
STRPNO – USTVARJALNI NOVEMBER 

Cankarjevo tekmovanje in Bober 
 

November smo začeli z dvema tekmovanjema. V torek, 12. 11. 2019 izvedli Cankarjevo tekmovanje za 
učence od 4. do 9. razreda. Letošnji naslov Cankarjevega tekmovanja je bil : Jaz, ti, mi vsi 
                                                                                                      Le pogumno, le za mano … (Anja Štefan) 
Učenci 8. in 9. razreda so na ta dan tekmovali na šolskem tekmovanju. Najboljši so se uvrstili na področno 
tekmovanje, ki bo 9. januarja 2020,  in potem še na državno tekmovanje, ki bo 7. marca 2020. Cilj 
Cankarjevega tekmovanja je poglabljanje in širjenje znanja iz slovenščine ter spodbujanje kritičnega branja 
pri učencih. 

         

V sredi in četrtek, 13. in 14. 11. 2019 smo izvedli tekmovanje Bober za učence, ki jih zanimajo različne teme 
s področja računalništva oz. informatike. Poudarek ni na programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, 
pač pa na širši tematiki in reševanju problemov s tega področja. Tekmovanje poteka na dveh ravneh. Na prvi 
ravni je šolsko tekmovanje, v katerem učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, njihove rezultate 
pa mentorji vnesejo v spletni tekmovalni sistem. Učenci od 6. razreda naprej rešujejo naloge na računalnik 
prek spletnega tekmovalnega sistema, njihove rezultate pa morajo mentorji v spletnem tekmovalnem sistemu 
potrditi. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Na drugi ravni bo izvedeno državno 
tekmovanje, ki bo 18. januarja 2020 v Ljubljani. Na njem bodo sodelovali učenci od šestega razreda naprej. 
Iz vsakega razreda bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi. 

 

Svetovni dan strpnosti 
 

Med 12. in 15. 11. 2019 smo z učenci od 1. – 9. razreda obeležili svetovni dan strpnosti, s katerim  smo želeli 
dodatno izpostaviti in ozavestiti pomen strpnosti in problematiko nestrpnosti ter spodbuditi medsebojno 
spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično prijateljstvo in sodelovanje. Z učenci od 1. do 5. 
razreda smo likovno ustvarjali na temo strpnosti, potem ko smo prebrali predvideno letošnjo literaturo: 
Dinozaver Tiko in veliki zob - avtorja Matjaža Bezenška in Bratovščino Sinjega galeba – avtorja Toneta 
Seliškarja. Učenci od 6. – 9. razreda so tematiko strpnosti obravnavali pri urah oddelčne skupnosti ter nato 
pisali razmišljujoče pisne izdelke, kako so oni strpni do sošolcev. 

                      



Tradicionalni slovenski zajtrk 
 

Tako kot vsako leto smo 15. 11. 2019 izvedli Tradicionalni slovenski zajtrk s katerim smo obeležili dan slovenske 
hrane. Za učence od 1. do 6. razreda in vrtčevske otroke je lokalni čebelar Alen Bužan pripravil predavanje in razstavo 
čebelarskih izdelkov, med katerimi je bil tudi pravi roj čebel. Otrokom je predstavil delo čebelarja, pomen čebel za 
okolje, čebelarske pripomočke in nekaj zanimivosti o čebelah. Na koncu so se otroci lahko z medom posladkali. V 
januarju 2020, bodo učenci od 3. do 5. razreda, da bi še poudarili pomen tradicije in čebel za naša življenja, slikali 
panjske končnice, ki jih bomo predali okoliškim čebelarjem. 

           

        

Predavanje o sovi veliki uharici 
 

Predavanje DOPSS-a o sovi veliki uharici smo organizirali 26. 11. 2019 za učence od 1. do 9. razreda. Sovo 
veliko uharico, pomen njene prisotnosti v našem okolju, zanimivosti iz njenega življenja in še veliko več, nam 
je nazorno predstavil Tomaž Mihelič, ki se profesionalno ukvarja s sovo veliko uharico, njeno zaščito ter 
splošno s preučevanjem ptic. Učencem je tako približal, zakaj je smiselno trajnostno živeti in ohranjati okolje, 
kako sobivati z divjimi živalmi iz okolja ipd. Učence je ponovno navdušil za udeležbo na marčevski prireditvi 
na kateri poteka štetje sove uharice v okoliških krajih šole. 

      

 

Likovna natečaja 



  

Na likovnem področju sta v novembru izstopala dva natečaja. Učenci 4. in 5. razreda so sodelovali na 
likovnem natečaju ̋ IGRAJ SE Z MANO˝, ki je tradicionalno razpisan že šesto leto z namenom povezati otroke 
vseh narodnosti. Likovni motiv je igranje otrok s prepoznavo njihove različnosti. Drug motiv je ohranjanje 
čistega planeta Zemlja. Likovna tehnika ni bila določena, zato so si jo lahko izbrali sami. Likovna dela učencev 
bodo razstavljena na več šolah po Sloveniji. 
Vsa razredna stopnja je sodelovala v dobrodelnem projektu podjetja BAGS and OFFICE, ki je organizirala 
likovni natečaj RIŠEM ZA PRIJATELJA. Motiv je bila narava - živali, likovna tehnika po našem izboru. Učenci 
so z veseljem ustvarjali, saj je bila razpisanih več glavnih nagrad v vrednosti 30 EUR. Glasovanje za naj sliko 
poteka na FB-ju, zmagovalce bodo razglasili v januarju. 

        

           
 
Športna tekmovanja 
 

Učenke 8. in 9. razreda so sodelovale na občinskem tekmovanju v odbojki za starejše deklice. Punce so se 
srčno borili proti bistveno močnejšim ekipam športnic, ki že vrsto let aktivno v klubih trenirajo odbojko. Naša 
dekleta so rasla iz točke v točko, a na koncu vseeno nesrečno izgubile. Njihova mentorica na tekmovanju je 
bila Vanja Košpenda. 
 

      
 


