
Pogled nazaj naj bo spomin na brezskrbne, a delovne dni, zapomnljiv trenutek razbijajočega srca ob 

prvem vstopu v šolo in opomin na padec s kolesa ali modre besede vsevedne učiteljice pred tablo. 

 

Vedno je pravi čas, da začnemo kreirati sedanjost in 

beležiti preteklost. Prihodnost bo tako ali tako prišla.  

Zato ustvarjajmo lepo, dobro, iskreno, iz srca.  

Tistemu davnemu nekoč moramo dati novo podobo. 

 

Pred vami je prva številka šolskega glasila GINKO. 

Pozdr av  iz  pr ete k losti  

OSNOVNA ŠOLA MAKSA DURJAVE MARIBOR, RUŠKA CESTA 15 

tel: 023304702;   http://www.o-md.mb.edus.si/ 

Solsko glasilo 
- 



BRALNI KOTIČKI NA NAŠI ŠOLI 

Imaš idejo, kako urediti bralni kotiček v učilnici???                                                                                 

Posreduj jo razredniku ali učiteljici slovenščine, zelo je bo vesela. 
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  Letos se je tudi naša šola pridružila                                      

mednarodnemu  projektu »VETRNICE ZA MIR«,                        

v okviru katerega  umetniki, študentje, otroci in ostali 

udeleženci z vsega sveta  izdelujejo vetrnice                             

in jih nato 21. septembra  razstavijo na prostem.                     

Vetrnice so bile razstavljene na Rožnem griču                          

v mestnem parku.  

VETRNICE ZA MIR                                            

V petek, 23. 9. 2011, smo obiskali 

zanimivo prireditev, ki so jo pripravile 

tehniške fakultete vseh smeri Univerze 

Maribor,  

NOČ RAZISKOVALCEV.  

Učenci 4. in 5. razredov smo bili 

navdušeni. Premalo  časa smo imeli, da bi 

lahko obiskali vse stojnice, zato smo se 

ustavljali pri najzanimivejših. Bili smo 

"kemiki", "biologi", "računalničarji", 

"robotiki"...  

»Še si želimo takšnih delavnic.««« 

NOČ RAZISKOVALCEV 
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"Ni debate - v Gorenje Surovino dajte stare aparate!"  

HVALA, ker ste pomagali pri ozaveščanju naših najmlajših rodov in nas samih o 

pomembnosti zbiranja in recikliranja odpadkov za lepši jutri!  Z vašo pomočjo smo 

zasedli zavidljivo 20. mesto. 

KOSTANJEV PIKNIK  

Kljub spremenljivemu vremenu smo 

se v ponedeljek, 10. oktobra 2011, 

po pogovornih urah, že 

tradicionalno družili ob slastno 

pečenih kostanjih in domačih sladkih 

dobrotah. Pogumni prostovoljci so 

se pomerili v metih na koš. 

Najuspešnejši je »skoraj« prejel 

nagrado - kilogram pečenih 

kostanjev.  

Vsem staršem in učencem se 

zahvaljujemo za prinešene kostanje 

in pecivo ter seveda                                   

za prijetno družbo.  

EVROPSKI TEDEN 

MOBILNOSTI                                                           
Učenci 6. razreda smo se uspešno podali 

po mestnih ulicah Maribora.  Kako? S kolesi 

vendar. Bilo je zanimivo doživetje. Ceste so 

danes veliko bolj varne za kolesarje, saj je 

večji del cestišč ustrezno opremljenih s 

kolesarskimi stezami.  
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Tudi tokrat smo se na Trgu svobode, v okviru Evropskega tedna mobilnosti, predali poeziji, tokrat na temo Potujmo drugače.  

Na potovanju v svetu poezije, domišljije, sanj in daleč stran smo bili  v ponedeljek, 19. septembra  2011. Pridružil se nam je tudi                    

popotnik Boris Ferk, ki je z nami delil nekaj najzanimivejših dogodivščin s potovanj.  

BRALNI MARATON 
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REŠIMO ZEMLJO 

V sklopu izobraževanj pri razrednih urah so si učenci  od 1. 

do 9. razreda  v ponedeljek, 14. 11. 2011, v šolski telovadnici 

ogledali gledališko predstavo z naslovom Rešimo Zemljo. 

Komični muzikal Rešimo Zemljo ponuja rešitev v ozaveščanju 

človeštva  v času velikih klimatskih sprememb, vojn ter slabih 

medčloveških odnosov.  
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4. oktober—dan živali 

4. oktobra je bil svetovni dan živali. Obiskali so nas člani Društva za                

varstvo in proti mučenju živali. Predstavili so nam delovanje zavetišča in 

nekaj primerov, kjer so posredovali zaradi mučenja. Od 3. do 7. oktobra 

smo na šoli zbirali prostovoljne prispevke v obliki hrane za živali. Učenci 

so se množično odzvali na akcijo, saj smo zbrali okrog šestdeset kilogra-

mov hrane.                                                                                                            

Vsem sodelujočim v akciji se zahvaljujemo.  

ZAŠČITNIŠTVO—druženje učencev 1. in 9. razreda 
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LOGIKA—DRŽAVNO 

TEKMOVANJE 

22. 10. 2011 je bila naša šola 

soorganizatorica 26. državnega 

tekmovanja iz znanja logike. 

Tekmovanja so se udeležili tudi naši 

učenci, in sicer Jan Počivavšek in Tina 

Korošec iz 7. razreda, Kristijan de Bree 

iz 8. razreda in Andrej Drofenik iz 9. 

razreda.                                                                                                

Z velikim veseljem sporočamo vsem  

novico,                                                          

da je učenec Andrej Drofenik 

prejemnik                                              

zlatega priznanja z državnega 

tekmovanja.                                                 

ISKRENE ČESTITKE, ANDREJ! 

 

g i n k o  - glasilo učencev OŠ Maksa Durjave Maribor 

13. DRŽAVNO TEKMOVANJE                                                           

IZ  ZNAJA V SLADKORNI BOLEZNI 

Sobota, 19. novembra je bila pomembna tudi za Niko Marin, Maksa Kravos in Saro 

Radosavljević, saj so namesto posedanja pred računalnikom izkazovali svoje znanje 

na državnem tekmovanju iz znanja v sladkorni bolezni.  

 

 

 

 

 

Bili so zelo uspešni, saj so na državni ravni usvojili srebrna priznanja. 
Čestitamo! 

Prav tako pa čestitamo tudi vsem učencem, ki so na šolskem tekmovanju prejeli 

bronasta priznanja. 

Svoje znanje in izkušnje posredujete tja, kjer bo vpliv največji. 
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NARAVOSLOVNI, ŠPORTNI in KULTURNI DAN—1., 2. in 3. razred 

V četrtek, 22. septembra 2011, smo imeli prvi 

športni dan v tem šolskem letu. Do vznožja 

Pohorja smo se pripeljali z mestnim avtobusom 

in ker je bil teden mobilnosti, smo se lahko pel-

jali brez vozovnic. Pogumno smo se podali do 

trikotne jase in še malo više. Uživali smo v 

toplem in sončnem dopoldnevu in lepo                

preživeli zadnji poletni  dan. 

V četrtek, 6. 10. 2011, smo v Unionski dvorani z 

zanimanjem prisluhnili kitaristu Igorju Leonardiju, 

ki se je prestavil s svojim koncertom “Kitara, Kita-

ra”. Po zanimivem koncertu smo tudi sami pos-

kusili zaigrati na klasično ali električno kitaro. 

Izdelali smo svoje brenkalo iz odpadne embala-

že.  

V četrtek, 10.11.2011, smo v Unionski dvora-

ni  prisluhnili  Glasbenemu gledališču Trubadur, 

ki se je predstavilo z glasbeno igro Radovedni 

oblaček. Po koncertu smo ustvarjali v kreativnih 

delavnicah.  

Učenci 1. in 2. razredov smo 4. oktobra imeli 

naravoslovni dan. Ob vznožju Pohorja smo spoz-

navali življenjski prostor GOZD. Občudovali smo 

lepote gozda, hkrati pa smo upoštevali tudi goz-

dni bonton in gozd je ob našem odhodu ostal 

tak, kot je bil ob našem prihodu.  

24. 11. 2011 smo imeli kulturni dan. Odpravili 

smo se v Pionirsko knjižnico Rotovž, kjer smo 

spoznali, kaj vse se dogaja v knjižnici ter kaj vse 

počno knjižničarji in pravljičarji. Po obisku knjiž-

nice smo obiskali še Mestno knjigarno Mladinske 

knjige. Tam smo spoznali razliko med knjigarno 

in knjižnico ter ustvarjali v literarnih delavnicah.  

Učenci 1., 2. in 3 . razreda  smo bili zelo aktivni. Poglejmo, kaj vse smo počeli:                                     
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AKTIVNE POČITNICE 

Med jesenskimi počitnicami smo za vas pripravili 

nekaj aktivnosti. Druženje je bilo zelo veselo,                  

razvedrilno, predvsem pa brezskrbno. 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK                    

V petek, 18. novembra 2011, smo učenci zajtrkovali kruh, maslo, 

med, mleko in jabolko. Vsi proizvodi so bili slovenskega porekla. 

Podarili so nam jih kmetje in kmetijska podjetja, čebelarji in živilsko 

predelovalna podjetja.  

NOVEMBER—MESEC PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI 

Od 2. do 30. novembra je potekal mesec preprečevanja zasvojenosti. Slogan, ki je bil letošnje vodi-

lo, je nosil naslov »DOBRE IZBIRE PREMAGUJEJO OVIRE«.                                                              

Opozarja nas, da odločanje danes za mlade ni enostaven proces. 

Dejavnosti, ki so potekale na šoli: podpis nekadilske zaobljube s tematsko razredno uro za učence 

od 5. do 8. razreda, predstavitev knjige »10 KORAKOV DO BOLJŠE SAMOPODOBE« in spletne sve-

tovalnice za otroke in mlade »TO SEM JAZ« za učence tretjega triletja ter tematska razredna ura 

za učence drugega triletja. 

TEČAJ DRSANJA                                         

Učenci  1., 2. in 3. razreda so imeli v Ledni 

dvorani  3-dnevni tečaj drsanja, kjer so se 

naučili osnov drsanja ali na nadgradili svoje 

znanje.  

DRUŽENJE  
Z BABICAMI IN DEDKI                          

 

V sredo, 26. 10. 2010 smo v podaljšano 

bivanje povabili dedke in babice.   

Ob prijetnem druženju so skupaj s  svo-

jimi vnuki in vnukinjami izdelovali jesen-

ske aranžmaje. Bili smo zelo veseli, da 

so stari starši prišli v tako velikem številu. 

Imeli smo se zelo lepo.  

SPOMINSKA 

KOMEMORACIJA 

 V petek, 28. oktobra 2011, smo 

na šolski ploščadi pripravili krat-

ko spominsko komemoracijo v 

spomin umrlim partizanom.              

Ob  spomeniku 

je zapel šolski 

pevski zbor in 

nastopili so    

recitatorji naše 

šole.                  

Po končani  prireditvi so ob 

spomenik položili tudi cvetje in 

prižgali sveče.  



MALE SIVE CELICE 

13. oktobra smo se udeležili regijskega tekmovanja Male sive celice. 

Našo šolo so na tekmovanju zastopale tri učenke 7. razreda: Diana Kos, 

Doris Perdija in Ana Švarc. Čestitamo za udeležbo! 

OBISK VAROVANCEV IZ DORNAVE 

V mesecu novembru sta nas obiskala Elvedin in Larisa, oba varovanca  Zavoda 

dr. Marijana Borštnarja Dornava. Skupaj smo telovadili, plesali in likovno ustvar-

jali. Dan je bil zelo zanimiv in vsakič znova se veselimo njunega obiska. 

RDEČI NOSKI 

Obiskali so nas                                         

RDEČI NOSKI — KLOVNI ZDRAVNIKI                      

in z učenci 9. razreda                                                  

preživeli poučno razredno uro.  

So našli bodoče sodelavce? :) 

pon tor sre čet pet sob ned 

   1 2 3 4 

5                            

ŠT: ZGO 

6 7 8                               

ŠT: SLJ 

9 10 11 

12                       

Darilni bazar 

13                            

KD: SNG (6.-9.r) 

14                           

DT: TJA 

15 16 17 18 

19 20 21 22 23                            

KD: Kino (6.-9.r.) 

24 25                      

BOŽIČ 

26 Dan samostojno-

sti in enotnosti 

27                        

Počitnice 

28                       

Počitnice 

29                      

Počitnice 

30                       

Počitnice 

31  

DECEMBER 2011 

Legenda: 

ŠT = šolsko tekmovanje                             

DT = državno tekmovanje Pripravila in zapisala:                                                                        

Polonca Sabolek 


