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POD SONČNO GORCO 

Glasilo OŠ Malečnik 
Šolsko leto: 2015/16 

 

UVODNIK 
V tem šolskem letu, smo izdali naš 2. šolski 

časopis, ki vam bo omogočil vpogled na 

dogodke v OŠ Malečnik. Že lansko leto smo 

vas navdihnili z izdajo prvega šolskega 

časopisa, a letos bo ta časopis še bolj poseben 

in navdihujoč, saj so ga napisale sedmo- in 

osmošolke OŠ Malečnik pri izbirnem 

predmetu šolsko novinarstvo. V tem časopisu lahko preberete nekaj 

vznemirljivih dogodkov iz šolskega leta 2015/16. Pisale smo o obnovi šole, 

športnih dnevih, prireditvah in o malih malenkostih, ki popestrijo naš 

vsakdan. Upam, da boste uživali v branju.  

 

Ana Gedl, Melisa Kranvogel, 7. a 

 

 

 

 

 

 



Pod sončno Gorco – Glasilo OŠ Malečnik 

2 
 

 

ZGODOVINA ŠOLE 
Kdaj se je ustanovila prva šola v kraju, ni znano. Leta 1904 so v Malečniku sezidali novo 

šolsko poslopje za dečke, deklice pa so hodile v drugo šolo, kjer je sedaj zdravstveni 

dom. Šola ni zaprla vrat niti takrat, ko je divjala prva svetovna vojna, zato so razhajale 

razne bolezni (npr. črne koze). Leta 1945 so se fantje in dekleta združili v isto šolo. Po 

nekaj letih štiriletke je leta 1962 postala osemletka. Leta 1983 je dobila sodobno 

telovadnico. Svojo novo podobo je šola dobila lani, ko je bila šola obnovljena. Zunanjost 

šole je olepšan z novo fasado in prav tako je bila temeljito obnovljena okolica šole. Nad 

šolo se nahaja prenovljeno športno igrišče. Pozabili pa nismo niti na naše najmlajše 

učence, ki so za šolo dobili prikupno igrišče z igrali.  

Ana Gedl in Melisa Kranvogel, 7. a  

 
http://osmalecnik.splet.arnes.si/files/2013/04/%C5%A0ola-neko%C4%8D.jpg (22. 3. 2016) 

 

FORMA VIVA 
V četrtek, 1. oktobra, in v petek, 2. oktobra 2015, je bilo že 31. otroško kiparsko srečanje 

Forma Viva. Letošnja tema je bila miniature v lesu. Forma Viva se je dogajala na 

spodnjem igrišču šole. Najprej je potekala otvoritev, kjer je nastopil tudi Mladinski 

pevski zbor OŠ Malečnik. Nato so nekateri učenci naše šole ter učenci drugih srednjih 

in osnovnih šol v Mariboru začeli z delom. Kot vsako leto, so tudi letos naredili zelo 

zanimive izdelke iz lesa. 

Neja Podhostnik, 8. a 

http://osmalecnik.splet.arnes.si/files/2013/04/%C5%A0ola-neko%C4%8D.jpg
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http://www.glazer.si/files/2015/10/kiparstvo_malecnik-520x245.png (2. 2. 2016) 

 

 

 

LIKOVNA KOLONIJA 
V četrtek, 8. oktobra 2015, sta se učenki sedmega razreda odpravili na Likovno kolonijo 

Zveze prijateljev mladine. Tam so slikali pravljične junake.  

Lia Gosak, 7. a  

 
http://zpm-mb.si/galerije/teden-otroka-2015-2/ (2. 2. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.glazer.si/files/2015/10/kiparstvo_malecnik-520x245.png
http://zpm-mb.si/galerije/teden-otroka-2015-2/
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MEGAŠOLSKI HERCI 
Oktobra, po šolskih počitnicah, smo na šoli imeli snemanje za oddajo Megašolski herci 

Radia Maribor. Na snemanju so sodelovale učenke izbirnega predmeta šolsko 

novinarstvo. Snemanje je bilo zabavno. V intervjuju smo gospe opisali zgodovino 

Malečnika, naše šole in pa ekskurzijo na Dunaj. Spustile nismo niti novega kotička ter 

prenovljenega zgornjega in spodnjega šolskega igrišča. Na koncu smo pripravili še 

nekaj misli oz. verzov za lep zaključek. O vsebini oddaje pa se prepričajte kar sami na 

spletni strani radia. 

Evita Kovačič in Anja Škof, 7. a 

 
http://www.oliver-ruskovic.net/wp-content/uploads/2013/05/01.jpg (22. 3. 2016) 

 

GLASBA 
Glasba ni kar nekaj, 

glasba je vse. 

Za njo vedno tekaj 

in z njo navduši me. 

 

Napiši jo sam, 

pošlji jo meni. 

Saj še veš kam, 

naslov ti je znan. 

 

Glasba je zate in zame, 

nihče nama je ne vzame. 

Če pa kdo glasbo ukrade, 

pa ves svet propade. 

 

                                          Anja Škof, 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oliver-ruskovic.net/wp-content/uploads/2013/05/01.jpg
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KOTIČEK 
Na šoli so postavili kotiček za vse učence na šoli. V njem je barvna zofa, dva tabureja 

črne barve, dve beli mizi, nekaj revij in nekaj polic. Na tleh je položena umetna trava. 

V kotičku lahko delamo domače naloge, se učimo, pogovarjamo … in najpomembneje, 

se družimo! 

Anja Škof, 7. a 

 

 

MALI SIMPOZIJ 
V torek, 13. 10. 2015, so učenci 5. razreda OŠ Malečnik sodelovali na prireditvi Mali 

Simpozij Pokrajinskega muzeja Maribor. Tema letošnjega Simpozija so bili običaji. 

Monika Ferk in Špela Polutnik sta predstavili običaje na trgatvi. Učenki sta sami zbrali 

gradivo od svojih babic in dedkov. Zanimala ju je predvsem hrana, oblačila, klopotec 

… Brin Bračko je na predstavitvi igral harmoniko. Predstava je potekala v Viteški 

dvorani muzeja. 

Chiara Vujinič Šipek, 8. b 

 

 

 
http://mb.zadrga.si:81/typo3temp/pics/02f950ff3c.jpg (22. 3. 2016) 

 

 

 

 

 

http://mb.zadrga.si:81/typo3temp/pics/02f950ff3c.jpg
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SLADKORNA BOLEZEN 
16.10.2015 je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Iz naše šole se 

je tekmovanja udeležilo 28 učencev, in sicer iz 6., 8. in 9. razreda. Gaja Postružnik in 

Alex Forštnarič sta dosegla bronasto priznanje. 

Klara Damiš, 7. a 

 
http://sdupreebemis.tumblr.com/post/63531955217/sugar-skulls-by-snow-violent-a-series-of (22. 3. 2016) 

 

 

AIDS IN KONTRACEPCIJA 
V torek, 1. decembra 2015, smo učenci osmega razreda imeli naravoslovni dan. Prišli 

so študentje medicine in psihologije. Študentje psihologije so nam predstavili 

psihološko stran ljubezni in spolnih odnosov, študentje medicine pa vse o varnem 

spolnem odnosu ter o spolno prenosljivih boleznih. 

Amadeja Forštnarič, 8. a  

 

 
http://svetovalnicakameleon.si/wp-content/uploads/2011/12/69416_resized_aids_ribbon.jpg (22. 3. 2016) 

 

 

http://sdupreebemis.tumblr.com/post/63531955217/sugar-skulls-by-snow-violent-a-series-of
http://svetovalnicakameleon.si/wp-content/uploads/2011/12/69416_resized_aids_ribbon.jpg
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BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR 
V sredo, 2. 12. 2015, smo učenci od 1. do 9. razreda imeli tehnični dan, kjer smo 

izdelovali izdelke za božično-novoletni bazar, ki je bil 9. 12. 2015. Na bazarju so lahko 

učenci in njihovi starši kupili ročno izdelane izdelke. Dogajanje pa je popestril tudi 

koncert pevskega zbora OŠ Malečnik. Zunaj šole so prodajali pokovko in čaj. Na bazarju 

nama je bilo zelo všeč, ker so nekateri razredi prodajali tudi slaščice. 

Lia Gosak in Taja Kobale, 7. a  

 

MUZIKAL: ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 
V petek, 4. 12. 2015, smo si na 2. gimnaziji ogledali muzikal Alica v čudežni deželi, ki 

so ga pripravili dijaki, ki obiskujejo EST (English student theatre). Do 2. gimnazije smo 

prišli z avtobusi. Predstava je govorila o deklici Alice, ki jo v Čudežno deželo zvabi beli 

zajec. Tam spozna veliko nenavadnih ljudi, ki jim je skupno to, da so malce 

»prismuknjeni«. Skozi čarobno potovanje smo spoznali, da nikoli ne smemo do konca 

odrasti. Predstava je bila izvirna in čudovito glasbeno ter plesno obarvana. 

Evita Kovačič, 7. a  

 
http://urbani.si/wp-content/uploads/2015/11/FullSizeRender-4-886x550.jpg (2. 2. 2016) 

 

DEDEK MRAZ 
V ponedeljek, 21. 12. 2015, je učence prvega razreda obiskal dedek Mraz v spremstvu 

zajčkov. Obdaril jih je z igračami in čokoladami. Pozabil ni niti na njihove premražene 

roke, saj je bil v paketu tudi grelnik za roke. Otroci prvega razreda so bili zelo 

navdušeni nad darili in obiskom. Pri pisanju članka mi je pomagal učenec prvega 

razreda Luka Mak. 

Klara Damiš, 7. a 

http://urbani.si/wp-content/uploads/2015/11/FullSizeRender-4-886x550.jpg
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PROSLAVA OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
V torek, 22. 12. 2015, smo v šoli imeli predstavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

ter ob zaključku šolskega leta. Na proslavi so nastopili mladinski, otroški in cici zbor 

OŠ Malečnik ter šolski bend. Na koncu je imel govor tudi ravnatelj naše šole, ki nam je 

zaželel vesel božič in vse dobro v letu, ki prihaja. 

Neja Podhostnik, 8. a 

 

ŠPORTNI DAN – PLES 
23. 12. 2015 je na šoli potekal športni dan. Na njem smo se učili nove plesne korake in 

se igrali plesne igre. Vse skupaj je vodila Plesna šola Samba. Na koncu plesnega dne 

smo predstavili naše plesne koreografije. Predstavila sta se nam tudi dva plesna para; 

Alex Forštnarič iz 8. a in Vita Bračko iz 7. a ter njuna soplesalca, prav tako pa tudi 

državni prvakinji v hip-hopu. Na plesnem dnevu smo se razgibali in se lepo imeli.  

Lia Gosak in Evita Kovačič, 7. a 
 

 
http://www.osmalecnik.si/plesni-dan-s-sambo/ (2. 2. 2016) 

 

 

 

 

 

http://www.osmalecnik.si/plesni-dan-s-sambo/
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PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU 
V četrtek, 4. 2. 2016, smo imeli proslavo ob kulturnem dnevu. Proslava se je dogajala 

v telovadnici šole. Na prireditvi so nastopali učenci naše šole, ki so uprizorili komedijo 

pisateljice Alenke Goljevšček Kermauner z naslovom Srečna, draga vas domača. 

Nastopil je tudi pevski zbor OŠ Malečnik in šolski bend. Predstavo so popestrili nekateri 

posamezniki iz naše šole. Nisa Miklavec iz 7. razreda nam je zaplesala balet, Deny 

Vogrin, učenec 6. razreda, nam je zaigral na harmoniko, Ana Gedl iz 7. razreda in Alex 

Forštnarič iz 8. a razreda pa sta nam zaplesala dunajski valček. Govor je imel tudi 

ravnatelj naše šole. Predstava se nam je zdela zabavna in poučna, saj smo izvedeli tudi 

nekaj o življenju Franceta Prešerna. Mislimo tudi, da je bilo lepo, da smo predstavo 

posvetili največjemu slovenskemu pesniku, ki je veliko prispeval k slovenski kulturi. 

Neja Podostnik, 8. a, Chiara Vujinić Šipek, 8. b in Klara Damiš, 7. a 
 

         
http://www.emka.si/img/product/2t_2012/povodni-moz3.jpg (15. 2. 2016)        http://www.radiokrka.com/portals/071440_175895_preeren.jpg (15. 2. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emka.si/img/product/2t_2012/povodni-moz3.jpg
http://www.radiokrka.com/portals/071440_175895_preeren.jpg
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PUST 
V torek, 9. februarja 2015, smo imeli v šoli pustno rajanje. V razredu smo se razdelili v 

5 skupin, kjer smo si razdelili tudi teme, ki so bile vezane na pustne običaje. Nato smo 

predstavili naše plakate. Osmošolci smo imeli predstavitve o pustovanju po svetu. 

Kasneje smo odšli tudi na sprehod po Malečniku. Naši najmlajši, učenci od 1. do 4. 

razreda, so v torek dopoldan rajali in se veselili s čarovnikom Gregorjem na Trgu Leona 

Štuklja.  

Amadeja Forštnarič, 8. a, Taja Kobale in Melisa Kranvogel, 7. a  

 
http://marmelina.si/wp-content/uploads/2011/02/Fotolia_24639010_Subscription_L-360x320.jpg (15. 3. 2016) 

 

PREDAVANJE MEDICINSKIH SESTER 
V torek, 9. 2. 2016, je bilo na šoli organizirano predavanje na različne zdravstvene 

teme. Prišle so diplomirane medicinske sestre iz Zdravstvenega doma dr. Adolfa 

Drolca, ki so predavale učencem od 6. do 9. razreda. 6. razred je imel predavanje na 

temo odraščanje, 7. razred na temo samopodoba, 8. o 

medsebojnih odnosih in 9. razred na temo spolnost. 

Medicinske sestre so nam predavale o tem, da moramo 

poslušati drug drugega in se spoštovati med seboj. 

Predavanje je bilo poučno, saj smo se naučili, da je za dobro 

komunikacijo potrebno poslušati in sodelovati pri 

pogovoru.  
http://blog.zdravstvena.info/wp-content/uploads/2013/04/medicinska-sestra-v-ambulanti-310x300.jpg (15. 3. 2016) 

 

Neja Podhostnik, 8. a in Chiara Vujinić Šipek, 8. b 
 

http://marmelina.si/wp-content/uploads/2011/02/Fotolia_24639010_Subscription_L-360x320.jpg
http://blog.zdravstvena.info/wp-content/uploads/2013/04/medicinska-sestra-v-ambulanti-310x300.jpg
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KULTURNI DAN 

V ponedeljek, 15. 2. 2016, je sedmi razred obiskal Rotovško knjižnico Maribor. Iz pred 

šole smo se odpravili ob 8.15 ter se z avtobusom odpeljali do knjižnice. Tam smo 

spoznali nekaj zanimivih stvari o pripravi knjig. Povedali so nam, da nastajajo tudi 

knjige iz kartona, ki imajo razne dodatke. Izdelujejo jih predvsem za mlajše, saj so 

navadne knjige bolj občutljive na vlago in jih je lažje raztrgati. Obstajajo tudi knjige iz 

blaga, da lahko otroci na njih zaspijo in knjige iz plastike, s katerimi se lahko igrajo 

tudi v bani. Ob koncu kulturnega dne je vsak učenec prejel knjigo Iskanje Eve avtorja 

Damjana Šinigoja. Knjiga pripoveduje o dečku, ki se odloči, da bo prepotoval pot od 

Švice do Slovenije sam, saj mu je oče prekrižal načrte, ker je on želel prepotovati Švico. 

Opozarja tudi na napake mladostnikov, kadar ne razmišljajo na posledice. Iz knjižnice 

smo se peš odpravili na zobozdravniški pregled. Po pregledu je lahko vsak pojedel svojo 

malico in nato smo se počasi odpravili na avtobusno postajo. Ker smo na postaji imeli 

veliko časa, smo si lahko šli kupit še vročo čokolado. V šolo smo prispeli ob 11.30, 

nekateri pa so lahko odšli domov kar z istim avtobusom. 

 

Ana Gedl in Anja Škof, 7. a 

 

 

 

 

 

 
 

OBISK UMETNOSTNE GALERIJE 

MARIBOR 
V četrtek, 18. februarja, smo učenci 7. a razreda obiskali mestno galerijo . Tam smo si 

ogledovali slike, ki so temeljile na posegu v javni in zasebni prostor. Reševali smo tudi 

naloge na to temo. Narisati smo morali naš zaseben prostor, v katerem se počutimo 

varno in nas obvaruje pred zunanjim svetom. 

Klara Damiš, 7. a 

http://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/mar

ibor_z_okolico/maribor/staro_mestno_jedro/rotovski

_trg/IMG_5481_maribor_rotovski_trg_big.jpg (15. 3. 

2016) 

 

http://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/maribor_z_okolico/maribor/staro_mestno_jedro/rotovski_trg/IMG_5481_maribor_rotovski_trg_big.jpg
http://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/maribor_z_okolico/maribor/staro_mestno_jedro/rotovski_trg/IMG_5481_maribor_rotovski_trg_big.jpg
http://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/maribor_z_okolico/maribor/staro_mestno_jedro/rotovski_trg/IMG_5481_maribor_rotovski_trg_big.jpg
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http://maribor-pohorje.si/images/temp/big/Umetnostna_galerija_Slovenia_Slovenija_Maribor_Pohorje_Natasa_Mlakar_14.jpg (15. 3. 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maribor-pohorje.si/images/temp/big/Umetnostna_galerija_Slovenia_Slovenija_Maribor_Pohorje_Natasa_Mlakar_14.jpg

