
 

 

 

Š O L S K I  U T R I N K I 
Časopis OŠ Cirkulane-Zavrč 

junij 2019, številka 1, naklada 380 izvodov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leto je naokrog in Šolski utrinki so 

spet tu! 
 

V njih se zrcali utrip šole, vrvež po šolskih 

hodnikih in učilnicah, ki bo vsak čas za dva 

meseca prenehal in šolo malo drugače. 

Zbrali smo dogodivščine učencev, nekaj 

njihovih velikih dosežkov in umestili vanj 

šolske mojstre peresa in čopiča. Prebiranje 

šolskega časopisa je vedno zanimivo, 

morda se najde v njem tudi tvoje ime. 

Hvala vsem, ki ste prispevali k nastanku 

časopisa. Vsaka ideja šteje! 

 

Dragi bralci, želim vam lepe počitnice, 

polne vznemirljivih dogodivščin, novih 

prijateljev in sploh vse, kar si želite sami.  

 

 

Urednica Šolskih utrinkov Petra Purgaj 

 



LITERARNE IN LIKOVNE USTVARJALNICE 

               Mateja Hrnčič, 6. a                 Ajda Lea Prapotnik, 6. a                  Katja Emeršič, 6. a              Teja Kolednik, 6. a 
 

Moja družina 
V naši družini smo trije. Pišemo se Debeljak. Ati je Miro. Star je 45 let. Hodi v službo. Mamici je ime Milena 
in je stara 37 let. Tudi ona hodi v službo. Jaz sem Taja in sem stara 7 let.  Hodim v šolo. Mamica pride vsak 
dan po mene.  Ko prideva domov, gre mamica malo počivat, jaz pa naredim domačo nalogo. Ko naredim 
nalogo, jo vedno pokažem mamici. Potem pride ati in je vesel, ko me vidi, da sem tudi jaz vesela.  Zvečer 
se umijem in grem spat. Zjutraj me mamica zbudi in se oblečem.  Skupaj pojeva zajtrk in mamica me pelje 
v šolo. V šoli se imam lepo. 

Taja Debeljak, 2.a 
 

RESNICA  
Ura je dve zjutraj, 
jaz še bedim, na postelji sedim. 
V moji glavi si ti in kar 
ne morem naju pozabiti. 
 
Nič več te ni, le kje se izgubil si. 
A ne prideš več nazaj? 
Kaj pa vse tisto, kar si obljubil? 
Dnevi zavajanja, pa kaj. 
 
Hočem reči le, da želim si naju nazaj!  
 
                Daša Dizdarevič, 8. a     

JAZ SEM  TO, KAR SEM 
 

Jaz nisem ptica, da  

vem leteti. In jaz ne 

vem narisati slike. 

Nisem niti pesnik, 

niti kip. Jaz sem to  

kar sem. 

 

Ampak obstaja nekaj, kar 

vem samo jaz. Pridi in  

pokažem ti na nekem lepem 

mestu. V tvojih očeh vidim 

»ti lahko to«. 

 

 

Mi lahko obarvamo duše, 

vzklikniti zdaj »YEAH«! 

Mi lahko letimo brez kril, 

žive naj besede v moji pesmi. 

Odpelji me s svojim glasom. 

 

To je usoda in prišla je po mene. 

Mi zamislili smo si in čarovnija 

nas prinesla je sem. 

  

                               Nina Marin 9.b 

 



DOGAJALO SE JE  
 

             TEHNIŠKI DAN OSMOŠOLCEV 

 

 

Odzvali smo se na povabilo podjetja LEA 
Spodnje Podravje in v septembru 2018 
izpeljali tehniški dan na temo obnovljivi 
viri energije na MIC ŠC Ptuj. Učenci so 
spoznali načine pridobivanja in rabe 
obnovljivih virov energije v teoretičnem in 
praktičnem smislu.                                                                     
Najprej smo dobili teoretično podlago na 
temo tehniškega dne. Sledila je 
demonstracija delovanja nekaterih 
sistemov pridobivanja energije iz naravnih virov. Tako smo izvedeli kako deluje toplotna črpalka, kako 
sončni kolektorji ter fotonapetostni ali fotovoltaični sistemi. 
V zaključnem delu pa so osmošolci sestavljali in preskusili modele, ki za delovanje uporabljajo obnovljive 
vire energije. Vsi sestavljeni modeli so delovali, kar je udeležencem bilo še posebej v veselje. 

Osmošolci z razrednikoma 

 PREVENTIVNA AKCIJA ULICE OTROKOM 

 

V petek, 28. septembra 2018, so učenci od 1. do 5. razreda v Zavrču in Cirkulanah ter vrtec sodelovali v 
preventivni akciji Ulice otrokom. Obiskala sta nas policista s Policijske postaje Gorišnica. Učenci so 
z  barvnimi kredami, skupaj s policistoma in učiteljicami, ustvarjali na temo promet. Nastale so slike,  s 
katerimi želimo opozoriti vse voznike, da so otroci velikokrat spregledani in najranljivejši v prometu. 
Bodimo previdni, pozorni, tako mlajši kot starejši. 

 

Učiteljica Sonja Majcenovič 

  



 

 

Vsako leto 26. septembra po vsej 
Evropi praznujemo evropski dan 
jezikov, ki ga je Svet Evrope prvič 
razglasil v evropskem letu jezikov leta 
2001. Ta dan je namenjen 
osveščanju javnosti o bogati kulturni 
in jezikovni različnosti v Evropi ter o 
pomenu učenja jezikov za utrjevanje 
evropskih načel strpnosti in 
medsebojnega razumevanja. Cilj 
pobude je tudi spodbujanje učenja 
jezikov in vseživljenjskega učenja. 
Znanje jezikov odpira vrata v 
študijsko in poklicno mobilnost, širi 
obzorja in ruši kulturne stereotipe. Evropska unija ima 28 držav članic, 24 uradnih jezikov, med katerimi 
je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in 
manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi. 
Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti na manj razširjene jezike, ki se jih ljudje redkeje učijo, in na 
pomen varovanja ogroženih jezikov.  

Tudi na naši šoli smo praznovali ta poseben dan. Še posebej smo se mu posvetili pri pouku tujih jezikih. 

Na 1. triadi smo prepevali pesem Hello to all children of the world 

 (https://www.youtube.com/watch?v=2nYjGy_ZUG8)  in se naučili pozdravljati in šteti v različnih jezikih. 

Učenci v višjih razredih so prepevali Mojster Jaka in ustvarjali plakate na temo Zakaj se učimo tujih 

jezikov? Nastalo je nekaj dobrih izdelkov. 
Učiteljica Marjana Protner 

EVAKUACIJSKA VAJA V ZAVRČU 

 V sredo, 17. OKTOBRA 2018, nas je 
presenetila sirena gasilskega 
avtomobila. »Zagorelo« je v šolskem 
podstrešju. Medtem ko so gasilci 
gasili,  smo izpraznili šolo, se zbrali na 
zbirnem mestu in se prešteli. Gasilci so 
požar pogasili, pregledali so vse 
prostore in uspešno zaključili 
evakuacijsko vajo. Ob zaključku vaje je 
enota reševalcev izvedla prikaz 
ravnanja in oskrbe ponesrečenca. 
Prikazali so uporabo defibrilatorja, 
položaj nezavestnega, oskrbo 
majhnega otroka z zadušitvijo … 

učenci so sodelovali  pri  postopku oživljanja. Tako smo izkoristili prijetno druženje z gasilci, hkrati pa se 
veliko novega naučili. 

Poverjenik za evakuacijo: Sonja Majcenovič 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2nYjGy_ZUG8


 

KULTURNI DAN OB LETU KULTURNE DEDIŠČINE 

Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe, v kateri živimo. Najdemo jo v naših vaseh in mestih. To 

niso le najdbe, zidovi in umetnost. Predstavljamo jo tudi ljudje z zgodbami, tradicionalnimi jedmi, petjem 

in plesom. S tem jo spoznavamo, ohranjamo in prenašamo iz roda v rod. Kljub današnjim sodobnim 

tehnologijam se zavedamo njenega pomena za obstoj narodnega bogastva. 

Na OŠ Cirkulane-Zavrč smo namenili dan LETU KULTURNE DEDIŠČINE. Pri njeni predstavitvi in izvedbi so 
nam pomagala društva Cirkulan in Zavrča. Na sliki so gospodinje obeh lokalnih društev, ki otrokom 
predajejo znanje svojih kuharskih veščin. 

Učiteljica Janja Solina Črnivec 

POHOD MLADIH PLANINCEV NA LOVRENŠKA JEZERA 

 
V soboto, 6. oktobra 2018, smo se odpravili na 
prvi planinski izlet, v sezoni 2018/2019, na 
Lovrenška jezera. 

Lovrenška jezera se nahajajo na visokem barju sredi Pohorja, med Roglo in Ribniškim Pohorjem. Manjša 
jezerca, ki dobivajo vodo le s padavinami, obdaja rušje. Jezerca smo si lahko ogledali po z lesom tlakovani 
stezici, ki nam je omogočila hojo po suhem in ne po močvirju. Na začetku barja pa je razgledni stolp, s 
katerega smo ujeli pogled po Lovrenških jezerih. S Koče na Pesku smo se podali na pot. Ob občudovanju 
lepe okolice, občasnem gobarjenju, spoznavanju osnov orientacije, ogledu neokrnjene narave, ki se v tem 
času preoblači v najlepše barve, je čas hitro minil in prišli smo do našega cilja, razglednega stolpa na 
nadmorski višini 1520 metrov. Pogled na jezerca in neokrnjeno pokrajino je res nekaj posebnega.            
Nazaj smo se odpravili v smeri Rogle in prijetno utrujeni domov z avtobusom proti Cirkulanam in Zavrču. 

Mentor planinskega krožka Ivo Zupanič 

 
 



 

PRIREDITEV OTROK IN KULTURNA DEDIŠČINA IN 
SAMOSTOJNA LIKOVNA RAZSTAVA OSMOŠOLKE METE TEŽAK 

V četrtek, 25. oktobra 2018, smo v Zavrču, 
na OŠ Cirkulane-Zavrč, pripravili uspešno 
prireditev na temo “Otrok in kulturna 
dediščina”. Gledalci so spoznavali 
preteklost in prihodnost. Preteklost skozi 
oči lovca in zajca, prihodnost pa z očmi 
grofa in grofice. Pri tem so 
sodelovala društva iz Zavrča in Cirkulan. 
Na prireditvi smo sprejeli prvošolčke v 
šolsko skupnost. Pri tem slavnostnem 
dejanju so jim pomagali učenci 9. razreda 
– njihovi veliki prijatelji. Smeh prvošolčkov 
je izražal veselje, razposajenost in ponos 
hkrati. Ob koncu prireditve so nas 

presenetile še završke gospodinje. Ponudile so »gibajnco« in »oprešjak«. 

Osmošolka Meta Težak iz Zavrča je po prireditvi pripravila samostojno likovno razstavo. Na ogled je 
postavila svoja likovna dela, ki veliko obetajo. 

 

NAŠI UČENCI NA KONCERTU SESTER KOPINSKIH 

Ljudske pevke Sestre Kopinske so v soboto, 17. 
novembra 2018, ob 17. uri priredile ob 
petnajstletnici svojega delovanja koncert, kjer so 
prepevale čudovite ljudske pesmi, ki so napolnile 
našo dušo. Koncert se je odvijal v stari 
večnamenski dvorani v Cirkulanah. 

K sodelovanju so povabile naše mlajše pevce, ki so 
skupaj s Sestrami Kopinskimi zapeli pesem »Jaz pa 
neka mam«. Ob zvokih frajtonarice, ob spremljavi 
Matica iz 4. a razreda, so učenci naše šole zapeli še 
venček ljudskih pesmi. 

 

 



 

DROBTINICA 2018 

V soboto, 13. oktobra 2018, je potekala AKCIJA DROBTINICA. Pred trgovino Mercator je bila postavljena 
stojnica, pri kateri so lahko mimoidoči kupili kruh, piškote ter  rezance in s tem prispevali denar za otroke, 
ki si prehrane v šoli ne morejo privoščiti. Veseli smo bili tudi tistih, ki kruha niste kupili, a ste vendar 
prispevali kakšno drobtinico za otroke iz socialno šibkejših družin. 

Ker se v današnjih časih veliko ljudi srečuje s pomanjkanjem je prav, da si med seboj pomagamo, pa naj 
gre za materialno pomoč, objem ali stisk roke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sebastjan Žnidarič, 4. b                                                                                    Iza Domjan, 2, b 
 

 

 



 

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT IN BAZAR  

 

Kot  uvod v prihajajoče praznike sta v torek in v četrtek, 11. in 13. decembra 2018, v Zavrču in Cirkulanah 
potekala božično-novoletna koncerta. Božiček in gospa Božička sta nas s svojimi dogodivščinami popeljala 
po poteh naših sosednjih držav – po Italiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški. Na koncu sta ugotovila, da je 
najlepše doma, v Sloveniji, na katero ju vežejo prav lepi spomini. Koncert so spremljale glasbene, pevske 
in plesne točke šolskih otrok in otrok iz vrtca. Rdeča nit prireditve pa so bili kratki predstavitveni filmi 

vsake izmed držav. Božiček je svojo ženo presenetil s posebnim gostom, mladim pevcem Tomico 
Banfičem, ki je zapel dve prekrasni baladi in nam ogrel naša srca. Prireditev se je zaključila s skupno 

točko gospoda Danija Polajžarja in naših učencev, ki so zapeli pesem Lepo je to božično drevo. Sporočilo 
naše prireditve je bilo predvsem to, da si vzemimo čas za ljudi, ki jih imamo radi in jih razveselimo z 
majhnimi pozornostmi, z nasmehom in objemom. 

Prireditev smo sklenili z bazarjem, na katerem smo lahko občudovali prekrasne novoletne izdelke, ki so jih 

otroci izdelali na tehniškem dnevu.  

  



 

OTROCI SO NASTOPALI ZA OTROKE 
Učenci OŠ Cirkulane-Zavrč smo skupaj z 
mentorjema Janjo Solina Črnivec in Ivom 
Zupaničem v sredo, 19. decembra 2018, v kulturni 
dvorani v Goričaku pripravili predšolskim in 
šoloobveznim otrokom do tretjega razreda odlično 
darilo. To darilo ni bilo materialno. V veliko 
Božičkovo vrečo smo stlačili enourno druženje ob 
poučni otroški predstavi, ki smo ji dodali ščepec 
smeha in petja. Da pa v tem času ne bi manjkal 
Božiček s čisto pravimi darili, pa je poskrbela 
Občina Zavrč. Ob tem so nastale v šoli številne risbe      

Špela Kelc, OPB                                                                       BOŽIČKA. 
 
Ker bi bilo škoda, da bi jo uprizorili samo enkrat, smo jo »gledališčniki« preselili še v šolsko jedilnico in s 
predstavo dopolnili šolsko prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

IVAN IN SKODELICA ČRNE KAVE 
Začul sem tihe korake po stopnicah. Prišla je mati; stopala je počasi in varno, v roki je nesla skodelico kave. 
Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa kakor v tistem trenutku… 

S kulturnim programom smo 7. februarja 2019 obeležili 
državni praznik – Prešernov dan. V programu smo se 
sprehodili skozi življenje in pisateljsko pot enega naših 
največjih ustvarjalcev – Ivana Cankarja. Cankar se je veliko 
družil s pesnikom Otonom Župančičem, zato so učenci 
predstavili tudi nekaj njegovih pesmi. Na Prešerna  smo se 
spomnili s sonetoma Apel in čevljar ter O, Vrba. 

 

 

 

 

 

 
  



 

FAŠENK V CIRKULANAH IN ZAVRČU 

Pustna sobota, 2. marec 2019,  je bila v znamenju 
pustnih mask in norčij.  Povorke v Cirkulanah so se 
udeležile pustne skupine iz obeh vrtcev in šolske 
skupine obeh šol. Razveseljevale pa so nas tudi 
etnografske in druge karnevalske skupine. V lepem 
pomladanskem dnevu smo preživeli tudi prijeten pustni 
torek ali veliki fašenk, kot se je temu dnevu nekoč reklo, 
že tretji po vrsti v Zavrču. 

 

V  mesecu marcu 2019, smo v duhu medgeneracijskega 
sodelovanja in prostovoljstva zaključili projekt 
SIMBIOZA šola. V šolo, ali natančneje v računalniško 
učilnico, smo povabili starejše občane. Udeleženci so 
spoznali osnove računalništva, brskali po internetu in se 
naučili, kako pošiljati in prejemati elektronsko pošto, 
kako oblikovati dokument v urejevalniku besedil in kako 
narediti računalniško predstavitev. Pri tem pa nismo 
pozabili pokramljati in sodelovati z svojimi mlajšimi 
sorodniki in znanci, ki šolske klopi “gulijo danes.” 

 

 

 

 

 

 

      Ajda Lea Prapotnik, 6. a                              Ela Obran, 6. a                               Teja Kolednik, 6. a                  



 

UPORNIKI Z 

RAZLOGOM 

Že drugo leto zapored na naši šoli 

gostimo razstavo o vojni za 

samostojno Slovenijo. Razstavo 

smo odprli s kratko prireditvijo, v 

ponedeljek, 1. aprila v Zavrču in 

15. aprila 2019 v Cirkulanah, na 

kateri smo gostili predstavnike 

Združenja policijskih veteranskih 

društev Sever, direktorja 

Policijske uprave Maribor, 

avtorico razstave Vojna za 

samostojno Slovenijo 1991, 

Manevrska struktura NZ, gospo 

Darinko Kolar Osvald, kvartet 

policijskega orkestra, 

predstavnike občine.  
V medijih, doma in v šoli veliko 
slišimo o zgodovini naše države in 

o plebiscitu, 23. decembra, leta 
1990, ki je Slovenijo popeljal do 
samostojnosti in neodvisnosti od 
drugih držav. Slovenci smo si 
svojo državo morali priboriti z 
enotnostjo in trdno voljo, ki nas je 
pripeljala do zastavljenega cilja. 
Vse to je globoko zaznamovalo 
naše stare starše, družino in 
nenazadnje tudi vse nas. Vsi 
čutimo vpliv zgodovinskih 
dogodkov, zaradi katerih smo 
postali bolj svobodni kot kdaj koli 
prej. 
Učenci na naši šoli enačijo 
svobodo s tem, da lahko delajo, 
kar želijo in da sami odločajo o 
svojem početju. A vendar vedo, 
da svoboda ni enaka za vse na 
svetu. Obiskovanje šole in 
sproščen pogovor s prijatelji je 
dragocenost, ki je mnogi otroci 
nimajo. Tudi beseda 
samostojnost jim ni čisto tuja. 

Pomeni, da nisi odvisen od 
odločanja drugih ljudi ali oblasti 
in imaš prosto pot za razvoj in 
odkrivanje novega sveta. Vedo 
tudi, da je spoštovanje do lastne 
države hkrati tudi spoštovanje do 
vseh državljanov, do skupnosti 
ljudi, v kateri živijo. Imeti 
pozitiven odnos do nje pa pomeni 
imeti dobro mnenje tudi o sebi. 
 
»Domovina ni samo ozemlje na 
zemljevidu. Zame je to nekaj, 
kjer si lahko to, kar si. To je tam, 
kjer se počutiš domače. 
Domovina je nekaj, kar nosimo s 
sabo, v svojem srcu. To je to, kar 
nas naredi Slovence. Imejmo radi 
svojo domovino in jo 
spoštujmo.« 
 

Petra Purgaj, učiteljica 
slovenščine 

 

 

 

OGLED BOBRIŠČA V KRAJINSKEM PARKU ŠTURMOVEC 

V sredo, 17. aprila 2019, smo z učenci 4.a razreda 
preživeli zelo zanimiv dan. Z očetom sošolca Maxa, 
Borutom Štumbergerjem, smo se odpravili proti 
Krajinskemu parku  Šturmovec. Najbolj nas je 
zanimalo, ali bomo videli bobra v živo. Bobri so 
nočne živali, zato ga žal (kljub vztrajnemu  čakanju) 
nismo videli. Smo pa z zanimanjem prisluhnili 
razlagi gospoda Boruta in si ogledali 
bobrov  jez,  njihova domovanja, speljane kanale in 

podrta drevesa. Izvedeli smo veliko novih in 
zanimivih informacij o življenju bobrov, o gradnji 
bobrišč, prehranjevanju …  Sprehodili smo se skozi 
pravi pragozd, si ogledali različne vrste dreves, 
rastlin in tudi drugih živali. Učenci so imeli veliko 
vprašanj in prav na vsa so dobili natančne ter 
zanimive odgovore. 

Učiteljica Maja Belić



 

ŠOLA MALO DRUGAČE 
 

»Zemljo so  zasedli Argi s planeta Argentum. 

Življenje na Zemlji postane turobno, brezčutno. 

Argi prisilijo Zemljane, da se odrečejo svoji 

kulturi, glasbi, branju, petju, plesu, otroški igri, 

veselju… Ti postanejo brezčutni, brez 

zanimanja za okolico, brez radosti in veselja. Tako kot tujci prevzamejo belo-sivo- črne odtenke. Vendar 

se Zemljanom po določenem času v mislih in srcu pričnejo porajati spomini na svet, ki je bil pred 

prihodom Argov na Zemljo lep, zanimiv, poln glasbe in ptičjega petja. Narava je bila polna barv, v srcih so 

imeli čustva in ljubezen. Naenkrat ponovno posije sonce, in njegova svetloba ter toplota povrneta spomin 

na preteklost…« 

To zgodbo so učenci izbirnega predmeta nemščina ter 
še nekateri ljubitelji igre v nemškem jeziku letos, 11. 
aprila 2019 uprizorili na gledališkem odru v Varaždinu. 
Našo šolo so zastopali na mednarodnem gledališkem 
festivalu v nemškem jeziku »Theaterspiele«.  Na 16. 
Theaterspiele, katerih organizator je OŠ Vidovec, je 
letos sodelovalo 54 gledaliških skupin iz osmih držav: 
Avstrije, Nemčije, Srbije, Slovenije, Bosne in 
Hercegovine, Romunije, Madžarske in Hrvaške.  
 
Nastop v gledališču je za učence vsako leto prav 
posebna izkušnja, prav posebej za tiste, ki sodelujejo 
prvič, kakor tudi za tiste, ki so na tem dogodku že 
sodelovali. Čeravno festival ni tekmovalne narave, so 
našo šolo odlično zastopali. 

S svojo igro so se predstavili tudi ostalim učencem in 
delavcem šole. Njihovo sporočilo je bilo jasno: »Ne 
dovolimo, da se Argi naselijo tudi v naša srca!« 

 

KOLESARSKI IZPIT JE PRAV POSEBNA IZKUŠNJA 
V sredo, 14. aprila 2019, smo 5. b opravljali kolesarski izpit. 

Komisijo so sestavljali gospa predsednica  SPV Zavrč, 

Marta Bosilj, gospod policist Robert Ovčar, gospa 

Aleksandra Serec Šijanec in gospod Zvonko Pravdič. 

Pomočnica ravnateljice, ga. Terezija Štumberger, nas je 

vse lepo pozdravila. Pozdravom se je priključila še gospa 

Marta.  Obe sta nam namenili kar nekaj spodbudnih in 

lepih besed. Odpeljali smo cestno vožnjo in poligon. 

Izvedeli smo, da smo vsi naredili izpit. Komisija nam je 

vsem čestitala in zaželela varno vožnjo. Gospa Marta Bosilj 

in gospod policist sta  nam razdelila darila, ki jih je podarila 

Občina Zavrč.  Ta dan se je za nas končal veselo, saj 

pravijo,  da za dežjem zmeraj posije sonce. Vsi  »novi 

kolesarji« se iskreno zahvaljujemo Občini Zavrč za 

podarjene stvari.               

                                                   Aljaž Gavez, 5.b  



 

 

7. maja 2019 je bilo na OŠ Juršinci občinsko tekmovanje Kaj veš o 
prometu. Našo šolo so zastopali Lion Kokot,  Nejc Cestar,  Žiga 
Štumberger in Tim Topolovec. 

Učenci so se preizkusili  v znanju iz cestno prometnih predpisov, 
spretnostni vožnji na poligonu in  vožnji po cestnih površinah. Ekipno je 
OŠ Cirkulane- Zavrč  dosegla  12. mesto. Čestitke vsem. Lion Kokot se je 
kot posameznik   uvrstil na  drugo mesto in s tem na državno 
tekmovanje, ki je bilo 25. maja 2019, v Mislinji, in dosegel 23. mesto od 
52 udeležencev. 

Sonja Majcenovič, mentorica prometne vzgoje 

 

 

FINALE 14. OTROŠKE VARNOSTNE OLIMPIJADE  

Ekipa 10-ih  učencev iz 4.a je 
zmagala na predtekmovanju 14. 
Otroške varnostne olimpijade v 
Podlehniku in se tako uvrstila na 
finale v Maribor. Na finalu je 
izmed 111-ih šol tekmovalo 18 
najboljših iz vseh predtekmovanj. 

Tekmovali so v štirih igrah, kjer so 
izkazovali svoje znanje o varnosti. 
Pri vseh nalogah so se učenci 
izvrstno izkazali in dosegli odlično 
3. mesto! Ob zaključku 
tekmovanja so se družili s 
Klemnom Kosijem, Boštjanom 

Klinetom, Filipim Flisarjem, Ano 
Drev, Marušo Ferk in Marinom 
Keglom. Ogledali so si tudi 
različne varnostne službe in se ob 
tem veliko naučili.  

Mentorica: Maja Belić 

1.MESTO V FINALU ALU-kviza ODNESLA OŠ CIRKULANE-ZAVRČ 

Naša šola se je 22. maja 2019 udeležila 
finalnega ALU-kviza v restavraciji Pan v 
Kidričevem. V prvem krogu se je 
tekmovanja udeležilo 22 ekip osnovnih 
šol. V finalu pa so se pomerile štiri ekipe 
– OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Videm, OŠ 
Mladika in OŠ Destrnik-Trnovska vas. 

Igor Pravdič, Lea Finžgar in Kaja 
Slapničar so devetošolci, ki so se na kviz 
zelo dobro pripravili in s svojim 
znanjem osvojili prvo mesto.  

Tekmovanje se je odvijalo  v ringu, saj je bil ambasador ALU kviza Dejan Zavec. Za nagrado smo prejeli 50 
minutni individualni  trening z našim šampionom Dejanom Zavcem. Ta veseli dogodek bomo izvedli 13. 
junija 2019. Tudi predsednik uprave podjetja Talum d.d.,  g. Marko Drobnič, nas je razveselil s 
povabilom  na skupno srečanje in druženje. Po razglasitvi rezultatov smo imeli v restavraciji še bogato 
malico, sadje in sok. Vsi veseli, srečni, zadovoljni in z lepimi občutki smo se odpravili proti domu.  Nabrali 
smo si nova znanja,  izkušnje in spletli nove vezi med učenci, šolami, zaposlenimi in podjetjem Talum. Trdo 
delo se vedno dobro obrestuje. Prireditev nam je popestril tudi naš Vito Maučič, ki je zapel pesem “Želim, 
želim” pevca Dejana Vunjaka. 

Mentorica: Ana Belšak 

BRAVO 

NAŠI! 



 

 

DVODNEVNI TABOR MLADIH PLANINCEV NA BOČU 

V petek, 17. maja 2019, smo se člani planinskega 
krožka podali na dvodnevni planinski tabor na Boč.  

Minibus nas je odložil v Zgornjih Poljčanah, kjer 
smo začeli pohod. Po planinski poti čez Babo smo 
prispeli do planinskega doma. Odložili smo odvečno 
opremo, si spočili, pomalicali, si nadeli potrebno 
opremo in se podali na vrh Boča. Na poti na vrh smo 
si obiskali še jamo Balunjačo, pogumno prešli 
zahtevnejši del poti, varovan z jeklenicami, in si 
ogledali ferato. Po osvojitvi vrha smo se povzpeli na 
razgledni stolp in se po drugi poti vrnili v planinski 
dom. 

Po sprostitvi in drugim aktivnostim za 
nadomestitev izgubljene energije smo se podali na 
krajši pohod po brezpotju na Dreveniško goro ali 
povedano natančneje, na razgledno točko s 
čudovito klopco, na kateri sicer ni bilo prostora za 
vse, smo se pa zato zbrali okoli nje vsi. 

Po večerji smo organizirali še kviz, kjer smo se 
pomerili v znanju gorništva in tudi drugih znanj. Vsi 
smo zmagali in med drugim ugotovili, da so naši 

spremljevalci letos stari (skupaj, da ne bo pomote) 
200 let in da tehtajo kar 330 kg (tudi skupaj). Sledil 
je nočni pohod s svetilkami, čeprav jih od soju polne 
lune morda ne bi potrebovali. 

Drugi dan smo si po poznem zajtrku zapolnili s 
športno rekreativnimi dejavnostmi in osnovami 
samovarovanja v gorah. Spoznali smo osebno 
varovalno opremo planinca in njen namen. Posebej 
smo poudarili smiselnost uporabe zaščitne čelade. 
Preskusili smo se v vrvni tehniki, se naučili pravilne 
rabe varovalne opreme, saj smo na horizontalni in 
vertikalni vrvni ograji preskusili delovanje 
enodelnega varnostnega pasu, samovarovalnega 
kompleta in funkcijo drsnih vozlov. 

Sledil je sestop v dolino in na poti domov še obisk 
picerije, kjer smo si nadoknadili izgubljene kalorije. 

Vreme je bilo lepo, oskrba in pogoji bivanja v 
Planinskem domu na Boču zelo dobri in nam gotovo 
ni žal, da smo preživeli dva nepozabna dneva v 
objemu neokrnjene narave. 

Na razgledni točki Dreveniške gore 

 



 

 

 

. Za sedmošolce poteka letos že trinajstič in letos so  

Letos smo z obiskom Knjižnice Ivana Potrča 
Ptuj pohiteli, obiskali smo jo že v septembru in tam 
so sedmošolci dobili v dar knjigo pisateljice Nataše 
Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh.  

 

V knjižnici so nam predstavili projekt pa tudi sistem 
COBISS, po katerem lahko iščemo in si rezerviramo 
knjige v knjižnici. Vseh 49 sedmošolcev si je zvedavo 
ogledalo predstavitveni film o knjigi in pisateljici, na 
mladinskem oddelku je knjižničarka učencem 
predstavila knjigo in prebrala nekaj odlomkov. 
Prejeto knjigo so sedmošolci po metodi dolgega 
branja v celoti prebrali pri urah slovenščine. Vsebina 

knjige je tako prepričala mlade bralce, da smo jo 
uvrstili na seznam za domače branje in jo z 
zanimanjem berejo tudi osmošolci in devetošolci. 
Zaradi aktualnosti je knjigo prebralo kar nekaj 
ostalih učiteljev. S sedmošolci je učiteljica 
organizirala delavnico na temo prijateljstva, učenci 
so izdelali plakate z lepimi mislimi o prijateljstvu, v 
predprazničnem času pa smo se dotaknili tudi 
medsebojnih odnosov in se povezali s projektom, ki 
ga vodi Šolska skupnost, Obisk starejših občanov. 

V našo sredino smo povabili tudi Društvo gospodinj 
in skupaj z njimi so si učenci izdelali rože iz krep 
papirja, ki so jih podarili najljubši osebi. Projekt smo 
zaključili z izdelavo knjižic dobrih želja, ki so krožile 
po razredu, in vanjo so učenci zapisovali pozitivne 
misli in dejanja, ki so se jim porodila ob 
posameznem sošolcu. 

Projekt je bil na šoli zelo dobro sprejet, skozi celo 
šolsko leto se je veliko dogajalo v 7. razredu. Učenci 
so bili navdušeni in si želijo še več aktivnega dela in 
seveda tkanja prijateljskih vezi med seboj. 

Naš temeljni namen  pa je osnovnošolce motivirati 
za branje mladinskega leposlovja slovenskih 
avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih 
knjižnic in bibliobusa. 

Petra Purgaj, učiteljica slovenščine 

 



 

 

 

DAN ODPRTIH VRAT PRI ČEBELARSKEM DRUŠTVU CIRKULANE 

Mladi čebelarji smo se v spremstvu mentorjev Edvarda Hojnika in 
Janeza Zupaniča udeležili dneva odprtih vrat pri cerkvici svete Ane 
na Velikem Vrhu, ki ga je organiziralo ČD Cirkulane. Nekateri mladi 
čebelarji so tako prvič obiskali učni čebelnjak, nekateri že drugič. Iz 
panja smo vzeli dva sata in iz njiju iztočili prvi letošnji med. 

Naši gostitelji so pripravili tudi virtualni čebelnjak, razstavo 
čebelarske opreme, čebelarske literature, čebelarskih izdelkov … in 
nas pogostili z malico in napitki. Gotovo pa je najbolj teknil med, ki 
smo ga sami iztočili. Ob okušanju pa smo pozabili na kakšen čebelji 
pik. 

Naši mladi čebelarji so se v soboto, 25. maja 2019 mudili na OŠ 

Beltinci, kjer je potekalo že 42. zapored Državno tekmovanje mladih čebelarjev Slovenije. Udeležilo je ga 

je 700 učencev. Iz naše šole je tekmovalo osem učenk in učencev. Poleg tega smo si ogledali grad v 

Beltincih, si ogledali čebelarski dom, izvedeli kaj vse se v Beltincih dogaja in kdo od znanih osebnosti izhaja 

iz Beltinc, ter si ogledali prikaz dresure lovskih psov. Organizatorji in gostitelji letošnjega tekmovanja so se 

resnično potrudili. S tem se je bera naših priznanj povečala za še dve bronasti priznanji. Predstavniki naše 

šole so se uvrstili tako: 

Mlajša skupina                                                                          Srednja težavnostna raven 

Tekmovalec: Točke:  Prejme:   Tekmovalec:        Točke: Prejme: 

Amadej Kolednik  20 Priznanje    Jan Vidovič           29 Bron 

Rubi Kolednik Špela Ilec  23 Bron    

Nej Ogrizek Žak Krajnc Vuk  24 Bron    

Teo Črnivec Klara Cestar  27 Srebro    

 Mentor: Ivo Zupanič 

PROJEKT ERASMUS+ 

V začetku šolskega leta 2018/19 so nas obiskali učitelji iz različnih evropskih držav. Z nami so preživeli dan 
v okviru Erasmus+ projekta, ki se je že končeval. Predstavnici Latvije, Lauma in Kristine, sta našo šolo 
povabili k sodelovanju v novem projektu. Gre za projekt Constellation (ozvezdje) in bo trajal dve leti. V 
projektu, ki ga financira Evropska unija, sodelujemo 3 države: Slovenija, Latvija in Hrvaška.  
V današnjem času se, kar opažamo tudi učitelji in ostali, ki sodelujejo z mladimi, mladostniki vedno bolj 
zapirajo vase, pred seboj nimajo določenih ciljev, velikokrat se izgubijo na poti k odraslosti. Partnerji v 
projektu smo ugotovili, da se povsod soočamo s podobnimi težavami in poskušali bomo najti načine, kako 
mladim dvigniti samozavest in jih popeljati po pravi poti. 
V okviru projekta smo si zadali več ciljev. Izdelali smo spletno stran projekta, svoje dejavnosti objavljamo 
na socialnih medijih, opravili smo pogovore z mladimi iz ciljne skupine, naredili bomo easistenta za pomoč 
neformalnim in neformalnim izobraževalnim institucijam ter izdali priročnik. Z mladimi bomo preizkusili 
metode, za katere mislimo, da bi jim lahko pomagale na nadaljnji poti. 
Članici tima na naši šoli sva Marjana Protner in Nastja Pančič Čurin. Udeležili sva se sestankov v Latviji in 
o dogajanju redno poročava zaposlenim na naši šoli. Prav tako sva z učenci in učitelji že izpeljali nekaj 
delavnic. V naslednjih tednih bova z metodami dela bolj podrobno seznanili še nekaj učiteljev na šoli, ki 
bodo člani širšega projektnega tima.  Meseca julija bo projektno srečanje v Sloveniji, ki se ga bomo 
udeležili vsi partnerji. 

Marjana Protner  



 

 
 

     
DAN SLOVENSKE HRANE 
 
Vsak tretji petek v novembru je dan slovenske 
hrane in ta dan je na naši šoli potekal že dobro znan 
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, s katerim 
obeležujemo dan slovenske hrane. Pogosto slišimo, 
kako pomembno je jesti zdravo. Vedno pogosteje 
ljudje dajemo prednost domači in lokalno pridelani 
hrani. Letos bo v ospredju pomen zdravih tal za 
pridelavo varne in kakovostne hrane. V zadnjih 
desetletjih je izginilo več rodovitnih tal kot 
kadarkoli prej. Tla morajo biti naša skupna skrb in 
odgovornost ob zavedanju, da brez tal ni rastlin, ni 
življenja, ni človeka. Od nas danes je odvisno, kako 
bomo za prihodnje generacije ohranili tla, ki so 
temeljna naravna vrednota. V goste smo povabili 
dva lokalna pridelovalca hrane. Ta sta se šoli 

predstavila v intervjuju. Gospa Ida Vindiš s svojim 

       
zgledom daje vtis domačnosti, pristnosti in 
predanosti zemlji in živalim. Pridružil se ji je še v 

Cirkulanah gospod Milan Kolednik, v Zavrču pa 

gospod Edi Hojnik, ki sta poudarila, da brez čebel 

ni življenja in da ju veseli, da se vedno več mladih 
odloča za čebelarjenje. Zahvaljujemo se obema 
gostoma za čas in podarjeno mleko ter med. Delo 
smo nadaljevali v razredih, kjer smo učenci pekli, 
kuhali, spoznavali prehranjevalne navade po svetu. 
Dodobra smo obdelali tudi aditive v hrani, dotaknili 
pa smo se tudi energijskih pijač, po katerih žal 
posega vse več mladih. Zagotovo so nam 
predstavljeni podatki dali misliti in se bomo odslej 
bolj posvečali branju deklaracij in vrsti hrane, ki jo 
uživamo. 

Učiteljice: Karla, Darka in Nikolina

                                                                               Nika Rejc, 1. a 

     

 

 

Učenci o ADITIVIH 
Danes sem na naravoslovnem dnevu izvedel za novi spletni strani Veš kaj ješ in Ni nam vseeno; na 
katerih smo pogledali, kaj vse je v živilih.                Nik Brlek, 7.a 
 
Izvedela sem, na kaj moramo biti pozorni pri živilih, spoznala spletne strani, na katerih lahko veliko 
izveš o aditivih, in da moramo biti bolj pozorni na hrano, ki jo jemo.                         Julija Maučič, 7.a 
 
Naravoslovni dan je bil zelo poučen. Naučili smo se, da vsi aditivi niso nevarni in da moramo biti 
pozorni na nevarnejše. Izvedeli smo, kakšne posledice imajo aditivi in energijske pijače in me je zelo 
presenetilo, kako hude so lahko.          Rebeka Štumberger, 9.a 
 
Spoznal sem, da vse dobro ni zdravo in da je treba izdelek pred nakupom preveriti. 
                     Žan Kokol, 9.a 
Naslednjič bom preveril, kakšne izdelke kupujem, saj je vedno več hrane nezdrave. Imamo srečo, da 
smo doma na podeželju.              Aljaž Bezjak, 9.a 
 



 

 

     Na plavalnem tečaju 
 
V tednu, od 23. do 26. aprila 2019, smo se učenci 
2.a razreda skupaj z učenci 2.b razreda iz Zavrča, 
udeležili 10-urnega plavalnega tečaja v Termah 
Ptuj. Tečaja smo se vsi zelo veselili in komaj čakali, 
da se »namočimo« v vodi. Prvi dan tečaja smo 
najprej pokazali, kakšno je naše plavalno znanje, 
nato pa smo se razdelili v tri skupine in pričeli 
zavzeto plavati in se trudili izboljšati  že pridobljene 
veščine plavanja. Po ogrevanju v plitvem bazenu 

 

 
 smo se pogumno podali v globoko vodo in spretno 
preplavali celotni bazen ali pa vsaj en del. Po treh 
dneh učenja plavanja nam je že vsem uspelo 
preplavati celoten bazen. Večina nas je plavala že 
brez vseh pripomočkov. Tisti, ki pa so jih 
potrebovali, jih zagotovo v tretjem razredu ne bodo 
več. Na plavalnem tečaju smo se imeli lepo in smo 
zelo uživali. Zadnji dan pa smo si privoščili še 
sladoled.  Komaj čakamo že naslednje leto, ko 
bomo šli na 20. urni tečaj. 

Učenci 2. a razreda  
  

 

PASAVČEK 
Celo leto se učimo o prometu. Naučili smo se, da smo varni na cesti, ko imamo oblečena svetla oblačila, 
rumeno rutico in kresničko. Policist nas je naučil pravilno prečkati cesto. Cesto prečkamo na prehodu za 
pešce. Dvignemo roko, pogledamo levo, desno in levo ter gremo čez cesto. Policist nam je pokazal tudi, 
kako se pravilno pripasamo. Ogledali smo si tudi filmčke o prometu. Vemo, da cesta ni igrišče. 
Ko se vozimo  v avtu, sedimo v otroškem sedežu. Vedno se moramo v avtu vsi pripeti z varnostnim pasom. 
Izdelovali smo tudi prometne znake, avtomobilčke in spoznali PASAVČKA. Naučil nas je pesmico: 
 
PASAVČEK JE MOJ PRIJATELJ, 
Z NJIM JE V AVTU VEDNO VARNO. 
VOZIT SE JE RES ZABAVNO, 
ČE VSI VEMO, KAJ JE RED: 
RED JE PAS PRIPET! 

OČKU REČEM AL  PA MAMI, 
DA ME S PASOM VARNO SPRAVI. 
VSI NAJ VEMO, KAJ JE RED: 
RED JE VEDNO PAS PRIPET! 

 
 
Obiskala nas je tudi igralka Tina iz Ljubljane. Pripravila nam je 
predstavo Pasavček. Predstava nam je bila všeč.  Vsi učenci prvega 
razreda med vožnjo sedimo v otroškem sedežu in smo pripasani. Tudi 
vi se v avtu vedno pripnite z varnostnim pasom! 
 
Melani Milošič, Lara Glavica, Saša Milošič, Vita Obran, 1. a 



 

ŠPORTNE NOVIČKE IN USPEHI UČENCEV 
 

ZLATKOV POKAL V LESKOVCU 
20. septembra 2018 se je OŠ Cirkulane-Zavrč, 
starejši dečki, udeležila Zlatkovega pokala v 
Leskovcu. Zasedba je bila mednarodna, saj so 
sodelovale tudi ekipe iz Hrvaške. Letos so se turnirja 
udeležile ekipe: OŠ Podlehnik, OŠ Cirkulane-Zavrč, 
OŠ Žetale, OŠ Lepoglava, OŠ Cvetlin-Višnjica, OŠ 
Videm-Leskove. 

Naši nogometaši so prikazali zelo dobro igro, saj so 
premagali ekipi  OŠ Videm-Leskovec  in OŠ 
Žetale.  Letos prireditev ni bila tekmovalnega 
značaja, saj je vsaka ekipa odigrala dve 
tekmi  prijateljskega pomena.  Ob igrišču je vladalo 
odlično vzdušje. Namen turnirja je predvsem 
druženje. 

ŠPORTNI DAN V TERMAH PTUJ 
 
V petek, 7. septembra, nam ju uspelo ujeti najlepši 
dan v tednu in v Termah Ptuj izpeljati letošnji prvi 
športni dan za učence od 6. do 9. razreda. Plavanje in 
vodne igre so bile vsebine, ki so otrokom nekoliko 
olajšale prehod iz poletnega v šolski ritem… Učenci so 
poleg plavanja tudi skakali v vodo, se spuščali po 
toboganih ter se pomerili v odbojki na mivki ter 
nogometu. Učenci, ki obiskujejo predmet šport za 
sprostitev, so v toplicah ostali še popoldan in še 
dodatno pridobivali plavalna znanja ter kondicijo. 
Kombinacija gibanja in zabave je vsekakor dobra 
motivacija za uspešen začetek novega šolskega leta. 

Športni pedagogi 
 

  Na šoli odslej tudi karate!  

V petek, 14. septembra 2019, je na obeh lokacijah 
šole potekala predstavitev tega borilnega športa, ki 
bo kmalu postal tudi olimpijski. Predstavili so ga člani 
KARATE-DO KLUBA PTUJ (med njimi tudi naša 
nekdanja učenka Zala Horvat), ki so skozi leto tudi 
vodili treninge. Vadba je bila za otroke brezplačna, 
zahvala za to gre našemu zvestemu donatorju!  

 

 

JESENSKI KROS NA VIDMU PRI PTUJU 

Otrokova pravica do gibanja in zdravega 

načina življenja je ena izmed prioritet, h kateri 

stremimo v sodobnem času. V tednu otroka 

zato na Vidmu pri Ptuju že vrsto let poteka 

medobčinsko prvenstvo v jesenskem krosu za 

osnovnošolce Spodnjega Podravja. Kljub 

pastem sodobnega načina življenja je tek še 

vedno zelo priljubljena športna aktivnost med 

mladimi in številčnost udeležbe to vsekakor 

dokazuje. Ekipo tekačev OŠ Cirkulane-Zavrč na 

medobčinskem krosu je sestavljalo kar 45 

tekačev. tudi letos so dosegli zelo dobre rezultate. Nuša Štumberger (deklice 9. razred) ter Lion Kokot 

(dečki 8. razred) sta se veselila kolajne za drugo mesto in tako že na krosu napovedala trd boj za naj 

športnika šole v letu 2018/2019. Osvojili smo tudi kar tri četrta mesta, medalja se je za malo izmuznila 

Anžetu Fegušu, Teji Kolednik in Manueli Zebec. Peto mesto sta osvojili Julija Maučič in Iris Petrovič. Tudi 

ostali naši tekači so se odlično odrezali in se potrudili po svojih najboljših močeh. Njihov trud in vztrajnost 

pa je dobra popotnica tudi za ostala področja, kjer se dokazujejo, ne samo športna.  

Neža Tolič, 1.a 



 

 

Odličen nastop gimnastične ekipe OŠ Cirkulane-Zavrč na 
polfinalu državnega prvenstva OŠ v akrobatiki 

Številčna ekipa naših mladih gimnastičarjev je zelo dobro zastopala ime naše šole na tekmovanju v Murski 

Soboti, ki je potekalo v petek, 23. novembra 2019. Najbolj se je izkazal Aljaž Kopša, ki je zasedel 1. mesto 

med najmlajšimi dečki. V isti kategoriji je dobro nastopil tudi Urban Vuzem s 5. mestom. Najmlajše deklice 
(Taja Debeljak, Ajša Milošič, Iza Domjan, Teja Kokot, Taja Belšak in Maruša Gomboc) so osvojile ekipno 5. 
mesto izmed 11 ekip, kar je zelo dober rezultat za prvi ekipni nastop. Še boljše so se odrezale mlajše 
deklice (Sara Prelog, Teja Kolednik, Iris Petrovič, Katja Emeršič, Nuša Arnejčič), ki so izmed 16 nastopajočih 
ekip dosegle 4. mesto in za las zgrešile stopničke. Prav tako je odlično 4. mesto v ostri konkurenci osvojil 
naš najizkušenejši tekmovalec, Blaž Kopša! V kategoriji starejših deklic je zelo dobro svoj krstni nastop na 
gimnastičnih tekmovanjih opravila sedmošolka Klara Cvetko. 

 

 

Uspeh judoistov na področnem prvenstvu osnovnih šol 
Ekipa judoistov OŠ Cirkulane-Zavrč je v petek, 1. marca 2019, tekmovala na področnem prvenstvu 
osnovnih šol Štajerske, Pomurja in Podravja, ki je potekalo v Mariboru. Nastopilo je 235 

tekmovalcev/tekmovalk iz 56 osnovnih šol. Najboljše se je izmed naših učencev odrezal Lan Strelec, ki 

se je uvrstil v finale pri učencih 2. triletja in osvojil končno 2. mesto! Lana Strelec je bila 3. pri starejših 

deklicah v kategoriji do 44 kg. Dobre borbe je v kategoriji do 63 kg pokazala tudi Taja Potočnik, ki je 

končala na 4. mestu. Vsi trije so se uvrstili tudi na državno prvenstvo, ki je bilo 27. marca 2019 v Velenju. 

Na državnem prvenstvu OŠ v judu je Lana Strelec 
dosegla 5. mesto, Taja Potočnik pa 7. mesto. 

Mentor: Mitja Vidovič 

 

 

 



 

 

Področno tekmovanje v šahu – posamezno 
V sredo, 12. decembra 2018, smo sodelovali na področnem tekmovanju OŠ 

v Spuhlji – posamezno. Tekmovanja se je udeležilo 13 šahistov naše šole. 

Nuša  Arnejčič  je osvojila  zlato medaljo – 1. mesto v kategoriji deklic do 

12 let; uvrstila se je na državno  tekmovanje že drugo leto zapored. Tam je 

osvojila 21. mesto v svoji kategoriji. 

Mentor: Erna Friščić 

 

 

 

BLAŽ KOPŠA MED 10 NAJBOLJŠIMI SLOVENSKIMI GIMNASTIČARJI 

Naš gimnastičar, Blaž Kopša IZ 6. b, je 
pokazal svoje izjemne gimnastične 
sposobnosti na finalu državnega prvenstva v 
športni gimnastiki, ki je potekalo v Brežicah, 
16. maja 2019. V kategoriji mlajših dečkov se 
je na finale uvrstilo 42 najboljših slovenskih 
gimnastičarjev, skupaj pa je na tekmovanju 
nastopalo več kot 200 najboljših osnovno in 
srednješolcev. 
V zelo močni konkurenci so Blažu vaje na 
orodjih zelo dobro uspele. Uspelo se mu je 
uvrstiti med najboljših deset in sicer na 9. mesto. 
Izredno smo veseli, da imamo na OŠ Cirkulane-Zavrč v samem slovenskem vrhu tudi športnike v tako 
zahtevnih športnih disciplinah kot je športna (orodna) gimnastika! Vse pohvale Blažu! 

 

Dve medalji za plesno ekipo OŠ 
Cirkulane-Zavrč‼ 

Na področnem (Podravje in Pomurje) plesnem 
tekmovanju – Šolskem plesnem festivalu ŠPF, ki je 17. 

aprila 2019 v organizaciji Plesne zveze Slovenije in plesne šole 
Samba potekal na OŠ Ljudski vrt Ptuj, je naša plesna ekipa 
dosegla izredno velik uspeh. Nastopali smo v obeh kategorijah 
posameznikov, pri mlajših in starejših učencih. Učenci so se 
predstavili s tremi plesnimi koreografijami: POP, HIP-HOP IN 
LATINO. Tekmovanje je bilo zelo naporno, saj je potekalo več faz 
izločanja, zato so najboljše plesalke nastopile kar 12 krat! 
Tako je odlično 3. mesto pri mlajših učencih osvojila Teja 
Kolednik (6.a), ki je pokazala izredno plesno natančnost in 
neusahljivo, navihano energijo. Prav tako 3. mesto je dosegla 
tudi Zoja Domjan (9.b) pri starejših učencih, ki je močno 
izstopala s svojo edinstveno plesno izraznostjo in neustavljivo 
karizmo. Zoja se je s tem dosežkom uvrstila tudi na finalno 
državno tekmovanje, ki je potekalo 3. junija 2019. Za las je 

zgrešila polfinalni nastop in zasedla odlično 14. mesto. 
   

 Maja Tašner, mentorica plesnih ekip na OŠ Cirkulane-Zavrč  



 

IZ NAŠIH VRTCEV  
 
V vrtcu je nastopila ura umirjenega ritma, otroci počivajo na ležalniku, jaz pa v pisarni  razmišljam o vseh 
dnevih, projektih in mesecih letošnjega šolskega leta.  

Kaj smo doživeli, spremenili? So bile 
kakšne novosti? Kako so bile sprejete? 
Smo dali vse od sebe? Je bil vsak 
posamezni izpad jutranje trme, joka 
opravičen? Kaj je šlo narobe? Je prav, da 
je slab dan otroka ali starša kdaj vplival 
na mene, sodelavce? Je prav, da sem jezo 
stresla doma na partnerja in sodelavci na 
svoje? Je prav, da je otrok odšel domov 
kdaj z buško, raztrganimi hlačami, 
izgubljeno igračo, pozabljeno dudo, itd.? 
So bile prireditve, nastopi uspešni? 
Kakšna je bila klima? Je bilo dovolj 
ponujenih razgibanih dejavnosti? Je prav, 
da smo nekatere projekte črtali, samo da 

smo otrokom omogočili več ur svobode, gibanja, igre, smeha? Je bilo prav, da so raziskovali, iskali, padli, 
plezali, mešali, eksperimentirali, pokvarili, popravili, razstavljali, zmagovali, izgubljali, bili tekmovalni, 
trmasti in razočarani? In ko so dobili buško ali odrgnino? Smo vedno pravilno razsodili njihove konflikte? 
Bi mar morali še kaj? 
Ne, lahko se pomirim. Vse je moralo biti tako, kot je bilo. Naredili smo veliko in še več. 
Z našimi dejanji, vzgledom, posluhom, predvsem pa s časom smo oblikovali te majhne srčne  ljudi.  
 
Prav z nasmehom se spominjam prvih 
dnevov našega šolskega leta. Kako 
veseli, nekateri plahi, spet drugi 
radovedni in svojeglavi so stopali v 
vrtec. Vsakodnevno smo se soočali z 
različnimi izzivi – trma, tekmovalnost, 
prerekanja, jok, jeza, obenem pa se 
srečevali z domišljijo, radovednostjo in 
navihanostjo. Ja, čudovito leto je bilo. 
Polno razgibanih čustev, presenečenj, 
napredkov v razvoju, raziskovanja 
otroške spretnosti in sposobnosti.  
 
 
Leto 2018/19, ko smo spremljali in vzgajali 103 otroke, spoznavali družine ter se vsakodnevno učili je 
minilo prehitro. 
Kaj vse smo počeli, kakšne so bile naše ponujene vsebine glede na posamezne letne čase, praznike, 
projekte ne bom govorila, saj je tega resnično preveč. Vse cilje in projekte, ki smo si jih zadali še pred 
začetkom novega šolskega leta, smo do danes realizirali v celoti. Ob izteku šolskega leta se seveda 
ponovno lahko pohvalimo s številnimi izvedenimi nastopi v sklopu sodelovanja z OŠ, društvi in obema 
občinama, s številnimi srečanji s starši, z dedki in babicami ter zunanjimi izvajalci. 
Seveda mi dovolite, da se na tem mestu zahvalim našim staršem za odlično sodelovanje, za posluh in 
navsezadnje za vztrajnost pri marsikateri otroški trmi, ki je čisto tiho, nevede kdaj povzročila kakšno 
»lumparijo«. In tako, kot smo »lumparije« zganjali mi in vi, dragi bralci, tako je seveda dobrodošlo, da 
»lumparije« zganjajo in spoznavajo sedanje generacije otrok.  
 
 



 

 

                                      
Velika zahvala  gre tudi obema našima lokalnima skupnostnima za posluh, za varno in nemoteno delo. 
Leto otroške navihanosti smo pripeljali do odličnih rezultatov – samostojnosti, pogumnosti, radovednosti 
in prijetnosti. Naj bodo dnevi, ko se boste podali na krajše ali daljše počitnice prav takšni, dovolite si 
kakšno »lumparijo«, bodite navihani, predvsem pa srčni, tako kot znajo biti vaši in navsezadnje tudi naši 
otroci.  
V »Tednu otroka«, je bil poudarek na preživljanju prostega časa. Z otroci smo se veliko gibali v naravi, se 

sprehajali, tekali, sodelovali smo z učenci 

iz OŠ, katere smo povabili medse, da so se 

z nami igrali. Ogledali in sodelovali smo 

tudi na kulturnem dnevu z učenci, ogledali 

smo si peko ocvirkovke, plesali s folkloristi, 

spoznali pomen čebel za ljudi, poslušali 

ljudsko petje.  

                                   Iva Pisanec, 1. a 
 

Pomočnica ravnateljice za vrtec Simona 
Milošič 



 

ENGLISH CORNER  

 

ANGLEŠČINA V 1. TRIADI 
Nikoli ni prehitro začeti z uvajanjem 
tujih jezikov. Na naši šoli imamo tako 
angleščino že v 1. razredu, kot 
neobvezni tuji jezik, ter v 2. in 3. kot 
obvezni tuji jezik. Pouk poteka bolj 
sproščeno, razgibano, ni delovnih 

zvezkov in ni učbenikov. Poudarek je na učenju skozi igro, 
medpredmetnem povezovanju in CLIL-u. Učenci se besedišča učijo s 
pomočjo pesmic, igre vlog, iger tipanja, prepoznavanja. V prvem in 
drugem razredu je ocenjevanje opisno, v 3. pa učence ocenjujem s 
številčnimi ocenami.  
V šolskem letu 2018/19 so učenci v 3. razredu tekmovali iz angleške 
bralne značke in skoraj vsi so prebrali tri zahtevane knjižice in o njih 
pripovedovali. Učenci drugega razreda so nastopali na šolski prireditvi v 
mesecu decembru.  
Otroci so polni navdušenja ob novih stvareh in novih spoznanjih. Veliko 
le-teh jim jih želim tudi v šolskem letu, ki prihaja. 

Marjana Protner 
 

Our village Zavrč 
  

Our village is called Zavrč. It is not a big 
village, but it is beautiful. I like it. There are a lot of 
buildings and funny places. 

There is a café, a restaurant, bars. There 
you can eat and drink a lot of food and drinks. We 
have a supermarket where you can buy food, 
candies, soap, drinks… We have a clothes shop, 
too, and a shoe shop. This is my grandma’s shop. 
The supermarket is called “Tuš”. We have a post 
office where you can send a letter, you can send 
parcels and you can buy stamps. There is a 
doctor’s and a dentist’s. We do not have a train 
station but we have a lot of bus stops. There is a 
petrol station, too, where you can get fuel for your 
car. We have a lot of churches and a lot of 
meadows. The nature is very beautiful. We have a 
mayor’s office where our mayor works. We have a 
school. It is called Primary School Cirkulane-Zavrč. 
The teachers are very nice. 

I like our village. It is a nice place to live 
because people are very friendly here and you can 
do a lot of interesting things.  

Anej Koprek, 6.b 

Our village Cirkulane 
 
Our village is called Cirkulane. There are a 

lot of interesting places and buildings in our 
village.  

There is a small fire station. There is a pub 
called Krona. There is a school opposite the pub. 
The school is yellow and it has two floors. There is 
a day care close to the school. There is a stadium 
and a football field next to the forest. You can play 
football here or go running. You can send a letter, 
a postcard or a parcel from the post office. There 
is also a mayor’s office next to the post office. That 
is where the mayor works. Her name is Antonija 
Žumbar. There is also a church. There is a café 
called “Pri Žigi”. There is a grocery shop where you 
can buy food. We also have a dentist’s and a 
doctor’s. There is also a hair salon next to the pub.  

Our village is a great place to live in. Around 
2,800 people live here. We love our village.  

 
     

               Andraž Petrovič, 6.a  
 
 



 

DEUTSCH MACHT SPASS 
 

Mein Haus und mein Zimmer 
Ich bin Maša und ich bin 12 Jahre alt. Ich wohne in Brezovec in einem Haus. Mein Haus ist groß und hell. 
Die Fassade ist gelb. Im Haus sind viele Räume: ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Badezimmer, eine 
Toilette, ein Flur, ein Schlafzimmer, ein Esszimmer und eine Garage. Draußen ist eine Terrasse, ein Balkon, 
ein Garten, ein Spielplatz und ein Hof. Wir kochen und essen in der Küche. Wir spielen Computer, wir 
sehen fern und schlafen im Wohnzimmer. Wir duschen und baden uns  im Badezimmer. Mein Zimmer ist 
groß und rosa. Hier ist ein Bett, ein Teppich, eine Lampe, eine Schreibtisch, ein Fernseher, ein Regal, ein 
Schrank, und ein Stuhl. In meinem Zimmer lerne ich, schreibe Hausaufgaben, spiele ich, sehe fern, höre 
Musik und schlafe. Ich mag mein Zimmer. 

Maša Kokol, 7. b 
 

Aus meinem Fotoalbum 

Julija Maučič in 

Taja Štumberger, 

7.a 

 

 

 

 

 

 

Marina Kojc, 7.b 



 

POTEP PO SLOVENIJI 
 

 

 

Devetošolci so 

zaključili osnovno šolo 

z dvodnevno 

ekskurzijo, 23. in 24. 

maja 2019. Pot jih je 

vodila skozi Gorenjsko 

do Primorske in nazaj 

v rodne Haloze. 

 

»Čudovito doživetje, 

veselje, smeh in 

sreča!« so povedali ob 

prihodu domov. 

 

SEDMOŠOLCI SO SE POTEPALI PO CELJU IN OKOLICI 
 

23. maja 2019 smo se učenci 7. razredov odpravili v Celje. Ko smo se peljali, smo se pogovarjali, smejali 

ter poslušali glasbo. Ogledali smo si Celjski grad. Najbolj mi je ostal v spominu Teater groze, v katerem 

so razstavljene mučilne naprave. Še zdaj me zmrazi ob misli na mučenje ljudi s pripomočki. Sprehodili smo 

se tudi po starem mestnem jedru Celja in se ustavili ob kipu prve slovenske popotnice, Alme 

Maksimijane Karlin. Nato smo se odpeljali do Celjske koče, tam smo lahko preizkusili, kako se je peljati 

z Bobkarti in kako je plezati visoko med drevesi v pustolovskem parku. Dan je bil super in s sošolci smo 

ugotovili vsi enako: želimo si še več takšnih adrenalina polnih doživetij.                                                                                                                                          

Manuela Zebec, 7.b 

 

 

 

 

 

 

»Skozi življenje gre sam in zapuščen, kdor vedno misli samo nase; kdor 
pa se zna ljubeče prilagajati in vse stvari srečno zasukati, kdor vedno ve, 
kje je treba priskočiti na pomoč, in se razdaja drugim, temu je življenje 
cvetoča livada in še po smrti ostanejo za njim sledovi njegovih del.«  

——Alma Maksimilijana Karlin, Pod košatim očesom, stran 51— 

 
 



 

 

Na Vrhniki in po Ljubljani 

Učenci osmega razreda obeh lokacij smo se zgodaj zjutraj, 23. maja 2019, odpravili na zaključno ekskurzijo. 

Naš prvi postanek je bila Cankarjeva rojstna hiša v Vrhniki, Na klancu. Tam nas je pričakal gospod, 

ki nam je opisal Cankarjevo življenjsko zgodbo in še pokazal njegova literarna dela. Obisk Cankarjeve 

rojstne hiše nam je bil zelo všeč, ker se je gospod vživel v njegovo vlogo, ko nam je zaigral njegovo najbolj 

znano črtico, Skodelica kave. Povedal nam je tudi, da je rad zahajal v »enajsto šolo pod mostom«. 

Pot smo nadaljevali v Tehnični muzej Slovenije, kjer 

smo si ogledali starejše modele avtomobilov, s katerimi 

se je nekoč prevažal nekdanji predsednik Jugoslavije, 

Josip Broz Tito. Po ogledu smo pomalicali, in se nato 

odpravili v Ljubljano, v Muzej iluzij. Tam nam je bilo še 

posebej všeč, saj smo vsi prvič doživeli takšne vrste iluzij.  

Preostala nam je še ena ura do odhoda, zato smo ta 

prosti čas izkoristili za potikanje po ulicah Ljubljane. 

Lahko smo si kupili kakšen spominek, vendar nas je 

večina šla v McDonald's ali po drugih trgovinah. Pot 

domov je minila zelo hitro, saj smo se med seboj družili 

in zabavali. 

Daša Dizdarevič in Ana Rihtarič, 8. a 

 

 

 

 

 

 

 

Najmlajši osnovnošolci so 

bili v deželi Rdeče kapice in 

na Ptujskem gradu. 

                                                                 Blaž Kopša, 6.b                                                    Rebeka Štumberger, 9.a 

 



 

 

12. pohod prijateljstva OŠ Cirkulane-Zavrč 
Ko združi moči več kot 200 prostovoljcev, več kot 70 organizacij in podjetij, potem lahko kljubuješ tudi 
kislemu vremenu! V soboto, 13. aprila 2019, se je na 12. pohodu prijateljstva dogajalo toliko stvari, da jih 
težko opišemo.  

Medgeneracijsko dobrodelno prireditev je skupaj obiskalo preko 1200 udeležencev, kar je izjemna 
številka, glede na res neprijetno vreme. Imeli smo srečo, saj je ves teden deževalo, le za nas so se tistih 
nekaj ur zaprli oblaki. Skupaj smo prehodili na tisoče korakov prijateljstva, stkali nove vezi, pomirili oči z 
lepotami Haloz, okrepili dušo in telo z več kot 20 aktivnostmi, napolnili želodčke s 600 PoliDog, 300 
hamburgerji in 500 sendviči in 1500 paštetami Argeta.  

Poleg pohoda in mini pohoda smo predstavili vožnjo s kajakom, atletiko, kolesarstvo, karate, footsnooker, 
footdart. Vozili smo se s kočijo, s Špelo vadili aerobiko, na poligonu smo se igrali s Športkotom, se borili za 
nagrade na Decathlonovem nogometnem poligonu, ustvarjali na ustvarjalnih delavnicah, slikali na obraz, 
se igrali na napihljivih igralih, imeli cirkuške in čarovniške delavnice, animacijo z baloni ... 

Predstavljali so se Skavti, program Svit NIJZ, imeli smo predstavitev reševanja ponesrečenca, predstavitev 
Slovenske vojske, Planinskega društva, društev gospodinj, društev čebelarjev, vinogradniškega in 
sadjarskega društva, ekoloških kmetij ... Udeleženci so polnili kartončke s štampiljkami na vseh aktivnostih, 
za kar so bili nagrajeni z žrebom privlačnih nagrad. Najatraktivnejšo nagrado, trampolin, je nesel domov 
Tevž Vargič iz Ptuja. Prav tako smo podelili nagrade najštevilčnejši družini ter najmlajšemu in 
najstarejšemu udeležencu pohoda. Na koncu so na prizorišče atraktivno skočili še padalci. Res je bilo 
enkratno! 

Hvala vsem sodelujočim, ambasadorjem: Aleksandri Pivec, Toniji Žumbar, Slavku Pravdiču, Dejanu Zavcu, 
organizacijskemu odboru, vsem sodelavcem Osnovne šole Cirkulane-Zavrč, devetošolcem, občinama 
Cirkulane in Zavrč, društvom, organizacijam, podjetjem, sponzorjem, donatorjem in posameznikom, tudi 
tistim, ki niste želeli biti omenjeni. 

 Mitja Vidovič, vodja organizacijskega odbora Pohoda prijateljstva OŠ Cirkulane-Zavrč 

 

VREMENOSLOVCI NA DELU 
Pri izbirnem predmetu angleščina smo se začasno 
prelevili v napovedovalce vremena. Cilj je bil spoznati 
delo napovedovalca vremena in ugotoviti, kaj se skriva 
za tem poklicem. Najprej smo si ogledali BBC-jeve videe, 
kjer je bilo do potankosti prikazano, kaj vse je potrebno, 
da nastane vremenska napoved, ki jo potem gledalci 
vidimo na televiziji. Bili smo presenečeni, koliko dela je 
potrebno vložiti v 5-minutno napoved in koliko ljudi 
sodeluje pri tem. Nato smo skupaj brskali po spletu in 
raziskovali vremenske simbole, pojave in iskali razlage za razne vremenske 
termine. Postali smo pravi mali vremenarji.  
Skupaj smo se nato odločili, da se preizkusimo kot napovedovalci. V parih smo najprej na večji list narisali 
Slovenijo in jo kot pravi vremenski strokovnjaki opremili z vremenskimi simboli. Pred tem smo seveda na 
spletu preverili vremensko napoved za naše kraje. 

Učenci izbirnega predmeta angleščina 
 

 

 

 

 

Šolski utrinki, časopis OŠ Cirkulane-Zavrč 
 

Odgovorni urednik: Petra Purgaj 

Lektorica: Petra Purgaj  

Računalniško oblikovanje: Petra Purgaj 

Slike, risbice in foto: učitelji in učenci OŠ Cirkulane-Zavrč 

Tisk: Foto Tone d. o. o., Naklada: 380 izvodov 

https://www.facebook.com/cuidadodeperritos/?__tn__=K-R&eid=ARAml_le09Zb5BSzgTAesUEOgy5f4EqkVRfO1dbG8MMVZmvq5iHGZMrB4vgW-akU8WY1QpVBJI7N-Txy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIGjN6F-Z5ki9XUUDJAWY98QKmind6wWDciizY4riu6qrQ_MZVOb6aEQIeEVmgMyLpDI3a8aTENIFYauOtjsrz9mEOTO9aUdFv7gQQghefF7v9GVU5tkNekG9LD7-gd84y7SEWZR80NA2_Tn47gwmejXB8XGq5OSI0VwJkfeoNd55Qm9nh1AkDuAbd927Tc8Ov5wYKTXgdLllUN8ZXrNk9MIxb37wt2nhGMxxqL9Y5n8qPMTecnDJoffUMt3MXwbeYG98xN1j1haBFimjj2LeExeoeIDmA5v9mf-qEMKIv4akX5R3-IEtmCNene9HZ3aD2rFazmRJiTt4yoU9hZK8YYcVRYrqS5NjmKAiJKHsB6-i5t_oVt1_01aOQw9RoGqeLQtxGk4oYAjFTtM2fX9pwRk4TfSIVGq0b7jrYTRhZ5hNJgLyf1Tz6-qyex7J42XHpIvsQ5Xn_Ow
https://www.facebook.com/argeta.slo/?__tn__=K-R&eid=ARCuLhkxL4vS0IpQ2qP2zmwXYFpawrLT-tf7JhE9zMSflQs7KxQ_8blWsOBeEJuc8bRyWICbgY5db7FG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIGjN6F-Z5ki9XUUDJAWY98QKmind6wWDciizY4riu6qrQ_MZVOb6aEQIeEVmgMyLpDI3a8aTENIFYauOtjsrz9mEOTO9aUdFv7gQQghefF7v9GVU5tkNekG9LD7-gd84y7SEWZR80NA2_Tn47gwmejXB8XGq5OSI0VwJkfeoNd55Qm9nh1AkDuAbd927Tc8Ov5wYKTXgdLllUN8ZXrNk9MIxb37wt2nhGMxxqL9Y5n8qPMTecnDJoffUMt3MXwbeYG98xN1j1haBFimjj2LeExeoeIDmA5v9mf-qEMKIv4akX5R3-IEtmCNene9HZ3aD2rFazmRJiTt4yoU9hZK8YYcVRYrqS5NjmKAiJKHsB6-i5t_oVt1_01aOQw9RoGqeLQtxGk4oYAjFTtM2fX9pwRk4TfSIVGq0b7jrYTRhZ5hNJgLyf1Tz6-qyex7J42XHpIvsQ5Xn_Ow
https://www.facebook.com/aleksandra.pivec?__tn__=K-R&eid=ARBqWZT0bweCJxWR1fKWhaG3VcZ7-dRiQVP-6WWELyn2UsPrnBwHtR_5Q_izPKrnX2_ODTnfgQJAvo4U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIGjN6F-Z5ki9XUUDJAWY98QKmind6wWDciizY4riu6qrQ_MZVOb6aEQIeEVmgMyLpDI3a8aTENIFYauOtjsrz9mEOTO9aUdFv7gQQghefF7v9GVU5tkNekG9LD7-gd84y7SEWZR80NA2_Tn47gwmejXB8XGq5OSI0VwJkfeoNd55Qm9nh1AkDuAbd927Tc8Ov5wYKTXgdLllUN8ZXrNk9MIxb37wt2nhGMxxqL9Y5n8qPMTecnDJoffUMt3MXwbeYG98xN1j1haBFimjj2LeExeoeIDmA5v9mf-qEMKIv4akX5R3-IEtmCNene9HZ3aD2rFazmRJiTt4yoU9hZK8YYcVRYrqS5NjmKAiJKHsB6-i5t_oVt1_01aOQw9RoGqeLQtxGk4oYAjFTtM2fX9pwRk4TfSIVGq0b7jrYTRhZ5hNJgLyf1Tz6-qyex7J42XHpIvsQ5Xn_Ow
https://www.facebook.com/tonija.zumbar?__tn__=K-R&eid=ARDv_Qcm94aviE4rdmZyft4yXaLS6RsT0N8PYkzDVQp3Ye8jB4x74yW-KpmPr-S-okXNNohPc85-tjsw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIGjN6F-Z5ki9XUUDJAWY98QKmind6wWDciizY4riu6qrQ_MZVOb6aEQIeEVmgMyLpDI3a8aTENIFYauOtjsrz9mEOTO9aUdFv7gQQghefF7v9GVU5tkNekG9LD7-gd84y7SEWZR80NA2_Tn47gwmejXB8XGq5OSI0VwJkfeoNd55Qm9nh1AkDuAbd927Tc8Ov5wYKTXgdLllUN8ZXrNk9MIxb37wt2nhGMxxqL9Y5n8qPMTecnDJoffUMt3MXwbeYG98xN1j1haBFimjj2LeExeoeIDmA5v9mf-qEMKIv4akX5R3-IEtmCNene9HZ3aD2rFazmRJiTt4yoU9hZK8YYcVRYrqS5NjmKAiJKHsB6-i5t_oVt1_01aOQw9RoGqeLQtxGk4oYAjFTtM2fX9pwRk4TfSIVGq0b7jrYTRhZ5hNJgLyf1Tz6-qyex7J42XHpIvsQ5Xn_Ow
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004875135246&__tn__=K-R&eid=ARDDyEZVbWQoS8FBUy226AOGpKVCKp38Y0Vpqtk3MI4iWAnXI2tHZWOKL_ZVX8d0Bz5BCGDc_GMxKjwu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIGjN6F-Z5ki9XUUDJAWY98QKmind6wWDciizY4riu6qrQ_MZVOb6aEQIeEVmgMyLpDI3a8aTENIFYauOtjsrz9mEOTO9aUdFv7gQQghefF7v9GVU5tkNekG9LD7-gd84y7SEWZR80NA2_Tn47gwmejXB8XGq5OSI0VwJkfeoNd55Qm9nh1AkDuAbd927Tc8Ov5wYKTXgdLllUN8ZXrNk9MIxb37wt2nhGMxxqL9Y5n8qPMTecnDJoffUMt3MXwbeYG98xN1j1haBFimjj2LeExeoeIDmA5v9mf-qEMKIv4akX5R3-IEtmCNene9HZ3aD2rFazmRJiTt4yoU9hZK8YYcVRYrqS5NjmKAiJKHsB6-i5t_oVt1_01aOQw9RoGqeLQtxGk4oYAjFTtM2fX9pwRk4TfSIVGq0b7jrYTRhZ5hNJgLyf1Tz6-qyex7J42XHpIvsQ5Xn_Ow
https://www.facebook.com/dejanzavecgym.dejanzavecgym?__tn__=K-R&eid=ARCfwpzB99GJL-EobtZ4FhX7t2yD7Y_LllZJ_h4ufwzfGOgxZO0ZNtkMTH7MhR9uK5rg-fE0yAF3W0-i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIGjN6F-Z5ki9XUUDJAWY98QKmind6wWDciizY4riu6qrQ_MZVOb6aEQIeEVmgMyLpDI3a8aTENIFYauOtjsrz9mEOTO9aUdFv7gQQghefF7v9GVU5tkNekG9LD7-gd84y7SEWZR80NA2_Tn47gwmejXB8XGq5OSI0VwJkfeoNd55Qm9nh1AkDuAbd927Tc8Ov5wYKTXgdLllUN8ZXrNk9MIxb37wt2nhGMxxqL9Y5n8qPMTecnDJoffUMt3MXwbeYG98xN1j1haBFimjj2LeExeoeIDmA5v9mf-qEMKIv4akX5R3-IEtmCNene9HZ3aD2rFazmRJiTt4yoU9hZK8YYcVRYrqS5NjmKAiJKHsB6-i5t_oVt1_01aOQw9RoGqeLQtxGk4oYAjFTtM2fX9pwRk4TfSIVGq0b7jrYTRhZ5hNJgLyf1Tz6-qyex7J42XHpIvsQ5Xn_Ow
https://www.facebook.com/oscirkulanezavrc/?__tn__=K-R&eid=ARA3p7Hgf111RY3RZ-bAWPdK9rKDfq4ruixhO3nRa33Yit5PWks1kPcFJROoFiABuouIeTwryzdPjDlx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIGjN6F-Z5ki9XUUDJAWY98QKmind6wWDciizY4riu6qrQ_MZVOb6aEQIeEVmgMyLpDI3a8aTENIFYauOtjsrz9mEOTO9aUdFv7gQQghefF7v9GVU5tkNekG9LD7-gd84y7SEWZR80NA2_Tn47gwmejXB8XGq5OSI0VwJkfeoNd55Qm9nh1AkDuAbd927Tc8Ov5wYKTXgdLllUN8ZXrNk9MIxb37wt2nhGMxxqL9Y5n8qPMTecnDJoffUMt3MXwbeYG98xN1j1haBFimjj2LeExeoeIDmA5v9mf-qEMKIv4akX5R3-IEtmCNene9HZ3aD2rFazmRJiTt4yoU9hZK8YYcVRYrqS5NjmKAiJKHsB6-i5t_oVt1_01aOQw9RoGqeLQtxGk4oYAjFTtM2fX9pwRk4TfSIVGq0b7jrYTRhZ5hNJgLyf1Tz6-qyex7J42XHpIvsQ5Xn_Ow

