
 

DOSEŽKI in USPEHI UČENCEV,  

NA KATERE SMO BILI  ŠE POSEBEJ PONOSNI V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 

 

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE − PROTEUSOVO PRIZNANJE  

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 20 učencev, ki so dosegli zelo lepe rezultate. Na državno tekmovanje sta se 
uvrstila dva učenca in dosegla: 

MEGI TINEV, 9.A 

− državno tekmovanje – zlato Proteusovo priznanje 

BLAŽ KLEMENT, 9.B 

− državno tekmovanje – srebrno Proteusovo priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE − VEGOVO PRIZNANJE  

Šolsko tekmovanje iz matematike je potekalo za učence od 1. do 9. razreda. Udeležilo se ga je zelo veliko 
učencev, ki so dosegli kar 97 Vegovih priznanj.  

Na regijsko tekmovanje so se lahko uvrstili le učenci od 7. do 9. razreda. Teh je bilo 12. Najuspešnejši med njimi 
do dosegli: 

MEGI TINEV, 9.A 

− regijsko tekmovanje –  srebrno priznanje 

BLAŽ KLEMENT, 9.B 

− regijsko tekmovanje – srebrno priznanje 

JAKA MEGLIČ, 7.B 

− regijsko tekmovanje – srebrno priznanje 

NIKA BRUNEC, 7.A 

− regijsko tekmovanje –  srebrno priznanje 

Na državnem tekmovanju pa je učenec JAKA MEGLIČ iz 7. B razreda dosegel zlato priznanje. 

 

TEKMOVANJE IZ KEMIJE – PREGLOVO PRIZNANJE 

Šolskega tekmovanj iz kemije se je udeležilo 16 učencev 8. in 9. razreda. 4 učenci so dosegli dobre rezultate, kar 
je pomenilo, da so se uvrstili na državno tekmovanje, kje sta dva učenca bila še posebej uspešna: 

MEGI TINEV, 9.A 

− državno tekmovanje – srebrno Preglovo priznanje 

MIHAEL LEBAR, 8.B 

− državno tekmovanje – srebrno  Preglovo priznanje 

 



 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

Šolskega tekmovanja iz logike se je udeležilo 46 učencev od 6. do 9. razreda. 12 učencev je doseglo bronasta 
priznanja. Dvema učencema je uspela uvrstitev na državno tekmovanje. Tam je učenec 

JAKA MEGLIČ iz 7.B  razreda dosegel srebrno priznanje. 

 

TEKMOVANJE IZ FIZIKE – STEFANOVO PRIZNANJE 

Najuspešnejši štirje tekmovalci šolskega tekmovanja iz fizike so se udeležili regijskega tekmovanja iz fizike, kjer 
sta najuspešnejša dva dosegla: 

NINA KRPIČ, 8.C  

− regijsko tekmovanje – srebrno Stefanovo priznanje  

ROK LAJNŠČEK, 8.A 

− regijsko tekmovanje – srebrno Stefanovo priznanje  

 

TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE – CANKARJEVO PRIZNANJE 

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je potekalo za učence od 2. do 9. razreda. Udeležilo se ga je veliko 
učencev in kar 35 je doseglo bronasto priznanje. Učenci 8. in 9. razreda pa so se lahko udeležili regijskega 
tekmovanja, kjer je učenka  

TJAŠA MALOK iz 8.C razreda dosegla srebrno Cankarjevo priznanje. 

 

TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 

Šolskega tekmovanja iz nemščine se je udeležilo 5 učencev, ki se je učilo nemški jezik. Dva učenca sta dosegla 
bronasto priznanje ter se udeležila državnega tekmovanja in dosegla: 

MICHAELA HORVAT, 9.A 

− državno tekmovanje – zlato priznanje 

ERIK TOPLAK, 9.A 

− državno tekmovanje – srebrno priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 

Šolskega tekmovanja iz angleščine se je udeležilo 7 učencev 7. razreda, 8 učencev 8. razreda in 13 učencev 9. 
razreda. 18 učencev je doseglo bronasta priznanja, 7 pa se jih je uvrstilo na državno tekmovanje, kje so dosegli 
naslednje rezultate: 

ALEŠ IVANIČ, 8.A 

− državno tekmovanje – zlato priznanje 

LUCIJA KUHAR, 7.B 

− državno tekmovanje – srebrno priznanje 

KATARINA BUNDERLA, 7.B 

− državno tekmovanje – srebrno priznanje 

 



 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 

Šolskega zgodovinskega tekmovanja se je udeležilo 22 učencev 8. in 9. razreda. 6 učencev je dobilo bronasta 
priznanja, štirje učenci pa so se udeležili regijskega tekmovanja in dosegli: 

BLAŽ KLEMENT, 9.B 

− regijsko tekmovanje – srebrno priznanje 

NINA KRPIČ, 8. C  

− regijsko tekmovanje – srebrno priznanje 

TJAŠA MALOK, 8.C 

− regijsko tekmovanje – srebrno priznanje 

 

TEKMOVANJE IZ EKOLOGIJE – EKO KVIZ 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 14 ekip oz. 41 učencev. Dve skupini sta dosegli 1. mesto v regiji, kar je 

pomenilo, da se bomo udeležili državnega tekmovanja.  

Na državnem tekmovanju sta ekipi dosegli naslednje rezultate: 

1. mesto: ekipa v sestavi −Kaja Golob, 6. c, 
 −Ana Maučec, 7. a , 
 −Nina Krpič, 8. c. 

4.  mesto: ekipa v sestavi −Pia Zala Meden, 6. a,  
                                               −Jaka Meglič, 7. b, 
                                               −Tjaša Malok, 8. c. 

 

TEKMOVANJE IZ VESELE ŠOLE 

Letošnjega tekmovanja iz Vesele šole se je udeležilo 28 učencev od 4. do 9. razreda. Trije učenci so se glede na 
število točk uvrstili na državno tekmovanje in dosegli: 

JAKA MEGLIČ, 7.B 

− državno tekmovanje – srebrno priznanje 

EVA KLEMENT, 5.A 

− državno tekmovanje – srebrno priznanje 

ENEJ MEGLIČ, 4.A 

− državno tekmovanje – zlato priznanje 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAZISLOVALNE NALOGE 

Raziskovalno področje je na naši šoli zelo močno področje. V letošnjem šolskem letu so učenci pod vodstvom 
mentorjev izdelali 8 raziskovalnih nalog, ki so jih najprej predstavili na 22. regijskem tekmovanju mladih 
raziskovalcev Pomurja, najuspešnejši pa so se udeležili državnega tekmovanja mladih raziskovalcev. 

Tema:  
Problematika prometa v okolici OŠ I M. Sobota  

Avtorji: Marko Irgolič, Rok Lajnšček in Gregor Pojbič 
Mentorja: Darija Golob in Zlatko Mesarič 

       Dosežek: državno tekmovanje – srebrno priznanje 

Tema:  
Vpliv urejenosti kolesarskih površin na varnost kolesarjev v M. Soboti  

Avtorici: Karolina Pavlič in Tadeja Ifko 
Metorica: Martina Felkar 

       Dosežek: državno tekmovanje – srebrno priznanje 

Tema:  
Let žoge pri ravnem zgornjem servisu 

Avtorici: Nina Krpič in Tjaša Malok 
Mentorja: Davorin Čeleš in Slavko Buček 
Dosežek: državno tekmovanje – bronasto priznanje 

 
Tema:  

Vpliv razsvetljave na svetlobno onesnaževanje na področju Krajinskega parka Goričko 
Avtorja: Tilen Jurkovič, Jan Grah 
Mentor: Aleš Benko 

                                               Dosežek: državno tekmovanje – srebrno priznanje 

Tema:  
Količina jodida v nejodiranih soleh 

Avtorica: Megi Tinev 
Mentor: Aleš Benko 

                                               Dosežek: državno tekmovanje – srebrno priznanje 

Tema:  
Izbrane prekmurske ljudske pravljice 

Avtor: Blaž Klement 
Mentorica: Andreja Ošlaj 

                                               Dosežek: državno tekmovanje – bronasto priznanje 

Tema:  
Že zgodnje branje vpliva na šolski uspeh 

Avtorja: Žan Bratkovič, Karolina Voroš 
Mentorica: Milena Mohorko 

                                               Dosežek: regijsko tekmovanje − bronasto priznanje  
 
Tema:  

Mladi in prosti čas  
Avtorja: Ina Rojko, Lucija Kadiš in Dona Vinkovič 
Mentorici: Andreja Ošlaj in Sandra Horvat 
Dosežek: regijsko tekmovanje − srebrno priznanje  

 
 

 

 

 

 

 



 

LITERARNI NATEČAJI 

Učenci naše šole veliko ustvarjajo na različnih literarnih natečajih. Najvidnejši rezultati so naslednji: 

MEGI TINEV, 9.A 

− 1. mesto na natečaju − državni nivo: FRKOLINOVE NAGRADE  
− literarna nagrada – državni nivo: MOJA RODNA DOMOVINA 

NINA KRPIČ, 8. C  

− literarna nagrada na državni ravni ob dnevu človekovih pravic – PRAVICA DO VODE 

ZALA BAKAN, 7.C 

− literarna nagrada – državni nivo: GRADOVI KRALJA MATJAŽA 

 

MLADI PROSTOVOLJCI 

V šolskem letu 2013/14 so bili naši mladi prostovoljci zelo aktivni. Poleg šolskih obveznosti so opravljali tudi 

razna prostovoljna dela v Hiši Sadeži družbe in v okviru šole. Vsak mesec so se dobivali na sestankih, na katerih 

so načrtovali, se dogovarjali in analizirali delo na področju prostovoljstva. Velik poudarek pa so dajali 

medgeneracijskemu druženju. Skupaj so opravili 489 ur. Najuspešnejši med njimi so bili: 

1. Živa Špilak, 7.a 

2. Nika Brunec, 7.a 

3. Zala Šabjan, 7.b 

4. Lana Tivadar, 5.c 

 

EKO RAZRED 

Učenci in kolektiv OŠ I smo se že 13. leto potegovali za potrditev mednarodnega certifikata EKOŠOLA KOT 
NAČIN ŽIVLJENJA in osvojitev zelene zastave. Sodelovali smo na različnih natečajih na temo ekologija, 
očiščevalnih akcijah ter pridno zbirali papir, zamaške, tekstil, tonerje in kartuše ter s tem pomagali pri zbiranju 
denarja za šolski sklad. Zbrali smo:  

− 12,3 tone odpadnega papirja, 
− 150 kg baterij, 
− 340 kg tekstila v akciji ODPADNO JE UPORABNO,  
− 250 kg zamaškov. 

Ob Dnevu Zemlje so se naši učenci krajanom Murske Sobote predstavili s sodelovanjem v kulturnem programu 
na zaključni prireditvi Odpadno je uporabno, 29. marca pa so se nekateri člani krožka Mladi ekologi udeležili 
tradicionalne čistilne akcije Mestne občine Murska Sobota. 

Izbrali smo ekorazrede po triadah. Najuspešnejši so bili: 

− I. triada: 3.A z razredničarko Tanjo Kočar Vučko, 
− II. triada: 6.A z razredničarko Tatjano Car, 
− III. triada: 8.C z razredničarko Cvetko Šavel Kerman in 7. B z razredničarko Nevenko Novak Sušec. 


