
Razpis tekmovanja 2020/2021 

 
Šolsko tekmovanje v znanju Vesela šola bo 10. marca, državno tekmovanje pa 14. aprila 2021. 
Na tekmovanju Vesele šole lahko sodelujejo osnovnošolci od 4. do 9. razreda. 
 
Učenci se na tekmovanje v znanju Vesela šola prijavijo pri učitelju mentorju  
Vesele šole - mentorica je Lidija Eler Jazbinšek. 
 
 
Pravila tekmovanja so določena s  Pravilnikom o tekmovanjih v znanju Vesele šole  . 
 
 

Kako poteka tekmovanje? 
 
Tekmovanje Vesele šole je dvostopenjsko, in sicer šolsko in državno tekmovanje. Tekmovanje je dostopno vsem 
prijavljenim učencem: udeleži se ga lahko vsak učenec, ki se nanj prijavi v šoli pri mentorju Vesele šole. Pravila 
tekmovanja so določena v  pravilniku. Šolsko tekmovanje je organizirano na vsaki šoli, ki sodeluje v Veseli šoli. 
Uredništvo pošlje veselošolske vprašalnike mentorju Vesele šole, ki jih razdeli učencem in poskrbi za izpeljavo 
tekmovanja po navodilih uredništva Vesele šole. Vsi tekmovalci, ki dosežejo stopnjo znanja, določeno s  Pravilnikom  
o tekm ovanjih v znanju  Vesele šole  za šolsko tekmovanje, se uvrstijo na državno tekmovanje, ki poteka na izbrani 
šoli. Tekmovanje vodi in organizira uredništvo Vesele šole skupaj s sodelavci. 
Zmagovalci državnega tekmovanja so tisti, ki dosežejo raven znanja, določeno s pravilnikom za državno 
tekmovanje. 
 
 
Zakaj tekmovati? 
 
S sodelovanjem v Veseli šoli spoznavaš različna zanimiva področja človekovega delovanja in svet narave ter 
družbe. Veselo šolo najdeš kot tiskano prilogo v reviji Pil in kot učno pot 
na spletu. Z branjem priloge in reševanjem učne poti na spletu: 
– spoznavaš različne pomembne ljudi in organizacije 
– se seznanjaš s koristnimi spletnimi stranmi 
– se uriš v angleščini in nemščini 
– brusiš svoje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja 
– širiš svoje znanje. 

 
Tekmuješ torej zato, ker tako treniraš možgane in se na zabaven način naučiš več! Če zraven dobiš še kakšno 
nagrado za trud, se pa tudi ne boš pritoževal, kajne? 

 
Veselošolske teme bomo spoznavali v učilnici 4.a: 
 
 

- vsako SREDO od 7.30- 8.15 z učenci od 4.-6. razreda. 
- vsa ČETRTEK od 7.30- 8. 15  z učenci od 7.-9. razreda. 

 
AKTUALNO  

 
Leto 2020 nam jo je pošteno zagodlo, saj se že drugič v tem letu učimo, kako si ostati blizu, četudi smo »na daljavo«. 
 
Vesela šola ni vesela le po imenu in prav gotovo ne bi ostala blizu slovenskim otrokom kar 50 let, če se ne bi znala 
prilagajati, premagovati ovir in ne glede na okoliščine veselo širiti »virusa znanja« (še dobro, da obstajajo tudi takšni 
virusi, ki se jih prav nihče ne boji in se jih je veselje nalesti). 
 
Do šolskega tekmovanja   ni  več daleč. Da bodo priprave čim lažje,  je skupaj z decembrsko veselošolsko temo 
objavljeno spletno utrjevanje znanja štirih veselošolskih tem, ki jih najdete na povezavi: 
 

http://ucnepoti.veselasola.net/ 
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