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Nik Slatenšek, Robin Urban Urlep, Jakob Lorenčak, Gašper Marzidovšek, 6. b
Vsega zgoraj navedenega se na OŠ Kajetana Koviča Poljčane
in v Šolskem športnem društvu Bogdana Krajnca Poljčane,
zelo zavedamo. V veselje nam je, da otroci tako razmišljajo,
tako živijo in da jim šport v življenju toliko pomeni.
Kvalitetno izvajamo pouk športa, izbirnih športnih
predmetov, neobveznih športnih predmetov, športnih dnevov,
šolskih športnih tekmovanj, plavalnih tečajev, šol v naravi in
interesnih dejavnosti od 1. do 9. razreda.
Na začetku šolskega leta, v septembru, so na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport v Ljubljani, v sklopu
interesnih programov športa otrok in mladine, podelili
priznanja za najbolj športno šolo v Sloveniji za šolsko leto
2017/2018. S ponosom smo, iz rok ministra, prejeli bronasto
priznanje.

Miran Voglar, Ranko Leskovar
Podelitvi so prisostvovali minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo, direktor Zavoda za šport
RS Planica Jelko Gros in direktor Direktorata za šport pri MIZŠ dr. Boro Štrumbelj.
Priznanje Občine Poljčane za športne uspehe kot perspektivna športnika sta za leto 2018 dobila posameznika
Urban Kodrič za kros in Val Šajt za plezanje. Košarkarska ekipa starejših dečkov v igri 3 x 3 pa je dobila
nominacijo za najboljšo ekipo.
Čestitke tudi našim nekdanjim učencem: Klemnu Španringu, ki je postal športnik Občine Poljčane, Sari
Trbulin, ki je postala športnica Občine Poljčane, Gvidu Španringu, športnemu delavcu za leto 2018, in
orientacijskim ekipam seniorji, članom in mladincem Planinskega društva Poljčane, ki so postali balkanski
podprvaki.
Vae šolsko leto smo veliko trenirali in se udeleževali šolskih športnih tekmovanj, ki so bila razpisana v okviru
Športnega zavoda Republike Slovenije Planica na medobčinskih, področnih, četrfinalnih, polfinalnih in finalnih
tekmovanjih. Udeležili smo se 4. Olimpijskega festivala in 10. Festivala športa mladih. S sodelavci smo
izpeljali 11. Poljčanski tek. Uspešni so bili plavalni tečaji v 1. in 3. razredu ter 23. poletna, plavalna šola v
Čatežu. 41. zimsko šolo v naravi smo izvedli na Kopah. Prispevke smo objavljali v tedniku Panorama ter izdali
Športno glasilo, št. 16. Izvedli smo vsakoletno zaključno šolsko športno prireditev s podelitvijo medalj, pokalov
in priznanj najboljšim športnikom. Letos jo je s svojim obiskom popestril Bogomir Dolenc, maratonec.
Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo dobili odločbo, s katero se našemu društvu podeljuje
naziv in status nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa.
Športniki šole so postali: 1. David Bračič, 2. Domen Bračič, 3. Tine Rupnik. Športnice šole so postale: 1. Nuša
Majer, 2. Mia Kurež, 3. Sanja Marzidovšek.
Hvala učencem, staršem, ravnateljici in delavcem šole za podporo in vso pomoč, upravnemu in nadzornemu
odboru Šolskega športnega društva pa za strokovno, organizacijsko in požrtvovalno delo.

Miran Voglar, predsednik
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PODELITEV PRIZNANJA NAJBOLJ ŠPORTNA ŠOLA
Šolska športna tekmovanja so osnova osnovnošolskega tekmovalnega sistema, kjer se otroci in mladi
spoznavajo z različnimi športi in s športnimi panogami. Tekmovanja so logična posledica vadbe in treniranja ter
primerjava z drugimi osnovnimi šolami, najprej na medobčinskem, področnem, nato na državnem nivoju
tekmovanja.
18. 9. 2018 so v Ljubljani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v sklopu interesnih programov
športa otrok in mladine podelili priznanja za najbolj športno šolo v Sloveniji. S svojim trdim in predanim delom
v lanskem šolskem letu smo si prislužili bronasto priznanje. Zahvala gre predvsem otrokom, učencem naše šole,
učiteljem, vodstvu šole, staršem in športnima pedagogoma. Podelitvi so prisostvovali minister za izobraževanje,
znanost in šport dr. Jernej Pikalo, direktor Zavoda za šport RS Planica Jelko Gros in direktor Direktorata za
šport pri MIZŠ dr. Boro Štrumbelj. Priznanja, tudi denarne nagrade 200 EUR, smo bili zelo veseli. Kupili smo
nekaj prepotrebnih športnih pripomočkov.

Na podelitvi smo prisostvovali, z leve: David
Bračič, Ranko Leskovar, Sanja Marzidovšek,
Miran Voglar, Domen Bračič

Osvojeno priznanje za športno šolo za šolsko leto
2017/2018

VELIKI INTERVJU Z BOGOMIRJEM DOLENCEM
Na zaključno šolsko športno prireditev ob zaključku šolskega leta, kjer podelimo priznanja, medalje in pokale
najboljšim športnikom, planincem in šahistom, smo povabili znanega maratonca in dobrodelneža v projektu
MALI VITEZ Bogomirja Dolenca. Lansko leto je postal naš občan, saj se je z družino priselil v Studenice.
Veliki intervju z njim sta opravili Iza Bračko in Maruša Mlakar.
Kaj bi povedali o sebi kot športniku, kako bi na kratko opisali svojo športno pot?
Najprej lepo pozdravljeni z moje strani, zelo sem vesel, da ste me povabili na vašo zaključno šolsko športno
prireditev. Zelo sem ponosen na vse vas, ki ste prejeli nagrade in ste bili zmagovalci, saj mi veliko pomeni, da
se mladi vključujejo v šport. No, moja pot je nekoliko drugačna. Ko sem bil toliko star kot vi, to je že zdaj 25
let nazaj, sem bil čisto povprečen športnik. Treniral sem nogomet, igrali smo med dvema ognjema, in to je bilo
vse. Tako je bilo tudi v srednji šoli. Ko sem pa začel študirati, sem vse skupaj opustil. Po končanem študiju
sem začel resno ustvarjati svojo kariero. V določenem obdobju sem spoznal, da to ni prava pot, tako sem
ponovno začel z zdravim gibanjem, zdravim načinom življenja. Imel sem kar nekaj odvečnih kilogramov, zato
sem se začel ukvarjati s tekom.
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Z leve: Maruša Mlakar, Iza Bračko in Bogomir Dolenc
Bogomir Dolenc
Naštejte tri lastnosti, ki bi vas najbolje opisale …
Vztrajnost, srčnost, trma.
O vas smo prebrali, da v najstniških letih niste bili ravno navdušeni nad športom. Kdaj ste se začeli
ukvarjati s tekom in triatlonom oz. katera je bila tista prelomnica v vašem življenju, da ste postali
športnik?
Osnovna pot, ki sem jo gradil v življenju, je bila napačna. Imel sem vse v življenju, samo zdravja nisem mel.
To je bilo leta 2010, torej 9 let nazaj. Šel sem na tek, kjer so zbirali denarna sredstva, in od takrat sem zasvojen
s tekom; moje življenje 100 % spremenilo.
Imeli ste že veliko odmevnih projektov po vsej Sloveniji, eden izmed njih je 42 dni 42 maratonov, 24-urni
glasbeno-tekaški maraton ter okoli Slovenije. Kako se pripravljate na te napore? Kaj je vaš skriti ključ
do uspeha?
V vsakem športu je ključ samo eden: delo, delo, delo in trening, trening, trening. Sam zagovarjam teorijo, da je
20 % trening in 80 % psihologija oz. trening možganov. Če ni glava na mestu, če ni v glavi vse poštimano, tega
dejansko ne moreš narediti, ker pride do tolikšne bolečine, da telo omaga. Moj fokus je fundacija Mali vitezi; za
njih tečem, oni so moja glavna inspiracija.
Pri tako športnem življenju sta pomembni fizična in psihična pripravljenost. Mogoče je celo psihična
pripravljenost pomembnejša. Kako skrbite zase pri pripravah in v času, ko so napori najhujši?
Ja, absolutno je po mojem mnenju psihična pripravljenost pomembnejša. Od decembra do marca sem treniral
približno 9-krat na teden. Moji treningi so sestavljeni iz teka, fitnesa, masaže telesa, kolesa in plavanja. Zdaj
sem imel 2 meseca pavze, od sredine junija do sredine avgusta pa se intenzivno pripravljam na projekt okrog
Slovenije. Treniram približno 2-krat na dan. Veliko treniram tudi na Boču, ker je Boč kot sam zelo dober
športni poligon, zaradi vseh poti, ki jih ima.
Po večjih naporih je telo utrujeno. S katerimi bolečinami se največkrat srečujete po zaključenih
ekstremnih projektih in kako jih blažite?
Vedno se spopadam predvsem s psihičnimi bolečinami, da se popolnoma pozdravim, potrebujem približno
mesec ali dva. Najbolj se opravičujem izrazu butasto vprašanje, ki je bilo med temi ekstremi, npr. 42 dni 42
maratonov, če vas kaj boli. Seveda me boli, vse me boli; na 20, 30 maratonu, sem komaj hodil, ampak ko sem
videl te male viteze, ko sem videl tekače okrog sebe, ki me vzpodbujajo, sem si rekel, da gremo do konca, da
gremo na polno. Po takih doživetjih, ko vidiš te otroke, te male viteze, fizična bolečina praktično izgine. Ko je
bil zadnji dan, torej 42 maraton, sem ga najlažje odtekel, najhitreje, tekli smo od Trojan do Velenja po stari
cesti, lahko bi celo rekel, da sem imel fizično moč na približno 90 % in da sploh nisem bil fizično izčrpan,
izmučen.
Vse vaše delo se vrti okrog dobrodelnosti. Dobrodelno tečete tudi za male viteze, za katere pravite, da
tečejo maraton vsak dan in vse življenje. Kdo so ti mali vitezi?
Ja, res je, zadnje čase vse svoje ekstreme posvečam malim vitezom in jim namenjam denarna sredstva. Mali
vitezi so osebe, ki so v takšnem obdobju, kot ste zdaj vi, zboleli za rakom, v katerikoli obliki na kakršenkoli
način. Šli so v potek zdravljenja, in to so kemoterapije, operacije, posledice zdravljenja pa so spremembe. Da,
jaz vedno rečem, da ti mali vitezi tečejo maraton vsak dan – s svojo bolečino.
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Zadnji odmevnejši projekt je bil 24-urni tekaško-glasbeni maraton v sklopu prireditev Medvode v
gibanju. Tudi športniki iz naše občine, natančneje iz Studenic, so vas prišli podpirat, sodelovali so pri
teku. Kaj vam to pomeni? Ali vam takšni podporni obiski dajo dodaten zagon?
Takrat, ko je tukaj pri vas potekal 11. Poljčanski tek, sem jaz ravnokar tekel 24 ur neprekinjenega teka. Začeli
smo v petek zvečer ob 7. uri ter tekli do sobote zvečer do 7. ure. Tekli smo na krožni progi, ki je dolga 600 m.
Bilo je veliko ljudi, ki so me spodbujali, največja spodbuda pa so bili Studeničani, ki so prišli z avtobusom na
izlet; plačali so prostovoljno startnino, da so dali prispevek za male viteze, in vsak je tekel z mano, kolikor je
želel. Pomembno pa je dejanje, ki so ga naredili, kar je lepa spodbuda. Naslednje leto bo podobno v Studenicah,
in to je Studeniški tek, več pa boste izvedeli v nadaljevanju.
Tečete zgolj v dobrodelnih projektih ali se udeležujete tudi tekem?
Zadnja 3 leta samo dobrodelno. Po vsem skupaj, ko sem spremenil način življenja, se pravi iz tistega
prejšnjega Bogomirja v zdajšnjega, sem hodil na tekme 5 km, 10 km, polmaratone, maratone, ampak sem
ugotovil, da to ni za mene. Ne delam na tempu, na hitrosti, delam na vzdržljivosti. Tečem maratonsko razdaljo
na treningu tri ure in petnajst minut, kar ni hitro oz. je neki povprečen rekreativni čas športnika. Tako rečeno se
ne borim s časom, ampak sam s sabo.
Kako sebe vidite čez 10 let? Kaj menite, da boste počeli? Zagotovo boste nadaljevali po podobni poti, po
kateri hodite danes …
Da, absolutno bom tekel, saj je šport moje življenje. Vsa naša družina rada športa; tako kot jaz tudi Tadeja in
moji sorodniki, saj je to naš način življenja. Čez 10 let se še vedno vidim v nekih ekstremih, ki jih bom pretekel
z veseljem in ne z muko ter za dobro voljo malih vitezov. V Sloveniji je te športne ekstreme tudi težko izvajati.
Dobivam ponudbe iz Italije, Avstrije, Nemčije, Amerike, vendar še vedno želim to našo zgodbo z malimi vitezi
obdržati v Sloveniji.
Spoštovani g. Dolenc, zahvaljujeva se vam za ta zanimiv pogovor in verjameva, da si vas bomo zapomnili
predvsem zaradi usklajenosti športa in dobrodelnosti. Vabim vas tudi, da še obiščete našo šolo. Vse
dobro v vaši karieri in družinskem življenju.
Iza Bračko, Maruša Mlakar, 9. razred

ENERGIJA USTVARJALNOSTI
Člani novinarskega in foto-video krožka Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane smo bili spet uspešni na
natečaju Uresničujmo, z energijo varčujmo! Letos na temo Izklopi dolgčas – vklopi svoj vir energije!
V Stari mestni elektrarni v središču Ljubljane je 14. decembra potekal zaključni dogodek natečaja Uresničujmo,
z energijo varčujmo!
SODO, d. o. o., distribucijski operater električne energije, je natečaj organiziral že petič, saj želi spodbujati
osnovnošolce, da bi razmišljali o učinkoviti porabi energije. Na natečaju smo sodelovali učenci 7., 8. in 9.
razredov.
Program je povezovala Bernarda Žarn, raper Challe Salle je poskrbel za glasbeni dodatek, povedal pa je tudi
nekaj pozitivnih nasvetov za življenje. Od povabljenih 20-ih šol iz vse Slovenije je svoj video poslalo na
natečaj 7 šol, med njimi tudi naša. V kratkem videospotu je bilo treba predstaviti zamisel o novih, drugačnih
virih energije, saj je bila tema Izklopi dolgčas – vklopi svoj vir energije! Ustvarjalnost, pozitivno razmišljanje,
pa domišljija in preplet barv, giba in zvoka … tako nastaja uspešen kratek film!
Kot so povedali na prireditvi, so pri ocenjevanju izdelkov upoštevali jasnost in sporočilnost pa tudi na glasbo in
vizualne učinke niso pozabili. Vsi izdelki so bili objavljeni na socialnem omrežju, kjer jih je lahko ocenila širša
slovenska javnost.
Pri izdelavi našega filma so sodelovali Aneja Lončarič, Žiga Strmšek, Urban Pihler ter mentorja Marina
Koražija in Miran Voglar. Za nagrado za najboljše besedilo in glasbeno izvedbo smo dobili namizni računalnik
ter pogostitev.
Aneja Lončarič, Žiga Strmšek, 9. razred
Foto: Arhiv šole
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Nagrajeni ustvarjalci iz OŠ Kajetana Koviča Poljčane

Prejeto priznanje

41. ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Zimska šola v naravi v šolskem letu 2018/2019 je potekala na Kopah od 7. 1. do 11. 1. 2019. Udeležilo se je je
34 šestošolcev, 16 dečkov in 18 deklic. V spremstvu sta bili razredničarki Tina Simonič in Marija Vek. Kot
učitelj smučanja se je pridružil tudi Ranko Leskovar. Učenci so smučali tri ure dopoldan in dve uri popoldan.
Po preizkusu smučanja prvi dan so bili razdeljeni v štiri skupine. Čisti začetniki so v petih dneh osvojili toliko
smučarskih spretnosti, da so se s sedežnico ob koncu šole smučanja peljali tudi na zahtevnejšo progo. Poleg
alpskega smučanja, ki je bila glavna tema šole v naravi, so učenci doživeli še nočni pohod do zgornje postaje
sedežnice Pungart, predavanje policista o varnosti na smučišču in razlago 10 FIS pravil, nočno smučanje pod
lučmi na vlečnici Sedlo in sedežnici Pungart, tombolo, sobe se predstavijo, ples v disku Holcer pub, kviz o
znanju, kjer je zmagal Tine Rupnik, žrebanje štartnih številk in smučarsko tekmovanje v veleslalomu.

MOJ DNEVNIK ZIMSKE ŠOLE V NARAVI
Ob 7.30 zjutraj sem se zbudila in komaj čakala, da se odpravimo v šolo v naravi. Bila sem tako zelo
vznemirjena in hkrati vesela, da sem kar poskakovala. Oblekla sem se in pograbila svoj težki kovček.
Mami me je odpeljala v šolo in z mano pričakala avtobus. Vsi smo svojo težko prtljago zložili v avtobus in se
odpravili na pot. Zelo je snežilo, kar je še pospešilo moje veselje. S prijateljico Anejo sva se na avtobusu
zabavali. Končno smo po dolgi poti prispeli v Lukov dom. Res je močno snežilo. Čez kar nekaj časa smo se
udobno namestili v svoje sobe. V sobi nas je bilo šest. Soba je bila premajhna, zato sva se z Anejo odločili, da
greva v drugo sobo, v kateri so že bile Špela, Maša, Valentina in Aneja Novak. Z Anejo sva pospravili svoje
stvari in se udobno namestili v svojo novo sobo. Skupaj smo se zabavale.
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Čez čas je napočil čas za kosilo. Bilo je božansko. Lahko smo si vzeli, kar smo želeli. Sama sem vzela juho,
zrezek in 'pomfri'. Zelo sem se najedla.
Končno je napočil čas za smučanje. Malo me je bilo strah, a sem vseeno zmogla. Občutek je bil čudovit!
Spoznali smo učitelje, ki so nam pomagali pri smučanju. Mojemu učitelju je bilo ime Uroš. Bila sem v četrti
skupini. Učitelj je bil zelo prijazen. Najprej smo se naučili, kako se ustaviti na smučeh, in to dolgo ponavljali.
Naučili smo se tudi, kako zavijati. Šlo mi je že kar super.
Po dolgem smučanju smo se odpravili na večerjo. Za večerjo sem vzela makarone in golaž. Bilo je super. Po
večerji smo se odpravili na dolg nočni pohod. Bilo je res fajn in mrzlo. Ob zimskem pohodu smo se zelo
zabavali.
Napočil je čas, da se odpravimo v topel Lukov dom. Tam smo se pripravili za spanje. Potrebovale smo kar
nekaj časa, da smo se vse uredile. Bil je že čas, da smo sladko zaspale zaradi Mašinega govorjenja v spanju.
Julija Robar, 6. b

VARNOSTNA OLIMPIJADA
V torek, 14. 5. 2019, smo se četrtošolci
(Zala Šilc, Mojca Kraus, Gal Kobula,
Luka Turin, Rene Kidrič, Jošt Šega, Jan
Pislak, Jakob Šabec, Nina Lončarič in
Neja Drozg) z mentorico Valerijo Vantur
na Spodnji Polskavi udeležili tekmovanja
iz Otroške varnostne olimpijade. V šoli
smo se dobili ob 7. uri. Na žalost je kombi
zamujal skoraj pol ure, zato smo malce
zamudili. K sreči nismo zamudili
tekmovanja, v katerem je sodelovalo 19
različnih ekip.
Čez vse igre je vse ekipe spremljal in
szpodbujal Leon, maskota policije. Čeprav
smo prvo igro igrali brez nasprotnika, smo
se odlično odrezali.
Pri drugi igri smo sestavljali logotip
strupenih snovi, kjer nas je prehitela
nasprotna ekipa. Vseeno pa smo bili
Udeleženci varnostne olimpijade iz 4. razredov z mentorico.
uspešnejši.V nadaljevanju pa sreča ni bila
Čepijo
z leve: Luka Turin, Jan Pislak, Jošt Šega in Jakob Šabec.
več na naši strani. Pri gasilski igri, kjer
Stojijo
z
leve:
Zala Šilc, Neja Drozg, Valerija Vantur, Nina Lončarič,
smo morali v vedro načrpati čim več vode,
Mojca Kraus, Jan Furlan in Rene Kidrič
si je sošolec najprej priškrnil prst, za
nameček pa nas je spet prehitela
nasprotna skupin,a tako s hitrostjo kot tudi s količino načrpane vode. Pri zadnji kolesarski igri pa nismo bili
ravno spretni. Dobili smo preveč kazenskih točk in posledično znova izgubili. Pričakovano smo se v skupni
razvrstitvi znašli na repu ekip. Odšli smo domov, vendar je kombi že spet zamujal. Ker je bilo zelo mrzlo, smo
z učiteljico tekli okoli šole, da smo se malo ogreli. Dan nam res ni bil naklonjen. In če že kje, smo zmagali v
čakanju kombija.
Učenci 4. razredov z mentorico Valerijo Vantur

POROČILO PLANINSKE SKUPINE NA OŠ KAJETANA KOVIČA
POLJČANE za šolsko leto 2018/2019
V šolskem letu 2018/2019 je bilo v OŠ Kajetana Koviča v Poljčanah med planince včlanjenih 117 mladih. Za
planince 1. in 2. razreda je tudi letos skrbela mentorica Irena Ternovšek. Pri vodenju izletov od 3. do 9.
razreda je pomagala mentorica Milena Pegan, vodili pa so jih prostovoljni vodniki PZS z ustrezno licenco. PD
Poljčane ima 23 vodnikov, 4 mentorje in 2 mladinska voditelja ter 1 inštruktorja orientacije.
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V 1. in 2. razredu je 47 mladih planicev, ki so
opravili 6 izletov v okolico Poljčan. Obiskali so
ribnik in lovski dom, se povzpeli na Boč, Ljubično
in Strmec, šli so do dvorca Štatenberg, si ogledali še
Hošnico, in tako spoznavali domači kraj z okolico.
Na mnogih izletih in pohodih so se pridružili še
starši ali stari starši in vsi skupaj so premagovali
planinske poti. S pohodi so prislužili 10 markacij,
12 metuljev, 10 encijanov in 7 diplom.
Markacijo za 4 izlete so dobili Matic Ačko (tretjič),
Brina Turin (drugič), Ožbej Vidovič (drugič), Alina
Ahmedovič, Klemen Pišek, Štefan Todorovič,
Danaja Kiselak (drugič), Brina Hrup (drugič), Matej
Ošina, Urška Perdan (tretjič). Metulja za 8 izletov
so dobili Ema Čobec, Aljaž Jesenek (drugič), Ajda
Marzidovšek (drugič), Ana Iuso, Nik Peserl Rachle, Jakob Bohak (drugič), Sven Borko, Anej Papež, Matic
Grobelšek, Urška Kavkler, Mihael Plavčak, Patrik Valand. Encijan za 12 izletov so zaslužili Matic Ačko
(drugič), Aljaž Jesenek (drugič), Vita Kovač, Ajda Marzidovšek (drugič), Aljaž Peršoh (drugič), Žiga Klinc,
Lana Papež, Izak Rupnik, Žana Novak, Mihael Plavčak. Diplomo za izpolnjen dnevnik s 16 izleti pa so dobili
Matic Ačko (drugič), Eva Berk, Brina Turin, Ana Vidovič, Ožbej Vidovič, Izak Rupnik, Gregor Krošel. Med
31 mladih planincev smo tako razdelili 39 priznanj.

Skupina od 3. do 9. razreda šteje 70 članov. Zanje je bilo v programu 10 izletov, toliko smo jih tudi izvedli.
Septembra smo obiskali Logarsko dolino s slapom Rinka in se povzpeli do koče na Klemenči jami, oktobra smo
pripravili 14. nočni pohod na Boč, novembra smo šli „v neznano“ in si ogledali Novo mesto, nato pa obiskali
Mirno goro, decembra smo bili na Resevni. Februarja na bližnji Brinjevi gori, nato pa smo po Polžkovi poti
prehodili še vzpetine v okolici Rogaške Slatine. Spomladanski izlet v neznano nas je popeljal do izvira Sotle in
dvorca Strmol v Rogatcu, marca smo si s Svete Ane in Krima z višine ogledovali Ljubljansko barje, aprila smo
do Laškega potovali z vlakom.
Sledil še vzpon na Šmohor, maja smo se skozi Bistriški vintgar
povzpeli do Ančnikovega gradišča, pred nami pa je samo še dan
slovenskih planinskih doživetij na Lisci. Nekaj mladih je prišlo na
zimski pohod na Boč, na pohod ob 27. aprilu, na pohod družin
k stolpu in po vinskih goricah na Boč.
Nekateri so se večkrat pridržili tudi skupini odraslih pohodnikov.
Skupaj smo se vedno imeli lepo. Učili smo se drug od drugega ter
uživali.
Ne pozabimo še planinskega tabora v Podpeci, kjer je kar 17
naših mladih planincev od 4. do 9. razreda preživelo prijeten teden
pod šotori. Opravili so 3 ture, med drugimi tudi na dvatisočak
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Peco, se kopali, peli, se družili ob tabornem ognju, pisali v dnevnike in prispevke za glasilo, tekmovali
v orientaciji, imeli planinsko šolo. Pa še kaj bi se našlo.
Pripravili smo dvodnevne planinske dogodivščine pri planinskem domu na Boču. Dva dni smo uživali
v planinskih doživetjih tako, da smo prvi dan opravili pot z Rudijega doma pod Donačko goro do našega doma
na Boču. Sledil je zabaven večer in naslednji dan planinska šola. Srečanje je izpeljalo 6 mladih vodnikov in
mladinskih voditeljev: Ana Skledar – vodjinja, Polona Pleničar Galun, Rok Perko, Barbara Belec, Daniela
Berdnik, Leon Zamuda.
Imamo tudi odlične tekmovalce v orientaciji. Od oktobra do sedaj so sodelovali na dveh področnih in enem
državnem tekmovanju. Najbolj odmeven uspeh je bilo 1. mesto v kategoriji B na državnem tekmovanju
v okolici Šoštanja. Ekipo so sestavljali: Jernej Rupnik, Jakob Čobec, Tine Rupnik. Njihov vodja in mentor pa je
že vrsto let vodnik Gvido Španring.
S pohodi, z izleti, s planinsko šolo, z zapisi, orientacijskimi tekmovanji je 14 mladih za 8 izletov osvojilo
bronasto medaljo: Matija, Bauman, Jernej Bauman, Vid Bauman, Jerca Jug, Jernej Skledar (tretjič), Andraž
Piko (drugič), Matic Sobotič Klančnik (tretjič), Matija Flac (drugič), Maks Vodušek (tretjič), Mia Kegu, Jernej
Rupnik (tretjič), Rok Sobotič Klančnik (tretjič), prav tako Hana Kovačič iz Maribora, Žana Višnar iz Oplotnice.
13 jih je za 16 izletov prislužilo srebrno medaljo
in knjižno nagrado: Zarja Flac, Judita Jug, Andraž Piko
(drugič), Alen Kurež, Aleks Gosak, Martin Peršoh, Lara
Marzidovšek, Nik Gajšek, Sara Poslek, Jernej Rupnik
(tretjič), Tine Rupnik (drugič), Jakob Čobec, Sanja
Marzidovšek, Robin Urban Urlep.
7 jih je za 24 izletov dobilo zlato medaljo z diplomo:
Judita Jug, Matic Sobotič Klančnik (drugič), Maks Vodušek
(drugič), Jernej Skledar (drugič), Nik Gajšek, Žiga Hrup,
Lana Moser (OŠ Laporje). Tako smo 29 mladim planincem
podelili 35 medalj.
Vsem prejemnikom priznanj čestitamo. Hvala mentoricama. Hvala strokovnim sodelavcem PD Poljčane za
njihovo prostovoljno delo. Hvala tudi Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane in ŠŠD Bogdana Krajnca, ki
z naklonjenostjo spremljata planinski naraščaj. Hvala Občini Poljčane, ki ceni naš trud in nas podpira.
Fotografije: spremljevalci in vodniki

Podatke zbrala Dragica Onič

Planinci 1. in 2. razreda

Prejemniki bronaste planinske medalje

Prejemniki srebrne planinske medalje

Prejemniki zlate planinske medalje
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OBČINSKI PRAZNIK IN PODELITEV ŠPORTNIH PRIZNANJ
Na 11. občinski proslavi Občine Poljčane, 31. 5. 2019, in 12. obletnici Občine Poljčane so na prireditvi podelili
občinska športna priznanja za koledarsko leto 2018. Na predlog Šolskega športnega društva Bogdana Krajnca
so jih, kot perspektivni športniki za uspehe v državnem merilu, dobili Urban Kodrič za kros, Val Šajt za
plezanje in košarkarska ekipa v igri košarke 3 x 3.

Urban Kodrič

Val Šajt

Košarkarska ekipa v igri košarke 3 x 3, z leve
strani: David Bračič, Sven Andrlon, Domen
Bračič, Patrik Kavkler
Miran Voglar

E-TWINNING PROJEKT
15 CHALLANGES FOR BODY AND MIND
Sodelovanje Osnovne šole Kajetana Koviča v eTwinningu z evropskim projektom 15 Challanges
V skupnost evropskih šol, imenovani eTwinning, je vključena tudi Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane.
Preko vseevropskega portala se šole med seboj povezujemo, sodelujemo, razvijamo projekte, in tako
izmenjujemo izkušnje.
V tem šolskem letu sodelujemo v projektu 15 izzivov, 15 Challanges, ki razširja in uzavešča zdrav način
življenja za telo in duha. Za izvajanje sta poskrbela učitelj športne vzgoje Ranko Leskovar in učiteljica
angleščine Marina Koražija. Izzivi so raznoliki in koristni za popestritev življenja najstnikov, njihovih
prijateljev in tudi družinskih članov:
– narediti več kot 10 000 korakov na dan,
– poskrbeti za zdrav zajtrk trikrat tedensko,
– igrati šport z loparjem,
– preživeti več časa v naravi in se tam ukvarjati s športom,
– za gibanje navdušiti nekoga, ki je premalo fizično aktiven,
– plavati, supati ali kako drugače aktivno preživljati čas ob vodi,
– pripraviti koreografijo in odplesati ob glasbi, ki je bila skupna za vse člane projekta,
– na stadionu pozitivno navijaško podpreti svojo ekipo ali najljubšega igralca,
– igrati se z nekom, s katerim se običajno ne družiš,
– ukvarjati se s športom, ki ni zelo priljubljen, ali športom, ki si ga prilagodiš po svojih željah,
– sodelovati v športu, ki zahteva timsko delo,
– biti športno aktiven s svojo družino,
– poslušati različno glasbo in ob njej izražati žalost, strah, srečo, presenečenje,
– naučiti se osnove prve pomoči ali narediti nekaj dobrega za sočloveka ali naravo,
– izdelati športni rekvizit iz reciklažnega materiala.
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Učenci prihajajo iz štirih držav: Irske, Španije, Italije in Slovenije. Najprej so spoznali kraje, v katerih delujejo
naše šole: Walkinstown, Palos de la Frontera, Senegallia in Poljčane. V mesecu marcu je potekala raziskava o
prehrambenih, gibalnih, okoljskih ter socialnih dejavnostih učencev.
Rezultati so pokazali, da so učenci naše šole, ki so sodelovali v projektu, povezani z družino, da še vedno
veliko hodijo, da pa jih skoraj tretjina ne zajtrkuje. S športom se ukvarjajo nekajkrat na teden, družijo se
pretežno le z nekaj prijatelji, nekaj pa jih je zapisalo, da so najraje sami. Zelo dobro so se izkazali pri vprašanju,
ali ločujejo odpadke, saj so bili na tem področju najboljši med vsemi šolami. Na eni izmed sodelujočih šol kar
20 % učencev meni, da sem jim recikliranje ne zdi pomembno. Glede vprašanja, koliko časa preživijo na spletu,
je več kot polovica naših učencev povedala, da manj kot eno uro na dan, na ostalih šolah je prevladoval
odgovor od 2 do 4 ure. Naši učenci se zavedajo, da pretirana raba telefona za zabavo in igre lahko škoduje
zdravju in jemlje preveč časa. V odgovorih so si bili učenci vseh šol najbolj enotni glede vprašanja, kako
pogosto pomagajo ljudem okrog sebe, saj to počnejo povsod, različna je le stopnja. Odgovora naše in italijanske
šole pa sta si bila najbolj sorodna, saj je na obeh šolah tretjina otrok povedala, da to počnejo zelo radi. Zanimiv
je bil tudi odgovor, da je našim učencem včasih nerodno, ko pokažejo svoja čustva, na eni izmed šol pa je kar
65 % učencev odgovorilo, da čustev ne želijo pokazati.
Raziskavi so sledili tedni, ko so učenci delovali aktivno in povezovalno. Večina naših učencev je izbrala le
nekaj izzivov in jih izvajala. Svoje dejavnosti so spremljali z zapisi, s fotografijami in z video posnetki. O njih
so se pogovarjali in drug drugega navduševali, da so se odločali še za kaj novega in drugačnega.
Omenjene dejavnosti smo obogatili še s plakatom ob dnevu vode. S šolami smo spletno sodelovali preko
TwinSpacea. Učenci so izmenjavali izkušnje in mnenja znotraj skupin, v kateri so bili člani iz vseh štirih držav.
Ob skrbi za zdravje in dobro počutje znotraj svojega kroga so poskrbeli za boljše počutje tistih, s katerimi se
sicer ne bi družili, za tiste, ki sami ne poskrbijo za dovolj gibanja ali zdravo prehrano, za starejše in seveda za
člane svoje družine, prijatelje, sošolce. Predstavili so izzive, ki so jih najbolj sprejeli in jim posvetili največ časa
ter razmišljali o pozitivnih vplivih, ki jih je projekt 15 Challanges širil med njimi.
Dejavnostih so učenci dokumentirali s fotografijami in kratkimi video posnetki, ki jih najdete na spletni strani
https://sites.google.com/view/ouretwinningproject/home.

Učenci in mentorja, ki so sodelovali v E-TWINNING PROJEKTU 15 CHALLANGES FOR BODY AND MIND,
sedijo z leve: Vid Zidar, Jernej Skledar, Tine Rupnik, Žiga Hrup, Urban Kodrič. Stojijo z leve: Ranko Leskovar,
Zala Rupnik, Katarina Kores, Lara Kidrič, Klara Kavka, Nika Laznik, Marina Koražija
Marina Koražija, Ranko Leskovar
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BAMACS 2018
Atletsko društvo Kladivar je na stadionu Kladivarja v Celju, od 21. do 23. 9. 2018, gostilo Balkansko
veteransko prvenstvo na prostem (BAMACS 2018). V treh dneh tekmovanja so v mestu Celje gostili med 800
in 1200 atletskih veteranov – aktivnih tekmovalcev ter njihovih spremljevalcev iz držav Hrvaške, Srbije, Črne
gore, BIH, Bolgarije, Romunije, Turčije, Grčije, Moldavije ter iz Slovenije. Med njimi je bil tudi Ranko
Leskovar, naš učitelj športa. Tekmoval je v svoji kategoriji, med 40 in 45 let, v teku na 110 m ovire in v skoku
v daljino. V teku je postal balkanski prvak, v skoku v daljino pa je dosegel četrto mesto. Sprejem smo mu
pripravili tudi na naši šoli in mu čestitali za takšen uspeh. ŠŠD mu je podarilo bon za 50 EUR, ravnateljica pa
podpisano žogo.

Sprejem v šoli
Ranko Leskovar, 1. mesto
Miran Voglar

GORSKI TEK, DRŽAVNO
Državno prvenstvo v gorskih tekih je potekalo, 22. 9. 2018, v Evropskem
tednu športa. Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za
spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Letos bo organiziran tretjič
in poglavitni cilj je, spodbuditi najširši krog prebivalcev k redni telesni
dejavnosti. Na OŠ Smlednik so organizirali in izvedli državno prvenstvo za
osnovne in srednje šole. Tekmovanja se je udeležil Jernej Rupnik, ki je v
svoji kategoriji, letnik 2004 in 2005, osvojil odlično deveto mesto.

SMUČANJE, FINALE
Jernej Rupnik se je udeležil državnega finala v smučanju, posamezno. Tekmovali
so v veleslalomu, 6. 3. 2019, na smučišču Krvavec. Tekmoval je za starejše
dečke, v kategoriji nekategoriziranih. Osvojil je 46. mesto.
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4. OLIMPIJSKI FESTIVAL
V soboto, 29. 9. 2018, smo se v Ljubljani, udeležili 4. Olimpijskega festivala v organizaciji Olimpijskega
komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ). V okviru izbirnih športnih predmetov od 6. do 9.
razreda smo peljali na ta dogodek 50 učencev. Športnih vsebin za učence je bilo veliko, saj so se lahko
preizkusili v 40 športnih izzivih, ki so jih pripravile Športne nacionalne zveze Slovenije. Za petnajst opravljenih
nalog so si učenci prislužili priznanje, za trideset medaljo, za vse opravljene naloge pa maskoto FOKSI-ja, kot
trajen spomin na ta festival športa.
Navdušila je akrobatska skupina, ki s svojimi nastopi navdušuje gledalce že več kot 12 let po vsem svetu.
Celotno prireditev je povezoval Ribič Pepe, ki je navdušil predvsem najmlajše. Kot trajen spomin na ta
dogodek so fotografije, ki sta jih fotografirala Nejc Zidarič in Miran Voglar.

ORIENTACIJA, DRŽAVNO
Pri orientacijskem teku štejejo hitrost, iznajdljivost,
odločanje o pravi poti, zbranost in izkušnje.
Nekoliko pripomoreta k dobremu rezultatu tudi
sreča in kondicijska pripravljenost. Pa volja in
trma. To je zagotovo recept za dobro uvrstitev. Na
državnem orientacijskem tekmovanju, 6. 10. 2018,
so sodelovali:
Tine Rupnik, osvojeno 18. mesto,
Jernej Rupnik, osvojeno 51. Mesto,
Jakob Čobec, diskvalificiran, ni našel vseh kontrol.
Kasneje so v okviru planinske orientacije postali
državni prvaki.

Z leve: Jakob Čobec, Tine Rupnik, Jernej Rupnik

BODY WORLDS VITAL in
SLOVENSKI OLIMPIJSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
Nadarjeni učenci smo se z mentorjema Tatjano Zgubič in Rankom Leskovarjem odpravili na medpredmetno
ekskurzijo v povezavi med predmetoma šport in naravoslovje. Z avtobusom smo se izpred šole odpeljali okoli
8. ure in se namenili na pot v Ljubljano. Tam smo si najprej v Gospodarskem razstavišču ogledali razstavo
človeškega telesa Body Worlds Vital. Najprej smo imeli delavnico hoje po traku (Slackline), kjer smo
podrobneje spoznali naš organ za ravnotežje. Pri tem so nam bili v pomoč skavti, ki imajo s tem že izkušnje in
so delavnico vodili. Nato smo si ogledali razstavo človeških organov in vseh drugih delov telesa. Razstavljeni
eksponati so bili nekoč pravi, živi ljudje, ki so svoje telo po smrti darovali v raziskovalne namene. Po
posebnem postopku jih potem preparirajo v plastinate, da si lahko ogledamo kakšni smo pod kožo, kako telo
deluje in katere dele vse vsebuje. Vsak učenec je prejel tudi zvočni aparat, ki je še dodatno opisal posamezne
dele teles in njegovo delovanje. Po koncu ogleda nas je avtobus odpeljal do Slovenskega olimpijskega
izobraževalnega centra. Tam sta nas pričakala zaposlena, ki sta nas vljudno sprejela. Povedala sta nam več o
olimpijskih igrah in o Slovencih, ki so se udeležili olimpijskih iger. Pripravila sta nam kviz, v katerem smo med
seboj tekmovali. Skupina z največ točkami je prejela majhno nagrado. Tekmovanje je potekalo tudi zunaj, kjer
smo izvajali štafetne igre. Tudi zmagovalci teh iger so prejeli nagrado. Nato smo se poslovili in se še za
popestritev dneva odpeljali proti Mc'Donaldsu.
Loti Kolar, 9. b
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Na razstavi Body World Vital v Ljubljani

ŠAH, FINALE, POSAMEZNO
V Kranju je bilo, 12. 1. 2019, letošnje finalno tekmovanje v šahu,
posamezno. Za našo šolo je v kategoriji D 12 tekmovala Mojca Kraus, ki
se je na to tekmovanje uvrstila s področnega tekmovanja. Osvojila je 46.
mesto, kar je pod pričakovanji, pa vseeno uspeh, saj se je prvič udeležila
tako velikega in pomembnega tekmovanja. Njen vodja Franc Jug pravi,
da je sposobna veliko več in da bo to nedvomno pokazala in dokazala v
naslednjem šolskem letu.

PLEZANJE, FINALE
Lana Lužar se je udeležila finala v plezanju, ki je bilo, 13. 4. 2019, v
Vojniku. Tekmovala je v kategoriji starejših, nekategoriziranih deklic.
Osvojila je 14. mesto.
Tekmovanje je potekalo na način, ki se imenuje »plezanje na flash«. To
pomeni, da so tekmovalci lahko gledali tekmovalce, ki so plezali pred
njimi. Starejši učenci in učenke z licenco so plezali s sprotnim
vpenjanjem. Vsi tekmovalci so plezali dve smeri. Za rezultat je štel
skupni seštevek obeh smeri.

GIMNASTIKA, GIMKOV POKAL
12. 5. 2019 so v Lenartu v Slovenskih goricah izvedli regijsko gimnastično tekmovanje za GIMKOV POKAL
2019. Miloš Trbulin je na tekmovanje peljal dve ekipi deklic in eno ekipo dečkov. Skakali so na mali prožni
ponjavi in izvajali elemente na parterju.
Rezultati deklice, I. ekipa:
Rezultati deklice, II. ekipa:
Rezultati dečki:
17. Ula Grm
24. Timea Košič
4. Erik Mustafa
20. Ana Jeza
50. Neža Hribernik
13. Samuel Erker
38. Špela Detiček
59. Ajda Hribernik
22. Miha Jeza
39. Tayra Rak
63. Ely Erker
53. Brina Slatenšek
Deklice ekipno 6. mesto
Deklice ekipno 9. mesto
Dečki ekipno 4. mesto
15

Dve ekipi deklic in ekipa dečkov I. triade Poljčan na Gimkovem pokalu
Miloš Trbulin

ATLETIKA, FINALE, POSAMIČNO
Na naši šoli posvečamo atletiki veliko pozornosti. Izvajamo jo v okviru pouka pri predmetu šport, pri interesnih
dejavnostih, izbirnih neobveznih in obveznih predmetih. Vsi učenci vadijo atletiko in tekmujejo najprej v
okviru razreda in šole, najboljši pa se udeležujejo medobčinskih, področnih in finalnih atletskih tekmovanj. V
okviru 10. Festivala športa je, 5. 6. 2019, potekalo še finale atletskega prvenstva. Tudi letos se je vse skupaj
odvijalo v Žalcu. Na finale atletskega prvenstva se je uvrstilo kar 5 naših tekmovalcev in štafeta. Poleg teh smo
na nagradni izlet popeljali še najboljše športnike razredov in športnike, ki so letos dosegali odmevne rezultate v
svojih športih. Skupaj 42 otrok.
V atletiki so se naši učenci ponovno zelo izkazali! Nuša Majer je spet odtekla osebni rekord in hkrati šolski
rekord v teku na 60 m ter na koncu osvojila tretje mesto! Njen nov čas znaša 8,17 s. Nov šolski rekord je
postavil še David Bračič; z rezultatom 7,45 s je v teku na 60 m med starejšimi dečki osvojil 7. mesto.
Oba sta presegla pričakovanja, čestitamo! Po svojih zmožnostih sta nastopila še Hana Brumec v skoku v
daljino, bila je 14. (495 cm), in Juljan Rotart v skoku v višino, osvojil je 17. mesto (155 cm). Štafeta je v
postavi Leona Korošca, Svena Andrlona, Matica Strmška, Davida Bračiča pritekla v cilj kot 17.

Udeleženci 10. Festivala športa
Rezultati atletskih nastopov:
Mesto
Ime, priimek
Kategorija
3.
Nuša Majer
Mlajše učenke
7.
David Bračič
Starejši učenci
14.
Hana Brumec
Starejše učenke
17.
Juljan Rotart
Starejši učenci
17.
Štafeta 4 x 100 m

3. mesto: Nuša Majer
Disciplina
60 m
60 m
daljina
višina

Rezultat
8,17
7,45
495
155
49,21
Ranko Leskovar
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NOVI ŠOLSKI REKORDI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

Z leve strani: Domen Bračič, Leon Korošec, David Bračič, Hana Brumec, Nuša Majer, Matic Strmšek
Ime, priimek
Kategorija
Disciplina
Nuša Majer
Mlajše učenke
60 m
David Bračič
Starejši učenci
60 m
Hana Brumec
Starejše učenke
daljina
Štafeta 4 x 100 m (Leon Korošec, Domen Bračič, Matic Strmšek,
David Bračič)

Rezultat
8,17
7,45
5,03
48,52

PREDSTAVITEV IGRE CARROM
Učenci naše šole so imeli možnost seznaniti se s prstnim biljardom ali CARROM, kot se imenuje. Zelo
priljubljena igra carrom je bila izumljena pred več stoletji.
Mnenja, od koder igra izhaja, so različna, vendar pa jih še največ navaja, da izvira iz Indije. Do leta 1970 je
postala igra carrom že tako priljubljena, da so začeli prirejati turnirje v Švici, Nemčiji in na Nizozemskem.
Cilj igre je, da s pomočjo strikerja potopimo vse žetone izbrane barve in žeton, imenovan, kraljica v katerokoli
izmed štirih lukenj, preden to uspe nasprotniku. Generalno gledano, lahko carrom igrajo dve ali štiri osebe.
Uvodoma postavimo žetone (carrom men) v središčni krog na carrom mizi z rdečim »kraljico« žetonom v
centru. Beli žetoni so formirani v obliki črke »Y«, poravnani v dveh smereh z žepki. Ostale žetone postavimo
izmenično (črno-belo) v dva koncentrična kroga okoli kraljice, tako da se medsebojno dotikajo. Vsak igralec
sedi za svojim igralnim poljem in samo od tam igra. Igralno polje obsega obe bazni liniji, ki sta zaključeni z
bočnima krogoma na vsaki strani. Striker se postavi tako, da se hkrati dotika spodnje in zgornje linije, lahko pa
se postavi tudi v bočne kroge (ob tem se ne sme dotikati diagonalne puščice). Tisti, ki igro začnejo, vedno
igrajo z belimi žetoni.

Carrom klub Maribor
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BARBARA ODER, PREJEMNICA KUMERDEJEVEGA PRIZNANJA
Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso
v partnerskem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo za leto 2018. Barbara je članica
nadzornega odbora ŠŠD.
Barbara Oder je učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane. S svojim dolgoletnim
pedagoškim delom izvaja in razvija inovativni, organizacijsko učinkovit in raziskovalno naravnan pedagoški pristop.
Opazna je njena odprtost za novosti, ki izvira iz aktivnega spremljanja novih pedagoških prijemov, kar se še posebej
opazi pri individualizaciji ter zagotavljanju spodbudnega učnega okolja. O tem tudi piše v številnih člankih in
priročnikih ter poudarja v nastopih na konferencah in drugih oblikah izmenjave strokovnih pogledov in izkušenj.
Sodelovanje Barbare Oder z Zavodom RS za šolstvo je dolgoletno in polno dosežkov.
Neprecenljivo vrednost ima doprinos prakse Barbare Oder v izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev in
ravnateljev v Območni enoti Maribor Zavoda RS za šolstvo in širše.
S svetovalci Zavoda RS za šolstvo je intenzivno sodelovala pri uvajanju formativnega spremljanja v slovenske šole,
pri razvoju področja razrednega pouka, pri razvoju koncepta učeča se skupnost v projektu Linpilcare, v inovacijskih
projektih, ki jih je vodila, in v mednarodnih projektih AFL ter Bridge.
V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo je Barbara Oder poglobljeno raziskovala in preizkušala učinkovitost in
uporabnost strategij opismenjevanja, reševanja problemov in formativnega spremljanja na razredni stopnji.
Svoje izkušnje učitelja raziskovalca lastne prakse, ki sliši in upošteva glas učenca, uspešno deli s kolegi na šoli,
izven šole, na študijskih srečanjih, na konferencah Zavoda RS za šolstvo in preko objav v strokovni periodiki. Za
ravnatelje, učitelje in svetovalce je pripravila številne hospitacijske ure oziroma ure za pedagoško diskusijo, ki jih je
osmišljala s teoretičnimi izhodišči pedagoških in drugih področij znanosti.
Barbara Oder ni nikoli pristajala na »prenos« praks iz tujine, ene na drugo šolo ali iz razreda v razred. Vedno
poudarja, da mora vsak učitelj pri načrtovanju dela v razredu »videti« oziroma imeti v mislih skupino, za katero
pripravlja pouk, in videti tudi vsakega učenca posebej.
Odlika njenega dela z učenci je močna individualizacija, usmerjenost v spremljanje napredka, smiselne in avtentične
učne situacije ter poudarjanje vloge posameznika v učnem procesu.
Iz njenega odnosa do nalog in stroke je moč razbrati predanost, zrelost, strokovnost kakor tudi korekten odnos do
strokovnih sodelavcev znotraj šole in sodelavcev Zavoda RS za šolstvo.
Učiteljico Barbaro Oder odlikuje izjemna strokovnost, profesionalnost in zanesljivost. Je dragocena sodelavka
področne skupine za razredni pouk na Zavodu RS za šolstvo, svetovalke dr. Leonide Novak za delo na področju
razrednega pouka v Območni enoti Maribor Zavoda RS za šolstvo, kakor tudi v razvojnih nalogah in projektih.
(Povzeto po uradni obrazložitvi priznanja).

Podelitev v Ljubljani na Cekinovem gradu, 14. 2. 2019

Barbari smo čestitali tudi v imenu
Šolskega športnega društva
Povzeto po Zavodu za šolstvo
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11. POLJČANSKI TEK
V okviru praznovanj ob občinskem prazniku Občine Poljčane, 1. 6. 2019, smo izvedli 11. Poljčanski tek.
Tekmovali so otroci iz vrtca, osnovne šole, mladina in odrasli. Skupaj je posamezno, v družinskem teku in
moški štafeti tekmovalo 187 udeležencev. Prireditev je organizirala Občina Poljčane, izvajalci pa so bili Šolsko
športno društvo Bogdana Krajnca Poljčane, Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane ter Karl Petelinšek in
Marko Korošec. Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica pa je predstavil
spremljevalne dejavnosti merjenja krvnega sladkorja, krvnega tlaka, telesne sestave ter predstavitev
preventivnih programov o zdravem življenjskem slogu. Občini Poljčane in županu Stanetu Kovačiču, ki je tudi
podeljeval medalje in pokale ter je bil ves čas prisoten na prireditvi, velja velika zahvala. Še posebej pa se
zahvaljujemo našemu novemu občanu, Bogomirju Dolencu, tekaču, vrhunskemu triatloncu, ki se je z družino
preselil v Studenice in prispeval praktične nagrade odraslim tekmovalcem. Posebna pokala sta dobila Hanna
Maria Urlep in Gorazd Kurež. Rezultati šolskih otrok so naslednji:

Deklice, 1., 2. razred, letnik 2012, 2011
1. Neža Hribernik, 2. Ana Vidovič, 3. Ajda
Marzidovšek, 4. Ely Erker, 5. Eva Lorber, 6. Ajda
Hribernik, 7. Lucija Zver, 8. Ula Vodopivec, 9. Bina
Turin, 10. Brina Hrup, 11. Riana Hrastnik

Dečki, 1., 2. razred, letnik 2012, 2011
1. Jan Šega, 2. Mihael Plavčak, 3. Jan Šabec, 4. Ožbej
Vidovič, 5. Nik Kožuh, 6. Jernej Hribernik, 7. Aljaž
Peršoh, 8. Izak Rupnik, 9. Rene Kodrič,10. Domen
Mušič, 11. Žiga Klinc, 12. Iker Košir, 13. Tilen Kos, 14.
Vid Gros, 15. Taj Poš, 16. Adam Cingesar

Deklice, 3., 4. razred, letnik 2010, 2009
1. Gabriela Plavčak, 2. Maja Figer, 3. Ula Grm, 4.
Jerca Jug, 5. Veronika Einfalt, 6. Mojca Kraus, 7.
Sara Pislak, 8. Veronika Poslek, 9. Mia Cingesar, 10.
Lana Kodrič Koren, 11. Julija Bračič

Dečki, 3., 4. razred, letnik 2010, 2009
1. Jakob Šabec, 2. Timon Čebular, 3. Žan Slatenšek,
4. Anže Beškovnik, 5. Klemen Mušič, 6. Jan Pislak, 7.
Matic Piko, 8. Tian Poš, 9. Žak Rupnik, 10. Nejc
Kegu, 11. Lovro Vidovič, 12. Vid Marovt
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Deklice, 5., 6. razred, letnik 2008, 2007
1. Lara Marzidovšek, 2. Sara Poslek, 3. Katarina
Fermolšek, 4. Zala Rupnik, 5. Iva Marzidovšek, 6.
Mia Kegu, 7. Iza Polanec, 8. Julija Vrbek

Dečki, 5., 6. razred, letnik 2008, 2007
1. Alen Kurež, 2. Gašper Hribernik, 3. Nik Gajšek, 4.
Andraž Piko, 5. Taj Kodrič Koren, 6. Matic Klančnik
Sobotič, 7. Martin Peršoh, 8. Maj Kodrič Koren, 9.
Aleks Gosak, 10. Robin Urban Urlep, 11. Gal Šket

Deklice, 7., 8., 9. razred, letnik 2006, 2005, 2004
1. Fiona Vodopivec, 2. Mia Kurež, 3. Nuša Majer, 4.
Sanja Marzidovšek, 5. Nela Turin, 6. Maša Kraus,
Eva Založnik Kodrič, 8. Veronika Lesnika

Dečki, 7., 8., 9. razred, letnik 2006, 2005, 2004
1. Vid Berglez, 2. Jernej Rupnik, 3. Domen Brumec, 4.
Žiga Hrup, 5. Aljaž Vodopivec, 6. Urban Kodrič, 7.
Tine Rupnik, 8. Nik Slatenšek, 9. Nick Kolar

Družinski tek, šola I.
1. Plavčak,, Gabriela, Peter, Mihael, 2. Marzidovšek,
Ajda, Lara, Bojan, 3. Kegu, Mia, Nejc, Milan, 4.
Rupnik, Izak, Žak, Zala, Renato, 5. Mušič, Domen,
Klemen, David, 6. Šabec Kidrič, Jan, Jakob, Vlasta, 7.
Vidovič, Ožbej, Ana, Niko, 8. Klinc Stegne, Katja,
Žiga, Aleš, Neža, 9. Cingesar, Adam, Mia, Simona
Jug, 10. Kos, Tilen, Mitja, Živa

Družinski tek, šola II.
1. Piko, Matic, Andraž, Piko, 2. Šabec Kidrič, Jan,
Jakob, Vlasta, 3. Slatenšek, Žan, Nik, Jože
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Družinski tek, šola ostali
1. Kurež, Alen, Mia, Gorazd, 2. Marzidovšek, Lara,
Sanja, Bojan, 3. Urlep, Robin Urban, Hanna Maria,
Andreas Volcini, 4. Petelinšek, Zala, Nina, Karl

10-krat na Poljčanskem teku: Hanna Maria Urlep,
Gorazd Kurež

Miran Voglar

KOŠARKA
Na OŠ v Poljčanah se je košarka, v okviru šolskih športnih tekmovanj, igrala že od leta 1974, ko so naredili
asfaltirano košarkarsko igrišče, ki ga je uporabljala tudi osnovna šola. Zadnjih dvanajst let pa je glavna in
najuspešnejša kolektivna športna igra na šoli. Igrala se je v vseh starostnih kategorijah. Osnove so se začeli učiti
v prvi triadi, svoje znanje pa dopolnjevali in nadgrajevali od 4. do 9. razreda. Najuspešnejši so igrali v šolskih
reprezentancah v kategoriji mlajših in starejših dečkov in deklic. Začelo se je s prihodom košarkarske šole Miki
šport in njihovim trenerjem Matevžem Goležem. S svojim neposrednim pristopom in z odličnim trenerskim
delom je uspel v učencih, različnih starostnih stopenj, vzbuditi zanimanje za to dinamično igro. V zadnjih letih
je uspešen s skupino mlajših in starejših dečkov. Že nekaj let zaključujejo tekmovanja od petega do osmega
mesta v državi. Tudi letos (leta 2019) so se v tekmovanju za 53. Košarkarski superšolar uspešno borili vse do
konca. Osvojili so 5. do 6. mesto v državi. To je velik uspeh, saj so premagovali ekipe iz večjih mest, ki imajo
zaledje v košarkarskih klubih. Zahvaljujemo se trenerju Matevžu Goležu, šoli, staršem in navijačem, ki so nas
bodrili in navijali za nas. Največji uspeh nasploh so pri dečkih dosegli starejši dečki, ki so letos, v igri košarke 3
x 3, dosegli drugo mesto v državi.

Ekipa starejših dečkov, leta 2019, čepijo z leve: Žan Bohak,
Aljaž Štraus, Tine Rupnik, Jakob Čobec, Jernej Rupnik, Urban
Kodrič. Stojijo z leve: Juljan Rotart, Leon Korošec, Domen
Bračič, David Bračič, Jan Ribič, Miran Voglar

Ekipa starejših dečkov, leta 2019,v igri
košarke 3 x 3, z leve strani: Matevž Golež,
Domen Bračič, Sven Andrlon, Leon
Korošec, David Bračič
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DAVID IN DOMEN BRAČIČ
David in Domen Bračič sta se rodila 29. 12. 2003, šest tednov prezgodaj in s hudo dihalno stisko. Takrat ni nič
kazalo, da bosta nekoč uspešna in odlična športnika, vendar sta s pomočjo in podporo staršev prerasla vse
težave in se razvila v vrhunska športnika. V osnovni šoli sta bila vsestranska, največje uspehe sta dosegala v
košarki, krosu in atletiki nasploh.
S športom se ukvarjata že od malega. V drugem razredu sta se odločila za košarko in opustila nogomet. Sledili
so redni treningi pri košarkarskem klubu Miki šport. Posebej rada sta imela trenerja Matevža Goleža, ki jima je
dal veliko znanja pri košarki. Odraščala sta s košarkarsko žogo in z veliko podporo staršev, ki so ju vozili na
tekme in treninge ter vložili veliko svojega časa za njuno osebnostno in košarkarsko rast. Svoje znanje sta
nadgrajevala na taborih in kampih širom Slovenije. Njune počitnice so bile v prvi vrsti povezane s košarko.
Vseskozi sta bila stalna člana šolske košarkarske reprezentance v kategoriji mlajših in starejših dečkov; z njima
v glavni vlogi so na osnovni šoli v Poljčanah dosegali največje uspehe v državnem merilu. Svojo vlogo
kapetana ekipe sta opravljala z veseljem in s ponosom.

Na košarkarskem kampu Boštjana
Domen Bračič, Boštjan
Nahbarja
Nahbar, David Bračič
Eno leto sta igrala za klub Rogaška Slatina, od leta 2018 pa sta člana košarkarskega kluba AKK Maribor
Branik, kamor se vsak dan med tednom vozita na treninge. Zelo sta zadovoljna s trenerjem Mariom Primorcem.
Tam imata tudi ogromno dobrih prijateljev, s katerimi ju veže ljubezen do košarke. Trenutno tekmujeta v ekipi
U 17, s katero so se kvalificirali v prvo ligo. Avgusta gredo na enotedenske priprave v Bosno, kjer bodo igrali
tudi na močnih mednarodnih turnirjih. Za nadaljnje šolanje v srednji šoli sta si izbrala tretjo gimnazijo v
Mariboru, ker je zraven košarkarskega kluba in jima omogoča treninge v času športne vzgoje. V razredu
športnikov imajo dobre pogoje za treniranje košarke in kar je najpomembnejše, popolno podporo.
DAVID
Trenutno je moj cilj, da postanem boljši v
košarki in tudi kot človek. S tem pride dobra
prihodnost, v kateri si želim, da bi lahko igral
košarko. Košarka mi pomeni zelo veliko, reši me
vseh problemov in v njej uživam. Kaj pa bo
prinesla prihodnost, pa bomo videli. Prepričan
sem, da samo dobro.
DOMEN
V življenju bi rad bil čim boljši ter za seboj
zapustiti velik pečat. Želim biti uspešen v
košarki. Rad bi bil tudi uspešen poslovnež;
ukvarjal bi se s podjetništvom, z investicijami in
nepremičninami. Zato si želim narediti poslovno
fakulteto. Rad sem dober prijatelj. Nekoč bi rad
bil tako dober oče, kot je moj.
Družina Bračič
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23. POLETNA, PLAVALNA ŠOLA V NARAVI
Letošnja šola v naravi je potekala od 27. 5. do 31. 5. 2019. Kot že leto prej smo tudi letos bivali v starem delu
hotela Čatež, ki pa je popolnoma obnovljen. Nastanitev in hrana sta bili res odlični, v hotelu pa je bila poleg
naše šole le še ena šola in ogromno gostov iz Rusije. Žal letos vreme ni bilo na naši strani, saj je ves teden
deževalo, zraven vsega pa so bile tudi nizke temperature. Zato je plavanje potekalo samo v zimski rivieri.
Med 37 otroki letošnje generacije so vsi pridobili naziv plavalec! To pomeni, da so dosegli vsaj znanje
plavanja, za katerega prejmejo bronastega delfinčka. Preplavajo 50 m v preprostih oblikah plavanja ali v
uporabnih plavalnih tehnikah s skokom v vodo.
Od 37 otrok jih je torej 12 osvojilo bronastega, 22 pa srebrnega delfinčka, po dolgem času pa smo dosegli tudi 2
zlata delfinčka. Ena deklica zaradi zdravstvenih težav ni plavala. Vadili smo v 4 skupinah, učili so jih učitelji
plavanja Martina Kovačič (prvo), Boštjan Bajc (drugo), Krešimir Radunović (tretjo) in Andraž Dostal (četrto).
Poleg plavanja, ki je potekalo dvakrat dnevno (po zajtrku in po kosilu), so imeli učenci spremljevalne
aktivnosti, ki so potekale ob večerih in v prostem času. To so bile športne aktivnosti, reševanje učnih listov,
risanje s kredami, nakupovanje, družabne igre. V ponedeljek smo odšli na ogled Kostanjeviške jame, v sredo
smo se zabavali v mini kazinu, v četrtek pa smo imeli plesni večer.
Po uspešno opravljeni šoli v naravi so se otroci utrujeni vrnili v objem svojih najbližjih!
Valerija Vantur

Učenci 4. a, b-razreda, udeleženci poletne, plavalne šole v naravi
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ZAKLJUČNA ŠOLSKA ŠPORTNA PRIREDITEV IN
OBČNI ZBOR DRUŠTVA
Zaključno šolsko športno prireditev smo izpeljali v torek, 11. 6. 2019, na zadnji, peti športni dan. Najprej smo
imeli dve uri športne igre, potem pa v telovadnici zaključno šolsko športno prireditev s podelitvijo priznanj,
medalj in pokalov najboljšim učencem. Prireditev je popestril Bogomir Dolenc, maratonec in dobrodelnež, ki
teka iz veselja in zbira donacije za ustanovo Mali vitezi. Najprej smo imeli občni zbor društva, poslušali
poročila predsednika društva, računovodkinje in predsednika nadzornega odbora, nato pa podelili medalje in
pokale najboljšim športnikom, ki jih je picerija Špajza obdarila z bonom za pico. V kulturno-športnem
programu so sodelovali Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice, Rokoborski klub Poljčane, športniki naše šole
in šolski ansambel.
Za naslednje šolsko leto smo sprejeli naslednje sklepe:
1. Da se sprejmejo poročila predsednika, računovodkinje in predsednika nadzornega odbora.
2. Da bo članarina za naslednje šolsko leto znašala 1 EUR za otroke in 2 EUR za odrasle.
3. V naslednjem šolskem letu nadaljujemo s tekmovanjem za športnika in športnico razreda od 1. do
9. razreda.
4. Da se prijavljamo na športne razpise Občine Poljčane, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Športnega zavoda RS Planica in drugih ponudnikov športnih programov.
5. Da se potrdi spremenjen statut društva, kjer je:
– dodano šesto poglavje, ki določa varstvo osebnih podatkov. Dodali smo člen 46 in ustrezno preimenovali
člena 47 in 48.
– v 7. členu, 13. Alinei, spremenjeno besedilo: sodelovanje z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi
organizacijami in drugimi organi, ki lahko prispevajo k temu, da se temeljni cilji društva uresničujejo v polni
meri.
6. Da se sprejme Pravilnik o zbiranju, obdelavi in varovanju osebnih podatkov.
GOSTJE IN VABLJENI

Maruša Mlakar, Iza Bračko, Bogomir Dolenc

Bogomir Dolenc
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OBČNI ZBOR

Delovno predsedstvo občnega zbora, z leve: Valerija Vantur, zapisnikarica, Suzana Vošinek, predsednica,
Barbara oder, članica

Poročilo predsednika bere
Maruša Mlakar.

Poročilo računovodkinje bere
Maša Kraus.

Poročilo nadzornega odbora
bere Vincenc Zobec.

KULTURNO-ŠPORTNI PROGRAM

Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice
Maja Tič
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Zabijanje Juljana Rotarta

Nogometne spretnosti Tima
Mikša

Predstavitev Rokoborskega kluba Poljčane

Zabijanje Domna Bračiča

Boksarski dvoboj Matic Klančnik Sobotič in Laren
Turin

Šolski ansambel
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PODELITVE ŠAHOVSKIH MEDALJ NAJBOLJŠIM ŠAHISTOM
Podeljuje Franc Jug

1. Mojca Kraus, 2. Pija Brdnik, 3. Veronika Poslek

1. Jernej Hribernik, 2. Anže Brumec, 3. Gregor
Krošel

PODELITVE PRIZNANJ, MEDALJ IN POKALOV ŠPORTNIKOM

Deklice, športnice 1. razreda
1. Ajda Marzidovšek
2. Ana Vidovič
3. Bina Turin

Dečki, športniki 1. razreda
1. Izak Rupnik
2. Ožbej Vidovič
3. Aljaž Peršoh

Deklice, športnice 2. razreda
1. Ajda Hribernik
2. Neža Hribernik
3. Danaja Kiselak

Dečki, športniki 2. razreda
1. Jan Šega
2. Mihael Plavčak
3. Gregor Krošel
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Deklice, športnice 3. razreda
1. Ula Grm
2. Sara Pislak
3. Maja Figek

Dečki, športniki 3. razreda
1. Samuel Erker
2. Matic Piko
3. Žak Rupnik

Deklice, športnice 4. razreda
1. Gabriela Plavčak
2. Jerca Jug
3. Mojca Kraus

Dečki, športniki 4. razreda
1. Jakob Šabec
2. Timon Čebular
3. Rene Kidrič

Deklice, športnice 5. razreda
1. Maša Prah
2. Iva Marzidovšek
3. Mia Kegu

Dečki, športniki 5. razreda
1. Alen Kurež
2. Martin Peršoh
3. Andraž Piko
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Deklice, športnice 6. razreda
1. Lara Marzidovšek
2. Sara Poslek
3. Zala Rupnik

Dečki, športniki 6. razreda
1. Gašper Hribernik
2. Nik Gajšek
3. Robin Urban Urlep

Deklice, športnice 7. razreda
1. Nuša Majer
2. Ana Kenda
3. Zala Petelinšek

Dečki, športniki 7. razreda
1. Tine Rupnik
2. Urban Kodrič
3. Žiga Hrup

Deklice, športnice 8. razreda
1. Mia Kurež
2. Lana Jezovšek
3. Neja Lorenci

Dečki, športniki 8. razreda
1. Vid Berglez
2. Domen Brumec
3. Tim Mikša
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Deklice, športnice 9. razreda
1. Sanja Marzidovšek
2. Hana Brumec
3. Eva Založnik Kodrič

Športnice šole: 1. Nuša Majer, 2. Mia Kurež, 3.
Sanja Marzidovšek, 4. Hana Brumec, 5. Lara
Marzidovšek, 6. Maša Prah

Dečki, športniki 9. razreda
1. David Bračič
2. Domen Bračič
3. Jernej Rupnik

Športniki šole: 1. David Bračič, 2. Domen Bračič, 3.
Tine Rupnik, 4. Jernej Rupnik, 5. Vid Berglez, 6. Alen
Kurež

Športnika šole, z leve: Ranko Leskovar, Nuša Majer, David Bračič, Miran Voglar
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Prejemniki nagradnih bonov PICERIJE ŠPAJZA
Ranko Leskovar, Nejc Zidarič

ŠPORTNO POROČILO
Podlaga za izvedbo šolskih športnih tekmovanj je:
 Učni načrt za športno vzgojo
 Letni delovni načrt šole
 Program športnih tekmovanj Centra ŠŠD, občin Makole, Oplotnica, Poljčane in Slovenska Bistrica ter
 Uradni razpisi interesnih programov športa otrok in mladine v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport in Zavoda za šport Planica
Tekmovanja označena z zvezdico (*) so objavljena v Informatorju št. 1, za šolsko leto 2018/2019, udeležijo pa se jih
učenci na lastno pobudo ali pobudo staršev, ki jih na tekmovanje tudi peljejo. S starši se dogovorimo za morebitno
poplačilo prijavnin za tekmovanje.
Športni dnevi
1. športni dan, kros
1. športni dan, orientacija
2. športni dan, pohodi in kolesarjenje
3. športni dan, bowling, drsanje, pohod
4. športni dan, atletski troboj
5. športni dan, pohodi, športne igre, zaključna
šolska športna prireditev s podelitvijo priznanj,
medalj in pokalov

Kategorija
Dečki in deklice, 1.–9. razreda
Dečki in deklice, 6.–9. razreda
Dečki in deklice, 1.–9. razreda
Dečki in deklice, 3.–9. razreda
Dečki in deklice, 1.–9. razreda
Dečki in deklice, 1.–9. razreda

Šolska tekmovanja
Kros
Kros
Orientacija
Bowling
Namizni tenis
Medobčinska tekmovanja
Atletika

Kategorija
Dečki, 1.–9. razreda
Deklice, 1.–9. razreda
Dečki in deklice, 6.–9. razreda
Dečki in deklice, 6.–9. razreda
Dečki in deklice, 4.–9. razreda
Kategorija
Mlajši dečki, posamezno

Atletika

Mlajše deklice, posamezno

Atletika

Starejši dečki, posamezno

Objavljeno
V športni kroniki
V športni kroniki
V športni kroniki
V športni kroniki
V športni kroniki
V športni kroniki

Rezultat, mesto
V športni kroniki
V športni kroniki
V športni kroniki
V športni kroniki
V športni kroniki
Rezultat, mesto
1. Žiga Hrup
2. Urban Kodrič
3. Gal Malec Ambrož
3. Alen Kurež
1. Nuša Majer
3. Aneja Kobula
3. Lara Marzidovšek
1. Juljan Rotart
2. David Bračič
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2. Leon Korošec
3. Domen Bračič
3. Vid Berglez

1. štafeta: Matic Strmšek, Domen Bračič,
Leon Korošec, David Bračič
Atletika

Starejše deklice, posamezno

2. Mia Kurež
3. Sanja Marzidovšek
2. štafeta: Mia Kurež, Sanja Marzidovšek,

Atletski mnogoboj

Starejši dečki in deklice, posamezno

3. David Bračič
5. Domen Bračič
5. Hana Brumec

Atletski mnogoboj

Starejši dečki in deklice, ekipno

Atletski mnogoboj

Mlajši dečki in deklice, posamezno

Atletski mnogoboj

Mlajši dečki in deklice, ekipno

Atletski troboj
Kros – posamično in ekipno
Kros – posamično in ekipno
Kros – posamično in ekipno
Kros – posamično in ekipno
Kros – ekipno
34. atletska olimpijada v
Slovenski Bistrici

Naraščajniki, posamezno
Mlajši dečki
Mlajše deklice
Starejši dečki
Starejše deklice
Vse kategorije
Mlajši in starejši dečki

1. mesto: Bračič David, Bračič Domen,
Rotart Julijan
4. mesto: Brumec Hana, Jezovšek Lana,
Kurež Mia
4. Nuša Majer
7. Žiga Hrup
4. mesto: Nuša Majer, Lara Marzidovšek,
Ana Kenda
6. Alen Kurež

34. atletska olimpijada v
Slovenski Bistrici

Mlajše in starejše deklice

Med dvema ognjema
Nogomet
Nogomet
Košarka
Košarka
Košarka
Odbojka
Odbojka
Odbojka
Namizni tenis

Mlajši dečki in deklice
Mlajši dečki
Starejši dečki
Starejši dečki
Starejše deklice
Mlajši dečki
Starejše deklice
Starejši dečki
Mlajši dečki
Ekipno

Šah
Šah

Dečki, F 9, posamezno
Deklice, D 12, posamezno

Smučanje

Mlajši in starejši dečki in deklice

Hana Brumec, Nuša Majer

V športni kroniki
V športni kroniki
V športni kroniki
V športni kroniki
2. mesto
1. Domen Bračič, tek 300 m
1. David Bračič, skok v višino
1. Žiga Strmšek, Domen Bračič, David
Bračič, Sven Andrlon, štafeta
2. Žiga Strmšek, tek 1000 m
2. David Bračič, suvanje krogle
3. Gal Malec Ambrož, met žvižgača
3. Žiga Hrup, tek 300 m in skok v višino
3. Urban Kodrič, tek 600 m
1. Hana Brumec, skok v daljino
1. Sanja Marzidovšek, met žvižgača
1. Nuša Majer, tek 60 m
2. Sanja Marzidovšek, tek 300 m
2. Nuša Majer, Karin Košič, Hana Brumec,
Sanja Marzidovšek, štafeta
3. Veronika Lesnika, suvanje krogle
3. Karin Košič, tek 60 m
3. Mia Kurež, tek 300 m
3. mesto
3. mesto
1. mesto
1. mesto
2. mesto
2. mesto
5. mesto
5. mesto
4. mesto
4. mesto (Robin Urban Urlep, Jakob Šabec,
Mia Kurež, Mia Kegu)
2. Jernej Hribernik
1. Eva Kraus
3. Vita Lepej
2. Tine Rupnik
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Področna tekmovanja
Atletika

Kategorija
Mlajši dečki, posamezno

Atletika
Atletika

Mlajše deklice, posamezno
Starejši dečki, posamezno

Rezultat, mesto
4. Gal Malec Ambrož
5. Žiga Hrup
1. Nuša Majer
2. David Bračič
2. Juljan Rotart
1. štafeta: Leon Korošec, Domen Bračič,

Matic Strmšek,
David Bračič
Atletika

Starejše deklice, posamezno

Gimnastika, Gimkov pokal

Mlajše deklice

4. Hana Brumec
4. Mia Kurež
6. mesto ekipno: 17. Ula Grm, 20. Ana

Jeza, 38. Špela Detiček, 39. Tayra Rak,
53. Brina Slatenšek
4. mesto ekipno: 4. Erik Mustafa, 13.
Samuel Erker, 22. Miha Jeza

Gimnastika, Gimkov pokal

Mlajši dečki

Judo
Košarka
Košarka
Košarka
Košarka 3 x 3

Mlajši dečki, posamezno
Starejši dečki
Starejše deklice
Mlajši dečki
Starejši dečki

Nogomet
Smučanje

Starejši dečki
Mlajši in starejši dečki

Smučanje

Mlajši dečki in deklice

2. mesto: Tine Rupnik, Žiga Hrup, Nuša
Majer, Zala Rupnik

Šah
Šah

Deklice, D 12, posamezno
Deklice, D 12, ekipno

4. Eva Kraus

Šah

Dečki, F 12, ekipno

Šah

Dečki, F 15, ekipno

Tee ball
Državna tekmovanja
Atletika, finale
Atletika, finale

Mlajši dečki in deklice
Kategorija
Mlajše deklice, posamezno
Starejši dečki, posamezno

* Gorski tek, finale
* Orientacija

Starejši dečki
Starejši in mlajši dečki

Košarka, četrtfinale
Košarka, polfinale, skupina A
Košarka, finale vzhodne
divizije
Košarka, 3 x 3, finale

Starejši dečki
Starejši dečki
Starejši dečki

Kros, finale

Mlajši, posamezno

Kros, finale

Starejši, posamezno

Kros, finale

Mlajši, ekipno

3. Žiga Pivec
1. mesto
4. mesto
4. mesto
1. mesto (David Bračič, Domen Bračič, Leon
Korošec, Juljan Rotart)
2. mesto
2. Tine Rupnik
3. Jernej Rupnik
4. Žiga Hrup

3. mesto: Mojca Kraus, Živa Pepelnak,
Vita Lepej
4. mesto: Larisa Grabnar, Pija Brdnik,
Nika Kolar, Sara Pislak
7. mesto: Jernej Hribernik, Anže Brumec,
Lovro Vidovič, Gregor Krošel
4. mesto: Zar Pišotek Risa, Žak Pivec,
Aleksander Ambrož, Vid Bauman
2. mesto
Rezultat, mesto
3. Nuša Majer
7. David Bračič
17. Juljan Rotart
17. štafeta: Leon Korošec, Sven Andrlon,

Matic Strmšek, David Bračič

Starejši dečki

9. Jernej Rupnik
18. Tine Rupnik
51. Jernej Rupnik
1. mesto
1. mesto
5.–6. mesto v državi
2. mesto (David Bračič, Domen Bračič, Leon
Korošec, Sven Andrlon)
4. Nuša Majer
13. Alen Kurež
11. Vid Berglez
19. Mia Kurež
14. Alen Kurež, Martin Peršoh, Iva
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Kros, finale

Starejši, ekipno

Nogomet, četrtfinale, skup. C
Nogomet, polfinale, skupina 1
Plezanje, finale
Smučanje, finale, posamezno
Šah, finale
Šah, finale

Starejši dečki
Starejši dečki
Starejše deklice
Starejši dečki
Deklice, D 12, posamezno
Posamezno, F 9, D 9

Šah, finale

Ekipno, F 9, D 9

Marzidovšek, Maša Prah
10. Vid Berglez, Tim Mikša, Mia Kurež,
Neja Lorenci
2. mesto
3. mesto
14. Lana Lužar
46. Jernej Rupnik
46. Eva Kraus

17. Jernej Hribernik
18. Pija Brdnik
7. mesto: Sara Pislak, Veronika Poslek,
Pija Brdnik
15. mesto: Jernej Hribernik, Lovro
Vidovič, Gregor Krošel, Anže Brumec

V tem šolskem letu smo doma organizirali naslednja tekmovanja:
1. 28. 9. 2018, Kros, medobčinsko, posamezno in ekipno
2. 20. 11. 2018, Košarka, medobčinsko, starejši dečki
3. 10. 12. 2018, Košarka, področno, starejše deklice
4. 19. 12. 2018, Namizni tenis, medobčinsko, posamezno
5. 14. 1. 2019, Košarka, četrtfinale, starejši dečki
6. 16. 1. 2018, Namizni tenis, medobčinsko, ekipno
7. 26. 2. 2019, Nogomet, četrtfinale, skupina C, starejši dečki
Ogledali, izvajali, sodelovali smo še:
 12. 9. 2018, Igriva košarka za prvo triado, Poljčane
 18. 9. 2018, Podelitev bronastega priznanja za najbolj športno šolo, Ljubljana
 19. 9. 2018, Otroci tečejo »Začni mlad, tekmuj pošteno«, akcija Atletske zveze Slovenije, Poljčane
 20. 9. 2018, predstavitev namizne, biljardne igre CARROM, Poljčane
 21.–23. 9. 2018, Ranko Leskovar sodeloval na BAMACS (Balkansko atletsko veteransko prvenstvo)
 29. 9. 2018, 4. Olimpijski festival, Ljubljana
 15. 10. 2018, Simbioza giba, sprehod Poljčane–Studenice
 13. 11. predstavitev igre TEE BALL
 8. 12. 2018, BODY WORLDS VITAL in SLOVENSKI OLIMPIJSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
 7.–11. 1. 2019, 41. zimska šola v naravi, Kope
 28. 1. 2019, preverjanje plavanja za 6. razrede, bazen Pristan, Maribor











1., 4., 6., 7. in 8. 3. 2019, plavalni tečaj za 3. razrede
18.–20. 3. 2019, plavalni tečaj za 1. razrede
1., 2. 4. 2019, merjenje za športno vzgojni karton
27.–31. 5. 2019, 23. poletna, plavalna šola v naravi
31. 5. 2019, podelitev športnih priznanj na občinski proslavi (Urban Kodrič, Val Šajt, ekipa košarka 3 x
3: Patrik Kavkler, David Bračič, Domen Bračič, Sven Andrlon)
1. 6. 2019, 11. Poljčanski tek
11. 6. 2019, zaključna šolska športna prireditev, občni zbor Šolskega športnega društva Bogdana
Krajnca
11. 6. 2019, podelitev priznanj in medalj športnega programa Zlati sonček in Krpan
Marec–junij 2019, sodelovanje Osnovne šole Kajetana Koviča v eTwinningu z evropskim projektom 15
Challanges

Učitelja športa:
Miran Voglar
Ranko Leskovar
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NAŠI POKROVITELJI, DONATORJI IN PRIJATELJI

OBČINA
POLJČANE
Bistriška cesta 65

2319 Poljčane

Planinsko društvo Poljčane
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FOTO UTRINKI IZ ATLETSKEGA, MEDOBČINSKEGA TEKMOVANJA

Foto: Nejc Zidarič
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