Poročila o dodatnem delu in tekmovanjih v šolskem letu 2020/21

POROČILO TEKMOVANJA KRESNIČKA V ŠOLSKEM LETU 2020/21
Bistven del tekmovanja so bili eksperimenti, ki so jih učenci izvedli v šoli in doma. Naloge
na tekmovanju (približno polovica) so se nanašale na opažanja pri opravljanju izvedenih poskusov in
na pojave, ki v teh poskusih nastopajo. Letošnje vsebine eksperimentov so bile biološke, fizikalne in
kemijske. Tekmovanja so se udeležili 4 učenci. Od tega 3 učenci prejmejo bronasto priznanje, in sicer
Alen Sužnik, Jure Sirk in Tjaž Hadžiselimović. Tekmovanje se izvaja le na šolski ravni.

TEKMOVANJE IZ KEMIJE
Šolsko tekmovanje je potekalo 11. 3. 2021 ob 13. uri. Tekmovanja so se udeležili trije učenci
iz 8. in šest učencev iz 9. razreda. V 8. razredu je prejel bronasto priznanje Alex Fekonja, v 9. razredu
pa Nika Pšajd in Žiga Šešerko. Omenjeni tekmovalci so se prav tako uvrstili na državno tekmovanje, ki
je potekalo 13. 5. 2021.

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE - PROTEUS
Šolsko tekmovanje iz biologije je potekalo 9. 3. 2021 ob 13. uri. Letošnja tema so bile GLIVE
(splošne značilnosti, načini prehranjevanja in razmnoževanja, vloga v ekosistemu, gospodarski pomen
…). Še vedno kar nekaj ljudi meni, da glive spadajo med rastline, kar pa ne drži, saj imajo glive svoje
kraljestvo. V tem šolskem letu so se tekmovanja udeležili trije učenci (2 iz 9. razreda in 1 učenec iz 8.
razreda). Klara Petek in Ana Kurnik sta prejeli bronasto proteusovo priznanje, Ana pa se je uvrstila tudi
na državno tekmovanje, ki je potekalo 16. 4. 2021.
Zapisala: Nina Sirk

POROČILO O IZVEDENIH DODATNIH DEJAVNOSTIH V I. VIO
Od začetka šolskega leta smo sodelovali v projektih, ki potekajo na nivoju celotne šole in
izvajali dejavnosti za uresničevanje zastavljenih ciljev šolskega razvojnega načrta. Izpeljali smo nekaj
manjših razrednih projektov. Za spodbujanje bralne pismenosti otrok smo pri pravljičnem krožku
izvajali razredni projekt Naša mala knjižnica, ki je mednarodno obarvan, in opravili naloge za dosego
Eko bralne značke. Za boljšo bralno pismenost smo v vsakem razredu izvajali še razredne projekte
(Bralna hišica, bralni labirinti, Pišemo z roko, v 1. r minute za razredno branje). Vsi učenci so pridno
sodelovali pri slovenski bralni znački, nekateri tretješolci tudi pri angleški bralni znački. Vsakodnevno
poskrbimo za gibanje v razredu, telovadnici ali v naravi, pitje vode in veliko pozornosti posvečamo
higieni rok. Pri samem pouku dejavnosti načrtujemo tako, da se učenci dovolj gibajo (aktivni odmori,
minutke za zdravje in šport).
Mesec september smo pričeli s tehniškim dnem, ko smo si uredili razred in šolske potrebščine
ter izdelali dekorativni izdelek. Opravili smo daljši pohod. Izvedli smo tehniški dan Z roko v roki. Na dan
slovenskega športa smo izvedli pohod na Zavrh, 24. septembra pa smo na šoli gostili Hiško
eksperimentov. Na šolskem igrišču smo se pomerili v smučarskih skokih, saj nas je obiskala Mini
Planica. Izvedli smo tudi Mesec skupnega branja. Opravili smo prvi skupni razredni obisk šolske
knjižnice. Veliko pozornosti smo v tem mesecu posvetili medsebojnim odnosom in šoli kot instituciji. V
2. in 3. r smo sodelovali v medgeneracijskem projektu Pošte Slovenija in pisali pisma starostnikom.
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V mesecu oktobru smo se posvetili prometni in požarni varnosti. Preden smo šli na jesenske
počitnice smo imeli spominsko uro, kjer smo se spomnili praznikov dneva reformacije in spomina na
mrtve. Sodelovali smo v projektu Naravne in druge nesreče in na likovnem natečaju NIJZ Otroci za
varnost v prometu. Prvošolce je obiskal policist. V 1. r smo v Tednu otroka opravili nekaj zabavnih
dejavnosti in sprejem v Šolsko skupnost. Prvošolci so sodelovali na natečaju Rišem/pišem za prijatelja
in sodelovali v projektu Teden umetnosti v šoli. V vseh razredih smo se pripravljali na morebitni pouk
na daljavo.
Novembra in decembra smo se šolali na daljavo. Velik poudarek smo ob vseh učnih vsebinah
dajali gibanju in ohranjanju zdravja. Na daljavo smo izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk.
V januarju smo pri pouku opravljali dejavnosti projekta NA-MA poti in razrednih projektov.
Učenci so rešili naloge v matematičnem časopisu Računanje je igra in jih poslali v nagradno žrebanje.
Tretješolci so sodelovali na festivalu Rima Raja. Vsi učenci 1. VIO so sodelovali v projektu Teden pisanja
z roko.
Februarja so učenci 3. r sodelovali v projektu Festival zvončkov. Izvajali smo tudi naloge v
projektu Dan za strpnost.
V marcu so pričeli v 3. r s projektom Naša mala knjižnica, v ostalih dveh razredih pa
nadaljevali. V 1. r smo začeli z dejavnostmi za dosego Eko bralne značke. 29. 3. 2021 so v 3. r pisali
poskusno NPZ iz SLJ, 31. 3. 2021 pa iz MAT. Pripravili smo točko za materinski dan in izdelali darila za
naše mame.
V aprilu smo izvedli ŠD, 2 KD, ND in TD na daljavo. 13. 4. 2021 smo v 2. in 3. r izvedli
tekmovanje Mehurčki, 22. 4. 2021 pa v vseh razredih tekmovanje Matematični kenguru.
Maja smo v 3. r tekmovali v Računanju je igra. Udeležili smo se humanitarne akcije Pokloni
zvezek in zbrali veliko število zvezkov. 27. 5. 2021 smo sodelovali na Spletnem festivalu bralne značke,
katere gost je bil Andrej Rozman Roza. Veliko smo se pogovarjali o praznovanju Slovenije. 1. r je
sodeloval na natečaju Muzeja pošte in telekomunikacij "Podari znamko Sloveniji za rojstni dan".
Izdelek učenca je prišel v ožji izbor, je nagrajen in uvrščen na razstavo likovnih del.
9. junija smo si v Lenartu ogledali 1. etapo kolesarske dirke po Slovenij. 11. 6. 2021 smo izvedli
Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga nismo mogli zaradi šolanja na daljavo izpeljati v novembru. Učenci
1. r so sodelovali na 1. državnem likovnem natečaju Ustvarjamo za ZOOplanet. Izvedli smo tudi
naravoslovni dan in spoznavali domačo pokrajino. Sodelovali smo na prireditvi ob zaključku šolskega
leta. Zadnji dan smo imeli slavnostno podelitev spričeval.
Učiteljice: Simona Čuček, Silva Potočnik, Nataša Herga Kosi in Regina Dobaja

POROČILO O TEKMOVANJU MALE SIVE CELICE IN BRALNA ZNAČKA TJA
Predtekmovanje iz malih sivih celic je potekalo v torek, 15. 9. 2020, na OŠ Voličina preko
spleta. Našo šolo so zastopali Žiga Šešerko iz 9. b, Gašper Urbanc iz 8. a in Tjaž Hadžiselimovič iz 7. a.
Učenci se niso uvrstili na ustni del predtekmovanja in naše šole niso zastopali v oddaji Male sive celice.
V torek, 11. 5. 2021, je na OŠ Voličina potekalo tekmovanje EPI iz bralne značke v angleškem
jeziku. Udeležilo se ga je 7 učencev od 6. do 9. razreda. Vita Munda iz 6. b je prejela zlato priznanje,
Anže Majer iz 6. b in Alen Sužnik iz 7. b sta prejela srebrno priznanje, Neja Ornik (7. b), Lana Toplak
(7. b), Alex Fekonja (8. a) in Luka Poš Šuman (8. a) pa so prejeli priznanje za sodelovanje.
Mentorica: Katja Majhenič, prof. ang. in ped.
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POROČILO O TEKMOVANJU UČENCEV 9. A IN B RAZREDA V ZNANJU ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE
Šolsko tekmovanje v znanju angleščine je potekalo na šoli v ponedeljek, 29. 3. 2021, ob 13:00.
Tekmovanja so se udeležili 4 učenci. Trije učenci so osvojili bronasta priznanja. Nihče se ni uvrstil na
naslednjo stopnjo tekmovanja.
Šolsko tekmovanje v znanju nemščine je potekalo na šoli v torek, 23. 3. 2021, ob 13:00.
Tekmovanja se je udeležil učenec Niklas Polič. Dosegel je 45 točk od možnih 50 ali 90 % in osvojil
bronasto priznanje. Uvrstil se je na državno tekmovanje, ki je potekalo 27. marca 2021 na daljavo.
Dosegel je 56 točk ali 82 % in osvojil srebrno priznanje.
Mentorica: Irena Zgaga

POROČILO O TEKMOVANJU V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA
V šolskem letu 2020/2021 je tekmovanje iz fizike za osnovnošolce potekalo 15. aprila 2021.
Koledar tekmovanje je bil spremenjen zaradi epidemije covid-19 in šolanja na daljavo. Na šolskem
tekmovanju je sodelovalo enajst učencev. Trije učenci iz 8. razreda in osem učenca iz 9. razreda. Skupaj
so osvojili devet bronastih priznanji na šolski ravni tekmovanja. Bronasto priznanje so prijeli Žiga
Šešerko iz 9. b razreda, Gašper Urbanc iz 8. b in Tijana Györköš iz 9. a, Mihael Šnofl iz 9. a, Ambrož
Rukav iz 9. a, Neja Lašič iz 9. b in Lana Hubernik iz 9. b. Na državno tekmovanje so se uvrstili trije učenci.
Gašper Urbanc iz 8. a, Žiga Šešerko iz 9. b in Tijana Györköš iz 9. a. Državno tekmovanje iz znanja fizike
za zlato Stefanovo priznanje je potekalo po matičnih šolah učencev zaradi epidemoloških razmer
covida–19.
Biserka Gavez

POROČILO O TEKMOVANJU IZ ZNANJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
V tem šolskem letu sem pripravlja za tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo
priznanje učenca 7. a. Tekmovanja sta se udeležila le dva učenca, in sicer Mija Marušič in Tjaž
Hadžiselimović. Učenka Mija Marušič je osvojila bronasto priznanje. Šolsko tekmovanje je potekalo 13.
4. 2021 na OŠ Voličina.
Ksenija Trinko

POROČILO O TEKMOVANJIH IN DRUGEM DODATNEM DELU
V tem šolskem letu so se tri učenke udeležile področnega tekmovanja ŠOLSKI PLESNI
FESTIVAL v kategoriji II. VIO. Tekmovanje je potekalo 25. 5. 2021 preko spletne povezave. Neža Kuhar
je tekmovala v kategoriji latino in dosegla 1. mesto. Neja Ditner je tekmovala v kategoriji hip hop in
dosegla 3. mesto. Zala Družovič pa je tekmovala v kategoriji pop in zasedla 4. mesto.
Petra Cvikl Marušič
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POROČILO O TEKMOVANJU V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA
V šolskem letu 2020/21 je potekalo 57. tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za
Vegova priznanja. Šolsko tekmovanje je bilo 22. aprila 2021 v Osnovni šoli Voličina, sodelovali so 104
tekmovalci, ki so osvojili 35 bronastih priznanj.
Državno tekmovanje je bilo 15. maja 2021 na matičnih šolah. Našo šolo je zastopal en učenec
Alen Sužnik iz 7. b, ki je osvojil zlato priznanje.
Učenec Žiga Šešerko je osvojil priznanje Diamantni kenguru, saj je osvojil bronasto priznanje
v vseh letih šolanja.
Zapisala: Petra Šuman

POROČILO O TEMOVANJIH IN DOSEŽKIH V 4. RAZREDU
Priznanja za učni uspeh so osvojili naslednji učenci: Iva Cerovšek, Ela Klara Črešnar, Urban
Družovič, Žiga Godec, Jure Kapun, Timotej Kmetič, Lija Kramberger, Naja Kurnik, Jakob Murko, Ela
Lešnik, David Lorenčič, Anže Muhič, Lan Pintar, Tilen Poštrak, Avrelija Sužnik in Ela Završnik Trojner.
Bronasto Cankarjevo priznanje sta usvojila Ela Klara Črešnar in Tilen Poštrak
Bronasto Vegovo priznanje sta usvojila Tilen Poštrak in Lan Pintar.
Zlato priznanje za odličen uspeh na tekmovanju za angleško bralno značko sta usvojila Lija
Kramberger in Tilen Poštrak, srebrno priznanje pa Ela Završnik Trojner.
Zapisala: Mojca Vogrin Pivljakovič

POROČILO O IZVEDBI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ZGODOVINE
Datum izvedbe šol. tekmovanja
Mentor
Število tekmovalcev

22. 3. 2021
Dejan Kramberger
8

Dosežena priznanja

bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje
bronasto priznanje

2 – 9. a
3 – 9. b
3 – 8. a
Enej Kramberger
Žiga Šešerko
Lana Hubernik
Alex Fekonja
Ana Kurnik
Dejan Kramberger
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