
V petek, 13.12.2013 smo se z učenci udeležili Področnega šahovskega osnovnošolskega 

prvenstva na OŠ Sladki Vrh, kjer je letos tekmovalo rekordno število igralcev. Šahiralo je kar 

120 učencev v petih različnih kategorijah. 

 

OŠ Korena je zastopalo 7 učencev in 2 učenki.  

 

Najboljšo uvrstitev si je priigral Tilen Kek, ki je z odlično igro dosegel pet točk iz sedmih 

partij in zasedel izvrstno 6. mesto v kategoriji dečkov do 9 let. Po porazu v prvem kolu je do 

konca oddal le dva remija, ostale je odločno premagal. Le dve mesti za njim, torej odlično 8. 

mesto je s štirimi točkami in pol dosegel Žan Vrbnjak. V isti kategoriji sta Miha Bezjak in 

Matic Cvetko s tremi točkami zasedla 20. in 21. mesto. Čestitke! 

 

V kategoriji dečkov do 12 let je s tremi točkami Jurij Beber zasedel 24. mesto in Andreas 

Štiftar z dvema točkama 31. mesto. 

 

Kategorija deklic in dečkov do 15 let je bila letos združena in je štela 23 šahistov in 5 šahistk. 

Konkurenca je bila zelo močna! Tilen Štiftar je s tremi točkami zasedel 22. mesto, Adrijana 

Gradišnik z dvema točkama skupno 24. mesto in s tem nehvaležno 4. mesto v skupini deklic 

do 15 let, Mišić Sara skupno 27. mesto in v skupini deklic do 15 let 5. mesto. 

 

Čestitam vsem šahistom za izreden pogum in borbeno igro. 

 

V priponki prilagam rezultate turnirja in nekaj foto utrinkov.  

 

Če je možno, bi bilo super, če rezultate objavite po zvočniku in na spletni strani. Hvala. 

Tina Bukovec 

 

ŠPORTNI DAN – KROS 

V sredo, 23. 9. 2013 smo organizirali športni dan –  tekmovanje v krosu. Tekmovali so učenci 

od 1. do 9. razreda. Proga je bila speljana okoli šole (300m). 

1., 2., in 3. R so tekli 1 krog 

4., 5., in 6. R so tekli 2 kroga 

7., 8., in 9. R so tekli 3 kroge 

V zelo tekmovalnem vzdušju in močnem vetru smo po krosu, po triadah podelili kolajne 

prvim trem učencem. Tekmovali so po razredih, posebej deklice in posebej fantje. Rezultati 

 

 

 

 

 

http://www.o-korena.mb.edus.si/Podatki/KROS.doc


DRŽAVNO PRVENSTVO OŠ V ŠOLSKEM PLESNEM FESTIVALU 

 

Na državno prvenstvo, ki je bilo v OŠ Žirovnica, 31. maj 2013 so se uvrstili LANA 

KROPF,  NATAŠA ŽIVKO IN ALEKSANDER SATLER.  
Tekmovalo je 169 plesalk in plesalcev iz cele Slovenije. Naši plesalci so se odlično odrezali. 

Nataša Živko je dosegla 89. mesto, Lana Kropf  79. in Aleksander Satler 26. mesto. 

Rezultati državnega prvenstva osnovnih šol 2013 najdete tukaj in na facebook strani. 

 

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL 

Naša šola je tudi letos vključena v projekt Šolski plesni festival (ŠPF). Cilj projekta je 

razvijati plesno dejavnost in širiti plesno kulturo med mladimi. Učenke in učenci razredne in 

predmetne stopnje obiskujejo plesni krožek pod strokovnim vodstvom Andreje Heričko 

(plesno društvo Dimenzija), v okviru katerega se tekom leta naučijo plesati skupinske plese v 

kategorijah hip-hop, pop in latino. Glasbo in koreografije predpiše Plesna Zveza Slovenije.  

V mesecu aprilu smo izvedli šolsko tekmovanje za vse tri triade. Najboljših šest 

posameznikov v drugi in tretji triadi se je uvrstilo na področno prvenstvo:  

 4., 5. rn 6. razred: Nika Štefanec, Julija Jelatancev, Eva Štuber, Aneja Voh, Špela 

Bezjak, Tjaša Kovač 
 7., 8. in 9. razred: Nataša Živko, Neja Plazar, Aleksander Satler, Lana Kropf.  

V četrtek, 19. 4. 2012, so nastopili na področnem tekmovanju ŠPF na OŠ Gorišnica. 

Naši plesalci so bili zelo uspešni, trije so se uvrstili na državno prvenstvo: 

Aleksander Satler,  Nataša Živko in Lana Kropf. 

DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠPF BO V PETEK, 31. 5. 2013, V OŠ ŽIROVNICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plesna-zveza.si/plesna-rekreacija/solski-plesni-festival-223152/rezultati-drzavnega-prvenstva-osnovnih-sol-2013
http://www.facebook.com/SolskiPlesniFestival
http://www.spletna-stran.info/povezava-37731/Plesna-zveza-Slovenije.html


36. tekmovanje mladih čebelarjev 

Dob pri Domžalah, 11.5.2013 

skupina  TEKMOVALCI REZULTATI 

1. PULKO Jakob 

MIŠIĆ Sara 

SREBRNO PRIZNANJE 

2. BEZJAK Špela 

ŠTEFANEC Nika 

SREBRNO PRIZNANJE 

3. PULKO Urban 

MIŠIĆ Aleks 

BRONASTO PRIZNANJE 

Učenka 2. razreda, Issa REBERNIK,  se je s poslikavo panjske končnice uvrstila v svoji 

kategoriji na 3. mesto, kar ji je v skupni uvrstitvi prineslo 10. mesto med več kot 130 

poslikanimi panjskimi končnicami, ki so prispele na natečaj iz več kot 30 šol.  

VSEM ISKRENE ČESTITKE! 

Mentorica čebelarskega krožka: 

Anica Toplak  

 

 

Čestitamo! 

4.4.2013 je potekalo področno tekmovanje iz matematike na OŠ Draga Kobala. Tekmovanja 

so se udeležili tudi naši učenci: Bojana Koprivnik, Jan Ferš, Žan Dvoršak in David Ivanuša. 

Bojana in David sta osvojila Srebrno Vegovo priznanje, Janu in Žanu pa je do tega priznanja 

zmanjkala le ena točka.  

Vsem štirim iskreno čestitamo! 

 

 

5. ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V POMNJENJU  

V soboto 16. 03. 2013 se je na UM FERI (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor) odvijalo že 5. 

tradicionalno odprto prvenstvo Slovenije v pomnjenju MEMORIADA13 na katerem je v 

kategoriji osnovnošolcev postal državni prvak KLEMEN JENUŠ.  

Iskrene čestitke.  

Podrobnejše informacije in fotografije najdete tukaj.  

 

 

http://www.memoriada.eu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=93


DRŽAVNO PRVENSTVO  OSNOVNIH ŠOL  V DESKANJE NA SNEGU ROGLA, 

5. marec 2013 

 

V torek, 5. 3. 2013 je na Rogli potekalo šolsko državno prvenstvo v smučanju in deskanju 

na . Iz naše šole je v deskanju tekmoval NIKOLAJ  JELATANCEV (7.razred). Na 

področnem tekmovanju, kjer so tekmovale mariborske in okoliške šole (12. 2. 2013, 

Mariborskem Pohorje),  je v svoji kategoriji zmagal. 

Na državnem tekmovanju na Rogli je tekmoval z učenci letnik 1998 in 1999. Med 44 

nastopajočimi je osvojil odlično 12. mesto. Tekmovalo je 24 šol. Ekipno smo z enim 

tekmovalcem osvojili 17. mesto. 

Rezultate najdete tukaj.  

 

Nikolaju čestitamo za udeležbo in odlično uvrstitev na državnem tekmovanju! 

Učiteljica ŠVZ: 

Renata Rižner 

 

 

OSNOVNOŠOLSKO PODROČNO PRVENSTVO V ŠAHU, 

OŠ SLADKI VRH, 15. 2. 2013 

 

V petek, 15. 2. 2013 smo se z učenci udeležili OŠ področnega šahovskega prvenstva v 

Sladkem Vrhu, kjer je šahiralo kar 25 ekip iz različnih osnovnih šol. 

OŠ Korena sta zastopali dve ekipi v kategoriji dečkov do 12 let. Za vse šahiste je to bilo 

prvo šahovsko tekmovanje. 

Starejša ekipa (Tilen Štiftar, Alen Roškar, Jakob Pulko in Adrijana  Gradišnik) so si 

priborili 7. mesto, kar je odličen rezultat. 

Mlajši učenci (Andreas Štiftar, Miha Bezjak, Aleks Mišič in Tilen Mulec) pa so po porazu 

v zadnjem kolu s starejšimi učenci OŠ Korena padli na 13. mesto. 

Na tej povezavi so dostopni uradni rezultati tekmovanja, tukaj pa najdete slike.  

Mislim, da so učenci zelo uživali, se veliko naučili in zelo dobro razvijali ekipni duh. 

Mentorica šahovskega krožka: 

Tina Bukovec 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportmladih.net/uploads/cms/file/Rezultati%20SST/Rezultati%20SST%202012%202013/deskanje_na_snegu_OS_rezultati_sst_2012_13.pdf
http://www.sah-zveza.si/rezultati/podatki/?rid=9041
https://skydrive.live.com/?cid=3e8c54d1f2fcdfed&id=3E8C54D1F2FCDFED!252&Bsrc=SkyMail&Bpub=SDX.SkyDrive&sc=Photos&authkey=!AJ4AsoIjhyVv5L0


PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL MARIBORA IN OKOLICE 

V ALPSKEM SMUČANJU  IN DESKANJU NA SNEGU 

ZA KATEGORIZIRANE IN NEKATEGORIZIRANE TEKMOVALCE 

Snežni stadion Maribor 

 

Tekmovanje v veleslalomu je potekalo v ponedeljek, 11. 2. 2013, na Snežnem stadionu v 

Mariboru. Za našo šolo so tekmovali Julija Jelatancev (4.r), Jakob Nemšak (6.r) in 

Nikolaj Jeletancev (7.r).  
V močni konkurenci sta kar dva naša učenca stala na stopničkah. Julija in Nikolaj 

Jelatancev sta v svoji kategoriji osvojila odlično 3. mesto in si prismučala srebrno kolajno. 

Tudi Jakob je zelo dobro opravil težko nalogo, saj je tekma bila zelo zahtevna, ker je bila 

proga precej ledena. 

Čestitamo našim zelo uspešnim smučarjem!          

Še bolj nas je razveselil Nikolaj Jelatancev, ki je dan kasneje zmagal v deskanju na snegu 

in v svoji kategoriji prejel kolajno za 1. mesto. Tekmovali so učenci iz osnovnih šol 

Maribora in okolice. 

Čestitke NIKOLAJU! 

Učiteljica ŠVZ: 

Renata Rižner 

 


