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NAŠ JUBILEJNI MATEMATIČNI KVIZ 

V četrtek, 28. septembra 2017, smo na odmevni prireditvi ponovno dokazali, da smo sposobni 

z domiselnim medijskim dogodkom ohranjati pomembne vizije naše lokalne skupnosti ter med 

mladino širiti njihova sporočila. Osnovna šola Cerkno že 20 let obeležuje praznik občine 

Cerkno, 1. oktober, z večpredstavnostnim matematičnim kvizom ob spominu na slavnega 

matematičnega rojaka, viteza nekdanje Avstro - Ogrske in zavednega Slovenca, dr. Franca 

Močnika.  

Letošnjega jubilejnega so učenci skupaj s svojimi mentorji pripravili na temo vode ter s tem 

obeležili Dneve reke Soče, v katere je občina vključena z dvoletnimi projekti, obenem pa tudi 

Dneve evropske kulturne dediščine in teden kulturne dediščine na temo Voda od mita do 

arhitekture.  

Na naši svečani večerni prireditvi 28. septembra z naslovom ŽUBOREČE POSLANSTVO 

ŽIVLJENJA, ki je potekala v šolski dvorani, je prisotne pozdravil tudi mag. Danijel Rojšek v 

imenu Zavoda republike Slovenije za naravno dediščino. V programu je sodeloval Mladinski 

pevski zbor Valovi s kvalitetno interpretacijo pesmi na temo vode, učenci z gledališkimi skeči 

ob domislicah v zvezi z našim termalnim bazenom, plesalke Cheer dance in mladi tenorist Žiga 

Lakner, za vsebinski in tehnični potek kviza pa je tudi letos poskrbela Šolska radiotelevizija, 

katere člani so posnetke pripravljali že v spomladanskih mesecih.  

Ob tej priložnosti so učenci v šolski avli pripravili tudi likovno in fotografsko razstavo na temo 

sonaravnega ohranjanja vodnih virov. Župan Občine Cerkno Jurij Kavčič pa je ravnatelju 

Milanu Koželju izročil zahvalno listino za dolgoletno promocijo občinskega praznika in imena 

Franca Močnika z matematičnim kvizom, ki je redno gostoval tudi na Festivalu znanosti v 

Ljubljani, kjer se je z značilnostmi Cerkljanske seznanjala množica slovenskih šol in zavodov. 

Tudi letošnji kviz na temo vode je bil že dva dneva pred občinsko prireditvijo predstavljen na 

letošnjem Festivalu znanosti na ljubljanski naravoslovni fakulteti pod okriljem Slovenske 

znanstvene fundacije. Ravnateljevemu vabilu na prireditev v Cerknem pa se je prijazno odzval 

tudi Marjan Batagelj, ki se s smelimi razvojnimi načrti vključuje v razvoj lokalnih potencialov 

in aktivno spoznava vse možnosti celostnega napredka Cerkljanske, še posebej tiste, ki izhajajo 

iz osnovnih izobraževalnih potencialov. 

Že v torek, 26. septembra, smo naš kviz ŽUBOREČE POSLANSTVO ŽIVLJENJA, predstavili na 23. 

Festivalu znanosti Slovenske znanstvene fundacije, na oddelku za agronomijo Biotehniške 

fakultete v Ljubljani. Z zanimanjem in odobravanjem so ga spremljali vrstniki s Koroške, 

kvalitetno ga je vodila Damjana Peternelj, pri njegovi operativni izvedbi pa so sodelovale 

učiteljice Mija Bavcon Venko, Irena Zajc, Barbara Carli, knjižničarka Ksenja Miklavčič ter 

mentor ŠRTV Brane Brelih: 

http://arhiv.oscerkno.si/novica.php?id=2863
http://arhiv.oscerkno.si/novica.php?id=2863


   

   

 

 

Spomladi v preteklem šolskem letu smo se v šolski radioteleviziji pod vodstvom Branta Breliha 

že maja in junija z vso vnemo lotili snemanja prizorov za matematične uganke kviza po 

scenariju učiteljice Irene Zajc: 

   



  

   

 

 

 

Pozdravil nas je mag. Danijel Rojšek, profesor 

geografije in etnologije, predstavnik Zavoda 

Republike Slovenije za naravno dediščino: 

 

 

 

 

 

 

Brez priljubljenega harmonikaša Mihe Peternelja, ne 

mine več nobena naša prireditev: 

 

 

 

 



 

S kratko, a zahtevno in atraktivno plesno 

točko so nas tudi tokrat razveselile plesalke 

Cheer dance: 

 

 

 

 

 

V zabavnih prizorih na temo našega 

termalnega središča so v avtorskih skečih 

učiteljice Alenke Bogataj nastopili Marjanca 

Kavčič, Larisa Reven, Nea Eržen, Neža Obid, 

Žan Sedej, Božo Bizjak, Matic Štravs, Kristjan 

Šturm in Aljaž Škvarča: 

 

 

 

 

Žiga Lakner, že uveljavljeno pevsko ime, je reden gost naših 

šolskih prireditev: 

 

 

 

Zborovska izvedba subtilne 

pesmi Reka, prirejena po 

prvencu Lada Kreslina, se je 

vsem obiskovalcem naše 

prireditve, usedla globoko v srce. 

Zborovodkinja Vanja Lampič jo 

je izjemno kvalitetno pripravila z 

našim mladinskim pevskim 

zborom Valovi ter violinistko 

Lucijo Kalan Bevk in recitatorjem 

Urhom Bevkom: 



Zaslužena zahvalna listina ravnatelju Milanu Koželju iz rok župana Jurija Kavčiča ter obljuba o 

nabavi novih dvoranskih stolov za potrebe številnih prireditev v naši šolski dvorani: 

   

 

Pedagoški delavci OŠ Cerkno in zunanji mentorji, ki so v 

zadnjih dvajsetih letih ohranjali in razvijali 

večpredstavnostni matematični kviz ob spominu na 

viteza Franca Močnika: Cirila Močnik, Irena Zajc, Marija 

Jež, Milan Koželj, Brane Brelih, Izidora Podgorelec, Mija 

Bavcon Venko, Marija Urh Lahajnar, Ksenja Miklavčič, 

Majda Albreht, Barbara Carli, Rok Ozebek, Matevž 

Rijavec in Roman Frelih. 

Voditelji kvizov: Alenka Prezelj, Rok Kužel, Martina 

Kolenc, Mojca Mavri, Domen Uršič, Damjana Peternelj. 

 

Franc Močnik (1814 - 1892) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


