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

OŠ KORENA PRIPLESALA DVA POKALA NA ŠOLSKEM PLESNEM FESTIVALU
Ni več dvoma, da je OŠ Korena ena izmed najbolj plesnih šol v severovzhodni Sloveniji. Polek
rednih plesnih tečajev, ki jih otroci obiskujejo skozi celotno šolsko leto pod vodstvo Plesne
dimenzije, se vsako leto udeležijo tekmovanja Šolski plesni festival, ki poteka na treh nivojih. Prvi
nivo je šolsko tekmovanje, na katerem se predstavijo vse tri triade.
Najboljših 6 plesalcev 2. in 3. triade pa svoje plesno znanje preizkusi tudi na področnem
tekmovanju, ki je letos potekalo 22. aprila v Gorišnici. Sodelovalo je kar 19 osnovnih šol iz
Maribora in okolice. Veselje na tekmovanju je bilo nepopisno, saj so plesalci 2. triade ( Tina
Bezjak, Teja Ruis, Nika Štefanec, Julija Jelatancev, Nuša Mišič in Ivana Grabušnik) kot ekipa
priplesali odlično 2. mesto, plesalci 3. triade ( Nataša Živko, Teja Kovač, Tjaša Kovač, Mojca
Korošec, Neja Plazar in Špela Bezjak) pa odlično 3. mesto. Vsaka skupina je prejela pokal, vsak
posameznik pa medaljo in priznanje.
Nataša Živko, 9.razred, pa si je s svojo uvrstitvijo na 8. mesto na področnem tekmovanju
priplesala vstopnico na državno prvenstvo, ki je potekalo 1.6. v Radljah ob Dravi. Nataša je s
svojim plesnim talentom presenetila prav vse, saj si je od 126 plesalcev iz celotne Slovenije
priplesala odlično 7. mesto.
Plesalce je na šolsko, področno in državno tekmovanje pripravljala plesna učiteljica Natalija
Pravdič, vodja Kluba Plesna dimenzija.
Iskrene čestitke vsem tekmovalcem in veliko plesnih uspehov tudi v naslednjem letu.
Natalija Pravdič
PODROČNO PRVENSTVO OŠ V ATLETIKI
V četrtek, 28. 5. 2015 je na atletskem stadionu Poljane Maribor potekalo posamično področno
tekmovanje v atletiki za osnovne šole, na katerem so našo šolo ponovno uspešno zastopali tudi
naši učenci.
Tekmovali so mlajši in starejši učenci in učenke v nasljednih disciplinah:
60 m, mlajši učeni: Uroš Medved
60 m, mlajše učenke: Teja Kovač
600 m, mlajši učenci: Miha Medved
Vortex, ml. dečki: Aljaž Beber, Luka Bela, Marcel Žavcar
600 m, mlajše učenke: Nika Štefanec, Jasmina Jenuš in Suzana Žugman
60 m, starejše učenke: Doroteja Turk in Tajda Senekovič
Skok v daljino, st. učenci: Miha Brečko, Nik Praviček in Klemen Jenuš
Vortex, st. dečk: Rok Švarc
1000 m, st. dečki: Jakob Nemšak, Alen Roškar, Tilen Štiftar

Štafeta 4 X 100m, st. dečki: Klemen Jenuš, Miha Brečko, Nik Praviček in Jakob Nemšak
Štafeta 4 X 100m, st. deklice: Lana Kropf, Tajda Senekovič, Sara Mišič in Doroteja Turk
Odlične uvrstitve naših učencev:
Tudi letos smo stali na stopničkah. Z odličnim rezultatom v skoku v daljino 4.93 je Klemen Jenuš
osvojil 2. mesto. Prav tako je v skoku v daljino stal na stopničkah Miha Brečko. Z dolžino 4.92 je
osvojil 3. mesto.
Ostale rezultate si lahko ogledate tukaj.
Vsem našim atletom čestitamo za odlične rezultate!
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

REGIJSKO PRVENSTVO OŠ MARIBORA IN OKOLICE V ALPSKEM SMUČANJU
IN DESKANJU NA SNEGU
5. marec 2015 je na Mariborskem Pohorju potekalo prvenstvo OŠ v ALPSKEM SMUČANJU.
Za našo šolo je tekmovala JULIJA JELATANCEV, učenka 6. razreda. Julija že od njenega 2.
razreda za šolo tekmuje v veleslalomu in osvaja dobre rezultate. V teh letih je Julija že stala na
stopničkah. Tokrat je v močni kategoriji deklic l. 2002 in 2003 osvojila odlično 4. MESTO in
prijela priznanje.
Č E S T I T A M O!
6. marec 2015 je prav tako na Mariborskem Pohorju potekalo prvenstvo OŠ v DESKANJU na
snegu. Med okoli 50 tekmovalci je bil najboljši prav naš NIKOLAJ JELATANCEV, učenec 9.
razreda. Osvojil je 1. MESTO v konkurenci šol Maribora in okolice. Tudi Nikolaj za šolo tekmuje
že nekaj let zapored. Najprej je tekmoval v veleslalomu, zadnji dve leti pa v deskanju in skoraj ni
bilo tekmovanja, da ne bi osvojil kolajne ali priznanja.
Č E S T I T A M O!
Učiteljica športa Renata Rižner

Spoštovani,
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

