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Učenci OŠ Franceta Bevka izjemni v izkazovanju znanja
na Državnem tekmovanju iz kemijskega eksperimenta za OŠ 2018/2019
Šolsko leto 20018/2019 se je za učence naše šole začelo izjemno uspešno tudi na področju izkazovanja znanja
iz kemije.
Na Gimnaziji Moste je v torek, 27. novembra 2018, potekalo Državno tekmovanje OŠ iz inovativnega
kemijskega eksperimenta »Skozi mavrico kemijskih sprememb 2018/2019«. Učenci 9. razreda naše šole so
pod mentorskim vodstvom Violete Stefanovik osvojili štiri zlata odličja: Sara Krneta Osolnik in Gaja Kreševič
Cimperman sta osvojili 1. mesto in postali državni prvakinji; Ema Vehovec in David Malneršič pa sta osvojila
2. mesto in postala državna podprvaka v kemijskem eksperimentu za OŠ 2018. Učenci in mentorica so
prejeli tudi dve posebni nagradi Gimnazije Moste, in sicer za najbolj izviren poskus in za najboljši opis
poskusa v zborniku »Z ionskimi reakcijami v mavrični svet kemije«.
Na državno tekmovanje OŠ iz kemijskega eksperimenta se je prijavilo več kot 83 učencev in 24 mentorjev s
34 kemijskimi poskusi. Med vsemi oddanimi prispevki je strokovna komisija v predtekmovanju izbrala 20
najboljših iz 17 osnovnih šol, katerih učenci so bili nagrajeni z bronastim priznanjem. Med njimi so bil tudi
prispevki učencev 9. razreda naše šole.
Na dan državnega tekmovanja »Skozi mavrico kemijskih sprememb 2018/2019« 27. 11. 2018 na Gimnaziji
Moste sta z izjemno predstavitvijo eksperimenta »Zakaj se na posipalnikih za mokro soljenje cest mašijo
transportne poti« postali državni prvakinji v kemijskem eksperimentu za OŠ Sara Krneta Osolnik in Gaja
Kreševič Cimperman. Z odlično predstavitvijo eksperimenta »Tri muhe na en mah« pa sta postala državna
podprvaka v kemijskem eksperimentu za OŠ Ema Vehovec in David Malneršič.
Utrinki iz priprav na tekmovanje v šoli in iz državnega tekmovanja na Gimnaziji Moste
(fotografije oblikovala Violeta Stefanovik, mentorica učencev OŠ Franceta Bevka).

David Malneršič in Ema Vehovec
»Priprave na državno tekmovanje iz kemijskega eksperimenta 2018«
v učilnici kemije OŠ Franceta Bevka«

David Malneršič in Ema Vehovec
»Javni zagovor eksperimenta na
Državnem tekmovanju iz kemijskega
eksperimenta za OŠ 2018«
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Sara Krneta Osolnik in Gaja Kreševič Cimperman
»Priprave na državno tekmovanje iz kemijskega eksperimenta 2018«
v učilnici kemije OŠ Franceta Bevka«

Sara Krneta Osolnik in Gaja Kreševič Cimperman
»Javni zagovor eksperimenta na Državnem tekmovanju iz kemijskega eksperimenta za OŠ 2018«

Sara, Gaja, David in Ema
»Pred razglasitvijo rezultatov Državnega tekmovanja iz
kemijskega eksperimenta za OŠ 2018«

Ponosna mentorica Violeta Stefanovik z državnima
prvakinjama Saro K. Osolnik in Gajo K. Cimperman ter
podprvakoma Emo Vehovec in Davidom Malneršičem

Kratki predstavitvi obeh eksperimentov, ki sta bili narejeni za namene predtekmovanja, sta objavljeni:
1. pod naslovom: »Ema V David M in TRI MUHE NA EN MAH 2018 OS FB LJ na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=-WnVCDsyx0E
2. pod naslovom: »Sara KO Gaja KC Zakaj se na posipalnikih za mokro soljenje cest mašijo transportne
poti 2018 OS FB L na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=F9bQ6fT_0dk

Na uspehe naših učenk smo učitelji in učenci OŠ Franceta Bevka zelo ponosni.

Violeta Stefanovik, mentorica učencev

(*krajše poročilo na povezavi IZJEMNI DOSEŽKI 2018/2019)
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