
DOSEŽKI V ŠOL. LETU 2018/2019

“OD ZNANJA DO SRČNOSTI’’

Pripravila Tadeja Štokelj



TEKMOVANJA
MATEMATIKA (Miren, Bilje in Kost.; 1.-9.r ): 

84 bronastih, 4 srebrna, 1 zlato priznanje

LOGIKA (7.r Miren):

2 bronasti , 1 srebrno, 1 zlato priznanje

SLOVENŠČINA (6. – 9.r Miren): 

13 bronastih, 2 srebrni priznanji  

ANGLEŠČINA (9.r Miren): 

1 bronasto, 1 srebrno priznanje



TEKMOVANJA

FIZIKA (8. in 9.r Miren):

8 bronastih, 1 srebrno priznanje
KEMIJA (8. in 9.r Miren):

5 bronastih priznanj
GEOGRAFIJA (8. in 9.r Miren):

5 bronastih, 3 srebrna priznanja
BIOLOGIJA (8. in 9.r Miren):

4 bronasta, 1 srebrno priznanje
VESELA ŠOLA
2 bronasti, 3 srebrna priznanja



BRALNE ZNAČKE

 EKO BR. ZNAČKA (Miren, Bilje, Kost.):

149 priznanj 

 BRALNA ZNAČKA – SLJ (Miren, Bilje, Kost.):

186 priznanj  

 BRALNA ZNAČKA – TJA (4.-9.r; Miren, Bilje, Kost.):

54 zlatih, 30 srebrnih, 11 priznanj za sodelovanje

 BRALNA ZNAČKA – TJI (3., 5. r. Bilje; 7., 8. r. Miren):

23 bronastih priznanj



ŠPORTNA TEKMOVANJA

Gimnastično tekmovanje iz skokov z male prožne 
ponjave:

skupinsko 1. mesto 
na področnem tekmovanju v 
gimnastiki za skupino učenk 1. triade in

posamično 2. mesto 
za dve dekleti iz 3.r

Področno tekmovanje 
v atletiki: skok v daljino, 
zlata medalja za učenko 7.r



NATEČAJI

 12. Mednarodni likovni natečaj 

’’Igraj se z mano’’

Razstavljeni likovni deli 2 učencev 

iz 1. in 3.r Miren 
(izbrani izmed 7000  lik. del iz 6 držav) 

 ‘’Moja rodna domovina: 

Lipa kot simbol slovenstva’’

Priznanje učencu 9.r za 

literarni prispevek in sprejem 

v državnem parlamentu.



NATEČAJI

Natečaj 

‘’Vem, kam grem’’, 

ki je potekal v okviru 

projekta NKT VKO ZRSZ: 

glavna nagrada – rolka

Natečaj za fotografijo na 

temo Moja občina ali te 

Poznam? Priznanja 2 učencema  

ter sprejem 1 učenke 9.r v drž. zboru



NATEČAJI

4. literarni, recitatorski in likovni natečaj  
‘’Ča u versin, riči i pinelu’’
2. mesto, 
1 pohvala 
in 

1 posebna 
nagrada 
ravnateljice
OŠ Bijaći
v kategoriji učencev 6.-9.r 



NATEČAJI

Jesenski natečaj  podjetja Merkur 

‘’Zavihajmo rokave – za lepšo šolo’’:

material za izvedbo projekta ‘’polepšanja šole’’

v vrednosti do 250 EUR za POŠ Bilje.



PROJEKTI

FESTIVAL 

ZLATO priznanje 
učencema iz POŠ Bilje.

Tudi 2 učenki iz 8.r sta se 

uvrstili na državno raven, a

se tekmovanja zaradi bolezni

nista mogli udeležiti.



PROJEKTI

 EKO ŠOLA,
sejem Altermed:

ZLATO priznanje 



NOV PROJEKT
 PES V ŠOLI: usvajanje, 

utrjevanje, obnavljanje šolskih 

in drugih pravil s pomočjo kužkov



NOVI KROŽKI

ŠAH: 1. mesto v skupini D-12 na regijskem tekmovanju

UNESCO KROŽEK: 
pisanje in branje pisem napisanih z roko, 

vzgajanje zelišč, …



NOVE IDEJE

DOD pouk iz SLJ: raziskovanje dela

patra Stanislava Škrabca, obisk Škrabčeve 

knjižnice na Kapeli pri Novi Gorici

 Delavnice:
Gregorjevo, izdelovanje sluzi, … 



NOVE IDEJE

Kakšna je šola, ko spi?

Pravljično popotovanje

Drugačne razredne ure



DNEVI ODPRTIH VRAT 



SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

 Prireditev ob 
materinskem dnevu
v Kostanjevici

 Prireditev ob spominski 
slovesnosti na Lascu 
pod Trsteljem

 Prireditev v spomin 
na bombardiranje 
v Mirnu



SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

 Nastop na občnem zboru upokojencev  

v Kost.

 Nastop v 

Krompirjevi jami 

blizu Temnice



SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Novoletna prireditev Mali princ 

v sodelovanju z KS Bilje



MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

POŠ Bilje, vrtec Bilje, Hiša dobre volje Miren, VDC Nova

Gorica, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 

Nova Gorica, Krajevna organizacija 

RK Bilje



MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

 Sodelovanje s Kulturno turističnim društvom 

Zarja Bilje

 Obisk 90-letne krajanke

 Obiski Hiše dobre volje v Mirnu



DOBRODELNOST

 Ogled prireditve v  

tedna Rdečega križa kot

nagrada za prostovoljstvo

in humanost; POŠ Bilje, vrtec Bilje. 

11 prostovoljcev 4. in 5.r Bilje 

prejelo naziv Junaki našega časa

Tržnica igrač 



DOBRODELNOST
 Zbiranje igrač, odej, brisač, hrane za zavetišče Vitovlje

 Zbiranje lizik za otroke, 

ki se zdravijo na Pediatrični kliniki

 Pokloni zvezek  
za otroke v stiski 

 Sodelovanje na 

dobrodelnem  koncertu 

‘’Goriška dlan’’ za socialno 

ogrožene družine



DOBRODELNOST

‘’Tečem, da pomagam’’ za društvo slepih in 

slabovidnih Nova Gorica 



. . . 

Trdno verjamemo, da smo lahko še boljši!


