
http://www.veselasola.net/


Tudi letos se tekmovanje 
iz Vesele šole vrača v 

našo družbo.  
 



Tekmovanje Vesela šola 
je organizirano za 
učence od 4. do 9. 

razreda.  
 



Vsak mesec je v tiskani prilogi 
revije Pil ter na spletu 
(http://www.veselasola.net) 
predstavljena nova tema v 
obliki učnih poti za lažjo in 
težjo stopnjo. 
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Besedilo teme je oblikovno 
ločeno na drugo (od 4. do 6. 
razreda) in tretjo triado (od 

7. do 9. razreda). 



  Šolsko tekmovanje bo  

11. 3. 2015,  

državno tekmovanje pa 
15. 4. 2015.  

 



Za šolsko tekmovanje je 
potrebno poznati teme 

Vesele šole od septembra 
2014 do vključno februarja 

2015. 
 



Vabim vas, da se tekmovanja 
iz Vesele šole udeležite tudi 
letošnje šolsko leto in seveda 
upam, da v velikem številu.  



Učenci, ki na šolskem tekmovanju 
dosežejo več kot 50% vseh možnih 
točk, prejmejo bronasto priznanje, 
učenci, ki na državnem tekmovanju 
dosežejo več kot 60% vseh možnih 
točk pa dobijo srebrno priznanje.  



Na državnem tekmovanju dobi 
zlato priznanje in naziv državnega 

prvaka najmanj 20 in največ 65 
učencev glede na število 

udeleženih na tekmovanju.  

Vseh možnih točk je 40. 
 



Učenci 9. razreda osnovnih šol, ki 
postanejo državni prvaki Vesele 
šole, lahko pridobitev naziva 
državnega prvaka uveljavljajo kot 
enega od kriterijev za pridobitev 
Zoisove štipendije. 



VSAK MESEC BOSTE LAHKO NA OGLASNI DESKI 
PRI DEŽURNEMU UČENCU PREBIRALI ODLOMKE 
IZ POSAMEZNE TEME IN SODELOVALI V 
NAGRADNI IGRI.  

 

POLEG TEGA PA BOSTE IMELI NA ŠOLSKI SPLETNI 
STRANI PRIPRAVLJENA TUDI VPRAŠANJA, S 
POMOČJO KATERIH BOSTE LAHKO OBNOVILI 
SVOJE ZNANJE O POSAMEZNI TEMI. 



REVIJO PIL LAHKO PODROBNEJE 
PREBIRATE TUDI MED ODMORI V 

KNJIŽNICI. ZRAVEN BO PRILOŽENA TUDI 
VESELOŠOLSKA PRILOGA, KI PA NAJ 

PROSIM OSTANE NA ŠOLI, SAJ BOSTE 
TEKMOVALCI PRAVOČASNO DOBILI KOPIJE 

ZA UČENJE. 



Želim vam zanimivo branje in čim 
več novega znanja ter prijetnih 

občutkov ob prebiranju 
veselošolskih vsebin. 

 
Mentorica Vesele šole  

Ksenija Brus 

 Nova vas, 02. 09. 2014       

 


