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43. TEDEN 

22. junij do 26. junij 2015 

Pa smo dočakali še zadnje tri dni letošnjega šolskega leta. 

V ponedeljek, 22. junija so imeli vsi tunjiški učenci športni dan, kamniški četrtošolci so se igrali športne 
zabavne štafete, učenci 1. b so odšli na pohod, prav tako so bili ta dan športni tudi kamniški tretješolci 
in petošolci ter učenci podružnice Vranja Peč, medtem ko so imeli mekinjski petošolci tehniški dan. 

Za torek 23. junija, je bil načrtovan še zadnji športni dan za vse učence predmetne stopnje. Žal nam je 
načrte prekrižalo deževno vreme, zato so imeli učenci pouk. Kljub slabemu vremenu pa so na pohod 
odšli vsi učenci iz Mekinj, neveljski drugošolci, tretješolci in četrtošolci ter kamniški četrtošolci. 
Kamniški tretješolci pa so športni dan izvedli v športni dvorani. 

V sredo 24. junija, je bil zadnji šolski dan v tem šolskem letu. Zjutraj so učenci in učiteljice pripravili 
zaključno prireditev v športni dvorani, kjer so podelili številne nagrade in priznanja najboljšim 
učencem. S prireditvijo smo hkrati obeležili še dan državnosti, ki smo ga praznovali v četrtek, 25. 
junija. Učenci so kasneje prejeli še spričevala v matičnih razredih, potem pa veseli in razigrani zapustili 
šolo in odšli poletnim, počitniškim dogodivščinam naproti. 

42. TEDEN 

15. junij do 19. junij 2015 

Tudi pretekli teden je bil zapolnjen s številnimi dnevi dejavnosti. 

V ponedeljek, 15. junija, so imeli vsi Tunjičani v Kamniku športni dan s kegljanjem in plezanjem. 
Učenci 1. a so imeli športni dan s pohodom, učenci 3. a pa naravoslovni dan z naslovom Poskusi iz 
naravoslovja. Neveljski petošolci so imeli ta dan tehniški dan, v okviru katerega so izdelovali Mojo prvo 
knjigo. Pred tem jim je knjižničarka razložila vse o izdelavi knjige, o podatkih, ki morajo biti zapisani na 
naslovni strani, v kolofonu, v zahvali. Vsebina knjige so bile igre naših babic in dedkov. Šestošolci so 
se ta dan potepali na strokovni ekskurziji, prav tako tudi učenci, ki obiskujejo izbirni predmet turistična 
vzgoja. Športni so bili še neveljski drugošolci. Ponedeljek pa je bil najpomembnejši dan za naše 
devetošolce, ki so prejeli spričevala in se poslovili od učiteljev. 

V torek, 16. junija, so neveljski tretješolci v okviru tehniškega dne izdelovali zmaja. 

V sredo, 17. junija, so imeli neveljski prvošolci športni dan, šestošolci in sedmošolci tehniški dan z 
naslovom Poklici, osmošolci pa naravoslovni dan z naslovom Živim z naravoslovjem. Učenci 3. a 
razreda pa so se ta dan srečali s slikarko Greto Boltar.   

V četrtek, 18. junija, so neveljski prvošolci, tretješolci in četrtošolci raziskovali Bled, kamniški prvošolci 
pa so občudovali živali v ljubljanskem živalskem vrtu. Naravoslovni dan so imeli tudi kamniški 
četrtošolci in petošolci. Četrtošolci so bili v arboretumu, petošolci pa v Postojnski jami. Učenci 
podružnice Vranja Peč pa so v okviru športnega dne osvojili Veliko planino. Ta dan je potekalo še 
področno prvenstvo v odbojki na mivki. Popoldan pa so kamniški tretješolci pripravili še zaključno 
prireditev za starše. 

Zaključujemo pa z dogodkoma petka, 19. junija, ko so imeli neveljski drugošolci in četrtošolci tehniški 
dan. 

Poleg pouka je v zadnjih dnevih res veliko aktivnosti, kmalu pa nas čakajo zaslužene počitnice. 

41. TEDEN 



8. junij do 12. junij 2015 

V preteklem tednu se je zgodilo zelo veliko dogodkov, najpomembnejši med vsemi pa je bila zagotovo 
valeta. 

Pa si poglejmo dogajanje po vrsti. V ponedeljek, 8. junija, so devetošolci uživali v Gardalandu, 
sedmošolci pa na strokovni ekskurziji. 

V torek 9. junija, so imeli devetošolci prost dan, sicer pa je ta dan potekalo tudi tekmovanje v 
akvatlonu, ki se ga je udeležilo nekaj naših učencev. Učenci PŠ Tunjice in PŠ Vranja Peč so imeli 
naravoslovni dan v Čebelarskem centru Slovenije na Brdu pri Lukovici. Vsi učenci podružnične šole 
Nevlje pa so ta dan imeli naravoslovni dan v Arboretumu Volčji Potok. 

V sredo 10. junija, so imeli devetošolci tehniški dan z naslovom Dan zdravja, ki so ga izvedli v šolskem 
fitnesu, v športni dvorani, v gospodinjski učilnici in učilnici fizike. Ta dan so imeli neveljski in kamniški 
četrtošolci športni dan z naslovom Orientacija. Tretješolci matične šole so imeli prav tako športni dan, 
in sicer na ranču Mrcina. 

V četrtek in petek je bilo pri devetošolcih vse v znamenju priprav na veliki dogodek tedna, to je valeta. 

V četrtek, 11. junija, so imeli neveljski petošolci tehniški dan na gradu Zaprice, mekinjski petošolci 
naravoslovni dan, drugošolci matične šole pa športni dan s kegljanjem. Ta dan je potekalo tudi 
tekmovanje v odbojki na mivki. V četrtek je bila v Tunjicah zaključna prireditev za starše, na kateri so 
učenci zaigrali Žogico Nogico, Gospoda Cvika in Miško v torbi ter se predstavili z zanimivimi 
glasbenimi in plesnimi točkami. Druženje s starši se je nadaljevalo na pikniku. 

V petek, 12. junija, je potekalo področno tekmovanje v malem nogometu za 6. in 7. razrede, kjer so 
naši učenci premagali vso konkurenco in postali področni prvaki. Čestitamo. Vsi učenci podružnice 
Mekinje so imeli športni dan, petošolci matične šole pa kulturni dan. Zvečer pa je bila v športni dvorani 
valeta z zelo pestrim in zanimivim programom naših devetošolcev, ki so se na ta način poslovili od 
osnovnošolskih klopi. Ravnatelj šole Rafko Lah je najboljšim podelil knjižne nagrade za priznanja z 
državnih tekmovanj v znanju, najboljšim športnikom šole pa pokale. Veselo vzdušje se je nadaljevalo 
še v pozne večerne ure. 

40. TEDEN 

1. junij do 5. junij 2015 

V tem tednu se je zvrstilo veliko različnih aktivnosti, od športnih in kulturnih do naravoslovnih. 

V torek, 2. junija, so imeli devetošolci kulturni dan z naslovom Dan jezikov. Imeli so različne delavnice 
v angleškem, nemškem in francoskem jeziku. Osmošolci so se ta dan odpravili na ekskurzijo. Zvečer 
pa so se v jedilnici matične šole sestali člani Sveta staršev. 

V sredo, 3. junija, so se sedmošolci, ki obiskujejo izbirni predmet šport za sprostitev, odpravili na 
pohod, učenci razredne stopnje pa so se udeležili Žogarije. Žogarija je mednarodni projekt, ki poteka 
že 10 leto. Vsako leto organizirajo športne dogodke po celotni Sloveniji ter osmih drugih državah. Vsak 
dogodek se snema, iz tega se pripravi oddaja za mlade, ki se predvaja na televiziji Slovenija. Letošnja 
Žogarija je potekala pred Mercator centrom Kamnik. Našo šolo so zastopali neveljski tretješolci in 
četrtošolci ter tretješolci matične šole. Učenci so sodelovali pri igranju nogometa, pri spretnostnih igrah 
in v kvizu iz znanja. 

Tudi četrtek, 4. junij, je bil športno obarvan. Naši najboljši športniki so se udeležili državnega prvenstva 
v atletiki. Vsi učenci mekinjske podružnice pa so ta dan imeli naravoslovni dan.  

39. TEDEN 

25. maj do 29. maj 2015 

Poglejmo si dogajanje preteklega tedna. V ponedeljek, 25. maja 2015,  so imeli učenci 3. b 
naravoslovni dan, naši najboljši športniki pa so se udeležili področnega tekmovanja v atletiki. 

https://joomla.os-fa.si/index.php/130-port/675-podrocni-prvaki


Sreda je bila v znamenju devetošolcev. Ta dan so v okviru tehniškega dne pripravljali program letošnje 
valete. Poleg tega so izdelali tudi osmrtnice in pripravili vabila. Dan pa je bil tudi v znamenju 
občinskega tekmovanja v malem nogometu. Udeležila se ga je ekipa učencev 6. in 7. razredov. Drugi 
del tekmovanja je potekal še v petek. Zvečer pa so učiteljice bodočih prvošolcev skupaj s svetovalno 
delavko pripravile roditeljski sestanek za njihove starše. 

Četrtek je bil športno-tekmovalen. Neveljski prvošolci so imeli športni dan, nekaj učencev pa se je 
udeležilo tudi tekmovanja v prvi pomoči. 

V petek pa je potekal že tradicionalni Veronikin festival na Šutni. Na njem so sodelovali tudi naši 
učenci in sicer naša folklorna skupina, ki jo sestavljajo plesalci in plesalke, četrtošolci iz Nevelj in iz 
matične šole. Šestošolci pa so na šolskem travniku v okviru naravoslovnega dne raziskovali in 
spoznavali travniške rastline.  

38. TEDEN 

18. maj do 23. maj 2015 

Pretekli teden je bil poseben teden. Glavna sta bila predvsem dva dogodka. V petek in soboto smo 
gostili dvodnevno strokovno srečanje učiteljev podružničnih šol Slovenije, v soboto pa smo imeli 
osrednješolsko prireditev z dobrodelno razstavo učencev. Ta dan je bila hkrati tudi delovna sobota, saj 
smo nadomeščali odsotnost 2. januarja. Poleg tega pa se je dogajalo še marsikaj. 

Za omenjena glavna dva dogodka je bilo potrebnih veliko priprav. V ponedeljek, 18. maja, so imeli na 
podružnici Tunjice pomladno delavnico, na kateri so izdelovali šopke iz krep papirja pod mentorstvom 
Dragice Vrhovnik. Izdelke so učenci razstavili na sobotni razstavi. Ta dan je potekalo tudi občinsko 
tekmovanje Kaj veš o prometu. 

Na sobotno razstavo izdelkov so se v okviru tehniškega dne pripravili tudi učenci 1. a in 3 a. Izdelke so 
pripravljali v torek, 19. maja. 

V sredo, 20. maja, sta potekali dve področni tekmovanji. Prvo je bilo tekmovanje v akvatlonu, drugo pa 
v košarki. O rezultatih bomo še poročali. Prav tako so v sredo izdelke za sobotno razstavo pripravljali 
še učenci 1. b, v četrtek pa četrtošolci iz Nevelj. Neveljski prvošolci in tretješolci pa so imeli tehniški 
dan v petek, 22. maja. 

V petek pa se je zgodil že omenjeni prvi pomembnejši dogodek preteklega tedna. To je bil prvi dan 15. 
strokovnega srečanja učiteljev podružničnih šol Slovenije, ki se ga je udeležilo okoli 70 udeležencev in 
gostov. V petek dopoldan smo jih peljali na vse naše štiri podružnične šole, po kosilu so poslušali 
predavanje o komunikaciji, potem pa še štiri prispevke prijavljenih udeleženk. Sledile so delavnice, ki 
jih je pripravil Comenius tim naše šole. Po delavnicah so simbolično posadili tudi dve drevesi. V 
večernem druženju smo si lahko ogledali gledališko predstavo skupine Smreka. Udeleženci pa so 
pohvalili srečanje in trud organizatorjev. 

Sobota, 23. maja, pa je bila najpomembnejši dan tega tedna. Pripravili smo osrednješolsko prireditev z 
dobrodelno razstavo izdelkov učencev. S prostovoljnimi prispevki smo zbirali sredstva za šolski sklad. 
Tudi udeleženci strokovnega srečanja so si ogledali šolsko prireditev in jo zelo pohvalili. Dvodnevno 
srečanje pa so zaključili še z občnim zborom Društva učiteljev podružničnih šol Slovenije. Naj 
omenimo še to, da sta v okviru tega srečanja potekala tudi dva natečaja, in sicer likovni ter literarni. Na 
šolski prireditvi so zato podelili pohvale najboljšim trem učencem iz vsake kategorije. 

Teden je bil res naporen, a vendarle sta petkov strokovni posvet in sobotna prireditev več kot uspela, 
zato je bilo zadovoljstvo vseh veliko.   

37. TEDEN 

11. maj do 15. maj 2015 

Pretekli teden je bil poln različnih dejavnosti. 



V ponedeljek, 11. maja, so se šestošolci in devetošolci trudili z reševanjem testa angleščine pri 
nacionalnem preverjanju znanja. Učenci 3. b so imeli tehniški dan, izdelovali so izdelke za sejem. 
Osmošolci pa so imeli ta dan naravoslovni dan. Socialna delavka Tina Plahutnik jim je pripravila 
zanimive vsebine z naslovom Ti in jaz. Pogovarjali so se o prijateljstvu in čustvih. S športnega 
področja pa poročamo o udeležbi naših odbojkarjev na področnem prvenstvu, ki je potekalo v naši 
športni dvorani. Sodelovale so učenke in učenci letnik 2002 in mlajši. Učenci so brez izgubljene tekme osvojili 

naslov področnega prvaka, učenke pa so morale priznati premoč osnovni šoli Domžale.  

Torek, 12. maj, je bil športen za učence 5. b. Učenci so opravljali kolesarski izpit. Četrtošolci iz Tunjic pa so se v 
okviru naravoslovnega dne pogovarjali o čutilih. 

Tudi sreda, 13. maja, je bila precej športna. Potekalo je namreč občinsko tekmovanje v atletiki. O rezultatih bomo 
še poročali. 

Še vedno ostajamo športni. V četrtek, 14. maja, smo izvedli šolsko kolesarsko tekmovanje. Drugošolci matične 
šole pa so bili ta dan zelo ustvarjalni. V okviru tehniškega dne so pripravili izdelke za sejem. 

Teden pa smo zaključili v eko slogu. Učenci 6. a so imeli ta dan tehniški dan z naslovom recikliranje. V kontejner, 
ki je bil postavljen pred šolo, so ves dan zlagali star papir, ki smo ga dolgo časa zbirali in ga hranili v kletnih 
prostorih šole. Učiteljica Metka Bizjak pa jim je med delom razlagala o recikliranju papirja za ponovno uporabo. 
Tako so izkoristili prijetno s koristnim.     

36. TEDEN 

4. maj do 8. maj 2015 

Pretekli teden je zaznamovalo nacionalno preverjanje znanja in tabor sedmošolcev. Pa poglejmo po 
vrsti. 

V ponedeljek, 4. maja 2015, so sedmošolci odšli na enotedenski tabor v dom Soča v Tolmin. Učenci 
kombiniranega oddelka drugošolcev in tretješolcev iz Tunjic so imeli naravoslovni dan. Tudi učenci 3. 
a so imeli v ponedeljek naravoslovni dan z naslovom Čutila in Skrb za zdravje. 

Torek, 5. maj 2015, je bil prvi dan letošnjega nacionalnega preverjanja znanja. Naši šestošolci in 
devetošolci so pokazali zanje matematike. 

Sreda je bila športna za neveljske petošolce. 

V četrtek, 7. maja 2015, pa je bilo na vrsti nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine. Šestošolce in 
devetošolce zdaj čaka le še preverjanje znanja iz angleškega jezika.  

Imamo pa še dve novici o uspehu naših učencev. Prva je ta, da so učenci krožka Skupaj lažje rastemo 
pod mentorstvom Jane Svetec in Tamare Bračič v okviru projekta Prijateljstvo v petek, 8. maja, v Ljubljani 

dosegli prvo mesto. Čestitamo. Več pa si preberite tukaj.  

Druga novica pa je ta, da imamo na šoli državno prvakinjo v Veseli šoli, to je Ela  Urankar iz 6. c. 
Čestitamo.  

Priprave na tekmovanje iz Vesele šole je sicer obiskovalo 20 učencev. Najprej so se morali dokazati na šolskem 
tekmovanju, 11. marca 2015. Na državno tekmovanje, ki je potekalo 15. aprila 2014 na OŠ Jurija Vege v 
Moravčah, se je uvrstilo 8 učencev. Zaključna prireditev za najboljše pa bo 6. junija v Festivalni dvorani v 
Ljubljani. Tam bodo podelili zlato priznanje naši Evi. Srebrno priznanje pa so dosegli Maj Križnar, Jurij Sitar, Maj 
Blažič, Peter Mandelj Mejač, Blaž Antonin, Lucija Vrhovnik in Tina Jagodic. Vsem še enkrat čestitamo.   

35. TEDEN 

27. april do 1. maj 2015 

Za nami je teden prvomajskih počitnic. Ponedeljek in petek sta bila praznična dneva, vmes pa trije 
dnevi počitnic. Pred nami pa je še zadnji del šolskega leta, ko je treba napeti vse moči in pokazati vse 
pridobljeno znanje, da bomo lahko brezskrbno uživali poletne počitnice.  

34. TEDEN 

https://joomla.os-fa.si/index.php/novice-mainmenu-2/661-tadeja-cesen-sink


20. april do 24. april 2015 

V ponedeljek, 20. aprila 2015, so imeli devetošolci naravoslovni dan na temo polimerov. Naša šola je 
tudi eko šola, zato smo v torek, 21. aprila 2015, v okviru tega projekta izpeljali eko dan. Za nekatere 
razrede je bil to naravoslovni dan, za druge tehniški, vsi pa so se pogovarjali o energiji. Pred šolo so si 
učenci lahko ogledali tudi posebno multimedijsko vozilo, ki opozarja na pomembnost ločevanja e-
odpadkov, e-transformer. 

Sreda, 22. aprila, pa je bila v znamenju praznovanja slovenske bralne značke. Našo šolo je obiskal 
pisatelj Slavko Pregelj. Najprej so eno šolsko uro z njim klepetali učenci razredne stopnje, naslednjo 
šolsko uro pa še učenci predmetne. Prireditev je bila organizirana tudi za učence podružničnih šol, 
zato so nekatere učiteljice dan izkoristile tudi za spoznavanje Kamnika. Učenci iz Tunjic so po 
prireditvi obiskali rojstno hišo Rudolfa Maistra in muzej na gradu Zaprice. 

Petošolci matične šole so imeli v četrtek tehniški dan na temo Odraščanje in varna uporaba interneta. 
Pridružili so se jim tudi petošolci iz Nevelj, Mekinj in Tunjic. V četrtek zvečer, 23. aprila 2015, pa so že 
drugič ta mesec zbrali člani sveta šole. Na seji so odločali o novem mandatu ravnatelja Rafka Laha. 

Petek je bil zadnji dan pred majskimi počitnicami. Bil je predvsem športno obarvan. Četrtošolci 
matične šole so imeli naravoslovni dan, tretješolci in drugošolci pa športni dan. Ta dan je v Kamniku 
potekal tudi kros, ki so se ga udeležili naši najboljši tekači. 

Poročamo pa še o nekaterih športnih dogodki iz preteklosti. V petek, 17. aprila 2015, je v Celju 
potekalo državno prvenstvo v kegljanju. Našo šolo je zastopalo 7 učencev. Janja Zupančič je v 
kategoriji deklet letnik 2000 in 2001 zasedla prvo mesto in postala državna prvakinja. Čestitamo. 

Poročali smo že o tem, da je v torek, 7. aprila 2015, na OŠ Šmartno potekalo občinsko prvenstvo v 
odbojki za dečke letnik 2002 in mlajše. Najboljši so bili naši učenci. K zmagi naših odbojkarjev je 
najbolj pripomogel Nik Mujanović, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme. V sredo, 8. aprila 2015, 
pa je na OŠ Stranje potekalo še občinsko prvenstvo v odbojki za deklice letnik 2002 in mlajše. Tudi v 
tej konkurenci so se naše učenke odrezale najbolje in zasedle zasluženo 1. mesto. Za najboljšo 
igralko turnirja pa je bila zopet izbrana naša učenka, Eva Seretin. Čestitamo.  

33. TEDEN 

13. april do 17. april 2015 

V preteklem tednu med drugim lahko poročamo o testiranju nadarjenih, roditeljskem sestanku za 
starše šestošolcev ter številnih kulturnih in naravoslovnih dnevih. 

V ponedeljek, 13. aprila, je bil v večnamenskem prostoru matične šole organiziran roditeljski sestanek 
za starše šestošolcev na temo izbirnih predmetov. Pomočnica ravnatelja jim je predstavila zakonsko 
podlago o obveznih in neobveznih izbirnih predmetih, učitelji izvajalci pa so predstavili ponujene 
predmete. V ponedeljek so imeli petošolci matične šole naravoslovni dan. 

V torek, 14. aprila, so imeli kulturni dan z naslovom Glasbeno kraljestvo živali prvošolci, drugošolci in 
tretješolci iz Nevelj in prvošolci ter drugošolci matične šole. 

V sredo, 15. aprila, se je nekaj naših petošolcev udeležilo državnega tekmovanja v Veseli šoli. O 
rezultatih bomo še poročali. Učenci 3. B razreda pa so imeli naravoslovni dan na temo Skrb za 
zdravje. Prav tako v sredo je na šoli potekalo testiranje učencev za ugotavljanje nadarjenosti s strani 
Centra za psihodiagnostična sredstva. 

V četrtek, 16. aprila, so imeli naravoslovni dan prvošolci, drugošolci in tretješolci iz Mekinj in drugošolci 
matične šole. Obiskali so Arboretum.      

V petek 17. aprila, so se naši učenci udeležili državnega prvenstva v kegljanju. Na rezultate še 
čakamo. 

32. TEDEN 



6. april do 10. april 2015 

Pretekli teden je bil zaradi velikonočnega ponedeljka za en dan krajši. Kljub temu pa dogodkov ni bilo 
nič manj. 

V torek, 7. aprila 2015, smo pri podružnični šoli v Mekinjah slovesno odprli otroško igrišče. V okviru 
energetske sanacije šole in ureditve okolice je bila namreč ob šoli zgrajena asfaltirana večnamenska 
ploščad v velikosti polovice košarkarskega igrišča. Z novo postavljeno lopo bo ploščad dobra 
dopolnitev pogojev za športno vzgojo in aktivno preživljanje prostega časa. Ob otvoritvi so šolarji 
pripravili kratek kulturni program.  Torek pa je bil namesto ponedeljka tudi tisti dan v mesecu, ko so 
bile skupne pogovore ure za starše. 

V torek so se naši učenci udeležili tudi občinskega prvenstva v odbojki. O rezultatih v prihodnje. V 
torek so bili športni tudi četrtošolci matične šole, ki so imeli športni dan, v okviru katerega so imeli 
testiranje za športno vzgojni karton. V sredo pa so imeli učenci 4. a naravoslovni dan na temo čutil. 

V četrtek, 9. aprila 2015, je na šoli potekala raziskava TIMMS. Vanjo so bili vključeni štirje razredi, in 
sicer dva razreda četrtošolcev in dva razreda osmošolcev. V četrtek zvečer so se v zbornici matične 
šole na seji zbrali člani sveta šole. 

Petek pa je bil športno obarvan. Ta dan je bil organiziran športni dan za sedmošolce in devetošolce. 
Učenci so imeli preverjanje športnih disciplin za športno vzgojni karton v športni dvorani in na stadionu 
v Mekinjah. V športni dvorani so športno vzgojni karton izpolnjevali tudi učenci podružničnih šol Vranja 
Peč, Mekinje in Tunjice. 

Za konec pa lahko poročamo še o tem, da so se na 14. regijskem srečanju mladih raziskovalcev 
domžalsko kamniške regije, ki ga je gostila naša šola, tri raziskovalne naloge naših učencev uvrstile 
naprej na državno srečanje. Čestitamo. 

Po izpeljanem srečanju pa lahko zaključimo tudi s kratkim poročilom, ki pravi, da je bilo srečanje zelo 
dobro organizirano in izpeljano, deležni smo bili pohval. Gostili smo 140 aktivnih udeležencev, 30 
učiteljev je sodelovalo v strokovnih komisijah, raziskovalci so predstavili 28 nalog, med njimi so bile tri 
naloge naših učencev. Še enkrat čestitke vsem sodelujočim.  

31. TEDEN 

30. marec do 3. april 2015 

Dogodki preteklega tedna so vezani predvsem na športno področje in dneve dejavnosti. 

V torek, 31. marca 2015, je v Domu kulture Kamnik potekal občinski šolski parlament z naslovom 
Izobraževanje in poklicna orientacija. Na njem so sodelovali predstavniki vseh kamniških osnovnih šol. 

Prvoaprilska sreda je bila v znamenju atletskega športnega dne. Šestošolci in osmošolci so imeli 
preverjanje športnih disciplin v športni dvorani in na stadionu v Mekinjah za športno vzgojni karton. Ta 
dan je potekalo tudi regijsko tekmovanje v znanju matematike. 

V četrtek, 2. aprila, se je nekaj učencev udeležilo področnega prvenstva Gorenjske v plavanju, ki je 
bilo v kranjskem bazenu. Učenci 3. b so imeli tehniški dan, v okviru katerega so izdelovali izdelke iz 
odpadnega materiala. V četrtek, na mednarodni dan otroških in mladinskih knjig, pa smo v knjižnici 
izžrebali pet nagrajencev, ki so vestno glasovali za Mojo naj knjigo, in jim podelili praktične nagrade. 

V petek, 3. aprila, so imeli tehniški dan učenci 3. a. Tudi oni so izdelovali izdelke iz odpadnega 
materiala.  

30. TEDEN 

23. marec do 27. marec 2015 

Tudi v tem tednu se je zvrstilo precej različnih dogodkov, zato poglejmo po vrsti, kaj smo vse počeli. 



V torek, 24. marca, so četrtošolci matične šole pripravili prireditev za starše, ki je bila lepo obiskana. 

V sredo, 25. marca, smo na šoli s ponosom gostili 14. regijsko srečanje mladih raziskovalcev 
domžalsko kamniške regije. 

V četrtek, 26. marca, je bil naš gost Gojmir Lešnjak Gojc, ki je četrtošolcem v večnamenskem prostoru 
matične šole spregovoril o disleksiji. Ta dan so imeli učenci 9. a zobozdravniški pregled. 

Petek je bil namenjen prireditvam ob materinskem prazniku. V Tunjicah so učenci poleg pevske, 
plesne in recitacijskih točk zaigrali Zvezdico zaspanko, tudi učenci na Vranji Peči so mamicam zaigrali 
igrico. Četrtošolci matične šole pa so imeli ta dan naravoslovni dan v Arboretumu. 

V soboto, 28. marca, pa smo držali pesti za našo učenko Vito Vodnik, ki se je udeležila državnega 
tekmovanja v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje. O uvrstitvi bom poročali. 

29. TEDEN 

16. marec do 21. marec 2015 

Pretekli teden je bil precej raznolik, kar se tiče dogodkov na šoli. Poročamo o športnih, glasbenih, 
ekoloških in dobrodelnih dogodkih. Pa poglejmo. 

V torek, 17. marca, se je nekaj naših učencev udeležilo področnega tekmovanja v športnem plezanju, 
ki je bilo na OŠ Šenčur. Sodelovali so učenci področnega centra Gorenjske in Domžal. Med njimi je 
bilo kar nekaj učencev iz naše šole, ki so posegali tudi po samem vrhu. Ajda Auersperger je dosegla 
prvo mesto v kategoriji starejših učenk z licenco, Lucija Škrjanc prvo mesto v kategoriji starejših učenk 
brez licence, Aljaž Resnik prvo mesto v kategoriji mlajših učencev z licenco, Gašper Zajc in Jaka 
Udovič pa 12. in 17. mesto v kategoriji mlajših učencev brez licence. Čestitamo za odlične dosežke. 
Ta dan so imeli prvošolci z Vranje Peči in Tunjic zdravniški pregled v ZD Kamnik. 

V torek in sredo je v dvorani naše sosednje osnovne šole potekala že tradicionalna revija otroških in 
mladinskih pevskih zborov. Naša šola je bila lepo zastopana, saj je nastopilo kar šest naših pevskih 
sestavov. 

V sredo so imeli neveljski prvošolci naravoslovni dan. 

V četrtek, 19. marca, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz matematike - Kenguru. Učenci 9. a so 
imeli ta dan zobozdravstveni pregled. Nekaj učencev je odšlo v Planico, kjer so uživali ob poletih na 
novozgrajeni planiški velikanki. 

V petek 20. marca, pa smo bili pravi mali naravovarstveniki. Pred matično šolo so namreč učenci in 
učitelji oddelkov podaljšanega bivanja v počastitev mednarodnega dneva gozdov posadili drevo. Po 
posaditvi pa so izvedli tudi čistilno akcijo okoli šole. Ekološki pa so bili ta dan tudi v Tunjicah, saj so 
učenci v okviru čistilne akcije očistili okolico šole. Za zdravje svojih zob pa so v petek poskrbeli učenci 
9. b v okviru zdravstvenega pregleda v ZD Kamnik. 

Dogajanje tega tedna pa še ni bilo zaključeno, saj poročamo še o tem, da so v soboto, 21. marca, na 
šoli potekale že pete Vesnine igrarije. Ta dogodek organizira upravni odbor šolskega sklada. Na 
prireditvi so se zbirali prostovoljni prispevki za šolski sklad, s katerimi omogočimo nadstandardni pouk 
našim učencem. Velik del letošnjih sredstev bo namenjen nakupu plezala – vrtiljaka za šolski vrt. 
Prireditev se je začela ob 9.30 z zbiranjem v avli matične šole. Potekali sta dve dejavnosti. V športni 
dvorani so bile organizirane športne igre, v tehniški učilnici pa ustvarjalna delavnica. Druženje smo 
zaključili okrog 11. ure.  

28. TEDEN 

9. marec do 13. marec 2015 

Tudi ta teden so zaznamovali predvsem športni dogodki in dnevi dejavnosti. Pa poglejmo. 



V ponedeljek, 9. marca, so imeli mekinjski četrtošolci in petošolci tehniški dan, popoldan pa so kot 
vsak mesec potekale popoldanske pogovorne ure za starše. Ta dan pa so se na Krvavcu zbrali tudi 
deskarji na snegu iz vse Slovenije. Med njimi je bila tudi naša učenka Eva Štupar, ki je dosegla odlično 
2. mesto. Čestitke! 

V torek, 10. marca, je v Radomljah potekalo območno tekmovanje iz znanja geografije. Udeležili so se 
ga tudi naši učenci. O rezultatih bomo še poročali. Mekinjski prvošolci so imeli ta dan zdravniški 
pregled. Poročamo o še enem tekmovanju, tokrat športnem. V torek je v naši športni dvorani potekalo 
prvenstvo osnovnih šol občin Kamnik – Komenda v košarki za učence in učenke letnik  2002 in mlajše. 
Dekleta so bila žal manj uspešna kot fantje, ki so zasedli 4. mesto. Čestitamo. 

V sredo, 11. marca, so imeli šestošolci naravoslovni dan na temo snovi, naši učenci pa so se udeležili 
tudi državnega prvenstva v odbojki. Na OŠ Braslovče je namreč potekal polfinale državnega prvenstva 
v odbojki za deklice letnik 2000 in mlajše. Naša dekleta so izgubila dve tekmi in se žal tako niso 
uvrstila v finale državnega prvenstva. Vseeno čestitamo. V sredo zvečer pa so v prostorih šole zbrali 
člani upravnega odbora šolskega sklada. 

V četrtek, 12. marca, na Gregorjevo, pa so se ženili ptički. Pomlad že trka na vrata, zato »cvetijo« tudi 
naši učenci.  

27. TEDEN 

2. marec do 6. marec 2015 

Pretekli teden so zaznamovali nekateri športni dogodki in dnevi dejavnosti. 

V torek, 3. marca, so imeli mekinjski prvošolčki zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Kamnik. 

V sredo, 4. marca, so učenci letnik 2000 in mlajši odpotovali v Novo Gorico, kjer so se udeležili 
četrtfinala državnega prvenstva v nogometu. Čeprav so dali vse od sebe, se za letošnjo sezono žal 
poslavljajo od prvenstva. Vseeno čestitamo. Krajši zapis o tekmi je dostopen tukaj. Prav tako v sredo 
so imeli tretješolci matične šole kulturni dan z naslovom Dediščina našega kraja. V ta namen so 
obiskali muzej na Zapricah in Maistrovo rojstno hišo. Kot so nam sporočili, je bilo zelo poučno in 
zanimivo. 

V četrtek, 5. marca, je potekalo državno tekmovanje v znanju nemščine, učenci 1. a pa so imeli ta dan 
zobozdravniški pregled. 

Zaključujemo še s športno novico. V petek, 6. marca, je potekalo ekipno področno tekmovanje v šahu. 
Naši učenci so dosegli odlično drugo mesto. Čestitamo. Zapis o tekmovanju lahko preberete na 
našem šolskem spletišču. 

26. TEDEN 

23. februar do 27. februar 2015 

Za nami je teden zimskih počitnic. Učenci so lahko uživali v zimskem vremenu, proti koncu tedna nas 
je grel o sonce, ki je vzelo še preostali sneg. Vseeno smo si lahko vsi malo odpočili in si nabrali moči 
za nove šolske obveznosti.  

25. TEDEN 

16. februar do 20. februar 2015 

Zadnji teden pred zimskimi počitnicami je bil v znamenju pusta. V torek, 17. februarja, so učenci 
predmetne stopnje v okviru tehniškega dne izdelovali maske in jih predstavili na plakatih, ki so 
polepšali šolski vhod. Na pustni torek so se učenci razredne stopnje matične šole v maskah sprehodili 
po Kamniku. Tudi učenci podružnice Mekinje so ta dan vsi Zadnjo šolsko uro našemljeni odšli po vasi, 
se pokazali ljudem, jim zapeli, nato pa v domu ŠKD še zaplesali. S seboj so "vzeli" tudi dečka Jana iz 
Finske, ki je bil tu v okviru projekta Comenius in naslednji dan pisali o njegovih dogodivščinah v 
Sloveniji. 



V sredo, 18. Februarja, so imeli devetošolci še tretji del delavnic na temo davčnega opismenjevanja. 
Tudi tokrat sta jim spregovorili Alenka Kumer Kranjc in Darja Sintič iz Finančne uprave RS. 

V četrtek, 19. februarja, je na OŠ Dragomelj potekalo področno tekmovanje v namiznem tenisu. 
Udeležila sta se ga dva naša učenca. Oba sta dosegla 3. mesto, ki pa ju žal ne pelje naprej v 
nadaljnje tekmovanje. Vseeno čestitamo za dosežen uspeh. Deset učencev 8. in 9. razreda je ta dan 
obiskalo medijsko hišo Pro Plus in v okviru poklicnega opismenjevanja spoznalo poklic novinarja. Ta 
dan so imeli četrtošolci iz Mekinj naravoslovni dan, zvečer pa so se v prostorih matične šole na seji 
zbrali člani sveta šole. 

V petek, 20. februarja, pa so učenci, ki obiskujejo izbirni predmet okoljska vzgoja s svojim nastopom 
razveselili malčke v vrtcu Domžale, in sicer v enoti Ostržek na Rodici. 

24. TEDEN 

9. februar do 13. februar 2015 

V ponedeljek, 9. februarja, so učenci in učiteljice pripravili kulturno prireditev, s katero so obeležili 
slovenski kulturni praznik – Prešernov dan. Poleg največjega slovenskega pesnika so se spomnili še 
dveh pomembnih slovenskih umetnikov, oba sta preminula leta 2014, Kajetana Koviča in Tomaža 
Šalamuna. Učenci so pod vodstvom mentorjev pripravili zanimiv program, sestavljen iz deklamacij, 
petja, plesa in igranja na glasbila. Tudi na podružničnih šolah so obeležili slovenski kulturni praznik, 
nekateri s kulturno prireditvijo, drugi pa v obliki kulturnega dne.   

Spet je bil tisti ponedeljek v mesecu, ko so na šoli in vseh podružnicah potekale popoldanske 
pogovorne ure. 

V torek, 10. februarja, je na šoli potekalo šolsko geografsko tekmovanje, poleg tega pa je bil torek tudi 
dan za zimske radosti. Drugošolci matične šole in vsi učenci na podružnici Tunjice so imeli zimski 
športni dan. Tunjičani so se sankali na bližnjem griču. Učenci podružnice Vranja Peč so v sankanju 
uživali v zimskem športnem dnevu, ki so imeli v sredo, 11. februarja. Prav tako v sredo so imeli zimski 
športni dan s sankanjem petošolci iz Nevelj. Neveljski prvošolci pa so se sankali v četrtek, 12. 
februarja.  

Sreda je bila v znamenju namiznega tenisa. V sredo, 11. februarja, je namreč na OŠ Marije Vere 
potekalo prvenstvo osnovnih šol občin Kamnik in Komenda v namiznem tenisu. Nastopilo je kar 50 
učencev in učenk v 5 različnih kategorijah. Tekmovali so učenci in učenke iz osnovnih šol: Toma 
Brejca, Šmartno, Komenda, Frana Albrehta in Marije Vere. Na področno tekmovanje so se uvrstili prvi 
štirje uvrščeni, med katerimi so bili tudi trije naši učenci. Luka Uranič, ki je dosegel 1. mesto med 
učenci od 6. do 9. razreda, Jan Šobar, ki je dosegel 2. mesto med učenci od 1. do 5. razreda in Eva 
Šobar, ki je dosegla 1. mesto med učenkami od 6. do 9. razreda. Čestitamo. 

Devetošolci so imeli drugi del delavnic na temo davčnega opismenjevanja. Omenimo pa še to, da je bil 
v sredo popoldan za vse starše drugošolcev iz vseh naših podružnic v Nevljah roditeljski sestanek na 
temo branje in pisanje v 2. razredu. 

V četrtek, 12. februarja, so imeli učenci predmetne stopnje zimski športni dan. Izbirali so lahko med 
smučanjem na Krvavcu, plavanjem v vodnem mestu Atlantis, drsanjem, pohodom. 

V petek, 13., in v soboto, 14. februarja, pa so po vseh slovenskih poklicnih in srednjih šolah ter 
fakultetah potekali informativni dnevi. Naši devetošolci so si lahko ogledali šole, na katerih bodo 
nadaljevali svojo pot izobraževanja. 

V petek zvečer so učenci podružnice Vranja Peč pripravili kulturno prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku, ki je bila sicer napovedana že za petek, 6. februarja, ker pa je ta dan zaradi izredno slabe 
vremenske napovedi pouk odpadel, je odpadla tudi prireditev.    

23. TEDEN 

2. februar do 6. februar 2015 



V ponedeljek, 2. februarja, je v naši športni dvorani potekal četrtfinale državnega prvenstva v odbojki 
za deklice letnik 2000 in mlajše. Tekmovale so učenke iz OŠ Šentvid, OŠ Frana Albrehta in OŠ 
Antona Tomaža Linharta. Naše odbojkarice so se kot zmagovalke turnirja uvrstile v nadaljnja 
tekmovanja. Čestitamo. 

Ta dan so imeli osmošolci in devetošolci tehniški dan na temo poklicev. Ogledali so si lahko 36 
poklicev, o katerih so želeli izvedeti več. 

V torek, 3. februarja, so se na seji zbrali predstavniki staršev. Med drugim so govorili o komunikaciji 
med starši in učitelji ter evalvaciji vzgojnega načrta. 

V sredo, 4. februarja, so tretješolci iz Nevelj uživali v sankanju in igrah na snegu v okviru zimskega 
športnega dne. Devetošolci pa so imeli ta dan delavnice na temo davčnega opismenjevanja. O tej temi 
sta jim spregovorili  Alenka Kumer Kranjc in Darja Sintič iz Finančne uprave RS. 

V četrtek, 5. februarja, so imeli osmošolci tematski dan na temo Franceta Prešerna. Pri vseh 
predmetih, ki so jih imeli ta dan na urniku, so delali na temo Prešerna, tudi pri matematiki, fiziki, športu. 
Bilo je zanimivo. 

V četrtek so imeli vsi učenci iz Mekinj športni dan. Učenci so dve uri drsali na kamniškem drsališču in 
dve uri kegljali na kegljišču v Mekinjah. Prav tako v četrtek sta dve učenki devetega razreda v okviru 
poklicnega opismenjevanja obiskali Zavod Cirius in spoznali poklic specialnega pedagoga. 

V petek, 6. februarja, pa so Mekinjčani prvo šolsko uro imeli skupno kulturno prireditev ob kulturnem 
prazniku. Na prireditvi so pohvalili tudi učence, ki so zelo uspešni v mekinjskem projektu "Bontonček". 

Poročamo še o tem, da je v petek, 6. februarja, zaradi napovedanih izrednih vremenskih razmer na 
dveh podružnicah Tunjice in Vranja Peč odpadel pouk. K sreči nam je vreme prizaneslo in močnega 
sneženja ni bilo. 

Poročamo pa še o tem, da so učenci naše šole sodelovali na Elanovem natečaju z naslovom »Otroci 
in rokomet«. Trud in inovativnost pri fotografiranju sta jim je prinesla nagrado. Podjetje Elan Inventa 
jim je podarilo par rokometnih golov s Qatarskega svetovnega prvenstva v rokometu. Čestitke! 

22. TEDEN 

26. januar do 30. januar 2015 

V petek, 30. januarja 2015, se je zaključilo prvo ocenjevalno obdobje, zato so bile v ponedeljek in 
torek ocenjevalne konference. 

V ponedeljek, 26. januarja, so imeli petošolci iz Nevelj tehniški dan, na katerem so izdelali ladjo. 

V sredo, 28. januarja, pa smo na naši šoli organizirali regijsko tekmovanje iz znanja angleščine za 
devetošolce. Udeležba je bila visoka, saj je svoje znanje preverjalo kar 80 učencev, od tega pet iz 
naše šole. Učenec Nik Aleksander Toš je prejel srebrno priznanje. Čestitamo. 

V sredo so učenci prvega, drugega in tretjega razreda iz Mekinj v okviru naravoslovnega dne obiskali 
Hišo eksperimentov v Ljubljani. 

21. TEDEN 

19. januar do 23. januar 2015 

Naša podružnica v Nevljah je spet lepo zasijala, saj so v tem tednu hišniki prebelili vse hodnike, 
stopnišča, garderobo in jedilnico. 

Tretješolci matične šole, ki so pred kratkim obiskovali plavalni tečaj v bazenu v Kamniku so se v torek, 
20. januarja, odpeljali na bazen v Kranj, kjer so učitelji preverili njihovo končno znanje plavanja. 
Drugošolci in tretješolci kombiniranega oddelka iz Tunjic in vsi tretješolci iz ostalih podružničnih šol so 
imeli zaključno preverjanje plavanja v Kranju v petek, 23. januarja.  



V četrtek, 22. januarja, je potekalo regijsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. 
Udeležili so se ga štirje naši učenci, dve učenki sta prejeli srebrno priznanje. Na državno tekmovanje 
se je uvrstila učenka Vita Vodnik. Tekmovanje bo konec marca, zato ji želimo čim več znanja za čim 
boljšo uvrstitev. 

Poročamo pa lahko o še enem tekmovanju. Tri ekipe naših učencev so se namreč v četrtek udeležile 
polfinala državnega prvenstva v skokih z male prožne ponjave. Tekmovanje je potekalo na OŠ 
Dobrova. Učenci so nastopili v kategorijah mlajših učencev, starejših učencev in kategoriji učenk. Vse 
tri ekipe so zasedle 5. mesto in se niso uvrstile v finale DP. Vseeno čestitamo. 

V petek, 23. januarja, so imeli četrtošolci iz Nevelj tehniški dan na temo elektrika. 

Za učence 8. in 9. razredov OŠ Frana Albrehta je bil v petek, 23. januarja, od 17.00 do 20.30 v 
večnamenskem prostoru matične šole organiziran šolski žur. Zabava je bila zaprtega tipa. V januarju 
je potekalo glasovanje za naj pesem, ki so ji namenili posebno pozornost na plesu, učenci pa so 
pripravili tudi karaoke. Za varnost so skrbeli učitelji. 

V petek in soboto pa je na podružnici v Mekinjah potekal tabor za učence projekta Drug z drugim z 
naslovom Veselje za življenje. Učenci so petkov večer in noč ter sobotni dan preživeli v šoli z 
mentoricama Jano Svetec in Tamaro Bračič. Več o taboru si lahko preberete tukaj. 

20. TEDEN 

12. januar do 16. januar 2015  

V ponedeljek, 12. januarja, so v popoldanskih urah, tako kot vsak mesec potekale pogovorne ure za 
starše. 

V času od 13. januarja do 17. januarja 2015 je v Cerknem potekala zimska šola v naravi za 6. razrede. 
Učenci so poleg smučanja tudi plavali, obiskali nekatere znamenitosti in muzeje ter se ob večerih 
zabavali ob družabnih dogodkih. Priredili so različna tekmovanja in igre, tako da se je za vsakega 
našlo kaj zanimivega. Tudi vreme jim je bilo kar naklonjeno, tako da se bodo v soboto domov 
zagotovo vrnili polni vtisov in nepozabnih spominov. 

V četrtek, 15. januarja, so imeli četrtošolci iz Mekinj tehniški dan na temo elektrika. 

19. TEDEN 

5. januar do 9. januar 2015 

Učenci in učitelji smo se po novoletnih počitnicah vrnili v šolske klopi. Teden je minil v 
»ponovoletnem«, bolj mirnem vzdušju, tako da so učenci obujali spomine na pretekle proste dni. Na 
podružnici v Tunjicah pa so potekala vzdrževalna dela in v tem tednu so delavci tudi dokončali PVC 
tlak v avli. Šola je spet zasijala. 

18. TEDEN 

29. december 2014 do 2. januar 2015 

Za nami je počitniški teden, ki ga je polepšal tudi prvi sneg. V sredo smo silvestrovali in v 
mrazu dočakali novo leto. Vsem skupaj želimo srečno, zdravo in uspešno leto 2015!!! 

17. TEDEN 

22. december do 26. december 2014 

Za nami je še zadnji delovni teden tega leta, če smo natančni zadnji trije dnevi. Minili so v 
predprazničnem vzdušju, učenci so ustvarjali novoletne okraske in se pripravljali na zaključno dejanje 
letošnjega leta – šolsko plesno tekmovanje. Letos je potekalo že 42. leto zapovrstjo in je postal že 
prava tradicija na naši šoli. Vedno poteka 24. decembra. Učenci v ritmih različnih zvrsti glasbe 
zaplešejo v božično – novoletne praznike. Vedno pa dogajanje popestrijo še kakšne zanimive plesne 

https://joomla.os-fa.si/index.php/program-dejavnosti-mainmenu-83/tabor-mainmenu-116/628-tamara


točke. Letos so nas zabavali: učenci 9. razredov in Božiček, ki so že na začetku poskrbeli za veselo in 
plesno vzdušje, mlajše učenke, ki obiskujejo ritmično gimnastiko, ter mlade plesalke, ki so za vse nas 
pripravile prav posebni praznični plesni točki. Kot vsako leto so učenci 6. razredov poskakovali v ritmih 
polke, učenci 7. razredov so se vrteli v ritmih fox trota, učenci 8. razredov so nam zaplesali disco 
hustle, učenci 9. razredov pa so se zibali v ritmih angleškega valčka. Nekaj plesnih parov iz 9. 
razredov je tekmovalo tudi v vseh štirih plesih. Letos so v vsaki generaciji podelili tudi priznanje 
najboljšemu plesnemu razredu. Bilo je lepo in nepozabno, in vsi skupaj se že veselimo tekmovanja 
prihodnje leto. 

Omenimo pa še to, da so učenci likovnega krožka Ana Berwanger, Jan Trebušak in Eva Jamnik pod 
mentorstvom Anamarije Erčulj na prireditvi ob dnevu enotnosti in samostojnosti slovesno odkrili in šoli 
podarili sliko "Mali grad v snegu". Slika je stalno razstavljena pri kopirnem stroju na matični šoli. 

V ponedeljek, 22. decembra, so imeli na podružnični šoli v Tunjicah in na Vranji Peči novoletno 
druženje s starši in učenci. 

V sredo, 24. decembra, so praznovali tudi v Nevljah, tako da so pripravili prireditev ob državnem 
prazniku in božično novoletni koncert, na katerem so učenci nastopali z ljudskimi plesi in igrami, 
recitirali in zborovsko peli. Na prireditev, ki je bila seveda v dopoldanskem času, je prišlo zelo veliko 
obiskovalcev. 

16. TEDEN 

15. december do 19. december 

Ta teden je zaznamovalo sodelovanje učenk in učencev 9. b razreda s svetovalno delavko Tino 
Plahutnik in Rdečim križem v projektu "Dobri mož za vse otroke". Učenci so ves mesec zbirali igrače 
in jih podarili Rdečemu križu ter s tem otrokom, ki jih potrebujejo. 

15. TEDEN 

8. december do 12. december 2014 

Teden je zaznamovalo kar nekaj športnih dogodkov. V ponedeljek, 8. decembra je bilo občinsko 
tekmovanje v odbojki za dekleta letnik 2000 in mlajše na OŠ Marije Vere. Dekleta so se odlično 
odrezala in osvojila 1. mesto, za kar jim seveda čestitamo. Ta dan so bile tudi pogovorne ure. 

8. b razred je imel v torek, 9. decembra sistematski pregled v Zdravstvenem domu Kamnik. 

V sredo, 10. decembra je bilo občinsko prvenstvo v odbojki za fante letnik 2000 in mlajše na OŠ 
Stranje. Kljub temu, da se niso uvrstili na 'zmagovalni oder', so v igro vložili veliko truda in prav tako 
dosegli odlično 4. mesto. Iskrene čestitke! 

Naše učence iz Nevelj so v sredo obiskali učenci Glasbene šole Kamnik in jim priredili koncert. V 
petek, 12. decembra, pa so si vsi učenci iz Nevelj v kulturnem domu Kamnik ogledali gledališko 
predstavo Čarovnik Oz. 

14. TEDEN 

1. december do 5. december 2014 

Ta teden je minil nekoliko bolj umirjeno kot predhodnji. V torek, 2. decembra so imeli učenci 8.a 
razreda sistematski pregled. Pestro pa je dogajanje na kar treh naših podružnicah. V Mekinjah poteka 
izgradnja novega igrišča, v Nevljah menjajo dotrajane radiatorje, v Tunjicah pa sanirajo tla v avli šole. 
Upamo, da bodo dela potekala nemoteno in bodo kmalu zaključena, s tem pa bodo naše podružnične 
šole še nekoliko lepše in prijaznejše. V četrtek, 4. decembra, pa so na podružnici Nevlje pripravili 
novoletne delavnice s starši in z izdelki okrasili šolo. V petek, 5. decembra, so učenci 2. a in b razreda 
že priklicali praznični duh v našo šolo, saj so praznično okrasili razrede in hodnike naše šole. Ponoči 
pa nas bo, če smo bili dovolj pridni, obiskal prvi dobri mož, Miklavž. 

13. TEDEN 



24. november do 28. november 2014 

Pretekli teden je minil predvsem v znamenju športnih dogodkov in dosežkov. V ponedeljek so imeli 
sistematski pregled v Zdravstvenem domu Kamnik še učenci 6. c razreda. 

V sredo, 26. novembra 2014, je bilo področno regijsko šolsko tekmovanje v šahu, na OŠ Rodica. 
Tekmovalo je 9 učencev naše šole. Tekmovanje je potekalo v kategorijah dečki in deklice do 12 let ter 
dečki in deklice do 15 let. Sodelovali so učenci iz občin Lukovica, Domžale, Trzin, Mengeš, Vodice, 
Komenda, Medvode in Kamnik. Tekmovali so v pospešenem šahu 15 minut na igralca, 7 partij. 
Najuspešnejši od naših učencev je bil učenec 6. b Matej Mlakar, ki je dosegel tretje mesto in osvojil 
bronasto odličje. Z odličnim rezultatom se je uvrstil na republiško šolsko tekmovanje, ki bo 11. januarja 
2015 ……. držimo pesti !                             

V četrtek, 27. novembra 2014 je bilo občinsko prvenstvo v košarki za učenke in učence letnik 2000 in 
mlajše. Dekleta so zasedla 1. mesto, fantje 2. in vsi so se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

28. novembra so imeli 9. razredi športni dan. 

12. TEDEN 

17. november do 21. november 2014 

V ponedeljek, 17. novembra so imeli športni dan 8. razredi. V torek, 18. novembra je imel 6. b razred 
sistematski pregled. 2. razredi so se v ponedeljek odpravili na tridnevni tabor v Črmošnjicah, kjer so se 
veliko naučili in še več zabavali. Cel teden pa je minil predvsem v pričakovanju petka, ko smo v vseh 
osnovnih šolah v Sloveniji postregli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Celoten dan je bil v 
znamenju bontona, kulture in slovenske hrane, zato smo ga na naši šoli izvedli kot kulturni dan. Vsi 
učenci so takoj zjutraj dobili brezplačni zajtrk (kruh, maslo, med, jabolko in mleko), potem pa so v 
svojem razredu nadaljevali dan s pogovori o lokalno pridelani hrani, tradicionalnih jedeh in bontonu pri 
obrokih in o bontonu na splošno. Naša šola se lahko pohvali, da nas je ta dan obiskala ministrica za 
kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar in s svojim obiskom podprla projekt, ki naj bi spodbudil in podučil 
učence in njihove starše k bolj zdravemu načinu življenja in vsakodnevnemu zdravemu zajtrku. 

11. TEDEN 

10. november do 14. november 2014 

Teden smo začeli s pogovornimi urami za starše, ki so bile v ponedeljek ob 17h. V torek, 11. 
novembra je imel 6. a razred sistematski pregled v Zdravstvenem domu Kamnik. V četrtek, 13. 
novembra so imeli 7. razredi športni dan. 

10. TEDEN 

3. november do 7. november 2014 

Prvi teden po počitnicah je minil dokaj mirno. V torek, 4. novembra 2014, so imeli 3. razredi 
podružničnih šol sistematski pregled v Zdravstvenem domu Kamnik. V sredo, 5. novembra pa so imeli 
6. razredi športni dan. V športni dvorani so se igrali različne igre z žogo, od odbojke, med dvema 
ognjema, hokej… 

9. TEDEN 

27. oktober do 31. oktober 2014 

Za nami so krompirjeve počitnice, med katerimi so se učenci in učitelji nekoliko odpočili od šolskih 
obveznosti. Minile so v znamenju dveh praznikov. 31. oktobra smo praznovali dan reformacije in se 
spominjali prve knjige v slovenskem jeziku, 1. novembra pa smo se spomnili na vse naše bližnje, ki jih 
žal ni več med nami. 

8. TEDEN 



20. oktober do 24. oktober 2014 

Pretekli teden se je zvrstilo kar nekaj dogodkov. V ponedeljek, 20. oktobra so imeli učenci 1. a in b 
razreda matične šole naravoslovni dan. Obiskali so arboretum Volčji potok, kjer so spoznavali 
zanimive rastline in uživali v naravi. 15 učencev 8. razreda pa se je udeležilo šolskega tekmovanja iz 
angleškega jezika. 

V torek, 21. oktobra je imel 3. razred iz PŠ Nevlje sistematski pregled v Zdravstvenem domu Kamnik, 
v sredo, 22. oktobra, pa je 13 naših učencev tekmovalo na šolskem Proteusovem tekmovanju, 
katerega letošnja tema so bile alpske rastline. 

V petek so imeli naravoslovni dan 6. razredi. Tema je bila energija. 

7. TEDEN 

13. oktober do 17. oktober 2014 

Tudi ta torek, 14. oktobra, je bil v Zdravstvenem domu Kamnik, organiziran  sistematski pregled za 
učence 3. b razreda matične šole. 

V četrtek, 16. oktobra, so imeli 8. razredi naravoslovni dan na temo pretok snovi, v petek, 17. oktobra 
pa so imeli 9. razredi tematski dan. Glavna tema je bila Reformacija, spoznavali so značilnosti in 
ustvarjalce tega obdobja, ter tako naredili že nekakšen uvod v praznik, ki nas čaka čez dva tedna. 

6. TEDEN 

6. oktober do 10. oktober 2014 

V ponedeljek, 6. oktobra, so na naši šoli potekale prve pogovorne ure za starše v tem šolskem letu. V 
torek, 7. oktobra pa je imel 3. a razred sistematski pregled v Zdravstvenem domu Kamnik. 

5. TEDEN 

29. september do 3. oktober 2014 

V ponedeljek, 29. septembra je 7. razred imel pohod v sredogorje, natančneje planina Koren in 
Krvavec. V četrtek, 2. oktobra pa so imeli pohod 6. razredi, ki so odšli na Kranjsko reber. 

Znova pa lahko poročamo o velikem uspehu naših učencev, ki so na državnem prvenstvu v odbojki na 
mivki, osvojili odlično 4. mesto. Prvenstvo je potekalo v Selnici ob Dravi. Za ta dosežek jim iskreno 
čestitamo. 

4. TEDEN 

22. september do 26. september 2014 

Pretekli teden, v petek, 26. septembra, so se učenci od 1. do 4. razreda PŠ Mekinje v okviru 
športnega dne odpravili v Bistričico z okolico. Drugače pa je teden minil dokaj mirno. 

3. TEDEN 

15. september do 19. september 2014 

Za nami je šele tretji teden šolskega leta, pa se že lahko pohvalimo z lepimi rezultati v odbojki na 
mivki. Naši učenci Matic Sadjak 9. a, Andrej Videc 9. c  in Nik Štebe 8. a, so v četrtek, 18. septembra 
na kamniškem odbojkarskem igrišču na mivki, v polfinalnem tekmovanju skupine B, osvojili 1. mesto. 
S tem so se uvrstili v finale državnega prvenstva v odbojki na mivki, za kar jim iskreno čestitamo. 

Končna uvrstitev: 

1. mesto OŠ Frana Albrehta 



2. mesto OŠ Toma Brejca 
3. mesto OŠ Maks Pečar II. 
4. mesto OŠ Jože Moškrič 

Isti dan, so imeli učenci 2. a in b razreda pohod. 

V torek, 18. septembra pa so imeli pohod 3. a in b razred, 1. a in 2. b pa so imeli delavnice ob tednu 
mobilnosti. 

2. TEDEN 

8. september do 12. september 2014 

Za nami je šele drugi teden pouka, 5. razredi matične in podružničnih šol pa so se že odpravili v letno 
šolo v naravi v Savudrijo. Tam so veliko plavali in se ukvarjali z različnimi športi, igrali so se družabne 
igre, se učili o morju in življenju v njem in se predvsem veliko družili. 

V ponedeljek, 8. 9. pa so imeli učenci od 1. do 4. razreda podružnične šole v Tunjicah športni dan. 
Odšli so na pohod po Tunjicah. 

1. TEDEN 

1. september do 5. september 2014 

Počitnice so minile, upamo da ste se imeli lepo in ste si odpočili. V ponedeljek smo namreč zakorakali 
v novo šolsko leto 2014/2015, ki pred nas postavlja nove izzive in dogodivščine. Vsem skupaj, 
učencem in učiteljem, želimo, da bi bilo kar se da uspešno in zanimivo, ter da bi se naučili veliko novih 
stvari. 

 


