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KDAJ? KAJ? KDO? 

5. 3. ANALIZA TEŽE ŠOLSKIH TORB IN NAŠI PREDLOGI  

 

Konec septembra je bilo na sestanku SVETA STARŠEV 

izpostavljeno, da starši opažajo, da učenci vsak dan prenašajo na 

ramenih (pre)težke šolske torbe ter se nad tem mnogi pritožujejo. 

Pomočnica ravnatelja, Veronika Kotnik, je ustanovila komisijo 

učiteljic (Veronika Kotnik, Aleksandra Slatinšek Mlakar, Vanja 

Benko in Nina Gladež), ki bi poskušala poskrbeti za to, da bi se teža 

potrebščin po dnevih zmanjšala in da bi učenci na svojih ramenih 

nosili lažje torbe. 

Dogovorile smo se in odločile, da najprej stehtamo vsebino šolskih 

torb po oddelkih (po dnevih) in ugotovimo, ali so bremena glede na 

urnik resnično (pre)težka. Tako so posamezni učitelji za vsak dan v 

tednu opravili meritve po oddelkih, ki so vključevale le težo zvezkov, 

delovnih zvezkov, potrebnih učbenikov in najosnovnejših potrebščin. 

S skupino učencev smo se dogovorili, da so dvakrat mesečno opravili 

tehtanje torb pri naključno izbranih učencih (po razredih, oddelkih 

in v različnih dnevih). Rezultate, ki smo jih dobili, smo učiteljice 

primerjale s številkami, ki smo jih dobile na osnovi svojih 

preračunanih meritev po predmetih in kolikor naj bi teža vseh 

potrebščin znašala glede na urnik posameznega dne v oddelku. 

 



Sproti smo rezultate tehtanja objavljali na spletni strani šole. 

Natančno smo analizirale podatke in po štirih mesecih ugotavljamo, 

da se vzorci iz meseca v mesec ponavljajo. Teže šolskih torb so v 

večini primerov pretežke zato, ker učenci/učenke prinašajo v šolo 

tudi nepotrebne stvari. Mnogi učenci prinašajo in odnašajo v torbah 

učbenike, ki bi jih lahko imeli za delo doma, lahko bi jih pospravili v 

omarico, nosijo dežnike, plastenke z vodo, športne copate ali celo 

opremo, komplete barvic, zvezke za verouk, knjige iz knjižnice …  

Naš začetni cilj je bil, da razbremenimo težo šolskih torb naših 

učencev, da poiščemo vzroke za pretežke torbe in jih s skupnimi 

močmi poskušamo odpraviti. Menimo, da moramo končne rešitve v 

korist otrok doreči vsi zaposleni, in sicer v sodelovanju s starši in z 

učenci. Dokler starši ne bodo začeli redno kontrolirati, kaj njihov 

otrok v posameznem dnevu nosi v šolski torbi (kaj je potrebno in kaj 

je odveč glede na urnik), so vsa merjenja odveč. 

 

TIM učiteljic in učenk/učencev 

Ugotovitve strnila in zapisala: Vanja Benko 

 

5. 3. TEHNIŠKI DAN – PUSTOVANJE 

 

Tudi letos smo imeli na pustni torek tehniški dan – PUSTOVANJE. 

Prvi dve uri smo vsi v okviru oddelčne skupnosti izdelovali skupinske 

ali individualne maske, se ličili ... po malici in do poldneva pa smo imeli 

v telovadnici predstavitev in tekmovanje maškar. Nagrade so podelili  

posameznim in skupinskim izvirnim maskam. 

Zmagovalci višje stopnje smo bili učenci devetega B in A-razreda. Za 

nagrado si bomo lahko izbrali sladoled ali torto. 

 

Luka Iršič, 9. b 

 

 

1.-9. r. 



 
 

 
 

 
 

 
Fotografiral: Nejc Pori, 7. b 

 



 
Andreja Keber, učiteljica 

 

 

 

 
Fotografiral: Aljaž Brankovič, 7. b 

 



 

 

 

 

 



 

 
Fotografirala: Simona Uranc, učiteljica 

 

11. 3. POPOLDANSKE GOVORILNE URE 6.-9. r. 

12. 3. TEHNIŠKI DAN 

 

V torek, 12. 3. 2019, smo učenci osmega razreda poslušali predavanje 

gospoda Boruta Iršiča o EU. A-razred je imel predavanje prvi dve 

uri, B-jevci pa tretjo in četrto. Verjetno se bomo srečali še v aprilu. 

Bilo je zelo zanimivo in poučno. Dobili smo tudi knjižice o EU. 

 

8. r. 



 
Nika Pandev in Polona Horvat, 8. b 

Foto: Nika Pandev 

 

20. 3. KULTURNI DAN 

Ogled šolske gledališke igre PŠENICA, NAJLEPŠI CVET 

PŠENICA, NAJLEPŠI CVET (po slovenski ljudski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Žiga Pandev, 9. b 

 
Nastopajoči gledališkega kluba (21): 

Princesa 2: Lena Iršič 

Princesa 3: Veronika Ridl 

Fant 3: Valentin Vito Robnik 

Mati: Ana Zoja Dobnik (harmonika) 

Kralj: Nace Zabev 

Kraljeva sestra: Leoni Jošt 

7.-9. r. 



Kraljica: Urša Večko 

Grajski norčki: Urška Kordež, Nika Pandev, Eva Kret 

Varuhinja: Polona Horvat 

Dvorjanka: Ida Kalčič 

Ministrice: Karlina Vester, Ema Kordež, Mija Špenger in Neža Šuler 

Princesina snubca: Miša Salčnik, Lucija Mlinar 

Državljani: Lena Iršič, Tia Aliesha Kranjc, Lucija Mlinar, Miša 

Salčnik, Neža Cesar, Polona Horvat, Ida Kalčič 

Vrane: Neža Cesar, Polona Horvat, Ida Kalčič, Lucija Mlinar, Miša 

Salčnik 

Bela vrana: Lena Iršič 

 

Nastopajoči razredne stopnje (14) vodi Tanja Mavrel. 

Rožice: Tiara Fortek, Neja Pečnik, Nika Gostenčnik 

Čebelice: Iza Mavrel, Lili Knez, Zala Pečnik, Monika Cehner 

Metuljčki: Zarja Sekavčnik, Neža Pandel, Ema Jazbec, Izaja Miševski 

Princesa 1: Manca Janko ali Tiara Fortek 

Fant 1 in princesin snubec: Tevž Slatinšek 

Fant 2 in princesin snubec: Tevž Kret 

Šepetalki: Polona Horvat, Tia Aliesha Kranjc 

Organizatorka predstave: Maruša Sedovnik 

 

Scenarij in režija: Bojana Verdinek 

Multimedija: Gregor Čuk 

Kostumografija: Tanja Mavrel in Bojana Verdinek 

Izbor glasbe: Tanja Krivec 

Fotografija: mag. Mateja Verdinek Žigon 

Plesna koreografija: Aleksandra Knez 

Oblikovanje gledališkega lista: Vanja Benko in Helena Ošlovnik 

 

Živel je kralj, ki je spravil svoje kraljestvo v težave. Ko so ga 

ministri seznanili z dejstvom, da je blagajna prazna, je upošteval 

slab nasvet. In tako naredil veliko napako. 

Življenje na gradu in v vsej deželi se je zelo spremenilo. Kako 

postaviti stvari spet na svoje mesto? 

 

Predstava nam je bila všeč (lanska in letošnja). Edina opazna razlika 

med lansko in letošnjo je bila v igralski zasedbi, ker jih je nekaj že 

prestopilo prag srednje šole. Plesna koreografija je bila zelo dobra. 

Upamo, da se uvrstijo naprej na tekmovanje šolskih gledaliških 

skupin. Držimo pesti! 

 

Vid Perger, Rok Plesnik, Anže Mesner 



 

Tako kot lani so nas tudi letos v igri najbolj navdušili dvorni norčki. 

Vsi so svoje vloge doživeto odigrali. 

 

Melina, Manca, Tinkara, Špela 

 

Všeč so nam bili kostumi in zanimivo je bilo isto igro videti v drugačni 

igralski zasedbi. Obe predstavi sta nam bili všeč. Dvorni norčki so 

bili zelo dobri. Tudi ostali so svoje vloge dobro odigrali, se vanje 

vživeli. 

Ema Kotnik in Tina Ažnoh 

 

IZJAVE učencev/učenk 8. b po predstavi 

 

Predstava je bila zanimiva, fajna, OK, prekratka, odlični igralci 

(dvorni norčki, Urša, Nace, Veronika, Vito in Ana Zoja, ministri), 

najbolje je igrala Leoni, nismo razumeli pomena vran, všeč nam je bilo 

sporočilo. 

 

22. 3. PLANICA 

 

 

 

8. r. 



 

 

 

 
 

Lepo smo se imeli. Enkratno doživetje! 

 

Zapisal in fotografiral: Matic Kamenik, 8. b 



OB MATERINSKEM DNEVU 

25. 3. Mama, 

A se spomniš, ko sem prišla na svet? 

Mislim, da je življenje postalo sladko kot med, 

Ampak takrat je šele naša družina začela živet. 

 

Redko kdaj si huda bila, 

A mama pač dobre živce za domače ima. 

Dobro, priznam, mogoče malo pretiravam, 

A te jeziti danes na tvoj praznik ne nameravam. 

 

Tako, zdaj pa zares! 

Ej, a imaš rada gres? 

 

In naj ti povem še to: 

Malo si tečna včasih, to sama priznaš, 

A rada te imam, 

Moja si mama, RADA TE IMAM! 

 

Nika Pandev, 8. b 

 

 

29. 3. KULTURNI DAN 

Ogled MUSICALA Sen kresne noči v Mariboru 

 

Musical se mi je zdel odličen, igralci so bili spektakularni, imeli so 

čudovite glasove in odlično so se vživeli v svoje vloge. Vsi smo bili 

zelo navdušeni, to smo jim pokazali tudi z bučnim aplavzom. 

 

 
 

9. r. 



 

 
Zapisala in fotografirala: Veronika Ridl, 9. b 

 

 

Zbrala in uredila: Vanja Benko, mentorica ŠNO 


