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Učenci OŠ Franceta Bevka izjemni v izkazovanju znanja 
na Državnem tekmovanju iz kemijskega eksperimenta za OŠ 2019/2020 

 
Tudi šolsko leto 20019/2020 se je za učence naše šole začelo  izjemno uspešno na področju izkazovanja 
znanja iz kemije.  
 
Na Gimnaziji Moste je v petek, 6. decembra  2019, potekalo Državno tekmovanje OŠ iz inovativnega 

kemijskega eksperimenta  »Mehurčki 2019/2020«. Učenci 9. razreda naše šole so bili tudi v letošnjem letu 

med najboljšimi v Sloveniji. Miha Kosanc, Neja Raspet in Živa Višnjei  so pod mentorskim vodstvom Violete 

Stefanovik osvojili tri zlata odličja. Učenci in mentorica so prejeli tudi posebno nagrado Gimnazije Moste za 

najboljšo strokovno razlago poskusa: »Po korakih zelene kemije do ponovne uporabe odpadnih snovi v 

šolskem laboratoriju«.   

 
Na državno tekmovanje OŠ iz kemijskega eksperimenta se je prijavilo več kot 80 učencev in 32 mentorjev z 
39 kemijskimi poskusi. Med vsemi oddanimi prispevki  je strokovna komisija v predtekmovanju izbrala 20 
najboljših iz 15 osnovnih šol, katerih učenci so bili nagrajeni z bronastim priznanjem.  Med njimi je bil tudi 
prispevki učencev 9. razreda naše šole. 
 
Na dan državnega tekmovanja  »Mehurčki 2019/2020« na Gimnaziji Moste so Miha Kosanc, Neja Raspet in 

Živa Višnjei  osvojili tri zlata odličja  z izjemno javno predstavitvijo in strokovnim zagovorom eksperimenta 

»Po korakih zelene kemije do ponovne uporabe odpadnih snovi v šolskem laboratoriju«, ki ga je 

ocenjevala komisija  strokovnih sodelavcev Inštituta Jožef Štefan ter Fakultete za elektrotehniko in 

Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. Učenci so z mentorico Violeto Stefanovik prejeli tudi posebno 

nagrado Gimnazije Moste za najboljšo strokovno razlago poskusa. 

 
Utrinki iz priprav na tekmovanje v  šoli  in z državnega tekmovanja na Gimnaziji Moste 

(fotografije oblikovala Violeta Stefanovik, mentorica učencev OŠ Franceta Bevka). 
 

 

 
Neja Raspet, Miha Kosanc in Živa Višnjei  

»Priprave na državno tekmovanje iz kemijskega 

eksperimenta 2019« v učilnici kemije OŠ Franceta Bevka« 

Neja Raspet, Miha Kosanc in Živa Višnjei  

 »Javni zagovor eksperimenta  na Državnem tekmovanju 

iz kemijskega eksperimenta za OŠ 2019«  
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Neja Raspet in Živa Višnjei 

 »Pred razglasitvijo rezultatov Državnega 

tekmovanja iz kemijskega eksperimenta za OŠ 

2019/2020« 

Ponosna mentorica Violeta Stefanovik z dobitniki treh zlatih odličij 

in posebne nagrade za najboljšo strokovno razlago poskusa na 

Državnem tekmovanju iz kemijskega poskusa za OŠ 2019/2020 

 
Kratka predstavitev eksperimenta, ki je bila narejena za namene 
predtekmovanja, je objavljena: 

pod naslovom: »Film kemijski eksperiment Miha Neja in Ziva OS 
FB LJ november 2019: »Po korakih zelene kemije do ponovne 
uporabe odpadnih snovi v šolskem laboratoriju«. na povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=vL6vryuh4M0 

 
 

Strokovni članek pa si boste lahko prebrali v e-zborniku vseh 
eksperimentalnih prispevkov, ki jih bo Gimnazija Moste objavila 
konec meseca decembra2019. 

 
 

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

 

Violeta Stefanovik, mentorica učencev 

 
 
(*krajše poročilo na povezavi IZJEMNI DOSEŽKI 2019/2020) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vL6vryuh4M0
http://francebevk.splet.arnes.si/kemija-20192020/

