
REZULTATI  ORIENTACIJSKEGA TEKA 

6. 7. In 8.  RAZRED 

1. MESTO 7.R/2 104  TOČK 

2. MESTO 6.R/2 96,5 TOČK 

3. MESTO 7.R/1 96 TOČK 

4. MESTO 8.R/1 92,5 TOČK  

5. MESTO 6.R/1 78 TOČK 

6. MESTO 8.R/2 77,5 TOČK 

7. MESTO 6.R/4 76,5 TOČK 

7. MESTO 6.R/3 76,5 TOČK 

9. MESTO 7.R/4 76  TOČK 

10. MESTO 7.R/3 45 TOČK 

11. MESTO 8.R/3 30 TOČK 

REZULTATI  ORIENTACIJSKEGA TEKA  

4. IN 5. RAZRED  

1. MESTO 5.R/1 91  TOČK 

2. MESTO 5.R/3 88 TOČK 

3. MESTO 4.R/2 54,5 TOČK 

4. MESTO 5.R/2 48 TOČK  

5. MESTO 4.R/1 45 TOČK 

 

PODROČNO PRVENSTVO V ATLETIKI 

V ponedeljek, 22. maja je na atletskem stadionu v Športnem parku Tabor potekalo Področno 

prvenstvo v atletiki za osnovne šole. Na tekmovanju je tudi tokrat sodelovalo veliko število 

naših učencev. Ponovno smo dokazali, da smo uspešni tako v tekih kot tudi v metih in skokih. 

Nekateri se lahko ponašajo tudi z osebnimi rekordi.  

Še posebej smo veseli, ker smo tudi tokrat stali na stopnički, saj je JURIJ BEBER v teku na 

60m, s časom 8.63 (osebni rekord) osvojil odlično 3. MESTO.  
Za našo šolo je tekmovanju 32 učencev od 5. do 9. razreda. Kljub močni konkurenci smo lahko 

ponosni na dosežene naših učencev, saj so z odličnimi rezultati  in osvojenimi mesti dobro 

zastopali šolo.  

Rezultate si lahko pogledate na spodnji povezavi! 

 

REZULTATI  
Čestitke vsem udeležencem, še posebej pa dobitniku medalje! 

Učiteljica športa: Renata Rižner 

 

 

 

http://www.ad-stajerska.si/javno/20170522-MBOS.pdf


Na čebelarskem tekmovanju v Velenju 

Urban Pulko in Uroš Medved sta dosegla srebrno priznanje, prav tako Suzana Žugman in Nika 

Štefanec. Liessa Brandšteter in Nika Mulec pa bronasto priznanje. V nižji skupini sta Tilen 

Poštrak in Aleks Mišić dosegla srebrno priznanje, Jan Glavica in Anej Mišić srebrno priznanje. 

Čestitamo. 

Anica Toplak  

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! 

Rezultati področnega prvenstva osnovnih šol v judu za področje Pomurje, Maribor in 

Podravje 2017, ki je potekalo 15. aprila 2017 v Mariboru. OŠ Korena so zastopali 3 učenci. V 

skupnih rezultatih je OŠ Korena dosegla 31. mesto izmed 50-ih sodelujočih osnovnih šol. 

Rezultate najdete tukaj.  

Jan Perša 

ŠOLSKI EKIPNI KROS SLOVENIJE 
20. 4. 2017, športni park Tabor 

Tudi letos so v Športnem parku Tabor v organizaciji Zavoda za šport RS Planica in Atletske zveze 

Slovenije ter soizvajalca ŠRD Zvezdica uspešno izvedli Šolski ekipni kros Slovenije za osnovne 

šole, osnovne šole s prilagojenim programom in srednje šole. Hkrati je potekalo tudi področno 

prvenstvo za mariborsko regijo.  

Na najbolj množičnem posamičnem šolskem tekmovanju v Sloveniji je sodelovala tudi naša šola 

(50 učencev od 1. do 9. razreda, predhodno smo izvedli šolski kros). 

 V tekmovalnem delu je teklo 1387 šolarjev (201 več kot lani), v netekmovalnem pa 311 (od 1. do 

4. razreda ter vrtci) in s tem presegli lanske številke. 

Kljub mrzlem in vetrovnem vremenu so naši učenci tekli po svojih najboljših močeh. Na progo so 

se podali odločno in z dobro voljo ter pokazali dobre rezultate.  

Na tekmovanju je nastopilo več kot 1500 šolarjev iz celotne Slovenije, katerim so 

se  pridružili tudi vrhunski slovenski športniki: Vlora Beđetti (judo), Gašper 

Fistravec (veslanje), Urša Kragelj (kajak in kanu), Maja Mihalinec (atletika), Maruša 

Mišmaš (atletika) in Urška Žolnir (judo). 

Tudi tokrat nismo ostali brez medalje! MIHA MEDVED (8.r) je na področnem prvenstvu za 

mariborsko regijo, ki je potekalo istočasno kot državno prvenstvu osvojil odlično 3. MESTO  in 

prejel bronasto kolajno. 

(rezultate najdete na spodnji povezavi) 

ČESTITAMO! 

Učiteljica športa: 

Renata Rižner 

http://www.o-korena.mb.edus.si/slike/Tekmovanja/judo17/Rezultati_podrocno_OS_2017_mb.pdf


FOTOGALERIJA  

REZULTATI – OSNOVNE ŠOLE  

 

TEKMOVANJE V ŠOLSKEM KROSU 
(kvalifikacije za državno prvenstvo v krosu, ki bo 20.4.2017 na Poljanah) 

Danes smo izvedli šolski kros. Tekmovali so učenci in učenke od 1. do 9. razreda. Večina se 

je  potrudila, tekmovalci so odtekli po najboljših močeh. Prvi trije po kategorijah so stali na 

stopničkah in prejeli priznanja. Kros je bil tudi kvalifikacija za državno prvenstvo, ki bo 

potekalo  v četrtek, 20. 4. 2017 v športnem parku Poljane v Mariboru. Na DP so se uvrstili prvi 

trije tekmovalci po razredih. 

Uvrstitve najdete tukaj. 

TEKMOVALI SMO V ZIMSKIH ŠPORTIH! 
V mesecu februarju so naši učenci tekmovali v veleslalomu in deskanju na snegu, prvega marca 

pa še v smučarskih skokih. 

PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL MARIBORA IN OKOLIC V ALPSKEM SMUČANJU  IN 

DESKANJU NA SNEGU 

15. februar 2017  je na Pohorju potekalo prvenstvo OŠ MB in okolice v  SMUČANJU. Za našo 

šolo je tekmovala Julija Jelatancev, učenka 8. razreda. V konkurenci učenk letnik  2002 in 2003 

je dosegla 9. MESTO in se tako uvrstila na državno prvenstvo, ki bo 15. marca na Krvavcu. 

(slike v prilogi) 

Čestitke Juliji! 

16. februar 2017  je prav tako na Pohorju potekalo  prvenstvo OŠ MB in okolice v DESKANJU. 

Za našo šolo so tekmovali učenci 8. razreda: Tim Dvoršak, David Masten in Rena Šabeder. V 

kategoriji učencev letnik 2002, 2003 in 2004 so dosegli solidne rezultate. 

(slike v prilogi) 

PODROČNO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH ZA UČENCE OD 1. DO 4. 

RAZREDA (PODRAVSKA IN KOROŠKA REGIJA) 
1. marca 2017  je na ROGLI potekalo regijsko prvenstvo (štajersko-koroške regije) v smučarskih 

skokih. Za našo šolo so tekmovali Luka Mumlek,(2. r), Jan Glavica, (3. r) in Patrik Žižek, (4. 

r). Luka Mumlek se je z odličnim 9. mestom uvrstil na državno prvenstvo. Tekmovalo je 20 

učencev njegove kategorije. 

Jan Glavica je v kategoriji dečki letnik 2008  dosegel  13.  mesto (tekmovalo je 21 učencev), 

Patrik Žižek pa v kategoriji letnik 2007 12. mesto (tekmovalo je 24 učencev). 

Čestitke vsem trem učencem za pogum, še  posebej Luku za uvrstitev na državno prvenstvo! 

(slike v prilogi) 

Državno prvenstvo v smučarskih skokih bo v četrtek, 9. marca 2017, na Rogli. 

Učiteljica športa:  

Renata Rižner 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipMVvysfNVfEtlt9Zu5jRooK7-JoBD-AjffODPZKQ6zWTh5lcdLHcsVLV3Z5E_ULiA?key=R2QwWS1XYVhEQjN5LXgzZ2k4Wk9UUUtDTDF2NUVn
http://www.atletski-klub-poljane.si/wp-content/uploads/2017/04/Rezultati_O%C5%A0_DP_kros_2017.pdf
http://www.o-korena.mb.edus.si/slike/Tekmovanja/kros17/uvrstitve.docx

