28.6.201
9

Nastopajoči učenci OŠ Korena skupaj z zasedbo Trio Tenorjev in učenci OŠ Duplek, iz koncerta na gradu Vurberk.

20.6.201
9

NAVODILA ZA 5. ŠPORTNI DAN

18.6.201
9

OD 6. DO 8. RAZREDA
Datum: 19. 6. 2019
VSEBINA:
TENIS – TENIŠKO IGRIŠČE DUPLEK
PUSTOLOVSKI PARK VURBERK
1. SKUPINA: 7. r in 6. r, dekleta
2. SKUPINA: 8. r in 6. r, dečki

URNIK IN PROGRAM
Vsi učenci (1. in 2 skupina), se peljejo z enim avtobusom, po aktivnosti se skupini menjata.
TENIS
8.20 – 10.20
10.40 – 12.40

1. SKUPINA: 7. r in 6. r, dekleta
2. SKUPINA: 8. r in 6. r, dečki

Odhod avtobusa iz Korena ob 8.00 do Dupleka, tam odložijo 1. skupino, 2. skupino pa avtobus odpelje na Vurberk. Skupini se nato menjata.
Spremljevalci 1. skupine: Dejan Kramberger, Ana Ferlinc, Renata Rižner, Valentina Frajzman
PUSTOLOVSKI PARK VURBERK
8.30 – 10.30
10.30 – 12.30

2. SKUPINA: 8. r in 6. r, dečki
1. SKUPINA: 7. r in 6. r, dekleta

Odhod avtobusa iz Korene ob 8.00 do Dupleka, tam odložijo 1. skupino in se odpeljejo do Vurberka. Ob 10.20 sledi menjava skupin
Spremljevalci 2. skupine: Petra Dovar, Loresana Grabušnik, Štefka Ornik,. Peter Lešnik
MALICO učenci dobijo pred odhodom!
Obvezna je športna oprema! Učenci naj imajo s seboj nahrbtnik, rezervno majico, pijačo - vodo, šilt kapo, kremo za sončenje.
Organizator športnega dne: Renata Rižner
6.6.2019 Učenci naše šole so tekmovali na področnem prvenstvu v atletiki za osnovne šole. Tekmovanje je potekalo 3. 6. 2019 v Mariboru – Poljane.
Med mlajšim učenci sta se najbolje uvrstila GABRIJEL ŠABEDER , 4. mesto – vortex, in ROK VRBNJAK 4. mesto, 60 m - finale.
Med mlajšimi učenkami je NELI TURK osvojila 3. mesto in bronasto medaljo na 60 m – finale.
Pri starejših učencih sta se najbolje odrezala JURIJ BEBER, zmaga in zlato odličje na 60 m – finale, in PASCAL ŠABEDER, 7. mesto – vortex.
IVANA GRABUŠNIK je v isti disciplini – vortex bila deveta.
Pri štafetnih tekih, 4 x 100 m, smo za las zgrešili odličja. Dekleta so bila 5., fantje pa 4.
Na državno prvenstvo v atletiki za učence osnovnih šol so se po rezultatu uvrstili:

Jurij Beber , 60 m – starejši učenci, 7.44 s
Neli Turk, 60 m – mlajše učenke, 8.78 s
Gabrijel Šabeder, vortex – mlajši učenci, 53. 40 m
Tekmovanje je potekalo v Žalcu, 5. 6. 2019.
Jurij Beber je z osebnim rekordom in rekordom naše šole, 7.38 s, v finalu zasedel odlično 4. mesto.
ČESTITAMO!

3.6.2019 Zaključna ekskurzija 9. razred

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE

27.5.201
9

Učenka osmega razreda Katja Senekovič, je na državnem tekmovanju iz matematike osvojila srebrno priznanje.
Iskrene čestitke.

17.5.201
9

13.5.201
9

ZBIRALNA AKCIJA
Ta teden od 13. 5. 2019 do 20. 5. 2019 med 7.00 in 9.00 ter 13.00 in 16.00 na pobudo KO RK Korena poteka zbiralna akcija. Zbirali bomo
uporabna oblačila in obutev, učila, zvezke, igrače, posteljnino, brisače in otroško opremo. Oblačila naj bodo čista in nosljiva, za oblačila, ki jih
želite oddati, ne zahtevamo potrdila iz čistilnice. Zbirno mesto bo v šoli Korena (stari vrtec) ob že zgoraj omenjenem času.
Prosimo, da donacije prinesete v delovnem času.
Zahvaljujemo se vsem krajanom, za donacije.

4.4.2019
BREZ GLUTENA
V sredo, 20. 3. 2019 smo se zaposleni v vrtcu in OŠ Korena ter OŠ Duplek udeležili zanimivega in poučnega usposabljanja o pripravi
brezglutenske medicinsko indicirane diete, ki ga je pripravilo Društvo Celiac v OŠ Duplek.
V uvodu nas je pozdravil predsednik Društva Celiac, g. Goran Makar.
Ga. Marjetka Kreševec, živilska tehnologinja, pa nam je predstavila celiakijo, pomen in zakonitosti brezglutenske diete za bolnike s celiakijo,
kakšne so posledice ob neupoštevanju 100% brezglutenske diete, kako brati deklaracije in izbirati živila, ter kaj vse je potrebno postoriti v
kuhinji, da se izognete možnim kontaminacijam z glutenom.
Nadaljevali smo s kuharsko delavnico, ki jo je izvedla ga. Maja Piskernik. Sledila je razlaga izvedbe posameznih receptov. Pripravilo se je 6 jedi,
ki so se ob zaključku degustirale.

2.4.2019

ORGANIZIRANO LETOVANJE V PUNATU NA OTOKU KRKU ZA VAŠE OTROKE!
(RKS-OZ Maribor od leta 1955 organizira letovanje predšolskih in šolskih otrok v Punatu)
OTROCI IMAJO NA LETOVANJU NA MORJU MED POLETNIMI POČITNICAMI BOGAT SPREMLJEVALNI PROGRAM, 24 URNO
VARSTVO USPOSOBLJENIH VZGOJITELJEV IN ZDRAVNIŠKO OSKRBO.
Ugodna mediteranska klima v Punatu blagodejno vpliva na zdravje in krepi imunski sistem otrok, da so bolj zdravi v jesenskem in zimskem času,

ko se obolevnost poveča. Bivanje v Punatu je še posebej primerno za otroke z:
- pogostimi obolenji dihal in drugimi respiratornimi boleznimi,
- okvarami lokomotornega aparata,
- alergičnimi obolenji.
Koristno pa je za vse otroke, saj bogat program omogoča različne oblike KAKOVOSTNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA na morju, v
družbi sovrstnikov, pri čemer otroci pridobijo:
-večjo odpornost,
-znanja za bivanje in sodelovanje v skupini,
-večjo samostojnost in s tem tudi krepijo svojo samozavest,
KAR JE DOBRA POPOTNICA ZA ŽIVLJENJE!
V kolikor želite vašemu otroku omogočiti letovanje, z otrokom obiščite njegovega zdravnika.
Sofinanciranje letovanja otrok je omogočeno s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije, če na zdravstveno letovanje otroka napoti njegov
osebni zdravnik. Letovanje otrok lahko sofinancirajo tudi lokalne skupnosti (Mestna občina Maribor in 11 sosednjih občin).Več informacij o tem
boste prejeli ob prijavi otroka na letovanje.
V RKS-OZ Maribor načrtujemo letovanje šolskih otrok v Punatu v času II.,III.,IV., in V. izmene med 07.7. in 16.8.2019!
Datume posameznih izmen in več informacij najdete na naši spletni strani: www.rkmb-drustvo.si. Lahko pa nam pišite oziroma nas pokličite!
26.3.201 Spoštovani starši
9
V torek, 2. 4. 2019, vas ob 17. uri vabimo vas na predavanje dr. Mitje Muršiča, diplomiranega socialnega pedagoga, z naslovom »Partnerstvo
šole in staršev pri omejevanju medvrstniškega nasilja«.
Predavatelj je zaposlen na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor ter med strokovnjaki zelo dejaven na
področju reševanja problematike nasilja med mladimi.
Po predavanju Vas vabimo, da se udeležite govorilnih ur.
20.3.201 V okviru Mednarodnega festivalskega leta »Igraj se z mano« je letos že dvanajstič tradicionalno potekal Bodi umetnik - Mednarodni likovni
9
natečaj »Igraj se z mano«
Učenci so z likovnimi deli sodelovali na temo: NAŠA DEDIŠČINA: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNJOST
Likovno delo učencev Tamare Beber 8.r in Pascala Šabeder 8.r, je bilo izbrano in razstavljeno v
Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec 6. marca 2019.
Čestitke za čudovita likovna dela Tamari in Pascalu, kot tudi Issi Rebernik in Mihu Bezjak.

DELAVNICE »NE NASILJU IN DROGAM« ZA 7., 8. IN 9.RAZRED

7.3.2019
Datum izvedbe: sreda, 20. 3. 2019
Izvaja: Janez Pravdič

7. in 8. razred od 8. 20 do 9.05 - vsebina »NE NASILJU«
9. razred od 9.10 do 9.55 – vsebina – »NE DROGAM«
25.2.201
9

OBVESTILO- KULTURNI DAN
V četrtek, 28.2.2019, si bodo učenci in učenke (6.-9.razred) ogledali predstavo Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa v SNG Maribor. Odhod
avtobusa izpred dvorane v Koreni je ob 10.30. Odhod iz Maribora je predvidoma ob 13.10. Prevoz v šolo bo organiziran kasneje. Učenci naj
bodo na svoji postaji ob 9.40. Malica bo kot običajno, kosil ne bo.
Prevoz in vstopnina bosta obračunana na položnici.
Lepo pozdravljeni, Petra Dovar

25.2.201
9

PODROČNO PRVENSTVO OŠ MARIBORA IN OKOLICE V ALPSKEM SMUČANJU IN
DESKANJU NA SNEGU
12. 2. 2019 je na Mariborskem Pohorju, na snežnem stadionu, potekalo področno prvenstvo OŠ v veleslalomu. Za našo šolo so tekmovali: MAI
CVETKO (6.r), LIJA MUMLAK, ROK VRBNJAK 7.r), MATIC CVETKO (8.r) in JURIJ BEBER (9.r).
Naši učenci so tudi tokrat dobro zastopali našo šolo.
LIJA MUMLAK je v kategoriji deklic 2006/07 od 43 tekmovalk dosegla odlično 5.MESTO in prejela priznanje.
13. 2. 2019 je prav tako na snežnem stadionu potekalo področno tekmovanje v deskanju na snegu. Tekmovali so učenci OŠ Maribora in
okolice. Za našo šolo je tekmoval PASCAL ŠABEDER (8.R) in se med 27 tekmovalci kotegorije letnik 2006, 2005 in 2004 uvrstil na odlično

5.MESTO. Prijel je priznanje!
Pascal se je uvrstil na državno prvenstvo!
Čestitamo vsem tekmovalcem!
Rezultati: DESKANJE, VELESLALOM, SKUPNO DEČKI, SKUPNO DEKLICE
Učiteljica športa: Renata Rižner

12.2.201 Zahvala vsem nastopajočim, staršem in delavcem šole za uspešno izvedeno prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku.
9

6.2.2019

6.2.2019

Navodila za uporabo aplikacije eFollowr

3.2.2018

ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Datum: torek, 5. 2. 2019
Vsebina: drsanje s pohodom (od 6. do 9. r), plavanje s pohodom (od 6. do 9. r), smučanje in deskanje (od 6. do 9. r), sankanje (od 4. do 9. r).
Kraj:
Drsanje in pohod: LEDNA DVORANA TABOR, PIRAMIDA
Plavanje z animacijo: KOPALIŠČE PRISTAN, PIRAMIDA
Smučanje, deskanje: MARIBORSKO POHORJE
Sankanje s pohodom: MARIBORSKO POHORJE
URNIK IN ZADOLŽITVE:
DRSANJE S POHODOM NA PIRAMIDO,
Zjutraj pridejo učenci s prvim avtobusom!
7.15 - odhod iz Korene.
8.00 do 9.30 - drsanje
10.00 - pohod od Ledne dvorane na Piramido ali okoli treh ribnikov.
12.00 - odhod avtobusa izpred akvarija.
Malico imajo učenci pred drsanjem!
Učitelji spremljevalci jo vzamejo v šoli pred odhodom.
Cena:
vstopnina: 2.50 €
izposoja drsalk: 2.50 €
(plača se po položnici!)
Obvezna oprema:
- za drsanje: rokavice!
- za pohod: nahrbtnik, športna obutev, rezervna majica, pijača (VODA!) lahko tudi sendvič.

PLAVANJE
Zjutraj pridejo učenci s prvim avtobusom!
7.15 - odhod avtobusa iz Korene
7.45 - 9.15 – pohod na Piramido
9.30 do 11.00 – plavanje
12.00 - odhod avtobusa
Cena: 3.20 € (plača se po položnici)
Malica: učitelji vzamejo malico v šoli pred odhodom.
Obvezna oprema:
-nahrbtnik, kopalke, brisača, lahko tudi plavalna očala, pijača (VODA!), lahko tudi sendvič. Za pohod: primerna športna oprema, voda.
SMUČANJE IN DESKANJE: MARIBORSKO POHORJE:
8.00 - odhod kombija iz Korene do Pohorske vzpenjače.
9.00 do 13.00 - smučanje in deskanje.
13.10 - odhod avtobusa od Pohorske vzpenjače.
13.45 - povratek v Koreno.
Cena smučarske karte: 11 € (plača se po položnici).
Učenci dobijo malico pred pričetkom aktivnosti. S seboj lahko imajo nekaj denarja za čaj in prigrizek (hot dog ali drugo)
Obvezna oprema: čelada, rokavice, izpravna smučarska in deskarska oprema.
SANKANJE IN POHOD: MRIBORSKO POHORJE
Aktivnost traja od 9.00 do 12.30.
Razredniki in spremljevalci 4. in 5. razreda naredijo urnik sankanja in pohoda.
Učenci lahko imajo s seboj svoje sanke, nekaj je tudi šolskih.
Lopate, bobi in krožniki za na sneg so prepovedani!
Obvezna oprema: zimska nepremočljiva oblačila in obutev, rokavice.
Malica: učitelji vzamejo malico v šoli pred odhodom.
Organizator športnega dne: Renata Rižner

28.1.201
9

Dragi starši bodočih prvošolčkov!
Vabimo vas na starševski večer z naslovom
MOJ OTROK BO ŠOLAR
v četrtek, 14. februarja 2019 ob 17.30 uri
v prostorih Svetovalnega centra Maribor,
Lavričeva ulica 5.
Na srečanju bomo govorili o otrokovi zrelosti in pripravljenosti za vstop v šolo in sicer na telesnem, psihosocialnem in kognitivnem področju.
Govorili bomo o pomenu razvijanja samostojnosti in vlogi staršev pri tem, upoštevanju in postavljanju pravil v družini ter o vzpodbujanju otroka
za pripravo na branje, pisanje in matematiko.
Srečanje bo vodila mag. Alenka Zupančič Danko, prof. def. iz Svetovalnega centra Maribor.
Več informacij lahko dobite na telefonu 02 23 49 700 ali na spletni strani http://www.svet-center-mb.si

23.1.201 DELAVNICA O PUBERTETI
9
V sklopu projekta Ljubezen in spolnost, ki ga izvajajo študentje Medicinske fakultete v Mariboru, se bodo učenci 5. in 6. razreda v torek, 29. 1.
2019, na šoli udeležili delavnice na temo odraščanja in pubertete. Delavnica traja dve šolski uri in je zasnovana kot pogovor, v katerem lahko
učenci aktivno sodelujejo s svojimi vprašanji.
21.1.201
9

OŠ KORENA
VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV V 1. RAZRED
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Vpisovanje bo potekala v OŠ Korena v pisarni pedagoginje
(1. nadstropje) v:
- TOREK, 5. 2.2019, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
- SREDO, 6. 2. 2019, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure.
Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

15.1.201
9

7.1.2019 Spoštovani starši.
V torek 8. 1. 2019 bodo govorilne ure ob 17.00, kot je že ustaljena praksa.
Dekleta OŠ Korena 3. na šolskem tekmovanju v nogometu

26.11.20
18

Pet pogumnih učenk OŠ Korena se je v ponedeljek 26.11.2018 podalo na njihovo prvo šolsko tekmovanje v nogometu, ki je potekalo v športni
dvorani DRAŠ v Mariboru. Dekleta so odigrala tri srečanja. V uvodni tekmi proti OŠ Kungota so naša dekleta doživela poraz (2:5), oba gola za
Koreno je prispevala Suzana Horvat. Že v naslednji tekmi so Korenčanke z borbeno in odločno igro premagale vrstnice iz OŠ Hoče. Za zmago z
rezultatom 2:0 sta zadeli vratarka Ivana Grabušnik in Urša Knuplež. Tretja tekma proti OŠ Starše se je končala z remijem (0:0). Dekleta OŠ so
tako z 1 zmago, 1 remijem, 1 porazom in z osvojenimi 4 točkami osvojile končno 3. mesto. Zmaga je pripadla OŠ Kungota (6 točk), drugo mesto
OŠ Hoče (6).
Pokal in medalje za 3. mesto so OŠ Korena priigrale: Ivana Grabušnik (vratarka), Lija Mumlek, Maja Vrbnjak, Suzana Horvat, in Urša
Knuplež.
Mentor: Dejan Kramberger

19.11.20
18

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

15.11.20
18

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 16. novembra, bo potekal tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo sestavljen iz domačega kruha, masla, medu, mleka in jabolka. S tem
zajtrkom obeležujemo Dan slovenske hrane in tako spodbujamo prehranjevanje s hrano iz lokalnega okolja, zato so tudi vsa živila od domačih oz.
lokalnih proizvajalcev.
Posladkali se bomo še z medenjaki, ki so jih spekli učenci 6. razreda pod vodstvom učiteljice Nataše Naraglav Turk.
Ob 10. uri se bomo zbrali v jedilnici, kjer bomo ob spremljavi Lukasovih frajtonarjev zapeli pesem Čebelar. V tem času nas bo obiskal gospod
Jože Wute, ki nam bo predstavil čebelarsko društvo Pobrežje. Prireditve se bo udeležil tudi župan gospod Mitja Horvat.
Zajtrk se bo izvajal v jedilnici in sicer po naslednjem vrstnem redu:



1., 2., 3. razred ob 8.15
4. in 5. razred ob 8.30



6., 7., 8. in 9. razred ob 8.00
Želim vam dober tek!

Malica bo potekala po ustaljenem urniku v glavnem odmoru, prestavljena je le za razredno stopnjo – ob 9.40.
Simona Podrepšek
12.11.20 Spoštovani,
18
Čebelarska zveza Slovenije nadaljuje z aktivnostmi v okviru medenega zajtrka in se intenzivno pripravlja tudi na letošnjo izvedbo. Za vztrajno
delo in predstavitev čebele in njenega pomena otrokom z akcijo nadaljujemo tudi v tem letu in sicer bo tudi tokrat potekala v okviru
Tradicionalnega slovenskega zajtrka in sicer tretji petek v novembru, to je 16. novembra 2018.
8.11.201 Spoštovani starši učencev 8. in 9. razreda!
8
Vljudno vabljeni, da skupaj z vašim otrokom obiščete Karierni sejem – Sejem poklicev in izobraževanja v Mariboru, ki bo 14. novembra 2018, v
Športni dvorani »Lukna Maribor« (med 8.00 in 18.00). Sejem je namenjen informiranju mladih iz osnovnih in srednjih šol iz Maribora in iz
drugih krajev v Podravju.
V četrtek 29. 11. 2018, ob 16. 30 uri se prav tako lahko udeležite Dneva odrtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino in otroke. Ob istem
času odpirajo svoja vrata različna slovenska podjetja, dodatne informacije lahko pridobite pri:
Ana Lučka Pirnat:ana.lucka.pirnat@gzs.si
Andreja Abram: andreja.abram@gzs.si

6.11.201 Vsem staršem učencev OŠ Korena
8
OBVESTILO
Obveščamo vas, da v mesecu novembru začenjamo s spremenjeno organizacijo pouka s katero omogočamo učencem več časa za kosilo. Učenci
bodo imeli dva petnajstminutna odmora in sicer ob 11.50-12.05 in 12.50-13.05.
Čas za malico ostaja enak, le odmor je krajši za pet minut (od 9.05-9.25 razredni pouk in od 9.55-10.15 predmetni pouk).
Začetek v OPB (podaljšano bivanje) je pet minut prej in sicer od 11.50 dalje, OPB se zaključi ob 16.00.
Šolski prevozi v šolo in iz šole se zaradi spremenjene organizacije pouka ne spremenijo.

Podrobna organizacija pouka bo objavljena na spletni strani šole.
V mesecu novembru spreminjamo tudi evidentiranje koriščenja malice in kosila. Učenci bodo prejeli obeske s katerimi se prijavijo k obroku. V
primeru, da učenec obesek izgubi, lahko naročite novega v tajništvu, strošek je 5,00€. Obesek se po zaključku osnovnega šolanja vrne razredniku.
Predlagamo, da se učenci pravočasno odjavijo v primeru ko ne bodo imeli kosila ali malice (osebno v tajništvu, ali po telefonu, ali po elektronski
pošti) med 7.00-8.00, v nasprotnem primeru se bo obrok zaračunal. Prosimo vas, da svojega otroka opozorite na pravila evidentiranja, predvsem
na pravočasno odjavljanje. Prav tako opozorite svojega otroka, da brez obeska ne bo možno koristiti malice ali kosila. S pravili evidentiranja
koriščenja obrokov na šoli bomo učence obvestili pri razrednih urah.

Darko Rebernik, ravnatelj
26.10.20
18

Projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA
V letošnjem šolskem letu se naša šola prvič pridružuje mednarodnemu projektu Naša mala knjižnica, ki je namenjen spodbujanju branja in
spoznavanju drugih kultur. V projektu sodelujejo šole iz 6 evropskih držav: Slovenije, Poljske, Hrvaške, Litve, Latvije in
Estonije. Razredničarka 1. razreda in šolska knjižničarka projekt izvajata z učenci 1. razreda, druženja ob knjigi so popestrena s
številnimi zanimivimi aktivnostmi, mladi bralci rešujejo naloge v Ustvarjalniku, sodelovali bodo pri izmenjavi književnega junaka z učenci iz
druge šole, pomagali pri urejanju čarobnega bralnega kotička, sodelovali pri Bralnem vlakcu…
O dogajanju v projektu vas bomo redno obveščali na spletni strani šole pod zavihkom Knjižnica.
Foto utrinek iz prvega srečanja mladih bralcev Naše male knjižnice:

21.10.20 OBVESTILO
18
Spoštovani starši otrok, ki se vozijo na šolski relaciji Korena-Žikarce in obratno
Obveščam vas, da bo s ponedeljkom, 22. 10. 2018, šolske prevoze na zgoraj navedeni relaciji opravljal g.Damiš in ne več Marprom.
Zjutraj bo prevoz iz izhodiščne postaje prva vožnja ob 7.00 in druga vožnja ob 7.40. Odhod iz šole bo ob 14.00 in
14.50.
1.vožnja zjutraj 2.vožnja zjutraj 1.vožnja popoldan 2.vožnja popoldan
Postaja
Dvorana Korena 7.00
7.40
14.00
14.50
Šabeder
7.02
7.42
14.02
14.52
Štiftar
7.03
7.43
14.03
14.53
Slanič
7.05
7.45
14.05
14.55
Poharič
7.06
7.46
14.06
14.56
RC Slanič
7.09
7.49
14.09
14.59
Ilec
7.13
7.53
14.13
15.03
Žižek
7.16
15.06
Koenen
7.18
15.08
Most
7.20
15.10
Dvorana Korena 7.25
7.55
-

Čas po postajah je okviren in so možne razlike do +- 5 minut, razen začetne postaje, kjer je začetna ura konstantna.
O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obveščali.
Lep pozdrav.
Darko Rebernik, ravnatelj

16.10.20 V sredo 17.10.2018 bo na sporedu v oddaji TeleM na TVS2 in na televiziji Maribor ob 18.10. prispevek o zbiranju OEEO v katerem nastopajo
18
učenci OŠ Korena. Vsem želimo prijeten ogled.
15.10.20 2. ŠPORTNI DAN – KROS
18
DATUM: TOREK, 16. 10. 2018
VSEBINA: kros, dodatne vsebine
KRAJ: okolica šole, telovadnica, šolsko igrišče
URNIK IN ZADOLŽITVE:
Učenci pridejo v šolo kot običajno.
Pričetek športnih aktivnosti:
PRED IN PO KROSU 4., 5. razred: telovadnica – športne igre
8.30
6.R : 7.R/F igrišče – nogomet
6.R : 7.R/D telovadnica – med štirimi ognji
10.00
8.R : 9.R/F igrišče – nogomet
8.R : 9.R/ D telovadnica - odbojka
MALICA:
9.15 4., 5. R
9.30 6., 7. R
9.45 8., 9. R
ŠTART KROSA
9.30
1. R (1 krog)
9.40
2. R, dečki (1 krog)
9.50
2. R, deklice (1 krog)
10.00
3. R, dečki (1 krog)
10.10
3. R, deklice (1 krog)
10.20
4. R, dečki (2 kroga)

10.30
10.40
10.50
11.00
11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00
12.10

4. R, deklice (2 kroga)
5. R, dečki (2 kroga)
5. R, deklice (2 kroga)
6. R, dečki (2 kroga)
6. R, deklice (3 kroge)
7. R, dečki (3 kroge)
7. R, deklice (3 kroge)
8. R, dečki (3 kroge)
8. R, deklice (3. kroge)
9. R, dečki (3 kroge)
9. R, deklice (3 kroge)

PODELITEV PRIZNANJ PO TRIADAH!
URNIK ŠPORTNIH IGER:
9.00 IN PO KROSU 4., 5. razred: telovadnica – športne igre
8.30
6.R : 7.R/F, igrišče – nogomet
8.30
8.R : 9.R/D, pred dvorano – badminton (dvojice)
8.30
6.R : 7.R/D, telovadnica – med štirimi ognji
10.00
8.R : 9.R/F, igrišče – nogomet
10.00
8.R : 9.R/D, telovadnica – odbojka
10.00
6.R : 7.R/D, pred dvorano – badminton (dvojice)
ZADOLŽITVE
- v telovadnici so zadolženi razredniki in spremljevalci (4., 5. razred)
- šolsko igrišče: sodnik nogometne igre – Dejan Kramberger
- telovadnica: sodnik odbojke – Štefka Ornik
- telovadnica: sodnik igre med štirimi ognji – Petra Dovar
- pred dvorano: sodnik badmintona - Katja Senekovič
KROS:
ŠTARTER: Renata Rižner
POMOČNIKI NA CILJU IN STARTU: Valentina Frajzman, Luka Šmid
PISANJE DIPLOM: Peter Lešnik

VAROVANJE PROGE: Vanese Škornik, Jasmina Križan Murko, Darinka Mulasmanovič, Anica Toplak, učenci, ki so opravičeni športa.
Po progi se učitelji in učenci postavijo v razdalji 30M in skrbijo za varnost med tekmovanjem.
Za red in disciplino ter varnost učencev, ki čakajo na tekmovanje skrbita Dejan Kramberger in Primož Kramberger.
Pripravila:
Renata Rižner
2.10.201
8

Akcija zbiranja majhnih elektronskih naprav, sijalk in baterij
Akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljevanju OEEO) bo potekala od ponedeljka 8. oktobra 2018. Zadnji dan
zbiranja odpadne OEEO je četrtek 25. oktobra in zaključek akcije v petek 26. oktobra 2018 z objavo rezultatov na Radiu City. Akcija bo
potekala v sklopu prvega Mednarodnega dneva E-odpadkov, ki bo 13. oktobra 2018.
Pri zbiranju velikih gospodinjskih aparatov lahko starši in vsi občani, peljete na zbirni center, kjer oddate zbrano OEEO za določeno šolo.
- na zbirni center Gorenja Surovine d.o.o., Lahova ulica 40, 2000 Maribor (vhod pri Snagi). Center bo odprt od ponedeljka do petka od 8.00
do 18.00 ure in v soboto od 8.00 do 13.00 ure.
- v poseben mobilni zbiralnik, ki bo v ponedeljek 15.10. 2018 od 7.00 do 15.00 stal na parkirišču dvorane boste prav tako lahko pripeljali
električne aparate in si ga ogledali.
- v tajništvo oddajte seznam oddane OEEO zaradi lažjega beleženja.
Koordinator akcije
Lešnik Peter

24.9.201
8

MNOŽIČEN TEK OTROK
Atletska zveza Slovenije je tudi letos organizirala množično akcijo, s katero spodbuja otroke k atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o
pomenu zdravega načina življenja. Gre za najbolj množičen tek otrok v Sloveniji – Začni mlad, tekmuj pošteno, ki se mu je lani pridružilo več
kot 17.000 otrok iz celotne Slovenije.

Na naši šoli so učenci tekli 200 m v sklopu rednega pouka (pri urah športa). Dogodek je namenjen promociji športa, teka in gibanja. Tek na
različnih razdaljah je priporočljiva naravna oblika gibanja, ki krepi vztrajnost. Človek tako ohranja celostno psihofizično zdravje. Učence smo
spodbudili, da se preizkusijo v teku, saj naj bi prav pozitivna izkušnja prispevala k njihovemu vključevanju v šport.
Učiteljica športa: Renata Rižner
24.9.201
8

Osnovna šola Korena prejela naziv Kulturna šola
To je naziv, ki ga JSKD (Javni sklad za kulturne dejavnosti RS) podeljuje osnovnim šolam, ki:
- izkazujejo razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih kulturnih področjih
(OŠ Korena ga izkazuje na področju glasbe, kulturne dediščine, plesa, likovne umetnosti in
računalništva),
- v kulturno delovanje vključujejo večje število učencev in učiteljev,
- redno prirejajo kulturne dogodke namenjene učencem, širši lokalni javnosti in
- katerih šolske skupine sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na različnih
področjih kulture.
Osnovna šola Korena je v petek, 21. 9. 2018, prejela naziv KULTURNA ŠOLA. Naziv smo prejeli za obdobje pet let. Hkrati smo prejeli tudi
zastavo in priznanje. Priznanje je dokaz, da veliko in kvalitetno delamo na področju kulture. Naziv Kulturna šola bomo nosili s ponosom, saj
spadamo v krog tistih malih šol, ki se izkazujejo z nadpovprečno kulturno dejavnostjo.
Darinka Mulaosmanović, koordinatorica kulturnih dejavnosti na šoli
18.9.201 1. ŠPORTNI DAN PLANINSKI IZLET
8
DATUM: 20. 9. 2018
VSEBINA:
PLANINSKI POHOD NA POHORJE za učence od 4. do 9. razreda

URNIK ZA UČENCE 4. IN 5. RAZREDA:
7.20 zbor učencev pred dvorano.
7.30 odhod avtobusa iz Korene.
8.00 prihod do spodnje postaje Pohorske vzpenjače. Učencem se pred pohodom razdeli malica.
8.10 pohod do koče LUKA (s krajšimi vmesnimi postanki in daljšim postankom za malico na trikotni jasi).
11.00 spust v dolino.
12.00 odhod avtobusov izpred sp. postaje Pohorske vzpenjače.
12.45 predviden prihod v Koreno.
URNIK ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA:
7.20 zbor učencev pred dvorano.
7.30 odhod avtobusov iz Korene.
8.00 prihod do spodnje postaje Pohorske vzpenjače. Učencem se pred pohodom razdeli malica.
8.10 start pohoda do zgornje postaje Pohorske vzpenjače, hotel Bellevue (s krajšimi vmesnimi postanki in daljšim postankom za malico pri
koči Luka).
11.45 vožnja v dolino z gondolo.
12.10 odhod avtobusov izpred sp. postaje Pohorske vzpenjače.
12.45 predviden prihod v Koreno.
MALICA: učenci dobijo malico pred pohodom. Postanek za malico imajo učenci 4. in 5. razreda na trikotni jasi, učenci od 6. do 9. razreda pa pri
koči Luka (daljši postanek). Učenci naj imajo s seboj še kakšen sendvič in vodo.
CENA ENOSMERNE VOŽNJE Z GONDOLO JE 2€. UČENCI NAJ IMAJO S SABO!
POMEMBNO!
Učenci naj bodo za pohod primerno obuti in oblečeni (pohodni čevlji, primerna pohodna oblačila). S seboj naj imajo nahrbtnik, vodo, malico,
rezervno majico, toplo oblačilo, vrečko za odpadke ter kremo (stik ali sprej) proti klopom (lahko pa se namažejo že doma).
Spremljevalci morajo poskrbeti za red in disciplino, ter za varnost na pohodu.
Učence opozarjajo na spoštljiv odnos do narave:
- V NARAVI NE ODMETAVAJMO ODPADKOV!
- KRIČANJE V NARAVI SE NE SKLADA Z NJENO TIHOTNO LEPOTO!

- NE TRGAJMO CVETJA, NE LOMIMO VEJ!
- BODIMO PRIJAZNI Z LJUDMI, KI JIH BOMO SREČALI!

V koliko učenci ta dan ne gredo v šolo na kosilo, ga morajo pravočasno odpovedati!

Organizator športnega dne:
Renata Rižner

10.9.201 Vsem staršem učencev Osnovne šole Korena
8
Vabimo vas na skupni roditeljski sestanek, ki bo v TOREK, 11. 9. 2018, ob 18.00 v večnamenskem prostoru OŠ Korena.
Predlog dnevnega reda:
1.Pozdrav ravnatelja
2. Razširjen program –predstavitev novosti
3.Aktualne zadeve
4.Razno
Pričakujemo vašo prisotnost. Le z vašim sodelovanjem lahko delamo dobro.
S spoštovanjem.

Ravnatelj OŠ Korena:
Darko Rebernik
29.8.201 Spoštovani starši učencev OŠ Korena, spoštovani starši prvošolcev!
8

Še nekaj dni nas loči od začetka novega šolskega leta. V ponedeljek, 3. septembra 2018, se ob 9.00 vsi učenci zberejo pred glavnim vhodom v
šolo. S seboj ni potrebno imeti šolskih potrebščin, le pisalo in beležko ter nekaj v kar bodo lahko vložili učbenike (najboljše nahrbtnik), ki jih
bodo ta dan prejeli.
Malice in kosila prvi dan ne bo. V torek bo že malica in kosilo, učenci bodo imeli pouk po urniku, ki ga bodo prejeli v ponedeljek.
Šolski prevoz : v ponedeljek je odhod v šolo iz začetnih postaj ob 8.15, domov pa ob 11.15 s postaje pri kulturnem domu. V torek je avtobusni
šolski prevoz enak kot lansko šolsko leto (urnik prevozov je na spletni strani šole).
Drage prvošolke in prvošolci!
Z veseljem vas skupaj z vašimi starši pričakujemo prvi dan šolskega leta 2018/2019, to je v ponedeljek, 3. 9. 2018, ob 9.00. Zberete se pred
glavnim vhodom, nato bo sledil svečani sprejem. Za prevoz poskrbite starši.
Preživite zadnje počitniške dneve čimbolj sproščeno.
Darko Rebernik, ravnatelj
27.6.201
8

Zaključna prireditev s posebnim gostom vrhunskim gimnastičarjem Alenom Dimicom.

30.5.201 ČESTITAMO!
8
Prisrčno čestitamo IVANI GRABUŠNIK, učenki 8. razreda, ki je na državnem tekmovanju iz matematike osvojila SREBRO.
Veliko uspeha še naprej!
30.5.201
8

PLANINSKI IZLET 2. JUNIJA 2018 NA KLEMENČO JAMO (1208 m)
Zapeljali se bomo v Logarsko dolino. Naš planinski pohod bomo začeli pred Domom planincev. Planinska pot vodi skozi gozd na
Klemnči jami se pogled odpre na okoliške gore. V bližini Klemenče jame je najdebelejši macesen v Sloveniji.
ZBOR PRI KULTURNI DVORANI OB 7. 15 uri
Vrnitev v Koreno okrog 19. 20 ure
Hoja: 3 ure zložne hoje.
Oprema: visoki čevlji, rezervna oblačila, kapa, rokavice, podloga za sedenje.
Hrana in pijača: iz nahrbtnika (3-4 sendviče, 1l tekočine) in na koči.
Seboj vzemi sadje, vodo, vrečko za smeti, dnevnik…
Prispevek: 20 €
Mami in očetu pomagaj pripraviti nahrbtnik.
Prijave pri tvoji učiteljici do torka 29. 5. 2018, prijavo potrdite s plačilom na TRR društva do četrtka 31. 5. 2018, zaradi lažje
organizacije izleta in zaradi tega, ker nekateri starši po izletu ne poravnajo stroškov izleta.
Uradne ure: vsak torek od 14.00 do 16.00 ure in petek od 17.00 do 19.00 ure.
Marija Baškarad planinska vodnica PD Ptuj in mentorica planinskih skupin Anica Toplak
Informacije 040 770-720
Plačilo preko banka neta
NAMEN učenčevo ime in priimek
IBAN SI56 0420 2000 0493 764
BIC KBMASI2XXXX
REFERENCA SI00 24032018
Upoštevajte rok prijave!! Na avtobusu je omejeno število mest.

30.5.201
8

Spoštovani starši!
Vabimo vas na informativni roditeljski sestanek za šolske novince, ki bo v torek, 5. 6. 2018, ob 17. uri v učilnici 1. razreda na
OŠ Korena.
Na sestanku bomo predstavili pomembnejše informacije o organizaciji dela v 1. razredu in odgovorili na Vaša vprašanja.

ŠPORTNI DAN – KROS

10.5.201
8
DATUM: PONEDELJEK, 14. 5. 2018
VSEBINA: kros, dodatne vsebine
KRAJ: okolica šole, telovadnica, šolsko igrišče
URNIK IN ZADOLŽITVE:
Učenci pridejo v šolo kot običajno.
ŠTART KROSA
8.30
8.40
8.50
9.00
9.10
9.20
9.30
9.40
9.50
10.00
10.10
10.20
10.30
10.40
10.50
11.00
11.10
MALICA:
1., 2., 3. R
4., 5. R
6., 7. R
8., 9. R

1. R, dečki (1 krog)
1. R, deklice (1 krog)
2. R, dečki (1 krog)
2. R, deklice (1 krog)
3. R, dečki (1 krog)
3. R, deklice (1 krog)
4.R, dečki (2 kroga)
4. R, deklice (2 kroga)
5. R, deklice in dečki (2 kroga)
6. R, dečki(2 kroga)
6. R, deklice (2 kroga)
7. R, dečki (3 kroge)
7. R, deklice (3 kroge)
8. R, dečki (3 kroge)
8. R, deklice (3 kroge)
9. R, dečki (3. kroge)
9. R, deklice (3 kroge)

po krosu
po krosu
pred krosom
pred krosom

PODELITEV PRIZNANJ PO TRIADAH!
URNIK ŠPORTNIH IGER:

V telovadnici poskrbijo razredniki – med dvema ali štirimi ognji, štafetne igre
ŠOLSKO IGRIŠČE:
8.30
6.r : 7.r, dečki nogomet,
8.30
6.r : 7.r, deklice odbojka, badminton
9.00
8.r : 9.r, dečki nogomet
9.00
8.r : 9.r, deklice, odbojka na pesku, badminton
V PRIMERU DEŽJA KROS ODPADE IN JE POUK!
Pripravila:
Renata Rižner

25.4.201 Obveščamo vas, da bomo v četrtek, 3. maja 2018, pričeli zbirati prijave za letovanje otrok v VIRC Poreč, na Domu Miloša Zidanška na
8
Pohorju in v Marburgu.
Prijavnice, napotki in pogoji bodo konec tega tedna objavljeni na naši spletni strani www.zpm-mb.si, dobili jih boste lahko tudi na osnovnih
šolah v Mariboru in okoliških občinah.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico (če imate stalno bivališče v Mestni občini Maribor in želite uveljavljati subvencionirano letovanje, obvezno
priložite tudi kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku) lahko pošljete:
- po POŠTI na naslov ZPM Maribor, Razlagova ulica 16, 2000 Maribor,
- SKENIRANO (ustrezne kvalitete, ne upoštevajo se fotografirani dokumenti!) po e-pošti letovanja@zpm-mb.si ali
- po FAX-u na št. 02 229-69-20.
Od 3. maja lahko prijavnico (skupaj s kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku, če želite koristiti subvencionirano letovanje in imate stalno
bivališče v občini Maribor) med 8. in 16. uro osebno oddate v INFODUM-u v pritličju ZPM Maribor.
Obvestilo o prijavi in položnico za plačilo izračunanega stroška letovanja VAM BOMO POSLALI PO POŠTI.
Če želite prijavo urediti osebno in izračunan strošek letovanja poravnati z gotovino ali plačilno kartico, lahko to naredite v času URADNIH UR
v Referatu za letovanja OD 7. MAJA 2018 naprej in sicer:

- v PONEDELJEK od 9. do 13. ure in od 14. do 17. ure ter
- v SREDO od 9. do 13. ure in od 14. do 17. ure.
Starši/prijavitelji otrok IZ DRUGIH OBČIN (če nimate stalnega bivališča v MO Maribor), KI ŽELITE UVELJAVLJATI
REGRESIRANO PLAČILO LETOVANJA, oddate prijavo z ustreznimi dokazili (kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku)
izključno pri svetovalnih delavcih oz. pedagogih NA OSNOVNIH ŠOLAH NA OBMOČJU OBČINE, KJER IMATE STALNO
BIVALIŠČE oz. NA MESTU, KI GA V TA NAMEN DOLOČI VAŠA OBČINA.
Otroke, ki so upravičeni do zdravstvenega letovanja, zdravniki s celotnega območja ZZZS - OE Maribor (območja upravnih enot Maribor,
Ruše, Pesnica, Ptuj, Slovenska Bistrica, Lenart in Ormož) že napotujejo na zdravstveno letovanje in se naj starši z otroki, ki pogosteje obolevajo
ali imajo določene zdravstvene indikacije, čim prej oglasijo pri otrokovem osebnem zdravniku, saj je število omejeno. Starši pa ob tem otroka
prijavijo na letovanje z našo prijavnico.
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest v posamezni izmeni.
Subvencioniranje je možno do porabe namenskih sredstev po občinah in do porabe odobrenih zdravstvenih predlogov.
Kopiranje dokumentov na ZPM Maribor ni možno!
23.4.201
8

9. SREČANJE GO-CAR-GO
2018
bo potekalo
v torek, 15. maja 2018, s pričetkom ob 8.30 v
Šolskem centru Ptuj, Volkmerjeva cesta 19.

Od srede, 16. 5. 2017, do petka, 18. 5. 2018, bodo »ekstramobili« na ogled v nakupovalnem centru Qlandija na Ptuju.
Vabljeni k ogledu srečanja in razstave!
17.4.201
8

PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE, OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM IN SREDNJE
ŠOLE
četrtek, 19. 4.2018, športni park Tabor, Maribor
V četrtek, 19.4.2018 peljem nekaj učencev naše šole na šolski ekipni kros, ki bo potekal v športnem parku Tabor v Mariboru.
Iz Korene gremo ob 10.30, predviden povratek v Koreno je ob 14.30. Za učence bo organizirana malica. S seboj naj imajo športno opremo in
vodo.

Starši ste vabljeni, da pridete navijat in vzpodbujat svojega otroka.
Moja kontaktna številka: 040735918
URNIK TEKMOVANJA, KATEGORIJE in PROGE
11.20 - kulturni program
11.30 - *predšolski otroci in 1. razred devetletke; 500 m
11.35 - *učenci, letnik 2010; 500 m
11.40 - *učenke, letnik 2010; 500 m
11.45 - *učenci, letnik 2009; 500 m
11.50 - *učenke, letnik 2009; 500 m
11.55 - *učenci, letnik 2008; 500 m
12.00 - *učenke, letnik 2008; 500 m
12.10 - učenci OŠPP, letnik 2002 in mlajši; 1000 m
12.10 - učenke OŠPP, letnik 2002 in mlajše; 1000 m
12.15 - kulturni program
12.20 - učenci, letnik 2007; 1000 m
12.30 - učenke, letnik 2007; 1000 m
12.40 - učenci, letnik 2006; 1000 m
12.50 - učenke, letnik 2006; 1000 m
13.00 - učenci, letnik 2005; 1000 m
13.10 - učenke, letnik 2005; 1000 m
13.20 - učenci, letnik 2004; 1500 m
13.30 - učenke, letnik 2004; 1000 m
13.40 - učenke, letnik 2003; 1000 m
13.50 - učenci, letnik 2003; 1500 m
14.00 - kulturni program
14.30 - razglasitev ekipnih dosežkov
Učiteljica športa: Renata Rižner
16.4.201
Informacije o vpisu v srednje šole in stanje prijav najdete tukaj.
8
16.4.201 V četrtek, 19. 4. 2018, bodo za učence 5., 7. In 9. razreda izvedene 90 - minutne delavnice z naslednjo vsebino:
8
5. razred – Ne bodi ovčka na internetu
7. razred – Družabna omrežja in zaščita zasebnosti na spletu
9. razred - Sem pametnejši od mobilnega telefona

Delavnice izvajajo strokovnjaki Safe.si - Točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje.
28.3.201
8

Rdeči križ Slovenije vabi na letovanje v Punat
Spletno stran in informacije najdete tukaj. Dodatna pojasnila najdete tukaj.

26.3.201 Foto utrinki s prijetnega sobotnega izleta na Hum pri Žalcu, ki so se ga udeležili učenci OŠ Korena.
8

Eva je prejela bronasto značko PZ Slovenije za osvojenih 8 izletov v knjižici Mladi planinec. Prav tako je prejemnica srebrne značke za
osvojenih 16 izletov! Eva iskrene čestitke!
Mentorica: Anica Toplak
9.2.2018

VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV V 1. RAZRED
ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Vpisovanje bo potekalo v OŠ Korena v pisarni pedagoginje
(1. nadstropje) v:
- SREDO, 21. 2.2017, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
- ČETRTEK, 22. 2. 2017, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
Pedagoginja:
Jasmina Križan Murko
Ravnatelj:
Darko Rebernik
9.2.2018

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE
IN STARŠE MARIBOR, Maribor, Lavričeva ulica 5
==============================================================
Dragi starši bodočih prvošolčkov!
Vabimo vas na starševski večer z naslovom
MOJ OTROK BO ŠOLAR
v četrtek, 15. februarja 2018 ob 17.00 uri
v prostorih Svetovalnega centra Maribor,
Lavričeva ulica 5.
Na srečanju bomo govorili o otrokovi zrelosti in pripravljenosti za vstop v šolo in sicer na telesnem, psihosocialnem in kognitivnem področju.
Govorili bomo o pomenu razvijanja samostojnosti in vlogi staršev pri tem, upoštevanju in postavljanju pravil v družini ter o vzpodbujanju otroka
za pripravo na branje, pisanje in matematiko.
Srečanje bo vodila mag. Alenka Zupančič Danko, prof. def. iz Svetovalnega centra Maribor.

Več informacij lahko dobite na telefonu 02 23 49 700 ali na spletni strani http://www.svet-center-mb.si
9.2.2018 Učenci 9. razreda!
Rokovnik za prijavo in izvedbo vpisa v 1. letnik programov poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2018/2019 najdete tukaj.
23.1.201
8

ZIMSKI ŠPORTNI DAN
V torek, 30. 1. 2018 bomo izvedli zimski športni dan za učence od 1. do 9. razreda.

Kraj: ROGLA
Vsebina:
- sankanje s pohodom (za učence od 1. do 9. razreda)
- smučanje in deskanje (za učence od 6. do 9. razreda)
- tek na smučeh in igre na snegu (za učence od 6. do 9. razreda)
URNIK IN POMEMBNA NAVODILA:
7.15 - odhod avtobusov iz Korene.
13.00 - odhod z Rogle.
14.30 - predviden povratek v Koreno.
Šolski avtobus vozi zjutraj po običajnem voznem redu. Ob povratku bodo organizirani šolski avtobusi za vse učence! Lahko pa po otroke
pridejo tudi starši.
Jutranje varstvo je kot običajno, prav tako podaljšano bivanje!
Učenci dobijo šolsko malico pred pričetkom aktivnosti. S seboj naj imajo še malico iz nahrbtnika in pijačo. Prav tako lahko imajo nekaj denarja
za čaj in prigrizek (hot dog ali drugo).
Ker se pozno vračamo, ta dan učenci v šoli ne bodo imeli kosila!
SANKANJE IN POHOD:
Aktivnost traja od 9.00 do 12.30.
Razredniki in spremljevalci od 1. do 9. razreda naredijo urnik sankanja in pohoda.
Učenci lahko imajo s seboj svoje sanke, nekaj je tudi šolskih.
Lopate, bobi in krožniki za na sneg niso dovoljeni!
Obvezna oprema: zimska nepremočljiva oblačila in obutev, rokavice.
SMUČANJE IN DESKANJE:
Aktivnost traja od 9.00 do 12.30.
Smučajo in deskajo samo na urejenih smučarskih progah!
Obvezna oprema: čelada, smučarska/deskarska oblačila, rokavice, izpravna smučarska/ deskarska oprema.

Cena karte za smučanje/deskanja: 9€.
TEK NA SMUČEH, AKTIVNOSTI NA SNEGU:
Aktivnost traja od 9.00 do 12.30.
Obvezna oprema: zimska nepremočljiva oblačila in obutev, rokavice.
Cena izposoje kompleta za tek na smučeh: 9€
Organizatorica športnega dne: Renata Rižner
18.1.201
8

Planinski izlet v soboto 20. januarja 2018
na Lovrenška jezera
Z avtobusom se bomo odpeljali do Rogle, od koder se bomo povzpeli do Lovrenških jezer. Od Lovrenških jezer se bomo vrnili do koče na Pesku,
kjer se bodo otroci lahko sankali.
Zbor POŠTA KORENA. 7. uri
Odhod avtobusa v soboto ob 7. 15 uri POŠTA KORENA.
Vrnitev ob 16.45 POŠTA KORENA.
Hoja: približno 4 ure zložne hoje.
Oprema: visoki čevlji, rezervna oblačila (nogavice, pulover, rokavice, kapa, šal, bunda,…), lahko tudi sanke ali lopato za sankanje.
Hrana in pijača: iz nahrbtnika.
Seboj vzemi sadje, čaj, vrečko za smeti in podlogo za sedenje.
Strošek izleta: 10 € lahko poravnate v pisarni društva na blagajni ali pa na TRR: SI56 0420 2000 0493 764, Nova KBM d.d. Sklic naj bo
datum izleta (20.1.2018) in priimek otroka.
Članstvo od lani traja od dneva včlanitve do 31. 1. 2018.
Članarina za leto 2018 P + O znaša 7 €. Novi člani morajo podpisati pristopno izjavo in jo oddati na društvu.
Splet: www.pdptuj.si , elektronska pošta: pisarna@pdptuj.si; tel. (02) 777 15 11
DŠ: 10459936, TRR : SI56 0420 2000 0493 764, Nova KBM
Uradne ure: torek od 14. do 16. ure, petek od 17. do 19. ure
Mami in očetu pomagaj pripraviti nahrbtnik.
NE POZABI na DNEVNIK MLADI PLANINEC, ter veliko dobre volje.
Veselim se srečanja s teboj.

Izlet v primeru slabega vremena odpade.
Prijave do torka, 16. 1. 2018, pri svoji mentorici na šoli
12.1.201 Pomembno obvestilo!
7
Spoštovani starši. V šoli se še vedno pojavljajo uši. Za boljše počutje vseh otrok Vas prosimo, da otrokom pregledate lasišče in ob pojavu uši
ustrezno ukrepate.
Kako ravnati v primeru uši najdtete tukaj.
19.12.20 V petek, 22. 12. 2017 je zadnji dan pouka v letu 2017.
17
Zjutraj je šolski prevoz po ustaljenem voznem redu.
Organizirano bo jutranje varstvo, malica in kosilo ter podaljšano bivanje.
Ob 9.30 vas vabimo v večnamenski prostor šole na prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Po proslavi imajo učenci novoletno zabavo v svojih matičnih učilnicah.
Odhod domov bo ob 12.30 s postaje pred kulturnim domom.
Lepe praznike in srečno, zdravo in uspešno 2018!
Darko Rebernik, ravnatelj
15.12.20
17

PRAVLJIČNI DECEMBER V ŠOLSKI KNJIŽNICI
V pravljičnem decembru učenci podaljšanega bivanja obiščejo šolsko knjižnico, kjer najprej prisluhnejo božični pravljici, nato pa skupaj s
knjižničarko in učiteljico v prijetnem vzdušju tudi ustvarjajo.
Prvo srečanje v decembru 2017 – učenci so prisluhnili pravljici Medvedkova božična noč ter okrasili pravljično drevo z zvezdami želja. Šolska
knjižnica je zažarela v čarobnem siju.

Drugo srečanje – mladi obiskovalci knjižnice so poslušali pravljico Božično drevo, nato so izdelali še pisane praznične ptičke, ki so čudovito
popestrile knjižnične prostore.

11.12.20 Na vurberku obiskali palčke
17

S tradicionalnim palčkovanjem so tudi otroci iz vrtca Korena vstopili v praznični december ter obiskali grajsko poslopje na Vurberku kjer živijo
palčki.
Celoten članek.
24.11.20
17

PLANINSKI IZLET NA ČRNO JEZERO 1196 nmv
25. november 2017
Črno jezero je prav zares črno! Voda v njem je sicer kristalno čista, vendar se na dnu jezera kopičijo organski odpadki rastlin in živali ter
ustvarjajo debelo plast temnega mulja, ki daje jezeru značilno barvo. Nahaja se na močvirnatem področju sredi pohorskega gozda in predstavlja
prijetno izletniško točko, do katere iz smeri Doma na Osankarici vodi simpatična pot preko lesenih brvi. Območje jezera je zavarovano kot
naravni spomenik.
ZBOR pred Pošto v Koreni ob 8.15
Vrnitev ob 15. 45 uri v Koreno
Hoja: okrog 3 ure zložne hoje.
Oprema: visoki čevlji, rezervna oblačila, kapa, rokavice, podloga za sedenje.
Hrana in pijača: iz nahrbtnika (2-3 sendviče, 1l tekočine), topel čaj na koči.
Seboj vzemi sadje, vodo, vrečko za smeti,…
Prispevek: 10€
Mami in očetu pomagaj pripraviti nahrbtnik.
Ne pozabi na dnevnik Mladi planinec!
Veselim se srečanja s teboj !
Prijave pri učiteljici do srede. 22. 11. 2017
Anica Toplak
Informacije 040/770-720
Plačilo preko banka neta
NAMEN učenčevo ime in priimek
IBAN SI56 0420 2000 0493 764
BIC KBMASI2XXXX
REFERENCA SI00 25112017
Upoštevajte rok prijave!! Na avtobusu je omejeno število mest.

16.1.201
7

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 17. novembra, bomo imeli tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo sestavljen iz domačega kruha, masla, medu, mleka in jabolka. S tem
zajtrkom obeležujemo Dan slovenske hrane in tako spodbujamo prehranjevanje s hrano iz lokalnega okolja, zato so tudi vsa živila od domačih oz.

lokalnih proizvajalcev.
Posladkali se bomo še z medenjaki, ki so jih spekli učenci 5. in 6. razreda pod vodstvom učiteljice Nataše Naraglav Turk.
Obiskal pa nas bo tudi čebelar gospod Jože Wute, ki nam bo predstavil čebelarsko društvo Pobrežje.
Zajtrk se bo izvajal v jedilnici in sicer po naslednjem vrstnem redu:



1., 2., 3., 4. in 5. razred ob 8.30
6., 7., 8. in 9. razred ob 8.15
Želim vam dober tek!

Malica bo potekala po ustaljenem urniku v glavnem odmoru, prestavljena je le za razredno stopnjo – ob 9.40.
Simona Podrepšek
26.10.20 Dragi učenec!
17
Odločitev, kateri poklic izbrati, je zelo težka. Zato je potrebno poiskati čim več informacij, ki ti bodo pomagale, da se boš lažje odločil.
Vabimo te, da se nam pridružiš na TRŽNICI POKLICEV, ki bo v torek, 7. 11. 2017, v Kulturnem domu Zgornja Korena.
Prireditev bo potekala od 17. do 19. ure, predstavile se bodo srednje šole iz Podravske regije.
Vljudno vabljeni tudi starši.
11.10.20 V petek, 6. oktobra je v okvirju projekta “Otroci tečejo” potekal tradicionalni Množični tek otrok po celi Sloveniji. Letos se je tej akciji
17
pridružila tudi naša šola. Tekli so učenci I. triade, dan prej pa tudi otroci iz vrtca.
Atletska zveza Slovenije je tudi letos pripravila množično akcijo s katero spodbuja otroke k atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o
pomenu zdravega načina življenja. Najbolj množičnemu tek otrok v Sloveniji se je pridružilo več kot 17.000 najmlajših iz celotne Slovenije.
Otroke po celi Sloveniji so spremljali znani slovenski atleti, Marije Šestak (slovenska rekorderka v troskoku), najboljši šprinter Luka Janežič,
Martina Ratej in Robert Renne ter drugi.
Tekmovalni duh, vzpodbujanje, zadovoljsto, borbenost, veseli in nasmejani obrazi naših otrok, vse to je zaznamovalo tek na naši šoli.
ČESTITKE VSEM TEKAČEM!
Učiteljica športa: Renata Rižner

ŠPORTNI DAN: PLANINSKI POHOD – ŽAVCARJEV VRH (915 m)

6.10.201
7
DATUM: četrtek, 12.10.2017
URNIK:

Učenci pridejo v šolo s prvim šolskim avtobusom! Zberemo se pred dvorano!
7.30
8.30
9.45
12.00
12.45

odhod iz Korene
štart pohoda - Srednje (smer Bresternica - Šober)
predviden prihod do koče, kjer bo ena ura počitka
odhod avtobusa
predviden povratek v Koreno

Učenci dobijo malico pred odhodom!

ŠOLSKI AVTOBUS:
Avtobusi bodo vozili po ustaljenem voznem redu.
OPREMA ZA POHOD:
Oprema za izlet je pohodniška. Učenci naj imajo s seboj nahrbtnik, primerno obutev in oblačila, rezervno majico (obvezno!), topla oblačila,
vodo(!!!). Hrana in pijača iz nahrbtnika po lastni želji (brez sladkarij in slanih prigrizkov!)
Učenci, ki v šoli ne bodo imeli kosila ga morajo pravočasno odjaviti!
5.10.201 OBVESTILO!
7
Atletska zveza Slovenije pripravlja množično akcijo, s katero spodbuja otroke k atletskim korakom in želi ozavestiti o pomenu zdravega načina
življenja. Gre za najbolj množičen tek otrok v Sloveniji.
Letos se bo tej akciji pridružila tudi naša šola.
Tek bo v petek, 6. oktobra 2017. Na ta dan bodo otroci prve triade v sklopu rednega pouka tekli 100 oz. 200 metrov. To sta tudi uradni
disciplini, ki sta vedno na programu največjih mednarodnih atletskih tekmovanj (Olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva).
Dogodek organizira Atletska zveza Slovenije, sodeloval bo tudi Zavod za šport RS Planica, vrhunski slovenski športniki in pomembne slovenske
osebnosti. Vse tekoče informacije o dogodku bodo predstavljene tudi na spletni strani www.slovenska-atletika.si.
Lep športni pozdrav!

Učiteljica športa: Renata Rižner

28.9.201 V šolskem letu 2017/2018 je imenovana zdravnica naše šole
7
Milica Teohareva-Trstenjak, dr. med., spec. pediater
Dispanzer za šolske otroke in mladino, Vošnjakova ul. 2/4, 2000 Maribor
29.8.201 PRVI ŠOLSKI DAN
7
V petek, 1. 9. 2017, se začne šolsko leto 2017/2018. Učenci pridejo v šolo ob 9.00 in se zberejo pred glavnim vhodom, kjer bo svečani sprejem
prvošolcev. Malica bo za vse učence od 10.30 do 11.00 v šolski jedilnici.
Šolski prevoz v šolo bo organiziran ob 8.30 z vseh postaj. Prvi šolski dan bomo končali ob 12.00, ko je tudi odhod domov izpred gasilskega
doma.
Učenci naj s seboj prinesejo šolske torbe in/ali ključe garderobne omarice, saj bodo prejeli učbenike za to šolsko leto.

V ponedeljek, 4. 9. 2017, bo pouk potekal po urniku, ki ga boste prejeli v petek (prvi dan pouka). Ta dan boste prejeli vsa navodila za uspešen
skok v novo šolsko leto.
V ponedeljek, 4. 9. 2017, bo organizirano jutranje varstvo v učilnici prvega razreda od 6.20-8.20. Popoldan od 11.55-16.05 bo organizirano tudi
podaljšano bivanje v učilnicah prve triade.
VABILO PRVOŠOLKAM, PRVOŠOLCEM!
Vabimo Vas, da se skupaj s svojimi starši v petek, 1. 9. 2017, ob 9. uri zberete pred glavnim šolskim vhodom, kjer boste na svečani način prvič
uradno prestopili šolski prag. Vas pričakujemo. Spoštovani starši hvala za zaupanje.
Srečno!
Darko Rebernik, ravnatelj
21.6.201 Spoštovani starši!
7
Še nekaj dni in končano bo šolsko leto 2016/2017. In kako ga bomo končali na naši šoli?
22. 6. 2016, četrtek
Zaključek bo ob 18. uri v Kulturnem domu Korena. Poglejte vabilo, ki vam ga je prinesel vaš otrok. Vabljeni.
23. 6. 2017,petek
Začetek pouka: 8.20.
Prihod v šolo: prevoz po ustaljenem urniku.
Jutranje varstvo: kot običajno po ustaljenem urniku.
Malica: po ustaljenem urniku.
Kosilo: se začne ob 11.00 do 12.00; če otrok ne bo imel v petek kosila, ga odjavite v četrtek v tajništvu (02 6300650).
Odhod: Arriva in Marprom po ustaljenem urniku, Prevozništvo Damiš od 12.00 dalje (če bo potrebno bo peljal večkrat); prosimo, da razredniku
do četrtka sporočite kdaj bo vaš otrok odšel domov-tudi v primeru, da boste prišli po otroka v lastni režiji (lahko že ob 11.00, ko se konča uradni
del).
Podaljšano bivanje: po ustaljenem urniku; prosimo, da razredniku do četrtka sporočite, če bo vaš otrok v podaljšanjem bivanju.
Ob 9.00 bomo imeli proslavo ob dnevu državnosti (šolski radio), nato bo sledila podelitev spričeval in priznanj v razredu ter zabava v razredu do
11.45.
Vam in vašemu otroku želimo lepe sončne počitnice in obilo prijetnih skupnih igrivih uric v krogu družine. Uživajte! Ponovno se vidimo v šoli 1.
9. 2017 ob 9. uri.

Darko Rebernik, ravnatelj

16.6.201
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Športni dan
PONEDELJEK, 19. 6. 2017, BO ŠPORTNI DAN

ORIENTACIJA
"PO OPISANI POTI"
POMEMBNO OBVESTILO:
Šolski avtobus in kombi vozita kot običajno.
NAVODILA:

Razredniki sestavijo ekipe za pohod:
4. rezred - 2 ekipi
5. razred - 3 ekipe
6. razred - 4 ekipe
7. razred - 4 ekipe
8. razred - 3 ekipe
Člane ekip sestavijo razredniki in jih vpišejo v tekmovalni karton.
Med pohodom bo za vse razrede SEDEM postaj.
Ekipe se morajo javiti na vsaki od teh. Šele, ko so na postaji zbrani vsi člani ekipe, začno z reševanjem nalog in z nadaljevanjem poti do
naslednje kontrolne točke. Upošteva se tudi čas od štarta do prihoda v cilj. Štart in cilj sta na šolskem igrišču.
Tik pred štartom dobijo ekipe opis poti po kateri pridejo do posameznik točk. Prav tako dobijo tekmovalne kartončke, kamor se učitelji na
kontrolnih točkah podpišejo.
Zberemo se na šolskem igrišču ob 8.20 .
Razredniki razdelijo malico učencem pred odhodom. Učenci naj imajo s sabo nahrbtnik in pijačo ter primerno športno opremo.
Štart 1. skupine je ob 8.45.
Seznam ekip in kdaj katera ekipa štarta bo visel ob štartnem mestu. Za to poskrbi Peter Lešnik. Ekipa, ki je na vrsti za štart, vstopi v štartni
prostor minuto pred štartom, kjer se preveri prisotnost vseh članov in podeli tekmovalni list z opisom poti in kontrolni karton. Člani ekipe
pozorno preberejo navodila, vprašajo, če je karkoli nejasno in ob znaku štarterja krenejo na pot.
Učenci, ki čakajo na štart, igrajo nogomet, odbojko na mivki, badminton ali v senci počakajo.

5.6.2017

19.5.201 Spoštovani,
7
Inštitut za računalništvo (http://cs.feri.um.si/), Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru v letu 2017
organizira Poletno šolo računalništva za učence in dijake. V kolikor bo dovolj zanimanja bomo izvedli naslednje delavnice iz računalništva in
informacijskih tehnologij:
1.

Pingvinček – za SŠ

2.

Z malino nad komunikacije – za SŠ

3.

Programiranje za dekleta – za SŠ

4.

Moja prva Android igra – za OŠ

Delavnice bomo izvedli od 28. 8. 2017 do 31. 8. 2017. Če želite prejemati novice o Poletni šoli računalništva izpolnite spletni obrazec
https://goo.gl/forms/zu2pq3TxRGjWkvQj2 .
Več o poletni šoli najdete na https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2017/, kjer bo 15. maja odprta spletna prijava na
Poletno šolo računalništva.
Predstojnik Inštituta za računalništvo
red. prof. dr. Marjan Mernik
5.5.2017 Na državno tekmovanje iz matematike sta se uvrstili dve učenki naše šole in sicer Ivana Grabušnik, učenka 7. razreda, ker je dosegla 90,6 %
možnih točk in Špela Bezjak, učenka 9. Razreda, ker je dosegla 85,4 % možnih točk. Na državnem tekmovanju sta obe osvojili SREBRO.
Č E S T I T A M O!
3.5.2017 Pozdravljeni,
V zvezi z obvestilom Komunale Slovenske gorice vas obveščamo, da bo od danes 3. 5. 2017 do 10. 5. 2017, popolna zapora ceste v naselju M.
Zimica. Šolski avtobusi bodo vozili od postajališča M. Zimica Korošec ob 6:30 uri in 7:22 uri po obvozni cesti skozi Sp. Duplek do V. Zimice in
naprej do OŠ Korena. Spremenjen vozni red je v priponki.
Hvala za razumevanje.
Vozni red.
18.4.201
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Planinski izlet z vlakom, v soboto, 22. aprila 2017 na Boč
Z vlakom se bomo odpeljali do Poljčan, od koder se bomo povzpeli do planinskega doma na Boču. Nato mogoče še na vrh ter na razgledni stolp,
od koder si bomo lahko ogledali razgled.
Zbor na železniški postaji Ptuj ob 6.20 uri
Odhod vlaka v soboto ob 6.41 uri z železniške postaje Ptuj.
Vrnitev ob 16.09 uri na železniško postajo Ptuj.
Hoja: približno 4 ure zložne hoje.
Oprema: visoki čevlji, rezervna oblačila (nogavice, pulover, rokavice, kapa, anorak,…)
Hrana in pijača: iz nahrbtnika.

Seboj vzemi sadje, čaj, vrečko za smeti in podlogo za sedenje.
Strošek izleta: 7€ lahko poravnate v pisarni društva na blagajni ali pa na TRR( Sklic: ime in priimek otroka;22.4.2017-Boč)
Splet: www.pdptuj.si , elektronska pošta: pisarna@pdptuj.si; tel. (02) 777 15 11
DŠ: 10459936, TRR : SI56 0420 2000 0493 764, Nova KBM
Uradne ure: torek od 14. do 16. ure, petek od 17. do 19. ure
Mami in očetu pomagaj pripraviti nahrbtnik.
NE POZABI na DNEVNIK MLADI PLANINEC, ter veliko dobre volje.
Veselim se srečanja s teboj.
Izlet v primeru slabega vremena odpade.
Prijave do srede, 19. 4. 2017, pri svoji mentorici, v društveni pisarni ali glavnemu vodniku
Info. doroteja.bokavsek@gmail.com, 064 107 300, Doroteja Bokavšek, planinska vodnica
Obvestilo o spremembi pri izvajanju linij na območju občine Duplek

12.4.201
7

Obveščamo vas, da bo zaradi gradbenih del na območju M.Zimica prišlo do spremembe pri izvajanju linij. Zaradi zapore ceste bo prišlo do
obvoza vseh linij na relaciji Zg.Duplek-Zg.Korena Dvoršak-Selce.
Postajališče M.ZIMICA NE BO V UPORABI od 18.04.2017 do 22.04.2017.
Potnikom iz tega postajališča se bo omogočil prevoz iz postajališča Zg. Duplek 145 K
Zaradi obvoza se bodo spremenili vsi časi odhodov oz. časi voženj vseh linij iz/v Koreno.
Podrobne informacije dobite na spletu (www.arriva.si) ali na informacijah (tel.:090 74 11).
M.Zimica (Korošec)
Zg.Duplek 145 K(obvoz)
V.Zimica
Zimica K
Zg.Korena Hrastnik
Zg.Korena Dvoršak

06:30
06:31
06:50
06:54
06:56
06:57

ODHOD
07:22
07:23
07:43
07:47
07:49
07:50

POVRATEK

Zg.Korena Dvoršak
Zg.Korena Hrastnik
Zimica K
V.Zimica
Zg.Duplek 145 K (obvoz)
M.Zimica Korošec)

13:00
13:01
13:03
13:07
13:27
13:28

14:50
14:51
14:53
14:57
15:17
15:18
3. ŠPORTNI DAN - KROS

11.4.201
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DATUM: SREDA, 12. 4. 2017
VSEBINA: kros, dodatne vsebine
KRAJ: okolica šole, telovadnica, šolsko igrišče
URNIK IN ZADOLŽITVE:
Učenci pridejo v šolo kot običajno.
Pričetek športnih aktivnosti:
PO KROSU 1., 2. razred: telovadnica – ŠTAFETNE IGRE
PO KROSU 4., 5. razred: telovadnica – ŠPORTNE IGRE
8.30
6., 7. razred: igrišče – ŠPORTNE IGRE
10.00
8., 9. razred: igrišče – ŠPORTNE IGRE
MALICA:
8.45 1., 2., 3. R
9.15 4., 5. R
9.30 6., 7. R
9.45 8., 9. R
ŠTART KROSA
9.30
1. R (1 krog)
9.40
2. R, deklice (1 krog)
9.50
2. R, dečki (1 krog)
10.00
3. R, deklice (1 krog)
10.10
3. R, dečki (1 krog)
10.20
4. R, deklice in dečki (2 kroga)
10.30
5. R, deklice (2 kroga)
10.40
5. R, dečki (2 kroga)
10.50
6. R, deklice (2 kroga)
11.00
6. R, dečki (2 kroga)

11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
12.00

7. R, deklice (3 kroge)
7. R, dečki (3 kroge)
8. R, deklice (3 kroge)
8. R, dečki (3 kroge)
9. R, deklice (3. kroge)
9. R, dečki (3 kroge)

PODELITEV PRIZNANJ PO TRIADAH!
URNIK ŠPORTNIH IGER:
V telovadnici poskrbijo razredniki – med dvema ali štirimi ognji, štafetne igre
ŠOLSKO IGRIŠČE:
8.30
6.R : 7.R, dečki
9.00
6.R : 7.R, deklice
10.00
8.R : 9.R, dečki
10.00
8.R : 9.R, deklice

nogomet
med dvema ognjema
nogomet
odbojka na pesku ali v telovadnici

ZADOLŽITVE
Pred pričetkom krosa:
- v telovadnici so zadolženi razredniki in spremljevalci
- šolsko igrišče: sodnik nogometne igre - R. Rižner
sodnik odbojke – A. Lešnik
sodnik igre med dvema ognjema – P. Dovar
Razredniki in spremljevalci skrbijo za red in disciplino in varnost na šolskem igrišču.
KROS:
ŠTARTER: Rižner Rižner
POMOČNIKI NA CILJU: Peter Lešnik
VAROVANJE PROGE: Natalija Kušar, Jasmina Križan Murko, Darinka Mulasmanovič, Anica Toplak, Ljudmila Šenekar, učenci, ki so
opravičeni športa.
Po progi se učitelji postavijo v razdalji 30M in skrbijo za varnost med tekmovanjem.
Za red in disciplino ter varnost učencev, ki čakajo na tekmovanje skrbi Angela Lešnik.

Pripravila:
Renata Rižner
22.3.201
Sprememba voznega reda zaradi del na cesti. Vozni red najdete tukaj.
7
16.3.201
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RAZPIS
OSNOVNOŠOLSKEGA PLANINSKEGA TABORA
SLATNA 2017
Tabor bo potekal
od sobote,1. julija do sobote, 8. julija 2016
v planinskem zavetišču Slatna nad Ratečami.
Nekaj podrobnosti (več informacij dobite pri vodji tabora):
Planinsko zavetišče Slatna je 2 km oddaljena od Rateč in leži sredi gozda na nadmorski višini 1023 m v bližini Planiških skakalnic. V Zavetišču
Slatna je urejena kuhinja z jedilnico, večnamenski prostor, sanitarije s tuširnico in spalni prostori. Ob zavetišču je urejen tudi prostor za šotore ter
manjše igrišče za košarko. Primerna je predvsem za planinske tabore, do 50 oseb in je odlično izhodišče za planinske izlete.
V tem času bomo raziskovali okolico koče, kjer si bomo postavili naš bazni tabor kar v koči oziroma okoli nje, če bo večji interes (šotori..).
Osvojili bomo nekaj vrhov, med njimi so znani Ciprnik, pa Vitranc, Mala Ponca, sprehodili se bomo do Tromeje, pogledali dolino pod Poncami,
povzpeli na vrh skakalnic in letalnico, privoščili si bomo pogled na Mangrt z Belopeških jezer, pogledali izvir Save Dolinke –Zelence, ta
pogumni bodo lahko plezali po naravni skali in na umetni steni v Gozdu Martuljku, v prostem času pa se igrali, učili teme planinske šole,
počivali, obiskali bomo kopališče v Kranjski Gori ter zvečer sodelovali pri tabornem ognju-karaoke, pa še marsikaj…
Tabor je namenjen vsem, tudi odraslim, program pa bo prilagojen predvsem osnovnošolski mladini.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Minimalno: pogoj čim več otrok!
Maksimalno: 40 otrok

14.3.201 OTROŠKI PARLAMENT
7
9. 3. 2017 smo se trije učenci devetega razreda udeležili 27. regijskega otroškega parlamenta, katerega tema je bila letos »Otroci in načrtovanje
prihodnosti«. Zasedanje je potekalo v prostorih Zavarovalnice Maribor, delo v skupinah pa v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor. Tam smo bili
že ob 8.00 uri, čeprav se je vse skupaj začelo ob 8.30. Najprej so nas pozdravili vsi prisotni nato pa smo si ogledali film z naslovom »Ne meč'mo
hrane vstran«. Film je govoril o dveh Američanih, ki sta se odločila narediti eksperiment in sta živela šest mesecev samo od zavržene hrane.
Količina hrane, ki jo ljudje zavržemo je ogromna. Banane se zavržejo že, če niso ukrivljene pod pravim kotom. Hrana, ki sta jo našla je bila še v
embalaži in čisto dobra. Govorila sta tudi o različnih rokih trajanja, ki lahko marsikoga zmedejo. Po končanem filmu so nas razdelili v skupine.
Sledilo je delo v skupinah, kjer smo se pogovarjali o različnih možnosti rešitev za težave v današnjem svetu. Vsaka skupina je dobila svojo temo.
Razpravljali smo in prišli do zaključkov ter izdelali plakate. Naša skupina je govorila o težavah glede hrane, vode in oblačil. Drugi so govorili o
samopodobi, šolanju ter drugih stvareh. Vsaka skupina je izbrala svojega predstavnika, ki bo šel v Ljubljano predstavljati našo regijo na

nacionalnem parlamentu. Nato je sledila malica, po njej pa predstavitev vseh skupin. Našega sošolca Jureta Kovačiča so izvolili, da bo eden od
delegatov za nacionalni parlament. Upamo, da se bo izkazal.
Špela Bezjak, 9. r.

14.3.201 Spoštovani starši,
7
Z velikim veseljem vam sporočam, da se je OŠ KORENA, z prijavo na Likovni natečaj »Planica in otroci 2017«, ki ga razpisuje Smučarska
zveza Slovenije,
uvrstila med prvih 15. finalistk v Sloveniji.
Naslov letošnjega natečaja je: Z vlakom v Planico.
Učenci 7. razreda: Tina Bezjak, Kaja Hanžekovič, Suzana Horvat, Nuša Mišič, Maja Vrbnjak, Ivana Grabušnik in
8. razreda: Nika Mulec, Nika Štefanec, Julija Jelatancev, Karin Rihter, Teja Ruis, Vanja Flis, Rene Šabeder, David Masten,
so pod mentorstvom učiteljice za LUM Andreje Flis, izdelali skupinsko likovno delo, velikega formata 150cmx70cm / mešana tehnika: akril in
kolaž.
Z marljivim delom, s svojim talentom in velikim zanosom, so nam prislužili veliko nagrado; brezplačen izlet v Planico: prevoz z avtobusom z
50. sedeži, 50 vstopnic in 50 bonov za malico.
Predviden odhod avtobusa v Planico je 23.3.2017 (četrtek), iz parkirišča Kulturnega doma Korena (zraven šolskega igrišča) ob 4:50 uri. Otroci
naj bodo na zbirnem mestu najkasneje ob 4:40 uri. Predviden prihod med 17.oo in 18.oo uro.
Na samem mestu, bodo tega dne razglasili tudi zmagovalko likovnega natečaja »Planica in otroci« 2017.
Držimo pesti in se veselimo izleta v Planico!
Nagrajeno delo: (razstavljenega, si lahko ogledate v prostorih OŠ KORENA od 14.3.2017dalje)

13.3.201
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VABILO
Zg. Korena, 15. 3. 2017
Spoštovani starši!
Prve pomladne dni Vam želimo polepšati s pesmijo in plesom, zato Vas vabimo na pomladno prireditev v ponedeljek, 20. 3. 2017, ob 18. uri v
Kulturni dom Korena.
Veselimo se srečanja z Vami.
Učenci in kolektiv OŠ Korena

23.2.201
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Pred izbiro poklica
predavanje za starše učencev 8. razredov
29. marec 2017 ob 16.30
Na lokacijah:


Karierno središče Maribor, Gregorčičeva ulica 15, Maribor

Vabimo vas na predavanje Pred izbiro poklica, ki je namenjeno staršem učencev 8. razredov, ki se odločajo o izbiri poklica.
Predavanje bodo izvedli karierni svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Maribor.
Zaradi omejenih prostorskih možnosti vas prosimo, da udeležbo na predavanju najavite po telefonu: 02/23-57-673 ali osebno v Kariernem
središču Maribor, Gregorčičeva ulica 15.
Veselimo se vaše udeležbe.
15.2.201
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PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL MARIBORA IN OKOLICE V DESKANJU NA SNEGU
Nekaj učencev iz 8. in 6. razreda sem prijavila na šolsko prvenstvo v deskanju na snegu, ki bo v četrtek, 16.2.2017, na Snežnem stadionu (proga
Mariborski slalom). Tekmovanje se prične ob 10.00.
Z učenci (Tim Dvoršak, David Masten, Rena Šabeder in Paskal Šabeder) se dobimo ob 9.00 pred hotelom Arena, na Snežnem stadionu. Sledi
dvig štartnih številk, ogrevanje in ob 9.15 ogled proge. Učenci za tekmovanje dobijo smučarske karte (poravna šola!).
Predviden zaključek tekmovanja je ob 12.00. Starše bi prosila, da uredijo prevoz za učence, prav tako je zaželeno, da jim priskrbijo malico ali pa
naj imajo denar za kakšen hot dog.

Učiteljica športa: Renarta Rižner
1.2.2017 Na naši šoli bodo potekali brezplačni tečaji računalništva. Prostovoljci in tečajniki se lahko prijavite tukaj. Tečaji bodo 23. in 24. februarja ter 2.
in 3. marca.
VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV V 1. RAZRED
ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

1.2.2017

Vpisovanje bo potekala v OŠ Korena v pisarni pedagoginje
(1. nadstropje) v:
- SREDO, 15. 2.2017, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
- ČETRTEK, 16. 2. 2017, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure.
Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.
ZIMSKI ŠPORTNI DAN

10.1.201
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Datum: četrtek, 12. 1. 2017

Vsebina: drsanje s pohodom (od 4. do 9. r), plavanje z animacijo (od 6. do 9. r), smučanje in deskanje (od 5. do 9. r).
Kraj:
Drsanje in pohod: LEDNA DVORANA TABOR, MARIBOR; PEKRSKA GORCA
Plavanje z animacijo: ŠPORTNI PARK RUŠE
Smučanje, deskanje: MARIBORSKO POHORJE, AREH
URNIK IN ZADOLŽITVE:
DRSANJE S POHODOM NA PEKRSKO GORCO
Zjutraj pridejo učenci s prvim avtobusom!
7.15 - odhod iz Korene
8.00 do 9.30 - drsanje
10.00 - pohod od Ledne dvorane na Pekrsko gorco
12.00 - odhod avtobusa od vznožja Pekrske gorce (pri Športnem centru Marinko Galič)

Malico imajo učenci pred drsanjem!
Učitelji spremljevalci jo vzamejo v šoli pred odhodom.
Cena:
vstopnina: 2 €
izposoja drsalk: 2 €
Spremljevalci so zadolženi za red, disciplino in varnost! Učenci, ki ne upoštevajo navodil, jih vodja ali spremljevalci v spremstvu učitelja
odstranijo z ledene plošče
Obvezna oprema:
- za drsanje: rokavice! Za učence 4. in 5. r je obvezna uporaba čelade!
- za pohod: nahrbtnik, športna obutev, rezervna majica, pijača (VODA!) lahko tudi sendvič.
PLAVANJE, ŠPORTNI PARK RUŠE
8.00 – odhod avtobusa iz Korene
9.00 do 12.00 – plavanje z animacijo
12.30 - odhod avtobusa iz Ruš
13.20 - predviden povratek v Koreno.
Cena: 6 € (plača se po položnici)
Malica: učitelji vzamejo malico v šoli pred odhodom.
Vodja in spremljevalci so zadolženi za red, disciplino in varnost! Učenci, ki ne upoštevajo navodil jih vodja ali spremljevalec v spremstvu
učitelja odstrani z bazena.
Obvezna oprema:
- nahrbtnik, kopalke, brisača, lahko tudi plavalna očala, pijača (voda), lahko sendvič.

SMUČANJE IN DESKANJE: MARIBORSKO POHORJE, AREH
8.00 - odhod kombija iz Korene do Pohorske vzpenjače.
9.00 do 12.30 - smučanje in deskanje.

13.00 - odhod kombija od Pohorske vzpenjače.
13. 35 - povratek v Koreno.
Cena smučarske karte: 11 € (plača se po položnici).
Učenci dobijo malico pred pričetkom aktivnosti. S seboj lahko imajo nekaj denarja za čaj in prigrizek (hot dog ali drugo).
Obvezna oprema: čelada, rokavice, izpravna smučarska in deskarska oprema.
Učenci morajo upoštevati navodila vodje ali spremljevalcev, ki morajo poskrbeti za red, disciplino in varnost na smučišču. V kolikor učenci ne
upoštevajo navodil, jih vodja odstrani s smučišča. V tem primeru pridejo po učenca starši!
Organizator športnega dne: Renata Rižner
6.1.2017

Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo
Učenci OŠ Korena in OŠ Duplek so se ponovno predstavili na prireditvi Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Pomerili so se v dveh
kategorijah - razredi 1.-5. in razredi 6.-9., s svojimi izvedbami slovenskih skladb pa so navdušili občinstvo.
Osnovno šolo Korena bo v polfinalu predstavljala Erika Novak, 7.r.
Čestitke vsem nastopajočim!
Primož Kramberger

15.12.20 KUD Tonček Brezner Korena in OŠ Korena
16
Vas vabi na božični koncert v četrtek, 15.12.2016, ob 18. uri v župnijsko cerkev Sv. Barbare v Koreni.
Na koncertu sodelujejo: Moški pevski zbor KUD Tonček Brezner, OPZ in MPZ OŠ Korena, cerkveni pevski zbor z ljudskimi pevkami in šolski
ansambel.

14.12.20 Pozdravljeni,
16
V zvezi z obvestilom Komunale Slovenske gorice vas obveščamo, da bo v petek, 16. 12. 2016, popolna zapora ceste v naselju M. Zimica. Šolski
avtobusi bodo vozili od postajališča V. Zimica Korošec po obvozni cesti skozi Sp. Duplek do M. Zimice in naprej do OŠ Korena. Zaradi obvoza
in potrebnega časa bo odhod avtobusa iz postajališča V. Zimica Korošec 18 min prej, kot običajno. Na ostalih postajališčih šolskega avtobusa se
časi odhoda ne spremenijo.
ODHOD
V.
Zimica (Korošec)
Zg. Duplek 145
K(obvoz)
M. Zimica
Zimica K
Zg. Korena Hrastnik
Zg. Korena Dvoršak

06:30

07:22

06:31
06:50
06:54
06:56
06:57

07:23
07:43
07:47
07:49
07:50

POVRATEK
Zg. Korena Dvoršak
Zg. Korena Hrastnik
Zimica K
M. Zimica
Zg. Duplek 145 K
(obvoz)
V. Zimica
Korošec

13:00
13:01
13:03
13:07

14:50
14:51
14:53
14:57

13:27

15:17

13:28

15:18

6.12.201 VAŠI OTROCI IMAJO MOŽNOST, DA SE VKLJUČIJO NA ORGANIZIRANO LETOVANJE NA MORJU V JULIJU 2017.
6
V RDEČEM KRIŽU ŽE VSE OD LETA 1955 ORGANIZIRAMO IN IZVAJAMO LETOVANJA PREDŠOLSKIH IN OSNOVNOŠOLSKIH
OTROK V PUNATU NA OTOKU KRKU. OTROCI SO NA LETOVANJU DELEŽNI UGODNE MEDITERANSKE KLIME, KI
BLAGODEJNO VPLIVA IN KREPI IMUNSKI SISTEM OTROK. ZATO SO BOLJ ZDRAVI V JESENSKEM IN ZIMSKEM ČASU, KO SE
POVEČA OBOLEVNOST. OTROCI IMAJO NA LETOVANJU BOGAT SPREMLJEVALNI PROGRAM, 24 URNO VARSTVO
USPOSOBLJENIH VZGOJITELJEV IN ZDRAVNIŠKO OSKRBO.
BIVANJE V PUNATU JE POSEBEJ PRIMERNO ZA OTROKE Z OBOLENJI DIHAL, POGOSTIMI PREHLADI IN DRUGIMI
RESPIRATORNIMI BOLEZNIMI, Z OKVARAMI LOKOMOTORNEGA APARATA IN ALERGIČNIMI OBOLENJI, KORISTNO PA JE
ZA VSE OTROKE, SAJ BOGAT PROGRAM OMOGOČA RAZLIČNE OBLIKE KAKOVOSTNEGA PREŽIVLJANJA POLETJA NA

MORJU, V DRUŽBI SOVRSTNIKOV.
ZDRAVNIK LAHKO VAŠEGA OTROKA NAPOTI NA ZDRAVSTVENO LETOVANJE, ČE JE V OTROKOVI KARTOTEKI ZAPIS O
VEČKRATNI HOSPITALIZACIJI ALI, ČE JE BIL VAŠ OTROK POGOSTEJE BOLAN (DVA IN VEČ ZAPISOV V ZDRAVSTVENI
KARTOTEKI OTROKA).
V KOLIKOR ŽELITE VAŠEMU OTROKU OMOGOČITI LETOVANJE, POSKRBITE, DA OB BOLEZNI, Z OTROKOM
OBIŠČETE NJEGOVEGA ZDRAVNIKA, KI BO OBISK ZABELEŽIL V KARTOTEKO.
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO SLOVENIJE IN LOKALNE SKUPNOSTI (MESTNA OBČINA MARIBOR IN 11 SOSEDNJIH
OBČIN) SOFINANCIRAJO LETOVANJE OTROK. STARŠI LAHKO, OB PREDLOŽITVI DOKAZIL O VIŠINI DOHODKA,
UVELJAVITE SOFINANCIRANJE S STRANI OBČIN. STARŠEM Z NIŽJIMI DOHODKI SOFINANCIRA LETOVANJE OBČINA DELNO
ALI V CELOTI TUDI, ČE NIMAJO ZDRAVSTVENEGA PREDLOGA ZDRAVNIKA.
OTROCI, KI SE LETOVANJA NA MORJU UDELEŽIJO, PRIDOBIJO VEČJO ODPORNOST, VEČJO SAMOZAVEST IN
SAMOSTOJNOST, SE NAUČIJO SODELOVANJA V SKUPINI – VSE TO PA JE DOBRA POPOTNICA ZA ŽIVLJENJE!
V RKS-OZ Maribor načrtujemo predstavitve letovanja otrok v Punatu po osnovnih šolah v začetku leta 2017! Prosimo sporočite razredničarki, če
vas predstavitev zanima.
Za več informacij lahko pokličete na tel. št.: 02/234 40 06 ali pišete na elektronski naslov: letovanje@rkmb-drustvo.si .

28.11.20
16

21.11.20 Pozdravljeni,
16
V zvezi z obvestilom Komunale Slovenske gorice vas obveščamo, da bo od četrtka 24. 11. 2016 do 3. 12. 2016, popolna zapora ceste v naselju
M. Zimica. Šolski avtobusi bodo vozili od postajališča M. Zimica Korošec po obvozni cesti skozi Sp. Duplek do V. Zimice in naprej do OŠ
Korena. Zaradi obvoza in potrebnega časa bo odhod avtobusa iz postajališča M. Zimica Korošec 18 min prej, kot običajno. Na ostalih
postajališčih šolskega avtobusa se časi odhoda ne spremenijo.
Prosimo, da o spremembi voznega reda obvestite učence.
Vozni red je tukaj.
Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav,
Janez Habjanič
Pomočnik vodje komerciale / Commercial manager assistant
17.11.20
Izlet, 19.11.2016 na Menino planino je spet prestavljen zaradi nepredvidenih obveznosti vodnice PD Ptuj.
16
15.11.20 Svečana otvoritev prizidka je za nami. Na otvoritvi smo se prijetno družili. Da nam bo proslava ostala v lepem spominu še dlje pa prilagamo
16
fotografije.
Datoteko otvoritev.zip shranite na svoj računalnik in jo odprite z ustreznim arhivnim programom (7zip, winrar, winzip). Nato
označite vse slike ter jih povlecite na mesto, kjer jih želite imeti shranjene. Te slike so skrčene v skupni velikosti 16MB. Originalna velikost slike
je preko 700MB. Če želite določeno fotografijo v izvirni velikosti si izpišite ime slike in se oglasite pri nas.
8.11.201 Imeli smo predavanje dipl. medicinske sestre g. Selme Prejac iz ZD dr. Adolfa Drolca Maribor na temo "Zdrava prehrana šolskih otrok". Podatki
6
raziskav kažejo, da se otroci ne prehranjujejo zdravo in da debelost med mladimi tudi pri nas vstrajno narašča. Prisluhnili smo torej nasvetom
stroke, kako našim otrokom privzgojiti zdrave prehranjevalne navade in tako večjo možnost za bolj polno in srečno življenje v odrasli dobi. G.
Prejac nam je priložila tudi tri ukusne in zdrave recepte.

25.10.20
16

24.10.20
16

PLANINSKI IZLET NA MENINO PLANINO 1450 nmv
15. oktober 2016
Prestavljen na: 19.11.2016
Menina planina je pašna planina v
Kamniško Savinjskih Alpah. Na njo se bomo podali iz Planine Biba, po prelepih pašnikih. Na vrhu je planinska koča in razgledni stolp Vivodnik
s katerega lahko uživamo prelep razgled na Kamniške Alpe. Vabim te na jesenski izlet v sredogorje, kjer boš lahko doživel lepote narave spletel
nova prijateljstva in nabral novih moči za začetek šolskega leta.
ZBOR PRED POŠTO V KORENI OB 7. 15 uri
Vrnitev ob 18.30 uri
Hoja: okrog 4 ure zložne hoje.
Oprema: visoki čevlji, rezervna oblačila, kapa, rokavice, podloga za sedenje.
Hrana in pijača: iz nahrbtnika (2-3 sendviče, 1l tekočine).
Seboj vzemi sadje, vodo, vrečko za smeti,…
Prispevek: 15€
Novi člani morajo poravnati članarino za leto 2016, ki znaša do konca koledarskega leta 2016 4€.
Mami in očetu pomagaj pripraviti nahrbtnik.
Ne pozabi na dnevnik Mladi planinec!
Veselim se srečanja s teboj !

Prijave pri učiteljici
16. 11. 2016
Plačilo preko banka neta TRR 04202-0000493764 pri NKBM Upoštevajte rok prijave!! Na avtobusu je omejeno število mest.
Oblika za tiskanje
10.10.20 11. EVROPSKO PRVENSTVO TEAMGYM 2016
16

Osnovne informacije
Lokacija: športna dvorana Ljudski vrt »Lukna«, Maribor
Trajanja: od 12.10.2016 do 15.10.2016
Opis tekmovanja
Gimnastična zveza Slovenije (GZS) je organizator 11. Evropskega prvenstva TeamGym 2016, ki se pripravlja pod okriljem Evropske
gimnastične zveze (UEG). Tokratno prvenstvo bo potekalo med 12. in 15. oktobrom 2016 v športni dvorani Ljudski vrt »Lukna« v Mariboru.
Panogo sestavljajo tri discipline: skupinska sestava, skoki na akrobatski stezi in skoki z male prožne ponjave v različnih kategorijah: moške,
ženske in mešane mladinske in članske ekipe. Ekipa je sestavljena iz 8 – 12 tekmovalcev, pri čemer se ocenjuje vsakega tekmovalca posebej. Vse
discipline zahtevajo učinkovito timsko delo, odlično tehniko in spektakularne akrobatske elemente. TeamGym prvenstva so prepoznana po
neverjetnem vzdušju na in ob prizoriščih, ki ga ustvarjajo množice mladih tekmovalcev, njihovi spremljevalci in obiskovalci, ter izjemnih
gimnastično akrobatskih prvinah.
Dogodek TeamGym 2016 je najprej namenjen športu, vendar izkušnje iz dosedanjih prvenstev potrjujejo željo mladih športnikov po spoznavanju
novih krajev, ljudi in predvsem druženju. V času trajanja prvenstva v Mariboru pričakujemo več kot 1.500 udeležencev iz celotne Evrope.
Organizatorji 11. Evropskega prvenstva jim bomo ponudili možnost odkrivanja našega mesta in države na najvišjem nivoju. Cilj organizatorja
prvenstva je narediti vsestransko privlačen in neponovljiv dogodek za prav vsakega, ki se nam bo v začetku oktobra pridružili v Mariboru in v
»Lukni«.
Več o prvenstvu Team Gym Maribor 2016 kmalu na www.teamgym2016.si. Vabljeni!
___________________________________________________________________________
Z učenci, ki obiskujejo izbirne predmete ŠZZ, ŠZS in IŠ se bomo udeležili uradnega treninga v torek, 11.10.2016 ob 13.30. Iz Korene se bomo s

šolskim avtobusom odpeljali ob 13.00. Dobro bi bilo, da si učenci ta dan naročijo kosilo.
Iz Maribora se bomo odpeljali predvidoma ob 15.00. Avtobus bo učence odlagal po postajah. Prevoz se plača po položnica.
Učiteljica športa: Renata Rižner

29.8.201
6

VABILO
Dragi starši in učenci!

Pred nami je novo šolsko leto, ki bo prineslo vsem veliko novega znanja, spoznanj, doživetij in novih izkušenj.
Pričeli bomo v četrtek, 1.9.2016, ob 9. uri pred Kulturnim domom. Ker je naša šola še vedno gradbišče, se bomo prve dni prilagajali nastali
situaciji. Prvi šolski dan ne bo malice in kosila, prav tako ne bo jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Končali bomo ob 11.uri. Avtobusni
prevozi so urejeni in peljejo iz začetnih postaj ob 8.40, nazaj pa ob 11. uri.
V petek bo za vse razrede športni dan. Ta dan se zberemo na šolskem igrišču ob 8.30. Podrobnejše informacije so v prilogi in na spletni strani
šole. Ta dan bo za malico poskrbljeno, kosil pa še ne bo, prav tako ne jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.
Učenci, ki bodo s ponedeljkom začeli s kosili, to sporočijo svojim razrednikom prvi šolski dan.

Prisrčno pozdravljeni!
Ravnatelj Darko Rebernik
NAVODILO ZA 1. ŠPORTNI DAN

29.8.201
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POHOD OD 4. DO 9. RAZREDA
DATUM: petek, 2. 9. 2016
VSEBINA: pohod do Vurberka, smer Dvorjane - Čreta - Vurberk
URNIK:

- šolski avtobus zjutraj odpelje z začetne postaje ob 8.00
- zborno mesto je za vse učence ob 8.30 na šolskem igrišču
- start pohoda ob 9.00
- predviden prihod na Vurberk ob 11.30
- odhod z Vurberka s šolskim avtobusom ob 12.10
- prihod v Koreno ob 12.20
- šolski avtobus odpelje učence domov ob 12.30
MALICA: učenci dobijo malico pred pohodom
DODATNA NAVODILA:
Učenci morajo biti za pohod primerno obuti (športni copati, ali pohodni čevlji) in primerno oblečeni (športna oblačila oz. oblačila primerna za
pohod). S seboj naj imajo nahrbtnik za malico, vodo, rezervno majico, v primeru dežja dežnik ali pelerino).
Organizatorica športnega dne:
Renata Rižner
24.6.201
6

OBVESTILO
Na zavodu za zaposlovanje je objavljen razpis za delovno mesto računovodje in poslovnega sekretarja.
NAVODILA ZA 5. ŠPORTNI DAN

15.6.201
6

VSEBINA: ŠPORTNE IGRE, PUSTOLOVSKI PARK VURBERK
OD 5. DO 8. RAZREDA
URNIK IN PROGRAM

8.10 - 10.15
Odhod iz
Korene ob 8.00
PANOGA

PUSTOLOVSKI PARK: 5. IN 6. RAZRED
(malico dobijo učenci pred odhodom!)
NOGOMET
FRIZBI
BADMINTON
MED DV.
dečki
3 dekl. + 3 dečki
dvojice,
OGNJEMA
15 min.
15 min
telovadnica,
(igrišče, telov.)
Igrišče
igrišče
(do 15)

ČAS

ODBOJKA
8.20

7.r : 8.r
dečki

7.r : 8.r
1. skupina
7.r.: 8.r
2. skupina
MALICA ZA UČENCE 7. IN 8. RAZREDA
PUSTOLOVSKI PARK: 7. IN 8. RAZRED

8.40
9.00
9.20
10.15 – 12.15
Odhod iz
Korene:9.45
PANOGA

ČAS
11:00
11.20
11.40

7.r : 8.r
deklice
7.r : 8.r
dečki

NOGOMET
dečki
15 min.
Igrišče

FRIZBI
3 dekl. + 3 dečki
15 min
igrišče

BADMINTON
dvojice,
telovadnica,

MED DV.
OGNJEMA
(igrišče, telov.)
ODBOJKA

5.r : 6.r
dečki
5.r : 6.r
1. skupina
5.r.: 6.r
2. skupina

5.r : 6.r
deklice
5.r : 6.r
dečki

12.00
12.20
CENA ZA PUSTOLOVSKI PARK JE 8€ NA UČENCA. PLAČA SE PO POLOŽNICI!

5.r : 6.r
dečki

13.6.201
6

13.6.201
6

REZULTATI ORIENTACIJSKEGA TEKA
5., 6. IN 7 RAZRED

1. MESTO
2. MESTO
3. MESTO
3. MESTO
5. MESTO
6. MESTO
7. MESTO
8. MESTO

6.R/3
6.R/4
7.R/1
7.R/3
6.R/2
5.R/2
6.R/1
5.R/3

62 TOČK
61 TOČK
60 TOČK
60 TOČK
59 TOČK
53 TOČK
47 TOČK
46 TOČK

8. MESTO
10. MESTO

7.R/2
5.R/1

46 TOČK
45 TOČK
REZULTATI ORIENTACIJSKEGA TEKA
8. IN 9. RAZRED

1. MESTO
2. MESTO
2. MESTO
4. MESTO
5. MESTO
6. MESTO
7. MESTO

8.R/4
8.R/3
9.R/2
8.R/1
9.R/3
9.R/1
8.R/2

54 TOČK
53 TOČK
53 TOČK
50 TOČK
49 TOČK
43 TOČK
30 TOČK
ŠPORTNI DAN, ORIENTACIJA
PO OPISANI POTI

6.6.2016

SREDA, 8. 6. 2016
NAVODILA:

Razredniki sestavijo ekipe za pohod:
5. razred - 3 ekipe
6. razred - 4 ekipe
7. razred - 3 ekipe
8. razred - 4 ekipe
9. razred - 3 ekipe
Člane ekip sestavijo razredniki in jih vpišejo v tekmovalni karton (v torek, 7.6.).
Med pohodom bo za vse razrede sedem postaj.
Ekipe se morajo javiti na vsaki od teh. Šele, ko so na postaji zbrani vsi člani ekipe, začno z reševanjem nalog in z nadaljevanjem poti do
naslednje kontrolne točke. Upošteva se tudi čas od štarta do prihoda v cilj. Štart in cilj sta na šolskem igrišču.

Tik pred štartom dobijo ekipe opis poti po kateri pridejo do posameznik točk. Prav tako dobijo tekmovalne kartončke, kamor se učitelji na
kontrolnih točkah podpišejo.
Zberemo se pred šolo ob 8.20. Šolski avtobus vozi kot običajno!
Razredniki in spremljevalci razdelijo učencem malico pred odhodom. Učenci naj imajo s sabo nahrbtnik in pijačo (vodo!) ter primerno športno
opremo.
Štart 1. skupine je ob 8.40 na šolskem igrišču.
Seznam ekip in urnik štarta bo visel ob štartnem mest. Ekipa, ki je na vrsti za štart, vstopi v štartni prostor minuto pred štartom, kjer se preveri
prisotnost vseh članov in podeli tekmovalni list z opisom poti in kontrolni karton. Člani ekipe pozorno preberejo navodila, vprašajo, če je karkoli
nejasno in ob znaku štarterja krenejo na pot.
Učenci, ki čakajo na štart, igrajo nogomet, odbojko na mivki, badminton ali v senci počakajo.
štart pohoda
8:40
8:50
8:00
9:10
9:20
9:30
9:40
9:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20

EKIPA
5. r - 1
6. r - 1
7. r - 1
9. r - 1
5. r - 2
5. r - 3
6. r - 2
7. r - 2
8. r - 1
6. r - 3
8. r - 2
7. r - 3
9. r - 2
8. r - 3
6. r - 4
8. r - 4
9. r - 3

tekmovalni čas

24.4.201
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OBVESTILO!
V ponedeljek, 25. 4. 2016 bom v okviru izbirnega predmeta ŠPORT ZA SPROSTITEV učence peljala na jahanje v Voličino. Iz Korene
krenemo ob 13.00. Jahali bomo predvidoma 2 šolski uri. Cena za jahanje je na učenca 4 €.
Učiteljica športa: Renata Rižner
SPOŠTOVANI STARŠI!

19.4.201
6

Naša šola že drugo leto sodeluje na PRVENSTVO SLOVENIJE V EKIPNEM KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE. Kros bo v četrtek, 21. 4.
2016 s pričetkom ob 11.20, na nogometnih igriščih Športnega parka Tabor.
Prijavila sem učence od 1. do 9. razreda. Ekipa šteje 2 učenki in 2 učenca iz vsakega razreda.
Iz Korene se odpeljemo ob 9.30. Pred odhodom imajo učenci v šoli malico. Malico bomo imeli tudi s seboj. Iz Maribora se učenci od 1. do 3.
razreda vračajo ob 12.00, ostali predvidoma ob 14.00. V Koreno se bomo vrnili do odhoda šolskega avtobusa!
Učenci naj imajo primerno tekaško opremo (teniske za tek, kratke hlače in majico, ter rezervno majico). Učenci od 4. do 9. r bodo imeli šolske
drese.
Starše ste vabljeni, da pridete navijati in spodbujati svoje otroke!
Urnik tekmovanja, kategorije in proge
8.30 do 10.00 - Ogled proge
9.00 do 10.30 - Prevzem štartnih številk
10.30 do 10.50 - Otvoritev tekmovanja
11.00 DO 11. 15 - SREDNJE ŠOLE
11.20 - Kulturni program
11.30* - Predšolski otroci in 1. razred devetletke 500 m
11.35* - Učenci, letnik 2008 500 m
11.40* - Učenke, letnik 2008 500 m
11.45* - Učenci, letnik 2007 500 m
11.50* - Učenke, letnik 2007 500 m
11.55* - Učenci, letnik 2006 500 m
12.00* - Učenke, letnik 2006 500 m
12.10 - Učenci OŠPP, letnik 2000 in mlajši 1000 m
12.10 - Učenke OŠPP, letnik 2000 in mlajše 1000 m
12.15 - Kulturni program
12.20 - Učenci, letnik 2005 1000 m
12.30 - Učenke, letnik 2005 1000 m
12.40 - Učenci, letnik 2004 1000 m

12.50 - Učenke, letnik 2004 1000 m
13.00 - Učenci, letnik 2003 1000 m
13.10 - Učenke, letnik 2003 1000 m
13.20 - Učenci, letnik 2002 1500 m
13.30 - Učenke, letnik 2002 1000 m
13.40 - Učenke, letnik 2001 1000 m
13.50 - Učenci, letnik 2001 1500 m
14.00 - Kulturni program
14.30 - Razglasitev ekipnih dosežkov
Vse informacije o Šolskem ekipnem krosu – prvenstvu Slovenije v krosu za OŠ, OŠPP in SŠ (tehnični bilten, lista udeležencev in štartna lista)
najdete na strani:http://slovenska-atletika.si/index.php/prvenstvo-slovenije-v-krosu-za-osnovne-in-srednje-sole/
Učiteljica športa: Renata Rižner
14.4.201 3. ŠPORTNI DAN – KROS
6
DATUM: TOREK, 19. 4. 2018
VSEBINA: kros, dodatne vsebine
KRAJ: okolica šole, telovadnica, šolsko igrišče
URNIK IN ZADOLŽITVE:
Učenci pridejo v šolo kot običajno.
8.30: pričetek športnih aktivnosti.
UČENCI SE PRED KROSOM SEGREJEJO!
ŠTART KROSA
8.40
1. r (1 krog)
8.50
2. in 3.r, deklice (1 krog)
9.00
2. in 3.r, dečki (1 krog)
9.10
4. r, deklice (2 kroga)
9.20
4. r, dečki (2 kroga)
9.30
5. r, deklice (2 kroga)
9.40
5. r, dečki (2 kroga)
9.50
6. r, deklice (2 kroga)
10.00
6. r, dečki (2 kroga)
10.10
7. r, deklice (3 kroge)
10.15
7. r, dečki (3 kroge)
10.30
8. r, deklice (3 kroge)

10.45
11.00
11.15

8. r, dečki (3 kroge)
9. r, deklice (3. kroge)
9. r, dečki (3 kroge)

PODELITEV PRIZNANJ BO PREDVIDOMA OB 12.00!
MALICA:
9.00 6., 7., 8. in 9. r
9.20 1., 2. in 3. r (po končanem krosu)
9.50 4. in 5. r (po končanem krosu)
URNIK ŠPORTNIH IGER:
OD 1. DO 5. REZREDA/ PO KROSU:
V telovadnici poskrbijo razredniki – med dvema ali štirimi ognji, štafetne igre ali pohod
ŠOLSKO IGRIŠČE:
Po krosu
6.R : 7.R, dečki
6.R : 7.R, deklice
8.R : 9.R, dečki
8.R : 9.R, deklice

nogomet, polovica igrišča (po širini)
med dvema ognjema, po širini igrišča
odbojka na pesku
odbojka na pesku

ZADOLŽITVE:
KROS:
ŠTARTER: Renata Rižner
POMOČNIKI NA CILJU: Angela Lešnik, Peter Lešnik
VAROVANJE PROGE: Natalija Kušar, Jasmina Murko Križan, Primož Kramberger, Anica Toplak, Ljudmila Šenekar.
Po progi se učitelji postavijo v razdalji 30M in skrbijo za varnost med tekmovanjem
Za red in disciplino ter varnost učencev, ki čakajo na tekmovanje skrbijo vsi učitelji.
ŠPORTNE IGRE:
- v telovadnici (ali v okolici šole)so zadolženi razredniki in spremljevalci
- šolsko igrišče: sodnik nogometne igre - R. Rižner

sodnik odbojke – A. Lešnik
sodnik igre med dvema ognjema – P. Dovar
Razredniki in spremljevalci skrbijo za red in disciplino in varnost na šolskem igrišču.
Pripravila:
Renata Rižner

9.4.2016 SPOŠTOVANI STARŠI!
Nekaj učencev naše šole sem prijavila na spomladansko PRVENSTO V KROSU ZA OŠ, ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2016 s pričetkom ob
16.00 na nogometnem igrišču v športnem parku Tabor (za drsališčem). Med njimi je tudi vaš otrok.
Na kros se bomo peljali s šolskim prevozom ob 15.00 iz Korene. Povratek bo predvidoma ob 18.00 iz Maribora. Učence bo odlagal po postajah.
V kolikor želite, lahko svojega otroka pripeljete tudi sami, vendar bi vas prosila, da me o tem obvestite. Lahko pa pridete navijati invzpodbujati
svojega otroka.
Za učence bom organizirala tudi malico!
(Moja štev. mobitela: 040 735 918)
V želji, da se vaš otrok udeleži krosa in, da je uspešen, vas prisrčno pozdravljam.
Učiteljica športa:
Renata Rižner

Poletna šola računalništva UM FERI

24.3.201
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1.

Pingvinček (uporaba operacijskega sistema linux) – srednješolci

2.

Računalniška grafika z OpenGL – srednješolci

3.

Sintetizator zvoka (računalniška obdelava zvoka) – srednješolci

4.

Android-ek (Programiranje mobilnih aplikacij) – osnovnošolci

5.

Svetovni splet – srednješolci

Delavnici 1 in 2 bomo izvedli od 27. 6. 2016 do 1. 7. 2016. Delavnice 3 – 5 pa bomo izvedli od 22. 8. 2016 do 26. 8. 2016.
Več o poletni šoli najdete na http://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-2016/, kjer bo 15. maja odprta spletna prijava na Poletno šolo
računalništva.
Maribor, 24. 3. 2016

Predstojnik Inštituta za računalništvo
red. prof. dr. Marjan Mernik

24.3.201 Rdeči križ Slovenije je pričel z zbiranjem prijavnic za letovanje. Več podrobnih informacij najdete v prilogah.
6
Navodilo za prijavo
Izmene za zdravnike
18.3.201 Pozdravljeni,
6
Režiser Marko Naberšnik (Petelinji zajtrk) se pripravlja na snemanje novega celovečernega igranega filma, ki bo potekalo v maju in juniju.
Ustvarjalci filma zato vabijo na avdicijo, ki bo potekala v hotelu Habakuk, 19. in 20. 3. 2016, med 10. in 18. uro. Več podrobnosti pa na tej
povezavi.
Lepo vas pozdravljamo,
Zveza prijateljev mladine Maribor
18.3.201
6

Akcijo zbiranja starih mobilnih aparatov pod naslovom Halo si za to?
Namen akcije je ekološki in humanitarni. Stare, odslužene, neuporabne, zlomljene, pa tudi nekoristne še delujoče mobilne telefone, nameravamo
prodati in s pridobljenimi sredstvi financirati različne projekte za otroke in mladostnike. Več informacij najdete tukaj.
Akcija se začne 21. marca 2016 in bo trajala do 22. aprila 2016. Akcijo bo svečano odprl Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki bo v
ponedeljek, 21. marca odvrgel svoj stari telefon.

ŠOLSKO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH

9.3.2016

"SKOČI Z NAMI"
V torek, 1.3.2016 je v Ljubnem ob Savinji potekalo regijsko tekmovanje v smučarskih skokih »SKOČI Z NAMI« Tekmovali so učenci od 1. do
4. razreda.
Tekmovanje je potekalo v organizaciji Zavoda za šport RS Planica in SZS.
Učenci so tekmovali na skakalnici prilagojeni otrokom začetnikom in sicer z opremo za alpsko smučanje. Za našo šolo so tekmovali LUKA
MUMLEK (1. r), SAŠO ŠTEFANEC in JAN GLAVICA (oba 2. r). Tekmovalo je 162 otrok iz Štajerske in Koroške. Lula Mumlek je v svoji
kategoriji dosegel odlično 11. mesto in se uvrsti na državno prvenstvo. Prav tako sta se v svoji kategoriji na državno prvenstvo uvrstila Sašo in
Jan. Sašo je dosegel 16. Jan pa 12. mesto.
Državno prvenstvo v smučarskih skokih za osnovnošolce bo v četrtek. 10. marca 2016 v Nordijskem centru Planica.
Učiteljica športa:
Renata Rižner
9.2.2016

DODATNE INFORMACIJE ZA ŠPORTNI DAN:
obveščamo vas, da trenutno stanje in vremenski pogoji na MB Pohorju ne omogočajo izvedbo športnega dne (smučanje, bordanje). Učenci imajo
možnost izbire drugih aktivnosti - drsanje s pohodom ali plavanje s pohodom.
Učenci, ki so se prijavili za smučanje in bordanje so dobili potrebne informacije in navodila.
Učiteljica športa: Renata Rižner
ZIMSKI ŠPORTNI DAN

5.2.2016
Datum: sreda, 10. 2. 2016

Vsebina: drsanje s pohodom (od 4. do 9. r), plavanje s pohodom (od 6. do 9. r), smučanje in deskanje (od 6. do 9. r).
Kraj:
Drsanje in pohod: LEDNA DVORANA TABOR, MARIBOR; PEKRSKA GORCA
Plavanje in pohod: PRISTAN, PIRAMIDA
Smučanje, deskanje: MARIBORSKO POHORJE
URNIK IN ZADOLŽITVE:

DRSANJE S POHODOM NA PEKRSKO GORCO, PLAVANJE S POHODOM NA PIRAMIDO:
Zjutraj pridejo učenci s prvim avtobusom!
7.10 - odhod 1. in 2. avtobusa iz Korene.
1. avtobus najprej zapelje plavalce do Pristana, nato 1. skupino drsalcev do Ledne dvorane. Razredniki dobijo seznam učencev!
2. avtobus zapelje 2. skupino drsalcev do Ledne dvorane. Razredniki dobijo seznam učencev!
DRSANJE IN POHOD NA PEKRSKO GORCO
8.00 do 9.30 - drsanje
10.00 - pohod od Ledne dvorane na Pekrsko gorco (hoje: 1 ura in 30 minut s postankom)
12.00 - odhod 1. in 2. avtobusa od vznožja Pekrske gorce (pri Športnem centru Marinko Galič)
12.40 - povratek v Koreno.
Malico imajo učenci pred drsanjem!
Učitelji spremljevalci jo vzamejo v šoli pred odhodom.
Cena:
vstopnina: 2 €
izposoja drsalk: 2 €
Vodja drsanja: Angela Lešnik
Vodja pohoda: Katarina Smole
Spremljevalci: Nataša Naraglav Turk, Jasmina Murko Križan, Anica Toplak, Ljudmila Šenekar, Angela Lešnik, Katarina Smole
Prva pomoč: Anica Toplak
Spremljevalci so zadolženi za red, disciplino in varnost! Učenci, ki ne upoštevajo navodil, jih vodja ali spremljevalci odstranijo z ledene plošče.
Obvezna oprema:
- za drsanje: rokavice! Za učence 4. in 5. r je obvezna uporaba čelade!
- za pohod: nahrbtnik, športna obutev, rezervna majica, pijača (VODA!) lahko tudi sendvič.
PLAVANJE, POHOD NA PIRAMIDO:

8. 00 do 9.30 - plavanje
10.00 - pohod od Pristana na Piramido (hoje: cca 1 ura in 30 minut s postankom)
11.40 - odhod 1. avtobusa s parkirišča gostilne Pri treh ribnikih, do vznožja Pekrske gorce, kjer poberejo 1. skupino drsalcev.
12.00 - odhod od vznožja Pekrske gorce.
12.40 - povratek v Koreno.
Cena: 3,20 €
Malica: učitelji vzamejo malico v šoli pred odhodom.
Vodja: Petra Dovar
Spremljevalec: Peter Lešnik
Prva pomoč: Petra Dovar
Vodja in spremljevalec sta zadolžena za red, disciplino in varnost! Učenci, ki ne upoštevajo navodil jih vodja ali spremljevalec odstrani z bazena
Obvezna oprema:
- za plavanje: nahrbtnik, kopalke, brisača, lahko tudi plavalna očala
- za pohod: rezervna majica, pohodna ali športna obutev, pijača (VODA!), lahko tudi sendvič.

SMUČANJE IN DESKANJE, MARIBORSKO POHORJE:
8.15 - odhod kombija iz Korene do Pohorske vzpenjače.
9.00 do 12.30 - smučanje in deskanje.
13.00 - odhod kombija od Pohorske vzpenjače.
13. 35 - povratek v Koreno.
Cena smučarske karte: 11 €
Učenci dobijo malico pred pričetkom aktivnosti. S seboj lahko imajo nekaj denarja za čaj in prigrizek (hot dog ali drugo)
Obvezna oprema: čelada, rokavice, izpravna smučarska in deskarska oprema.

Vodja: Renata Rižner
Spremljevalka: Simona Lovrec
Učenci morajo upoštevati navodila vodje ali spremljevalca, ki morata poskrbeti za red, disciplino in varnost na smučišču. V kolikor učenci ne
upoštevajo navodil, jih vodja odstrani s smučišča. V tem primeru pridejo po učenca starši!
Organizator športnega dne: Renata Rižner
29.1.201
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OBISK PREDSTAVNIKOV ORGANIZACIJE AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE
V torek, 26.1.2016, smo v okviru predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika izvedli z učenci 7. razreda delavnico o človekovih
pravicah. Obiskala sta nas predstavnika organizacije Amnesty internacional Slovenija , ki sta delavnico tudi vodila. To je organizacija, ki je del
največje nevladne mednarodne organizacije za človekove pravice. Organizacija opozarja na kršitve človekovih pravic.
Delavnica je potekala dve šolski uri. Vodja delavnice Samo in njegov pomočnik Žiga sta predstavila delovanje organizacije. Predstavila sta
človekove pravice, opozorila na pomen osveščanja človekovih pravic in opozorila na kršitve le teh. Učenci so imeli priložnost razpravljati o
človekovih pravicah in z družabno igro sta spodbudila k razmišljanju o dostojanstvu in
enakosti.
V času, ko smo priča doma in po
svetu mnogim kršitvam, je pomembno, da se izobražujemo o človekovih pravicah in vzpodbudimo občutljivost za težke položaje, v katerih se
znajdejo drugi. Da bi imeli enake možnosti v življenju, se moramo vsi potruditi.

27.1.201
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NOGOMETNO PRVENSTVO OŠ MARIBORA IN OKOLICE
(st. učenci, l. 2001 in mlajši)
Prvenstvo je potekalo 18. 1. 2016 v športni dvorani Lent. Za našo šolo so tekmovali učenci 9., 8. In 7. razreda. Tekmovalo je 14 šol, v štirih
skupinah. Mi smo tekmovali v 2. skupini z OŠ Voličina, OŠ Sladki Vrh in OŠ Selnica. Dosegli smo odlično 2. mesto. S to uvrstitvijo smo si
priigrali uvrstitev v končnico prvenstva.
Končnica prvenstva je potekala v petek, 22. 1. 2016. Naši učenci so igrali prvo tekmo z OŠ Ruše. Ker so bili močnejši, smo s porazom končali
tekmovanje.
Čestitamo šolskim nogometašem!
Učiteljica športa:
Renata Rižner

26.1.201
6

Informacije o subvencijah za prehrano!!!

20.1.201 Pogumni pevci iz OŠ Korena so 9. 12. 2015 v KD Korena uspešno nastopili na prireditvi Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Iz
6
predizbora je napredovala Suzana Horvat iz šestega razreda, ki je šolo predstavila tudi v polfinalu, na OŠ Kidričevo.
Čestitke vsem!

16.12.20 Slovesnost ob stoletnici smrti kirurga mag. Feliksa Ferka v Koreni
15
V petek, 20. 11. 2015, je v Zg. Koreni potekala slovesnost ob stoletnici smrti kirurga mag. Feliksa Ferka.
Prvi del slovesnosti se je pričel s slovesno mašo, ki jo je v kapeli in grobnici Feliksa in Pauline Ferk daroval upokojeni nadškof dr. Kramberger.

Sledilo je svečano odkritje obeležja mag. Feliksa Ferka, nagovor župana občine Duplek, g. Mitja Horvata, in blagoslovitev obeležja. V programu
pa je sodeloval tudi pevski zbor OŠ Korena.
Drugi del slovesnosti, ki je bil strokovni, se je potem nadaljeval v kulturnem domu v Koreni.
Dr. Gregor Pivec nam je predstavil rodbino kirurgov s Korene, med njimi tudi mag. Feliksa Ferka; dr. Elko Borko pa je spregovoril o oporoki
mag. Ferka, ki je bila spremenjena oziroma dopolnjena deset krat.
V nadaljevanju se je udeležencem slovesnosti predstavil otroški pevski zbor OŠ Korena, prisluhnili pa so tudi predstavitvi samega kraja.
Ker je dan slovesnosti sovpadal s svetovnim dnevom otrok in s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki ponuja učencem: kruh, maslo, med,
mleko in jabolko, so člani čebelarskega krožka OŠ Korena udeležencem slovesnosti razdelili jabolka s kmetije Medved, saj je bil gospod Ferk na
šoli šolski oglednik in je odličnim učencem za njihov uspeh podarjal sadike jablan.Slovesnost se je zaključila s pogostitvijo.
Darinka Mulaosmanović

9.12.201
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Z veseljem vam sporočamo, da smo bili uvrščeni med 100 najlepše okrašenih eko smrek v Nagradnem natečaju –»Deluj eko – ohrani
čebele in smreko«
Smreka bo razstavljena v trgovini Hofer na Ptujski cesti v Mariboru.
Za nagrado pa dobimoMEDENI PAKET V VREDNOSTI 100€.
Se že veselimo medenih užitkov Muce in mačkoni s Francko in Katjo

20.11.20 Dragi učenci,
15
Samo še do torka, 24. novembra, se lahko prijavite za obisk podjetja na spletnem mestu: www.danzakariero.si. Kadar koli in povsod, kjer
imate dostop do spleta, lahko pobrskate med več kot 160 podjetji iz vse Slovenije. Iščete jih lahko tudi po abecedi, regijah ali
dejavnostih. Izberete tisto, ki ga želite obiskati, in se elektronsko prijavite. Dodajte še svoje starše ali druge spremljevalce.
Ne odlašajte, prijavite se zdaj!
Podjetja vam bodo odprla svoja vrata v četrtek, 26. novembra, ob 16. uri. S predstavitvijo novih, zanimivih, obetavnih, tudi manj znanih in
vidnih poklicev, vam želimo olajšati odločanje o nadaljevanju izobraževanja po končani osnovni šoli.
Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva organizira Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in Zavodom
za šolstvo in Centrom RS za poklicno izobraževanje.
19.11.20
15

IZVEDBA PROJEKTA TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Petek, 20.11.2015
ZAJTRK VRTEC: 7.00 – 7.30


8.00 – 8.30 Obisk učencev Čebelarskega krožka, ki jim pridejo podarit medenjak in

učencev 5. razreda, ki bodo pripravili jabolčni čips
ZAJTRK ŠOLA: 8.45 – 9.00 - 1. razred – jedilnica
2. razred – razred
3. razred – razred
4. razred – razred
5. razred – razred
- 9.10 – 9.30 Obisk učencev Čebelarskega krožka, ki jim pridejo podarit medenjak in
učencev 5. razreda, ki bodo pripravili jabolčni čips.
9.00 – 9.10
9.10 – 9.20
9.20 – 9.30
9.30 – 9.40


9. razred – jedilnica
8. razred – jedilnica
7. razred – jedilnica
6. razred – jedilnica

8.30 – 8.45 - Obisk učencev Čebelarskega krožka, ki jim pridejo podarit medenjak in učencev 5. razreda, ki bodo pripravili jabolčni čips.

19.11.20
15

IZLET NA MRZLICO JE ODPOVEDAN
ZARADI NAPOVEDI SLABEGA VREMENA
Pred izbiro poklica - predavanje za starše in učence 8.razredov

17.11.20
15

9. marec 2016
ob 17.00
Karierno središče Maribor,
Gregorčičeva ulica 15
in
Urad za delo Slovenska Bistrica, Tomšičeva 9
Vabimo vas na predavanje Pred izbiro poklica, ki je namenje-no staršem in učencem 8.razreda, ki se odločajo o izbiri poklica. Predavanje bo
v organizaciji in izvedbi kariernih sveto-valcev Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Maribor.
Zaradi omejenih prostorskih možnosti vas prosimo, da udeležbo na predavanju najavite po telefonu: 02/23-57-673, ali e-pošti:
gpzrszmaribor@ess.gov.si ali ose-bno: Karierno središče Maribor, Gregorčičeva ulica 15.
Veselimo se vaše udeležbe.
11.11.20
15

Tržnica poklicev
Tržnica poklicev, ki smo jo pripravili 10. 11. 2015 za učence OŠ Korena in OŠ Duplek, je bila zelo dobro obiskana. Predstavilo se je kar 17
srednjih šol iz Podravske regije. Predstavitve so bile zanimive, tako smo ob številnih koristnih informacijah o predmetnikih in srednješolskih
programih lahko poskusili tudi slastne palačinke in ostale dobrote, ki so jih spekli dijaki, dekleta so se naličila v »kozmetičnem kotičku«,
spremljali smo dekleta in fante, ki so se poskusili v borilni veščini, ki jo uporabljajo ruski agenti, manjkalo pa ni tudi zanimivih električnih
naprav za tiste, ki jih zanima elektro ali strojno področje. Dogajanje smo zabeležili v kratkem foto utrinku.

6.11.201 Dragi devetošolci,
5
kmalu, v prihodnjem letu, boste postali že srednješolci in gimnazijci. Do takrat pa vas čaka odločitev o nadaljevanju izobraževanja: kam se boste
usmerili, kaj vas zanima, kaj bi počeli v svojem življenju?
Želimo vam olajšati odločanje, zato bodo slovenska podjetja po vsej Sloveniji v četrtek, 26. novembra, ob 16. uri drugo leto zapored odprla
svoja vrata vam, vašim staršem in učiteljem. Rada bi vam približala manj vidne in znane poklice. Pa nove, zanimive in obetavne poklice, po
katerih povprašujejo delodajalci.
Za prijavo na dogodek vam je prvič doslej na voljo novo spletno mesto: danzakariero.si. Na njem lahko kadar koli in povsod, kjer imate
dostop do spleta, pobrskate med predstavljenimi podjetji. Izberete tisto, ki ga želite obiskati, in se elektronsko prijavite za obisk, do
ponedeljka, 23. 11. 2015.

Celoten dogodek je poimenovan Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva. Njegov pobudnik je Gospodarska zbornica Slovenije, v
sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in Zavodom RS za šolstvo.
Preberite več o dogodku v obvestilu na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:
Slovenska podjetja bodo mladim spet odprla svoja vrata

Shema šolskega sadja

2.11.201
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Projekt izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje.
Evropska unija je Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Velik
poudarek je na lokalnih dobaviteljih sadja in zelenjave (ekološka in integrirana pridelava) ter na vključevanju spremljajočih izobraževalnih in
promocijskih aktivnosti.
Namen in cilji sheme šolskega sadja:






spodbujanje zdravega prehranjevanja pri otrocih in mladih s čim pogostejšim uživanjem sadja in zelenjave,
ustavitev trenda zmanjševanja porabe sadja in zelenjave,
zagotovitev trajnega povečanja sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov,
omogočanje enakih možnosti dolgoročnega in rednega uživanja sadja in zelenjave vsem otrokom in mladostnikom v EU,
preprečevanje naraščanja pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladih.

Na naši šoli bomo Shemo šolskega sadja izvajali celotno šolsko leto 2015/2016. Vsem učencem od 1. do 9. razreda bomo enkrat tedensko še
dodatno ponudili obrok sadja oz. zelenjave.
14.10.20
15

Pridi na tržnico poklicev
Dragi učenec!
Odločitev, kateri poklic izbrati, je zelo težka. Zato je potrebno poiskati čim več informacij, ki ti bodo pomagale, da se boš lažje odločil.
Vabimo te, da se nam pridružiš na TRŽNICI POKLICEV, ki bo v torek, 10. 11. 2015, v Kulturnem domu Zgornja Korena.
Prireditev bo potekala od 17. do 19. ure, predstavile se bodo srednje šole iz Podravske regije.
Vljudno vabljeni tudi starši!

1. ŠPORTNI DAN

16.9.201
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POHOD
NAVODILA:
DATUM: 18. 9. 2015
VSEBINA: pohod , smer VURBERK - GRAD
URNIK:
Učenci od 4. od 9. razreda:
Učenci pridejo v šolo s prvim šolskim avtobusom! Zberemo se pred šolo!
7.40
8.00
8.05
8.10

MALICA (učenci si jo pospravijo v nahrbtnike)
ŠTART 4., 5. R
ŠTART 6., 7. R
ŠTART 8., 9. R

OPIS POTI:
Pot je dolga 9 km.
Pohod začnemo izpred šole. Pot nas vodi po cesti v smeri Vurberka. Po približno 2 km zavijemo desno po cesti navzdol, proti Ciglencam. Ko se
konča breg, zavijemo na levo in nadaljujemo po cesti do LD Dvorjane. Tu imamo 1. postanek za malico (pol ure).
Nato nas pot vodi v smeri proti Dvorjanam (mimo cerkve), do Črete. Tukaj se nahajamo točno pod vurberškim gradom. Sledi še vzpon po
makadamu do gradu.
Končno na cilju – VURBERŠKI GRAD!
2. postanek za malico in pijačo (če še kaj ostane).
ODHOD Z VURBERKA:
Ker je pot dolga, pride po nas šolski avtobus ob 12.00.
Povratek v Koreno predvid. ob 12. 30.

OPREMA ZA POHOD:
Oprema za izlet je pohodniška. Učenci naj imajo s seboj nahrbtnik, primerno obutev in oblačila, rezervno majico s kratkimi rokavi (obvezno!),
majico z dolgimi rokavi, vodo(!!!). Hrana in pijača iz nahrbtnika po lastni želji (brez sladkarij in slanih prigrizkov!!)
ŠOLSKI AVTOBUS:
Avtobusi bodo vozili po ustaljenem voznem redu.
Učenci, ki v šoli ne bodo imeli kosila ga morajo pravočasno odjaviti!
ZADOLŽITVE TER DODATNA NAVODILA:
SPREMLJEVALCI:
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

Simona Lovrec
Nataša Naraglav Turk, spremljevalka za oba razreda Jasmina M.K
Andreja Flis, Petra Dovar
Ljudmila Šenekar, Angela Lešnik
Katarina Smole, Renata Rižner
Peter Lešnik, Tone Djuran

Vodja pohoda: Renata Rižner
Prva pomoč: Petra Dovar
Vodja pohoda, II. triada – Nataša Naraglav Turk
Prva pomoč: Jasmina Križan Murko
DODATNA NAVODILA:
Razredniki in spremljevalci skrbijo za varnost, za red ter disciplino na pohodu.
Pred povratkom naj poskrbijo za red in čistočo.
Razredniki oz. spremljevalci preverijo sezname učencev in manjkajoče vpišejo v dnevnik ter oddajo seznam v tajništvo.
CILJI:
* Učenci naj spoznajo svojo fizično sposobnost.
* Oblikujemo kulturen in spoštljiv odnos do narave.
* Spodbujamo prijateljsko pomoč.

* S pristnejšim stikom med učitelji in učenci ustvarjamo podlago za boljše delo v učilnici.
* Učenci spoznavajo svojo okolico in njene posebnosti.
* Učenci morajo upoštevati navodila vodje izleta in spremljevalcev.
* Paziti je treba na varnost pri hoji!
Učitelji in nekaj učencev morajo med pohodom po cesti obvezno imeti oblečen odsevni brezrokavnik.
Organizator športnega dne:
Renata Rižner
16.9.201
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PLANINSKI IZLET NA
URŠLJO GORO 1696m
V soboto, 26. septembra 2015
Vabim te na lep izlet na razgledno Uršljo goro oz. Plešivec (1696m).
Naša pot se bo začela pri koči na Naravskih ledinah. Najprej se bomo povzpeli prek manjše jase, nato skozi gozd, ter dosegli razgledno jaso ob
kateri se nahaja prijeten studenček. Nato nas bo pot vodila skozi strnjen gozd, do razglednega pobočja po katerem bomo hodili vse do vrha. Na
vrhu stoji križ in razgledna plošča. Ob lepem vremenu bomo lahko uživali v čudovitem razgledu. Nato se bomo mimo RTV oddajnika spustili
proti planinskemu domu na Uršlji gori…
Torej, če želiš preživet dan v naravi, med prijatelji, slišat legendo o povodnem možu, ki je živel v podzemnem jezeru pod Uršljo goro… potem se
vidimo na izletu.
Odhod avtobusa v soboto ob 7. 15 POŠTA KORENA
Vrnitev ob 17. 45 POŠTA KORENA
Hoja: okrog 4 ure hoje.
Oprema: visoki čevlji, podloga za sedenje, rezervna oblačila po potrebi (nogavice, pulover, …) kapa proti soncu,.
Hrana in pijača: iz nahrbtnika in v koči.
S seboj vzemi vodo, sadje, vrečko za smeti, dnevnik MLADI PLANINEC…
Cena izleta je 11 evrov.
Prijave najpozneje do torka 22. 09. 2015
Veselim se srečanja s teboj !

Simbioza Šola in simbioza Giba

15.9.
2015

Spoštovani starši in stari starši. Letos sodelujemo v projektu simbioza šola in simbioza giba.
V okviru simbioza šola boste lahko tisti, ki bi radi dopolnili svoje znanje v uporabi računalnika ter pametnega telefona, obiskovali delavnice.
V okviru simbioza giba pa boste lahko aktivno sodelovali pri raznih oblikah športnih aktivnosti. Tukaj najdete že razpored nekaterih aktivnosti v
občini Duplek.
Več aktivnosti in točni datumi še sledijo.
3.9.2015 Pred izbiro poklica - predavanje za starše in učence 9.razredov
30. september
Ob 16.30
Karierno središče Maribor
Gregorčičeva ulica 15
Vabimo vas na predavanje Pred izbiro poklica. Predavanje je namenjeno staršem in učencem 9.razreda, ki se odločajo o izbiri poklica.
Predavanje bo v organizaciji in izvedbi kariernih svetovalcev Zavoda RS za zaposlovanje, Urada za delo Maribor.
Zaradi omejenih prostorskih možnosti vas prosimo, da udeležbo na predavanju najavite po telefonu: 02/23-57-673, ali e-pošti:
gpzrszmaribor@ess.gov.si ali osebno: Karierno središče Maribor, Gregorčičeva ulica 15.
Veselimo se vaše udeležbe.
27.8.201
5

Obvestilo!
Pouk se bo v šolskem letu 2015/16 pričel v torek, 1.9. 2015 ob 9.15.
Šolski prevoz je organiziran od 9. ure dalje. Domov pa od 11.30.
Pouk bo trajal od 9.15 do 11.15. S seboj imej pisalo in beležko.
Lep preostanek počitniških dni.
Ravnatelj šole
Darko Rebernik

15.6.201
5

Rezultati orientacijskega teka
2KT

3KT

4KT

5KT

6KT

čas

Sk.št. T

mesto

4
4
3
4
2
2
4

20
20
20
20
15
20
20

10
11
9
9
7
8
7

3
3
2
1
0
2
3

19
15
20
14
17
16
15

1h12 = 30t
1h22 = 30t
1h27 = 25t
1h31 = 15t
1h30 = 20t
1h37 = 10t
1h43 = 9t

91t
88t
84t
68t
64t
62t
58t

1. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto
7. mesto

22
18
19
16
14
12

1h09 = 35t
1h20 = 30t
1h20 = 30t
1h25 = 20t
1h35 = 15t
1h38 = 10t

93t
91t
84t
77t
65t
62t

1.mesto
2.mesto
3.mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto

Razred

1KT

6.r/2
6.r/2
5.r/2
5.r/3
5.r/1
5.r/4
6.r/1

5
5
5
5
3
4
0

7.r/1
8.r/3
8.r/1
7.r/3
7.r/2
7.r/4
8.r/2

5
4
20
7
0
5
5
20
10
3
5
4
15
9
2
5
3
20
10
3
5
4
15
9
3
2
4
20
11
3
DISKVALIFICIRANI

PETEK, 12. 6. 2015, BO ŠPORTNI DAN

10.6.201
5

ORIENTACIJA
"PO OPISANI POTI"
POMEMBNO OBVESTILO:
Šolski avtobus in kombi vozita zjutraj eno uro kasneje. Prvi avtobus (ARIVA) ne vozi!
Domov učence vozijo po ustaljenem voznem redu!
NAVODILA:

Razredniki sestavijo ekipe za pohod:
5. razred - 4 ekipe
6. razred - 3 ekipe
7. razred - 4 ekipe
8. razred - 3 ekipe
Člane ekip sestavijo razredniki in jih vpišejo v tekmovalni karton (dobite jih v četrtek oz. petek pred pohodom!)
Med pohodom bo za vse razrede pet postaj.
Ekipe se morajo javiti na vsaki od teh. Šele, ko so na postaji zbrani vsi člani ekipe, začno z reševanjem nalog in z nadaljevanjem poti do
naslednje kontrolne točke. Upošteva se tudi čas od štarta do prihoda v cilj. Štart in cilj sta na šolskem igrišču.
Tik pred štartom dobijo ekipe opis poti po kateri pridejo do posameznik točk. Prav tako dobijo tekmovalne kartončke, kamor se učitelji na
kontrolnih točkah podpišejo.
Zberemo se na šolskem igrišču ob 9.00 .
Razredniki razdelijo malico učencem pred odhodom. Učenci naj imajo s sabo nahrbtnik in pijačo ter primerno športno opremo.
Štart 1. skupine je ob 9.15.
Seznam ekip in kdaj katera ekipa štarta bo visel ob štartnem mestu. Za to poskrbi Jadranka Cenc. Ekipa, ki je na vrsti za štart, vstopi v štartni
prostor minuto pred štartom, kjer se preveri prisotnost vseh članov in podeli tekmovalni list z opisom poti in kontrolni karton. Člani ekipe
pozorno preberejo navodila, vprašajo, če je karkoli nejasno in ob znaku štarterja krenejo na pot.
Učenci, ki čakajo na štart, igrajo nogomet, odbojko na mivki, badminton ali v senci počakajo.
NAVODILO ZA UČENCE
Natančno beri opis poti - površnost se lahko maščuje.
Od štarta do cilja mora ekipa ostati skupaj. Naloge lahko začnete reševati šele takrat, ko so na postaji zbrani vsi člani ekipe.
NARAVA JE NAŠA VELIKA PRIJATELJICA IN UČITELJICA, ZATO SE DO NJE OBNAŠAJMO KULTURNO.

-NE ODMETAVAJMO V NARAVI NOBENIH ODPADKOV!
-NE HODIMO PO NEPOKOŠENIH TRAVNIKIH IN ČEŽ POLJSKE POSEVKE!
-KRIČANJE V NARAVI SE NE SKLADA Z NJENO TIHOTNO LEPOTO!
-NE TRGAJMO CVETJA, NE LOMIMO VEJ!
-BODIMO PRIJAZNI Z LJUDMI, KI JIH BOSTE SREČALI!

10.6.201
5

31.5.201
5
Današnja zahvala gre predvsem Osnovni šoli Korena, ter vrtecu Korena! Iz srca hvala vsem, ki so zbrali te zamaške, hvala Petri Fras, da
jih je pripeljala do mene. To, kar vidite na sliki so zbrali! Kako malo je potrebno, da se nekomu pomaga! Mark bo gotovo zelo
vesel. Hvala, brez vas teh vreč ne bi bilo !

Spoštovani učenci, starši, stari starši, prijatelji, sosedje, krajani!

11.5.201
5

OŠ KORENA VAS PONOVNO VABI NA PRIREDITEV
ŠPORT ŠPAS - DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ
V SOBOTO, 16. MAJA 2015
Prireditev bo trajala od 9.00 do 12.00 na šolskem igrišču, v telovadnici, prostorih šole, pred dvorano in v okolici šole.
Moto letošnje prireditve je: ODNOSI – SOSED SOSEDU SOSED!
Letos bomo ponovno sodelovali z oblikami MEDGENRACIJSKEGA DRUŽENJA s prepletanjem vsebin gibanje – šport – zdravje.
PROGRAM:
9.00 PRIHOD UDELEŽENCEV IN POZDRAVNI GOVOR RAVNATELJA
9.05 NASTOP ŠOLSKE PLESNE SKUPINE
9.15 MALICA
9.45 POHOD V OKOLICI ŠOLE
11.00 ŠPORTNE IN ZABAVNE IGRE, ZUMBA (Mateja Potočnik)
12.00 PODELITEV NAGRAD (najmlajšemu in najstarejšemu udeležencu ,
najštevilčnejši družini)
SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI (pred dvorano):
- MERITVE KRVNEGA TLAKA IN SRČNEGA UTRIPA (krajevna org. RK Korena,
Štefka Ljubojevič)
- MERJENJE SLADKORJA V KRVI (Anica Toplak)
- PREDSTAVITEV LOKALNEGA PRIDELOVALALCA MEDU IN ČEBELJIH
IZDELKOV (Mateja Preložnik)
- DEGUSTACIJA NAMAZOV IN NAPITKOV (učenci šole z mentorico)
- PREDSTAVITEV DRUŠTVA ZELIŠČARJEV MELISA ( Mira Kreft)
Ker je osnovni namen tega srečanja poleg športnih dejavnosti tudi medgeneracijsko druženje, pričakujemo,da se nam pridružite starši, stari
starši, prijatelji in sosedje ter krajani. S številčno udeležbo bomo pokazali, da so medgeneracijsko druženje, skrb za zdravje in gibanje
vrednote, ki jih živimo.
V primeru dežja bo prireditev v skrajšani obliki potekala v prostorih šole.
Veselimo se druženja z vami!

Koordinatorica prireditve:
Renata Rižner
Ravnatelj
Darko Rebernik
4.5.2015

Rdeči križ Slovenije je razpisal letovanja za leto 2015. Prijavnice dobite pri šolski svetovalni službi, več informacij pa lahko najdete na tej
povezavi:
http://www.rkmb-drustvo.si/program/9/letovanje-otrok.html

21.4.201
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VABILO
na
predavanje
v sredo, 6. 5. 2015, ob 17. uri
v večnamenskem prostoru Osnovne šole Korena – učilnica likovne vzgoje in glasbe.
Pozdravljeni!
Vabimo Vas na predavanje mag. Alenke Zupančič Danko, profesorice defektologije iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše
Maribor, z naslovom:
»Domače naloge in učenje - kje in kako začeti«.
Tema se ukvarja z osnovnimi pogoji za učenje, govori o pristopih, kako otroka navajati na samostojno opravljanje domačih nalog in učenje in na
kakšen način lahko starši otroka pri tem podpremo.
Po predavanju Vas vabimo, da se udeležite govorilnih ur.
Govorilne ure v torek, 5. 5. 2015, odpadejo!
Veselimo se srečanja z vami!

Pedagoginja:
Jasmina Križan Murko

Ravnatelj:
Darko Rebernik

13.4.201
5

Zaradi slabe napovedi je izlet prestavljen na 25.4.
Vodnica PD Ptuj Marija
PLANINSKI IZLET NA DONAČKO GORO, 18. APRIL 2015
V Žetalah se bomo podali v pomladno prebujajoči bukov gozd. Na planinski poti bomo občudovali svetlo zeleno barvo, rože v razcvetu in
poslušali ptičje petje. Na poti bomo srečali tudi jeklenice in tako boš lahko poskusil in izkusil, kako je hoditi ob njih. Preko vrha se bomo spustili
po krožni poti na Rudijev dom pod Donačko goro. Tam bo čas za daljši počitek in igro. Do avtobusa nas bo ločilo še pol ure hoda.
ZBOR POŠTA KORENA 7.45 uri
Vrnitev ob 15.00 uri POŠTA KORENA
Hoja: Okrog 2 uri zložne hoje.
Oprema: visoki narebrani čevlji, lahna oblačila, rezervna majica za preobleči, zaščita proti soncu.
Hrana in pijača: iz nahrbtnika (2-3 sendviče, 1l tekočine).
Mami in očetu pomagaj pripraviti nahrbtnik.
Prispevek: 10€
Članarina za leto 2015 znaša 6 (za tiste, ki je še niste poravnali)
Ne pozabi na planinski dnevnik!
Veselim se srečanja s teboj !
Prijave DO srede 15. 4. 2015, pri učiteljici ANICI.
Vodijo Marija Baškarad in vodniki PD Ptuj z mentoricami planinskega krožka.

11.4.201
5

BOWLING
IZBIRNI PREDMET ŠPORT ZA SPROSTITEV
V okviru izbirnega predmeta ŠZS bom učence peljala na bowling v Planet Tuš Maribor, v torek, 14. 4. od 16.00 do 18.00.
Iz Korene se peljemo s šolskim kombijem predvidoma ob 15.00 uri. Povratek v Koreno se planira ob 18.45. Učence bomo razvozili po postajah.
Cena bowlinga za 2 uri je 2€. Prevoz se plača po položnicah.
Učiteljica športa:
Renata Rižner

DRŽAVNO PRVENSTVO V DESKANJU NA SNEGU, KRVAVEC
NIKOLAJ JELATANCEV SLOVENSKI PODPRVAK V DESKANJU NA SNEGU
V ponedeljek, 9. marca 2015 je na Krvavcu potekalo državno osnovnošolsko prvenstvo v alpskem smučanju in deskanju na snegu.
Kdor zna, ta zna je še enkrat dokazal NIKOLAJ JELATANCEV, saj je tudi letos na državnem prvenstvu stal na stopničkah. Ponosno objavljam, da je
Nikolaj osvojil naslov šolskega podprvak Slovenije z odličnim 2. MESTOM. Nikolaj je že lani dokazal, da je med najboljšimi osnovnošolskimi deskarji v
Sloveniji, saj je osvojil 3. mesto.
ČESTITAMO!
Učiteljica športa Renata Rižner

Več informacij najdete pod tekmovanji.
12.3.201
5

10.3.201 OBVESTILO!
5
Govorilne ure v marcu za 5. razred bodo v sredo, 11. marca 2015, uro pred načrtovanim predavanjem za starše, torej od 16.00 - 17.00.
Nataša Naraglav Turk
27.2.201
5

VABILO
na
predavanje
v sredo, 11. 3. 2015, ob 17. uri
v večnamenskem prostoru Osnovne šole Korena – učilnica likovne vzgoje in glasbe.
Pozdravljeni!

Vabimo Vas na predavanje Heliodorja Cvetka, univ. dipl. psihologa iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor, z
naslovom:
»Vzgoja danes«.
Pogosto se zdi, da je sodobnim staršem odvzeta možnost vzgoje, saj vedno manj časa preživijo skupaj z otroki, družbene in druge institucije pa
glede tega pridobivajo na pomembnosti. Kakšne posledice pušča to na otrocih? Je to prava pot? Se lahko starši izognejo odgovornosti za
formiranje in socializacijo svojih otrok?
Prisluhnimo predavatelju in poiščimo odgovore na zastavljena vprašanja.
Po predavanju Vas vabimo, da se udeležite govorilnih ur.
Govorilne ure v torek, 3. 3. 2015, odpadejo!
Veselimo se srečanja z vami!
Pedagoginja:
Jasmina Križan Murko
Ravnatelj:
Darko Rebernik
25.2.201 Spoštovani,
5
v organizaciji ŠRD Zvezdica Maribor v sodelovanju z OŠ F. Prešerna in CŠD Maribor je v četrtek, 12.2.2015 na OŠ Franceta Prešerna
Maribor potekalo področno šahovsko ekipno osnovnošolsko prvenstvo za šolsko leto 2014/2015. V kategoriji dečkov do 12 let je nastopilo 18
ekip.
OŠ Korena je nastopila z dvema ekipama.
Prvo ekipo so sestavljali Andres Štiftar, ki je na prvi deski ekipi priigral tri točke, Jurij Beber je na drugi deski prispeval odličnih pet točk, Tilen
Kek na tretji deski eno točko in pol ter Matic Cvetko na četrti deski eno točko. S skupnimi 10.5 točkami so zasedli 17. mesto.
Drugo ekipo so sestavljali Nejc Kocmut, Miha Bezjak, Liessa Brandšteter in Mai Cvetko, ki so skupaj zbrali 4.5 točk ter pridobili prvo ekipno
šahovsko izkušnjo.
Povezava do rezultatov: http://www.sah-zveza.si/rezultati/podatki/?rid=13020

Ekipa je tekom turnirja dobro razvijala ekipni duh, člani ekipe so se med seboj spodbujali in pridobili lepo ter dragoceno šahovsko izkušnjo.
ČESTITAM vsem za zavzeto in borbeno igro.
Z lepimi pozdravi,
Tina Bukovec

25.2.201 Spoštovani,
5
med zimskimi počitnicami smo na OŠ Korena organizirali počitniški šahovski turnir, ki se ga je udeležilo 5 učencev.
Prvo mesto si je priigral Tilen Štiftar, ki je oddal le eno točko, drugo mesto je zasedel Andreas Štiftar ter tretje mesto Nejc Kocmut. Četrto mesto
je zasedla edina ženska predstavnica turnirja, Liessa Branšteter in peto mesto Tilen Kek.
Z učenci smo ob napenjanju možganov na črno belih poljih preživeli prijetno in zabavno šahovsko dopoldne.
Šahovski pozdrav,
Tina Bukovec

17.2.201 OBVESTILO!!
5
V petek, 27. 2. 2015, bodo imeli učenci od 5. do 9. razreda v likovni učilnici predavanji o varni uporabi interneta.
Predavanje za učence od 5. do 6. razreda z naslovom Učinkovita uporaba interneta in družbena omrežja se bo pričelo ob 9.20 in zaključilo ob
10.20.

Predavanje za učence od 7. do 9. razreda z naslovom Osveščena uporaba spleta in družbena omrežja se bo pričelo ob 10.30 in zaključilo ob
11. 30.
Kratka vsebina:
UČINKOVITA UPORABA SPLETA
Zaradi dolgčasa ob vsakodnevni več-urni uporabi spleta in računalnika je želja po dodatnem vznemirjenju med najstniki čedalje večja. Prav zato
se nemalokrat dogajajo stvari, za katere starši ne vedo, najstniki pa običajno kasneje nanje niso ponosni. Spretnosti, ki bi jih mladi lahko razvili,
so postavljene ob stran, in zaključimo lahko le, da široka področja učinkovite uporabe spleta sploh ne pridejo na svoj račun.
Učencem na praktičen način prikažemo ter jih podučimo uporabe različnih spletnih orodij, ki so še posebej pri njih manj popularna ali
zanje sploh ne vedo. Mladim želimo prikazati, kako lahko na preprost način uporabijo znanja s področja novodobnih tehnologij in
popularnih družbenih omrežij za samopromocijo, izobraževanje, pridobivanje različnih spretnosti in razvijanje njihovih potencialov.
Želimo, da spoznajo, kakšni so načini učinkovite komunikacije preko spleta, kako lahko hitreje pridejo do za njih pomembnih podatkov o
šolanju, službah in ostalih izobraževanjih, poleg tega pa jih seznaniti s tistimi vidiki spleta, ki jih povprečni uporabniki ne poznajo in tudi ne
uporabljajo.
OSVEŠČENA UPORABA SPLETA
Najstniki internet pogosto uporabljajo kot poligon za preizkušanje lastnih meja. Občutek anonimnosti in svobode, ki ju daje splet, pa je večinoma
lažen. Enako velja za družbena omrežja - vsaka objava, ki jo vidijo le „prijatelji“, ima lahko resne posledice.
Dotaknili se bomo tem, na katere uporabniki spleta redkeje pomislimo, pa pravzaprav predstavljajo aktualne težave in postajajo nujen
del sodobne IKT kompetence: problem kritičnega presojanja informacij, pridobljenih preko spleta, možne posledice nepazljivosti pri
ohranjanju zasebnosti, še posebej v spletnih družbenih omrežjih, problematiko objavljanja lastnih fotografij, spletnega ali mobilnega
nasilja, obraze sovražnega govora na spletu, nevarnosti zasvojenosti s spletom, ipd.
Šolska svetovalna služba
ZIMSKI ŠPORTNI DAN

12.2.201
5
Datum: sreda, 25. 2. 2015

Vsebina: drsanje (od 4. do 9. r), plavanje in fitnes (od 6. do 9. r), smučanje (od 6. do 9. r)
Pomoč pri izvedbi ŠD nam nudi Agencija MOPA.
Kraj:
Drsanje s pohodom: LEDNA DVORANA TABOR, MARIBOR, PEKRSKA GORCA
Plavanje in fitnes: ŠPORTNI PARK RUŠE
Smučanje: MARIBORSKO POHORJE

URNIK IN ZADOLŽITVE:
DRSANJE S POHODOM NA PEKRSKO GORCO, PLAVANJE S FITNESOM
Zjutraj pridejo učenci s prvim avtobusom.
Odhod avtobusa iz Korene: 7.15
1. avtobus najprej zapelje učence na drsanje do Ledne dvorane, nato plavalce do Ruš.
2. avtobus zapelje učence do Ledne dvorane na drsanje.
DRSANJE IN POHOD NA PEKRSKO GORCO
Drsalci drsajo od 8.00 do 9.30.
Ob 9.50 sledi pohod od Ledne dvorane na Pekrsko gorco.
Odhod obeh avtobusov bo od vznožja Pekrske gorce (pri Športnem centru Marinko Galič) ob 12.00. Povratek v Koreno bo predvidoma ob 12.45.
Malico imajo učenci pred drsanjem!
Učitelji spremljevalci jo vzamejo v šoli pred odhodom.
Cena:
Vstopnina: 2 €
izposoja drsalk: 2 €
Vodja drsanja in pohoda: Simona Lovrec
Spremljevalci: Nataša Naraglav Turk, Jasmina Murko Križan, Jadranka Cenc, Ljudmila Šenekar
Prva pomoč: Jadranka Cenc
Spremljevalci so zadolženi za red, disciplino in varnost! Učenci, ki ne upoštevajo navodil, jih vodja ali spremljevalci odstranijo z ledene plošče.
Obvezna uporaba rokavic! Za učence 4. in 5. r pa je obvezna uporaba čelade!

PLAVANJE IN FITNES:
Plavanje in fitnes traja od 9. 00 do 10.30 (1 šolska ura fitnesa in 1 šolska ura plavanja).
Učenci prispejo v Ruše predvidoma ob 8.30. Pred plavanjem oz. fitnesom imajo malico.
Po koncu aktivnosti (predvidoma ob 10.50) spremljevalci popeljejo učence na sprehod po Rušah.

Avtobus odpelje učence iz Ruš (Športni park Ruše) ob 11. 30 do Športnega centra Marinko Galič (vznožje Pekrske gorce), kjer pobere eno
skupino drsalcev. Odhod avtobusa od ŠC M. Galič ob 12.00. Povratek v Koreno bo predvidoma ob 12.45.

Cena: 4,60 €
Malica: učitelji vzamejo malico v šoli pred odhodom.
Vodja: Petra Dovar
Spremljevalci: Anica Toplak, Angela Lešnik, Tone Djuran
Prva pomoč: Angela Lešnik
Spremljevalci so zadolženi za red, disciplino in varnost! Učenci, ki ne upoštevajo navodil jih vodja ali spremljevalci odstranijo z bazena oz.
fitnesa.
Obvezna oprema: kopalke, brisača, športna oprema za fitnes (rezervna majica, telovadne hlače, dvoranske copate, brisača).

SMUČANJE IN DESKANJE, MARIBORSKO POHORJE
Odhod kombija iz Korene ob 8.15 do Pohorske vzpenjače.
Smučanje in deskanje bo trajalo od 9.00 do 12. 30.
Odhod kombija od Pohorske vzpenjače ob 13.00.
Povratek v Koreno bo predvidoma ob 13. 35.
Cena smučarske karte: 10 €
Učenci dobijo malico pred pričetkom aktivnosti. S seboj lahko imajo nekaj denarja za čaj in kakšen prigrizek (hot dog ali drugo)
Obvezna oprema: čelada, izpravna smučarska in deskarska oprema, rokavice.
Vodja in spremljevalka: Renata Rižner
Učenci morajo upoštevati navodila vodje, ta pa mora poskrbeti za red, disciplino in varnost na smučišču. V kolikor učenci ne upoštevajo navodil,
jih vodja odstrani s smučišča. V tem primeru pridejo po učenca starši!

Organizator športnega dne: Renata Rižner
8.2.2015 DRSANJE, DRSALIŠČE DUPLEK
IZBIRNI PREDMET ŠPORT ZA SPROSTITEV IN ŠPORT ZA ZDRAVJE
V ponedeljek, 9. 2. 2015 bomo v okviru izbirnih predmetov ŠZZ in ŠZS izvedli drsanje na drsališču v Dupleku.
Na drsanje nas bo peljal šolski avtobus ob 12.30 iz Korene. Iz Dupleka se vračamo prav tako s šolskim avtobusom ob 14.30. Učenci morajo
obvezno imeti rokavice in čelado (dobijo v šoli ali na drsališču). Vstopnina za 1,5 ure je 1€, izposoja drsalk pa 2€.
Učiteljica za šport: Renata Rižner
5.2.2014

Dragi starši bodočih prvošolčkov!
Vabimo vas na starševski večer z naslovom
MOJ OTROK BO ŠOLAR
v četrtek, 26. februarja 2015 ob 17.30 uri
v prostorih Svetovalnega centra Maribor,
Lavričeva ulica 5.
Na srečanju bomo govorili o otrokovi zrelosti in pripravljenosti na šolo na telesnem, psihosocialnem in kognitivnem področju; o pomembnosti
nekaterih vprašanj, kot so samostojnost, sodelovanje in upoštevanje pravil za delo v skupini ter o možnostih staršev, da vzpodbujajo otroka na
področjih priprave na branje, pisanje in matematiko.
Srečanje bosta vodili Marinka Bečela, univ. dipl. soc. delavka, spec. za supervizijo, in mag. Alenka Zupančič Danko, prof. def. iz
Svetovalnega centra Maribor.
Več informacij lahko dobite na telefonu 02 23 49 700 ali na spletni strani http://www.svet-center-mb.si.

5.2.2014 Spoštovani starši!
Približuje se čas veselja, razigranosti in norčij-PUST. Ponovno je prilika, da se skupaj poveselimo in zarajamo.
Kot je že tradicija, bo tudi letos naša šola sodelovala v pustnem karnevalu občine Duplek, ki bo potekal v soboto, 14.2.2015. Tako vabimo naše
učence in seveda Vas starše, da se skupaj poveselimo.
Ker imamo vsi svoje želje in vsak svojo zanimivo idejo, bi se naša skupina oz. naša šola predstavila pod imenom »MASKE IZ OMARE«. Kaj to

pomeni? Vsak otrok bi doma »v omari« poiskal poljuben kostum, ki je še posebej zanimiv, kreativen, originalen, s katerim se je morda že kdaj
pokazal… V glavnem, možnosti je veliko in prepričana sem, da bomo sestavili veselo, pisano skupino zanimivih, različnih in originalnih mask.
V povorki bi sodelovali otroci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, torej od 1. – 5. razreda. Starši morate svoje otroke pripeljati na zborno mesto
in jih počakati na koncu prireditve. Za varnost in spremstvo otrok bo poskrbljeno; otroci dobijo malico v dvorani.
Program prireditve bo sledeč:





ob 15.00 zbor pred barom Namestnik v Sp. Dupleku (otroke pripeljete starši),
priključitev povorki ter pohod do dvorane (»baraka«),
malica v dvorani,
približno ob 16.00/16.30 zaključek ter prevzem otrok pred pošto v Sp. Dupleku.

Vsi se že veselimo srečanja in verjamem, da se bomo imeli lepo in razigrano. Če se strinjate, da vaš otrok sodeluje v pustni povorki, prosim, da
izpolnite spodnje soglasje ter ga vrnete do ponedeljka, 9.2.2015.
učiteljica Simona Podrepšek
SPOŠTOVANI STARŠI UČENCEV IN MALČKOV OŠ KORENA!

5.2.2015
Zadeva: Odpoved pouka

Zaradi vremenskih razmer in priporočila MIZŠ RS v petek, 6. 2. 2015, pouka ne bo; prav tako ta dan ne bo šolskih prevozov.
V šoli in vrtcu bomo organizirali dežurno službo, ki bo poskrbela za tiste otroke, katerih starši nimajo možnosti varstva ali bodo starši ocenili, da
je varen prevoz z lastnim prevoznim sredstvom in bodo otroka v šolo ali vrtec tudi pripeljali.
V primeru, da bodo ceste prevozne, bo pouk in varstvo otrok v vrtcu po obstoječem urniku, le za prevoz boste poskrbeli sami.
Na podlagi dogovora z občinsko upravo odpade tudi občinska proslava, ki je bila načrtovana v petek ob 18. uri v Kulturnem domu Korena.
Lep miren, zimski dan.
Ravnatelj OŠ Korena:
Darko Rebernik
4.2.2015

Spremembe zaradi izjemnih vremenskih razmer
Obvestilo ministrstva.
Spoštovani starši o organizaciji pouka vas bomo jutri pravočasno obvestili.
Ravnatelj.

PLANINSKI IZLET NA BOČ, SOBOTA 31. 1. 2015

28.1.201
5

VABIM TE NA ZIMSKI IZLET NA BOČ. NAŠO PLANINSKO POT BOMO ZAČELI V POLJČANAH IN SE POVZPELI DO DOMA NA
BOČU. TAM BOMO IMELI ČAS ZA IGRO IN DRUŽENJE. ČEZ VIKEND SO NAPOVEDANE PADAVINE, TAKO, DA SE VESELIMO
POHODA V SNEGU.
ZBOR PRI POŠTI OB 7.45 uri
Vrnitev ob 16.00 uri PRI POŠTI
Hoja: Okrog 2 uri zložne hoje.
Oprema: visoki nepremočljivi čevlji za sneg, topla oblačila primerna za sneg (kombinezon), rezervna oblačila, kapa, rokavice, podloga za
sedenje, lopata za dričanje po snegu. Lopatko pripnete na nahrbtnik.
Hrana in pijača: iz nahrbtnika (2-3 sendviče, 1l tekočine).
Mami in očetu pomagaj pripraviti nahrbtnik.
Prispevek: 15€ (strošek izleta je 9€: prevoz, čaj. Prispevek za izlet vključuje tudi obvezno članarino za leto 2015, ki znaša 6€: zavarovanje,
znamkica).
Ne pozabi na palninski dnevnik!
Veselim se srečanja s teboj !
Prijave DO 28. 1. 2015, pri učiteljici
Vodijo Marija Baškarad in vodniki PD Ptuj z mentoricami planinskega krožka.
Prijavnica
21.1.201
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VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV V 1. RAZRED
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Vpisovanje bo potekala v OŠ Korena v pisarni pedagoginje
(1. nadstropje) v:
- SREDO, 11. 2.2015, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
- ČETRTEK, 12. 2. 2015, od 9. do 12. ure in od 16. do 18. ure.
Vpisovali bomo otroke rojene od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Izlet na Žavcarjev vrh (Kozjak)
v soboto, 29. novembra 2014

26.11.20
14

VABIM TE NA 3. PLANINSKI IZLET. TOKRAT BOMO OSVAJALI KOZJAK. TO JE HRIBOVJE, KI SE ZAČENJA NAD MARIBOROM,
BOLJ NATANČNO NAD KAMNICO. MI BOMO OBISKALI PLANINSKO KOČO NA ŽAVCARJEVEM VRHU, KI LEŽI NA VIŠINI 863
m. Z AVTOBUSOM SE BOMO PELJALI DO TURISTIČNE KMETIJE PRI STAREM KOVAČU, KJER BOMO IZSTOPILI. V DOBRI URI
POČASNE HOJE PO GOZDU BOMO DOSEGLI KOČO, KJER JE LEP RAZGLED. PRED KOČO JE TUDI PROSTOR ZA IGRO, POGRELI
PA SE BOMO TUDI S TOPLIM ČAJEM. VRNILI SE BOMO PO ISTI POTI. POT JE LAHKA, NA NJEJ NI VEČJIH VZPONOV. V
PRIMERU DEŽJA IZLET ODPADE.
Odhod avtobusa v soboto ob 8. 15 – POŠTA KORENA
Vrnitev ob 14. 45 - POŠTA KORENA
Hoja: okrog 2 uri zložne hoje.
Oprema: planinski ali visoki čevlji, kapa, rokavice,
(bolje je, če so otroci oblečeni v več slojih: npr. topla majica spodaj, nato flis, na vrh pa vetrovka, kot pa da imajo debelo bundo v kateri se preveč
spotijo), podloga za sedenje.
Hrana in pijača: iz nahrbtnika (2-3 sendviče, 1l tekočine).

STROŠKI IZLETA: 10€
PISNO PRIJAVNICO in denar prinesite v šolo, mentorici do ČETRTKA 27. 11. 2014.
Izlet vodim vodnica PD Ptuj Tea Kmetec, z vodniki PD Ptuj in vzgojiteljicami vrtca Ptuj. Informacije 031 578 919 Tea, ali
mail teakmetec@yahoo.com

Mami in očetu pomagaj pripraviti nahrbtnik.
NE POZABI na DNEVNIK, pisalo in veliko dobre volje.
Veselim se srečanja s teboj !
Prijavnico dobite tukaj.
20.11.20
povabilo na PALČKOVANJE
14

Kdor dobro ima srce,
ta vedno srečen je,
se z mano veseli,
svet barvni se mu zdi…
Družili se bomo v petek, 28.11.2014, od 16.30 dalje. Zbirališče pod gradom Vurberk.
V primeru dežja bo srečanje v Kulturnem domu Korena.

Korenjaki iz vrtca Korena
20.11.20
14

OBVESTILO
V petek, 21. novembra 2014, bomo tudi na naši šoli izvedli tradicionalni slovenski zajtrk.
Ta dan bodo otroci v vrtcu in šoli zajtrkovali kruh, mleko, maslo, med in jabolka – vse domačega, lokalnega izvora. S projektom želimo
otrokom, staršem in širši javnosti približati pomen in prednosti lokalno pridelane hrane, zdravega načina prehranjevanja, pomen zajtrka v
prehranjevalnih navadah . Ozaveščali jih bomo o pomenu ekološko pridelane hrane. Otrokom bomo predstavili pomen kmetijstva in čebelarstva .
Posebno pozornost bomo namenili pomenu pravilne in zdrave prehrane in gibanja.
Učenci 6. razreda bodo ta dan imeli naravoslovni dan in si bodo ogledali kmetijo SENEKOVIČ, kjer jim bodo predstavili delo in različne
dejavnosti na kmetiji.
Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega
okolja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi
bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in
tradicionalnem okusu.
Naši učenci in otroci iz vrtca bodo zajtrkovali kruh, ki ga bodo spekli pri BEZJAKU (vinotoč SIMONIČ), mleko iz kmetije SENEKOVIČ,
med od čebelarjev PRELOŽNIK in jabolka od sadjarstva MEDVED. Maslo pa bo slovenskega porekla.
Za donacijo živil se jim iskreno zahvaljujemo!
Zaradi prostorske stiske v jedilnici bodo učenci imeli namesto zajtrka malico in se jim bo cena malice za ta dan odštela.

Vodja šolske prehrane:
Renata Rižner

19.11.20 Preživeli smo lep večer ob druženju s prijetnimi ljudmi, spoznali nove obraze in se srečali s tistimi, ki jih že dolgo nismo videli.
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Dogodek, ki ga ne bomo pozabili. Za vse to smo hvaležni vam, za spodbudo in pomoč. Hvala tudi Primožu in zboru OŠ za lepo odpete pesmi.
Bilo je zares prijetno druženje.
Mateja in Peter, Metka

14.11.20 Priložnost za učence in starše
14
Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva za mladino, starše in učitelje
Slovenska podjetja bodo v četrtek, 27. novembra 2014, ob 16h odprla svoja vrata za učence, njihove starše in učitelje osnovnih šol. Namen te
akcije je približati poklice, ki so manj poznani, učencem in njihovim staršem.
V gospodarstvu še vedno opažajo, da imajo učenci in njihovi starši velikokrat napačne predstave o poklicih v nekaterih panogah. V spominu so
ostale predstave o težkih delovnih pogojih in nezanimivih področjih dela, s tehnološkim razvojem pa so se spremenili procesi in pogoji dela,
spreminjajo se delovna mesta in povečujejo se možnosti za razvoj kariere v slehernem delovnem okolju.
Učenci zaključnih razredov osnovne šole in njihovi starši ste pogosto v veliki stiski, ko se odločate o vpisu v srednješolske programe. Osnova za
sprejetje ustrezne odločitve je, da imamo dovolj pravih informacij. Vabimo vas, da pridobite več informacij o poklicih, delovnih okoljih in
načrtih podjetij v vašem okolju, zato 27. 11. 2014 ob 16h obiščite podjetja v vašem kraju. Seznam vseh podjetij je objavljen na spletni strani
Gospodarske zbornice Slovenije na http://www.gzs.si/slo/65999 Čas bo tudi za vprašanja obiskovalcev, zato ne zamudite te priložnosti!
Pobudnik akcije je Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju za Zavodom RS za zaposlovanje in Zavodom RS za šolstvo.
Prijavo na dogodek posredujete šolski svetovalni službi ali na naslov: zlata.slibar@ess.ov.si
11.11.20
14

Obvestilo

Osnovna šola Korena je soorganizator likovne razstave, ki se bo odvijala v avli Jožeta Hudalesa, v Lenartu. Na otvoritvi razstave, ki bo v
ponedeljek, 17. 11. 2014, ob 17.30, bo nastopil tudi Mladinski pevski zbor OŠ Korena.
Na dogodek se bomo odpravili z avtobusom izpred Kulturnega doma v Koreni, ob 16.30.
V Korena se vrnemo predvidoma ob 19.00.
Otroci naj imajo oblečeno šolsko majico, v kolikor je nimajo pa majico bele, rumene ali modre barve.
Prosim, da zagotovite prisotnost in pravočasen prihod vašega otroka.
Hvala za razumevanje.
24.10.20 Spoštovani učenci, učitelji, starši in vsi občani, ki ste sodelovali v naši akciji,
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končali smo! Našo veliko akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme na območju Podravja. Bili ste preprosto enkratni. Skupaj smo
zbrali kar 240 ton odpadne električne in elektronske opreme. To pomeni 1.218 velikih gospodinjskih aparatov, 3.183 televizorjev in
monitorjev, 11.705 malih gospodinjskih aparatov, kar 16.032 drobnih aparatov, 32.872 sijalk in 286.211 odpadnih batarij. Zadnji dnevi so bili
res polni adrenalina, tekmovalnosti, volje in trdega dela. Kot kažejo rezultati je največ po količini materiala zbrala OŠ Starše, ki jim je to uspelo
s pomočjo odličnega koordinatorja g. Živana Klajderiča - vseh učencev, staršev, podjetij in vas posameznikov, ki ste jim namenili točke. Druga
zmagovalna šola po številu točje je OŠ Duplek s koordinatorko Marjetko Bezjak.Zmagovalna šola po največ zbranega materiala po učencu je OŠ
Stanka Vraza Ormož, ki je dokazala, kako odlično sodelujejo kot mala šola. Ker pa je to šola z velikim srcem, se je odločila, da glede na to, da
imajo malo učencev, bodo poslušali koncert na OŠ Fram, ki ima druga največ točk po številu učencev. Vedno nam je hudo, ker ne moremo
nagraditi vseh pridnih in prizadevnih učencev, vendar nekje moramo postaviti meje. Še bodo priložnosti!
Iskrene čestitke vsem!
Rezultati.
9.10.201 OBVESTILO
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Zadeva: Športni dan
Zaradi gradbenih del v šoli, bomo v petek, 10. 10. 2014, imeli športni dan. Zberemo se ob 9.00 pred Kulturnim domom v Koreni. Avtobusi bodo
vozili po voznem redu zjutraj. Športni dan bo predvidoma končan ob 13.00, prva triada (1., 2., 3. razred) konča ob 12.uri. Odhod domov bo ob
13.uri in po potrebi še ob 14.40 oziroma ob 14.50.
JUTRANJE VARSTVO- bo zagotovljeno, vendar v telovadnici, vhod pri zunanjem vhodu v telovadnico

PODALJŠANO BIVANJE-bo zagotovljeno za vse tiste, ki ga nujno potrebujejo, v telovadnici, vhod pri zunanjem vhodu v telovadnico.
PREHRANA: malico bodo učenci dobili na športnem dnevu;
kosilo bo, v jedilnico bodo učenci vstopili organizirano z vodstvom in nadzorom učiteljev pri vhodu za 1. razred, gradbena dela se
bodo na tem območju začasno ustavila.
Delo vrtca bo nemoteno.
Lep pozdrav!
Ravnatelj OŠ Korena:
Darko Rebernik
URNIK:
1., 2., 3. razred
Odhod iz Korene ob 9.00 (pohod do Huma).
4., 5. razred izvajajo kulturni dan (ogled Umetnostne galerije v Mariboru)
6., 7. r: štart izpred šole ob 8.30 (pohod do Voličine)
8., 9. r: štart izpred šole ob 8. 45 (pohod do Voličine)
Povratek v Koreno predvidoma ob 12.00 I. triada, 12.30 učenci od 6. do 9. razreda.
MALICA: Učitelji vzamejo malico in jo učencem razdelijo pred pohodom.
ŠOLSKI AVTOBUS:
Avtobusi bodo zjutraj vozili po voznem redu druge vožnje, domov pa ob 13.00, po potrebi še ob 14.40 – 14.50.
ZADOLŽITVE TER DODATNA NAVODILA:
SPREMLJEVALCI:
1. razred
2. razred
3. razred

Suzana Djuran, Jadranka Cenc
Brigita Posl
Janja Tepeh, Angela Lešnik

6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

Natalija Kušar, Milena Golob
Anica Toplak, Ljudmila Šenekar
Tone Djuran,
Petra Dovar, Renata Rižner

Vodja pohoda, I. triada – Brigita Posl
Prva pomoč: Suzana Djuran
Vodja pohoda, III. triada – Renata Rižner
Prva pomoč: Natalija Kušar
DODATNA NAVODILA:
1. Oprema za izlet je pohodniška,učenci naj imajo s sabo še nahrbtnik, topla oblačila, rezervno majico. Hrana in pijača iz nahrbtnika po lastni
želji (malica je organizirana v šoli!
3. Razredniki in spremljevalci skrbijo za varnost, za red ter disciplino na pohodu.
4. Pred povratkom naj poskrbijo za red in čistočo.
5.Razredniki oz. spremljevalci preverijo sezname učencev in manjkajoče vpišejo v dnevnik ter oddajo seznam v tajništvo.
* Učenci naj spoznajo svojo fizično sposobnost.
* Oblikujemo kulturen in spoštljiv odnos do narave.
* Spodbujamo prijateljsko pomoč.
* S pristnejšim stikom med učitelji in učenci ustvarjamo podlago za boljše delo v učilnici.
* Učenci spoznavajo svojo okolico in njene posebnosti.
* Učenci morajo upoštevati navodila vodje izleta in spremljevalcev.
* Paziti je treba na varnost pri hoji!
Učitelji in nekaj učencev morajo med pohodom po cesti obvezno imeti oblečen odsevni brezrokavnik.
Organizator športneda dne:
Renata Rižner

26.9.201 Spoštovani starši in vsi, ki želite sodelovati v akciji,
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Od 6. - 23. oktobra 2014 organizira podjetje Gorenje Surovina d.o.o., družba Zeos, Radio City in Radio Ptuj v sodelovanju z osnovnimi šolami
in vami, veliko nagradno akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, ki so jo poimenovali
»»NI DEBATE – V GORENJE SUROVINO DAJTE STARE APARATE!«.
Pomagajte vašim otrokom, da zberejo čim več opreme in dobijo kot zmagovalna šola koncert znanega slovenskega glasbenika! Pobrskajte po
predalih, kleteh, garažah, v službi… V kolikor imate večji aparat vas prosimo, da ga peljete na njihove enote:
Gorenje Surovina d.o.o., Lahova 38, 2000 Maribor, tel. (0)2 70 72 220
Gorenje Surovina d.o.o., Puchova ulica b.š., 2250 Ptuj, tel. (0)2 70 72 240
Gorenje Surovina d.o.o., Hardek 21 b, 2270 Ormož, tel. (0)2 70 72 250
Gorenje Surovina d.o.o., Babinska 8, 9240 Ljutomer, tel. (0)2 70 72 260
Gorenje Surovina d.o.o., Kolodvorska 37, 2310 Slovenska Bistrica, tel, (0)2 70 72 281
vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 do 18.00 ure in v soboto od 8.00 do 13.00 ure. Vsak torek in četrtek bodo med vami , ki boste prinesli
odpadno opremo na njihov zbirni center, na Radiu City in radiu Ptuj , izžrebali občane, ter jih obdarili z lepimi nagradami. Manjše aparate naj
učenci prinesejo v šolo po navodilih učiteljev. Akcija bo medijsko zelo podprta, dogajanje bodo dnevno spremljali znani moderatorji na Radiu
City in Radiu Ptuj. Več o akciji si lahko ogledate na njihovi spletni strani:.http://surovina.si/ in družbe ZEOS http://life.zeos.si/sl/uvodnastran.html.
Med to opremo spadajo vsi VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (hladilniki, zamrzovalne skrinje in omare, štedilniki, pralni stroji, sušilni
stroji, pomivalni stroji, električni radiatorji, mikrovalovne pečice..) TELEVIZORJI IN RAČUNALNIŠKI MONITORJI , MALI
GOSPODINJSKI APARATI (sesalniki, električne metle, električno orodje, tiskalniki, računalniki, mikserji, radio aparati, likalniki, ocvrtniki,
razni mlinčki, elektronske tehtnice..DROBNI APARATI (telefoni, GSM aparati, električne igrače, MP3, brivniki, feni, tipkovnice, miške,
polnilci, el. ščetke, USB, ODPADNE BATERIJE, ODPADBE SIJALKE…
1. ŠPORTNI DAN

23.9.201
4

POHODNIŠTVO Z DODATNIMI VSEBINAMI
(slovenskogoriški praznik trgatve na Zavrhu)
NAVODILA:
DATUM: 27. 9. 2014
VSEBINA: pohod (Lovski dom Voličina; Zavrh) za učence od 4. do 9. razreda.
URNIK:

1., 2., 3. razred
Odhod iz Korene ob 8.30 s turističnim vlakcem do Lovskega doma Voličina.
Ogled razstave v Lovskem domu.
Jahanje konjev pri gostilni Ornik.
S turističnim vlakcem Jurček se uč. odpeljejo do Zavrha:
Maistrov stolp – osrednja točka dogajanja (ogled spominske sobe Rudolfa Maistra; Viničarski muzej Romana Kranvogla - ogled razstave
kmečkih strojev, pripomočkov iz preteklosti in starodobnih vozil; delavnice
Od 4. do 9. razreda
Štart izpred šole ob 7.45, pohod do Lovskega doma Voličina
Ogled razstave v Lovskem domu.
Jahanje konjev pri gostilni Ornik.
S turističnim vlakcem Jurček se uč. odpeljejo do Zavrha:
Maistrov stolp – osrednja točka dogajanja (ogled spominske sobe Rudolfa Maistra; Viničarski muzej Romana Kranvogla - ogled razstave
kmečkih strojev, pripomočkov iz preteklosti in starodobnih vozil; delavnice
ŠOLSKI AVTOBUS:
Zjutraj se učenci pripeljejo z drugim avtobusom!
Povratek vseh učencev s turističnim vlakcem do Lovskega doma predvidoma ob 12.15.
Od tam povratek s šolskim avtobusom v Koreno predvidoma ob 12.30.
Avtobus učence razvozi po postajah!
Starši, ki bodo prišli po svoje otroke, pridejo po njih do Lovskega doma ob 12.00 do 12.15
Povratek učencev 6., 7., 8. in 9. razreda s turističnim vlakcem do Lovskega doma predvidoma ob 11.45.
MALICA: Učitelji vzamejo malico in jo učencem razdelijo pred odhodom.
ZADOLŽITVE TER DODATNA NAVODILA:
SPREMLJEVALCI:
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred

Suzana Djuran, Milena Golob
Brigita Posl
Janja Tepeh, Jadranka Cenc
Simona Podrepšek

5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

Nataša Naraglav Turk, Ljudmila Šenekar
Natalija Kušar
Anica Toplak, Tone Djuran
Peter Lešnik,
Petra Dovar

Vodja pohoda(4., 5., 6.r): Nataša Naraglav Turk
Prva pomoč: Natalija Kušar
Vodja pohoda (7., 8., 9. r): Peter Lešnik
Prva pomoč: Natalija Kušar
DODATNA NAVODILA (za učence od 4. do 9. razreda):
1. Oprema za izlet je pohodniška, učenci naj imajo s sabo še nahrbtnik, topla oblačila, rezervna majica. Hrana in pijača iz nahrbtnika po lastni
želji (malica je organizirana v šoli)!
3. Razredniki in spremljevalci skrbijo za varnost, za red ter disciplino na pohodu.
4. Pred povratkom naj poskrbijo za red in čistočo.
5. Razredniki oz. spremljevalci preverijo sezname učencev in manjkajoče vpišejo v dnevnik ter oddajo seznam v tajništvo.
* Učenci naj spoznajo svojo fizično sposobnost.
* Oblikujemo kulturen in spoštljiv odnos do narave.
* Spodbujamo prijateljsko pomoč.
* S pristnejšim stikom med učitelji in učenci ustvarjamo podlago za boljše delo v učilnici.
* Učenci spoznavajo svojo okolico in njene posebnosti.
* Učenci morajo upoštevati navodila vodje izleta in spremljevalcev.
* Paziti je treba na varnost pri hoji!
Učitelji in nekaj učencev morajo med pohodom po glavni cesti obvezno imeti oblečen odsevni brezrokavnik.
Organizator športnega dne:
Renata Rižner

15.9.201 Prisrčno vabljeni na starševski večer in srečanje društva Bravo
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Srečanje bo v ponedeljek 29.9. 2014 ob 17.00 v prostorih Svetovalnega centra za otroke in mladostnike in starše Maribor, Lavričeva ulica 5,
Maribor.
Podrobnosti najdete tukaj.
6.9.2014 OBVESTILO
STATUS ŠPORTNIKA ALI KULTURNIKA
Učenka ali učenec, ki želi v šolskem letu imeti status športnika ali kulturnika, mora vlogo vložiti pri pedagoginji do 30.9.2014. Pri njej dobite
tudi vse dodatne informacije.
Ravnatelj Darko Rebernik
6.9.2014 Staršem in učencem 9.razreda
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2014/2015
Po sklepu ministra bo v OŠ Korena tretji predmet NPZ za 9.razred Domovinska in državljanska kultura z etiko.
Ravnatelj Darko Rebernik

