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MAREC 2020 

 

KDAJ? KAJ? KDO? 

2. 3. TEHNIŠKI DAN z naslovom TRAJNA MOBILNOST 

4. in 5. uro smo sedmo- in osmošolci imeli TD. V skupinah smo se z 

učiteljicami pogovarjali o prometni varnosti. Zavedamo se, da je 

prav, da čim več hodimo peš in se manj vozimo z avtomobili. Nekateri 

so šli tudi na sprehod in opazovali ter popisali promet, pogledali smo 

si različne kratke filme, vezane na prometno varnost … Zavedamo se, 

da moramo skrbeti za zdravo okolje, v katerem živimo. 

 

7. in 8. r. 

 



 

 

 
 



 

 
Učenci 7. b 



 
Učenci 8. b 

 

Zapisala in fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 

 

9. 3. POPOLDANSKE GOVORILNE URE  

13. 3. ZADNJI DELOVNI DAN V ŠOLSKIH KLOPEH  

PRED ODPOVEDJO POUKA  

ZARADI KORONAVIRUSA 

 

OD 14. 

in 15. 3. 

DALJE 

SODELOVANJE UČITELJEV, VZPOSTAVLJANJE 

STIKOV S STARŠI IN Z UČENCI, POŠILJANJE 

ELEKTRONSKE POŠTE, IZDELOVANJE NAVODIL  

IN SMERNIC ZA DELO UČENCEM, INDIVIDUALNO 

SODELOVANJE NA DALJAVO, POSAMEZNE 

POVRATNE INFORMACIJE O DELU UČENCEV 

 

 16. 3.–27. 3. 2020 

DELO OD DOMA ZA UČITELJE IN UČENCE 
(sodelovanje preko spletne učilnice in e-pošte) 

 



 

BODITE IN OSTANITE ZDRAVI! 
 

  

ISKRENE ČESTITKE NAŠIMA UČENCEMA, 

NADARJENIMA MLADIMA GLASBENIKOMA 

 

TINE KAMNIK, učenec 4. a-razreda, je v letošnjem letu pod 

vodstvom prof. Aleksandra Kotnika, učitelja v Glasbeni šoli Ravne na 

Koroškem, dosegel odlične rezultate v igranju na evfonij. To je 

tenorsko glasbilo – bariton. 

 

 
 

6. 2. 2020 se je udeležil predtekmovanja v Glasbeni šoli Celje in 

napredoval na državno tekmovanje. 

21. 2. 2020 je na Mednarodnem tekmovanju učencev glasbenih šol 

»Mladi Padovec« Novi Marof na Hrvaškem osvojil 4. mesto. 

 



1. 3. 2020 je Tine na 17. Mednarodnem tekmovanju pihalcev in 

trobilcev »Davorin Jenko« v Beogradu v Srbiji osvojil odlično 2. 

mesto. 

10. marca 2020 je na državnem tekmovanju na Ptuju s 7. mestom 

osvojil srebrno priznanje. 

Tine je v svoje dosežke vložil veliko truda in časa, zato smo v 4. a 

zelo ponosni nanj.  

Čestitamo mu za vse dosežke in mu želimo še veliko uspehov. 

Tine naj še naprej pridno »trobi«, mi pa ga bomo spodbujali. 

 

 
Zapisala razredničarka: Milena Sinanovič 

 



ANEJ GORENJAK 

 

 
Anej s svojim učiteljem Janezom Miklavžino  

in korepetitorko Petro Delopst 

 



V letošnjem šolskem letu je Anej učenec 6. razreda trobente. 

Njegov mentor je učitelj Janez Miklavžina, korepetitorka pa 

učiteljica Petra Delopst.  

5. februarja se je Anej udeležil predtekmovanja za uvrstitev na 

državno tekmovanje TEMSIG. Tekmovanje je bilo v glasbeni šoli 

Laško-Radeče (to tekmovanje TEMSIG je za določene instrumente 

na vsake tri leta). Letos je bilo 32 tekmovalcev, ki so se preizkušali 

v igranju trobente. 19 od le-teh se jih je uvrstilo naprej.  

21. februarja se je Anej s svojim 15-minutnim programom 

predstavil na tekmovanju »MEĐUNARODNO NATJECANJE 

MLADI PADOVEC 2020«. Osvojil je 1. nagrado in absolutno 1. 

mesto v svoji kategoriji. Prejel je 95 točk, zlato priznanje in 

čudovito nagrado – 5-dnevni seminar pri prof. Marinu Zokiću, 1. 

trobentaču Zagrebške filharmonije.  

 

 
 

28. februarja se je udeležil tekmovanja v Beogradu »Međunarodno 

takmičenje Davorin Jenko 2020«. Sodniki so ga ocenili s 95,75 

točkami. Prejel je zlato priznanje. 

4. marca ga je čakalo državno tekmovanje TEMSIG 2020. V svoji 

kategoriji, letnik 2005-2006 je Anej s strani treh sodnikov prejel 

97,67 točk, absolutno 1. mesto, zlato priznanje in 1. nagrado na 

državnem tekmovanju. 



Za vse te uspehe je potrebno vložiti veliko truda, dela, vztrajnosti, 

prostega časa. V tem času ga je imel Anej zelo malo. Od jutra do 

večera je pela njegova trobenta. 

Vsekakor se je tekmovalno obdobje za letos zaključilo. Čaka ga pa 

še precej velikih nastopov. 

 

 
 

Anejev profesor Janez Miklavžina je o svojem učencu in pouku z 

njim za nas/vas zapisal: 

Trobento na Glasbeni šoli Ravne Anej obiskuje že šesto leto. Vsa leta 

je izjemno uspešen učenec, saj ima največje število osvojenih 

ZLATIH priznanj. Ura trobente poteka sproščeno in je razdeljena 

na tri sklope, in sicer na začetku iz tonskih vaj (ogrevanja), nato 

igranja Etud in na koncu v tretjem sklopu so skladbe.  

V času tekmovanja se posvečava skladbam, tudi na korepeticijah 

(spremljava klavirja). Nastopi se vrstijo dva meseca vsak teden.  

Anej je pri tem zelo uspešen in z lahkoto prenaša vse napore, ki so 

prisotni. BRAVO, ANEJ! 



 

 
Fotografirala: Vera Trafela, Anejeva mama 

 

Tine in Anej, VSI PREŽIHOVCI vama čestitamo za dosežene 

uspehe. Pohvale in stisk roke veljajo tudi vajinim glasbenim 

mentorjem in seveda staršem, ki vaju spremljajo na vseh poteh. 

 

Podatke zbrala in uredila: Vanja Benko 

 

 

Sedmošolka Neža Ferk se je v prvi polovici meseca marca načrtno lotila 

fotografiranja. Poglejte, kakšne trenutke je ujela v svoj objektiv. 

 



 

 



 
 

 
 



 
POMLADNO-JESENSKI MOTIV 

 
 



 

 
NA VODI, NAD VODO 



 
 



 
Neža Ferk, 7. r. 

 

 

Za konec in v razmislek še nekaj misli in navodil o učenju učenja oz. UČIMO SE 

UČITI 

 

Učenje je delo, ki se ga moramo naučiti. Le ob skrbno načrtovanem času in 

načinu učenja bo šolsko delo postalo lažje, zanimivejše in prijetnejše in ostalo 

bo dovolj časa za prosti čas. 

 

Trenutno imamo čas za druženje doma in se bomo drug od drugega največ 

naučili. Obstajajo knjige (zdaj si jih ne moremo sposoditi), ki nas učijo učiti in so 

namenjene otrokom, staršem in učiteljem (otrokom, da bolje spoznajo sebe, 

staršem pa, da se spomnijo sebe v šoli in da skupaj z otrokom poiščejo, kakšno 

učenje je na kožo pisano njihovemu otroku). Besedila v knjigah (pobrskajte po 

naslovih na internetu) lahko berejo otroci sami, opozarjajo pa na možnosti in 

spretnosti, ki učenje naredijo učinkovitejše – z manj stresa, da traja manj časa, 

da usvojimo več znanja. Učijo, kako naj se učenec pripravi na učenje ob začetku 

leta (da prelista vsak učbenikih in vidi, kaj se bo tisto leto pri posameznem 

predmetu učil), kakšna je formula učenja, kakšna naj bo učenčeva delovna miza ... 



Najdemo tudi odgovore na vprašanja, kje naj se učimo (ustrezen prostor, kjer se 

dobro počutimo), kdaj naj se učimo (primeren čas, ko smo spočiti in 

skoncentrirani, da okoli nas ni motečih elementov), zakaj (ker želimo nekaj doseči) 

in kako naj se učimo (od lažjega k težjemu, tiho/glasno, na pamet ali po pameti), 

da je pomembno izluščiti bistvo. Pametno je delati po predmetih oz. predmetnih 

področjih in vse potrebno za določeni predmet zlagati po kupčkih (predelano dati 

drugam, da postaja miza prazna, kar je spodbudno za naprej). Med učenjem delamo 

krajše odmore, ne pozabimo snovi ponavljati, saj se po dvanajstih urah začne 

proces pozabljanja. Tudi ne smemo dovoliti, da bi nam znanje ušlo iz spomina. 

Domače naloge so priložnost, da treniramo svoje možgane. Delajmo po korakih, 

bodimo skoncentrirani, izdelajmo si miselne vzorce oz. povzetke, zapise tudi 

ustno oblikujte, ker se tako znanje tudi bolj usede v našo zavest (roka piše, 

oči gledajo, usta govorijo, ušesa poslušajo in misel vse to spremlja). Usposobiti se 

moramo, da bomo znali neko znanje poiskati in ga uporabljati.  

 

Zmoremo, če hočemo! 

 

Iz različnih virov za vas povzela: Vanja Benko, vaša učiteljica 

 

Ogromno idej in različnih vaj za urjenje spomina, pomnjenja, sprostitve … 

najdete v priloženih dokumentih v SPLETNI UČILNICI, in sicer v rubriki 

VSEBINA ZA VSE. Pobrskajte, ker se splača. Učiteljice so se potrudile ZA 

VSE NAS IN VAS. Veliko se boste naučili. 

 

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO 


