običajna šola, to je 

bila šola za živali in je imela samo en razred. Šolo so obiskovale zvita lisica, medved, hitri zajček in 

učitelj čuk. 

 Zjutraj so kot ponavadi prišli v šolo vsi učenci in pričeli so s predmetom živalski jezik. Čuk je rekel: 

»Tako, učenci, danes pa bomo pisali naše najljubše zgodbe, basni. Vsak naj napiše eno basen, ki mora 

vsebovati nauk, izviren naslov, v njej naj nastopajo živali, vsebina naj bo zanimiva, zgodba naj ne bo 

predolga.« Živali so takoj začele pisati. A kmalu je bilo ure konec in basen jim je ostala za domačo 

nalogo. Nato so imeli matematiko in na koncu še športno vzgojo. Učitelj jim je dejal, naj gredo domov in  

se pripravijo za kros, ki bo popoldne. Povedal pa jim je tudi: »Prišli bosta dve novi sošolki in sicer iz 

Živalskega Gozda na drugi strani hriba.« Živali so opazile tovornjak in takoj so vedele, da je to družina, 

ki se je preselila v njihov kraj. To je bila družina štirih srn. Srnici  sta vedeli, da je danes kros in sta se  
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nanj šli tudi pripravljat. Bili sta najboljši prijateljici. Napočil je čas, ko sta se odpravili v šolo. Učitelj ju 

je predstavil učencem. Začel se je kros. Slišalo se je še samo: »Pripravljeni, pozor, zdaj!« Vsi so že 

vnaprej vedeli, da bo zmagal zajček, takoj za njim je bila lisica, nato obe srnici in zadnji je bil medved. 

Na korenini se je spotaknila mlajša srnica. Predtem je bila celo druga. Ko je padla, so vsi tekli mimo nje 

in nihče ji ni hotel pomagati. Vsem je šlo samo za zmago in za tisto vrečko sladkarij. Le medved, ki je bil 

zadnji, se je ustavil in jo pobral. Skupaj sta odtekla do cilja. To, da sta bila zadnja, ju ni nič motilo, saj 

sta vedela, da sta postala prijatelja.     

Nauk te basni je: »Prave prijatelje spoznamo šele v nesreči.«                                     Mateja Golc, 7. a 

V drugi razred smo hodili                                           Lepe pesmice smo peli 

in se veliko naučili.                                                      in veselo k športu hiteli. 

Abecedo smo spoznali                                               Veliko o okolju smo spoznali 

in jo v povedih zapisali.                                            in dosti stvari izdelovali. 

Števila smo se naučili                                                Imeli smo se zelo lepo in upam, 

in jih v računih uporabili.                                         da v tretjem tudi bo tako.                     Tai Vajda, 2. b 

 

KAJ JE POLETJE? 

POLETJE JE ČAS, KO MI SONCE V OČEH ZAŽARI, SAJ PRVI POLETNI DAN JE MOJ ROJSTNI DAN.         ELA  VUZEM, 3. b                                                                            

POLETJE JE VROČE SONCE  IN MRZEL SLADOLED.                                                                              NEŽA ZEBEC, 3. b     

ČAS BISERNIH  ŠKOLJK, MODREGA MORJA IN SONCA, TO JE POLETJE!                                     TIMI TUŠEK, 3. b 

BRANJE V SENCI, RIBOLOV, SPREHOD PO PLAŽI, IGRE V VODI, TUDI TO JE POLETJE!                             DAVID GOLC, 3. b                                                                              

POLETJE JE ČAS ZRELIH, SOČNIH ČEŠENJ , JAGOD, MALIN, BOROVNIC …                                 ALEN ŽNIDARIČ, 3. b 

VELIKO SPANJA, NOVE KOPALKE IN DOBRA VOLJA – JE POLETJE.                                                             VANESA  M. P., 3. b 

RDEČI MAK SREDI ŽITNEGA POLJA – TUDI  TO JE POLETJE!                                                                VIKTOR PRAVDIČ,  3. b 

PIKNIKI  IN  ZABAVE  V DOBRI DRUŽBI.  KDAJ?  POLETI …                                                                                NIKITA MARIJA, 3. b                                                         

POLETJE  JE  ČAS  SKAKANJA  NA GLAVO  V  MORJE  ALI  V BAZEN .                                              MARIO KORPAR, 3. b                                                                                            

POLETNE OBLEKE,  KRATKE HLAČE, LAHKOTNA KRILA, SLAMNATI KLOBUK IN NATIKAČI …                    MARINA KOJC, 3. B  

POLETJE 
 
SI BOMO ODVEČNO OBLEKO SLEKLI 
IN KOPALKE OBLEKLI. 
V MLAČNO VODO SKOČILI, 
SEBE IN DRUGE ZMOČILI. 
 
RIBE IN RAKE LOVILI, 
SE Z VELIKO LADJO VOZILI. 
DOBRO SI BOMO ODPOČILI, 
SEPTEMBRA PA SPET V ŠOLO STOPILI.                                                                                                             OPB 1, Zavrč 
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Juhuhu, že je čas počitnic tu! 

 
Zjutraj bomo dolgo spali in se podnevi veliko igrali. 
Ko bomo kovčke napolnili, se bomo na morje in v toplice napotili. 
 
Tam si bomo glave in ritke namočili, se z vodo polili, soka sladkega napili in 
se s prijatelji lovili. 
Ko bomo vse tole naredili, se bomo dobro odpočili in se veseli v šolo, v 
drugi razred vrnili! 
 
Tako so razmišljali in načrtovali naši najmlajši, učenci 1. a razreda. V prvem razredu so 
zelo zavihali rokave. Radi si prepevali, veseli telovadili, ustvarjali pri likovni umetnosti, 
spoznavali naše okolje, se naučili računati in seveda naučili tudi brati in pisati. Ker so 
pridno delali celo šolsko leto, so si zelo zaslužili dooooollllggeeeee počitnice!  
Za počitnice načrtujejo veliko igre, počitnic pri babicah in dedkih, kopanje v bazenu in v 
toplicah. Veliko učencev bo potovalo na oddih tudi na morje, kjer se bodo veselo sončili, 
kopali, plavali, potapljali, vozili s čolni, iskali školjke in lizali velikooooo sladoleda. 
 
Naj živijo počitnice!           
               

Učenci 1. a, učiteljica Marija Petrovič in vzgojiteljica Silva Meznarič 
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