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43. TEDEN 

20. 6. 2016 do 24. 6. 2016 

Za nami je zadnji teden pouka v tem šolskem letu. Zgodilo se je precej aktivnosti, ki so se zaradi 
lepega sončnega vremena odvijale v naravi. Pa poglejmo, kaj smo počeli zadnje dni. 

V tem tednu so se zvrstile ocenjevalne konference za učence od 1. do 8. razreda. 

V ponedeljek, 20. junija, so imeli šestošolci tehniški dan na temo poklicev. Petošolci matične šole 
so imeli naravoslovni dan, v okviru katerega so obiskali Postojnsko jamo in si ogledali Predjamski 
grad. Učenci podružnice Vranja Peč so imeli ta dan kulturni dan, učenci 2. a pa športni dan s 
športnimi igrami. 

V torek, 21. junija, so imeli vsi učenci podružnice Mekinje naravoslovni dan, prvošolci matične sole 
športni dan s pohodom, učenci 2. b pa športni dan s športnimi igrami. 

V sredo, 22. junija, so petošolci matične šole v okviru športnega dne uživali v plavanju po bazenih 
Term Snovik, neveljski četrtošolci in učenci 4. b so imeli naravoslovni dan, v okviru katerega so se 
povzpeli na Veliko planino, učenci 1. do 4. razreda podružnice Mekinje pa so imeli športni dan. 
Neveljski tretješolci so imeli ta dan tehniški dan, saj so izdelovali zmaje, tretješolci matične šole pa 
so se ta dan odpeljali v Bohinj na ranč Mrcina. 

V četrtek 23. junija, so imeli vsi učenci predmetne stopnje športni dan z izbiro mnogih športnih 
aktivnosti. šestošolci so lahko izbirali med kolesarjenjem z raftingom v Ljubljani in balinanjem na 
balinišču na Duplici. Sedmošolci so v Bohinju lahko kolesarili, plezali ali pa se vozili po jezeru s 
kanujem ali pa igrali tenis v Kamniku. Osmošolci pa so lahko izbrali med aktivnostmi v pustolovskem 
parku na Bledu ali pa igrali odbojko na mivki v Kamniku. vsi učenci pa so imeli še možnost izbire 
pohoda po okolici Kamnika. Učenci 2. a so imeli ta dan športni dan z igrami v naravi, četrtošolci 
matične šole so tekmovali v športnih igrah na šolskem vrtu, pridružili so se jim tudi učenci 2. b. Ta 
dan so imeli tudi neveljski tretješolci športni dan, in sicer so se igrali moštvene in štafetne igre. 

Petek, 24. junij, je bil zadnji dan pouka za učence. Ta dan je v športni dvorani potekala zaključna 
kulturna prireditev s podelitvijo priznanj in pohval najboljšim učencem. Po končani prireditvi so 
učenci odšli v svoje razrede, kjer so jim učiteljice razdelile še spričevala. Potem pa so se začele 
počitnice. 

Vsem učencem čestitamo za vse dosežke in jim želimo mirne in brezskrbne počitnice.   

42. TEDEN 

13. 6. 2016 do 17. 6. 2016 

V preteklem tednu so se od šolskih klopi poslovili devetošolci. Poleg valete omenjamo še nekaj 
naravoslovnih in športnih dni. Pa poglejmo, kaj vse smo počeli. 

V ponedeljek, 13. junija, so imeli šestošolci naravoslovni dan na temo razvrščanja rastlin, med 
osmošolci in devetošolci pa je v športni dvorani potekala predaja ključa. 

V torek, 14. junija, so imeli devetošolci dopoldan generalko za večerno zaključno prireditev, valeto. 
Osmošolci pa so imeli nemško popoldne. Prvošolci matične šole so imeli naravoslovni dan, v okviru 
katerega so obiskali ljubljanski živalski vrt. 



V sredo, 15. junija, so devetošolci zaključili s poukom in prejeli spričevala. Ta dan so imeli vsi 
učenci neveljske podružnice naravoslovni dan, obiskali so Ljubljano. 

V četrtek, 16. junija, so osmošolci na ekskurziji raziskovali Posočje, vsi učenci tunjiške podružnice 
pa so imeli športni dan. 

V petek, 17. junija, so imeli sedmošolci tehniški dan na temo poklicev. 

Pred nami pa je še zadnji teden pouka v tem šolskem letu. 

41. TEDEN 

6. 6. 2016 do 10. 6. 2016 

Šolsko leto gre počasi h koncu, pred nami sta samo še dva tedna pouka. V preteklem tednu je bilo 
zelo veliko aktivnosti, od naravoslovnih, tehniških in športni dni, ni pa manjkalo tudi tekmovanj. 
Pretekli teden pa se je zagotovo vtisnil v spomin učencem 9. razreda, ki so v torek, 7. junija, odšli 
na izlet v Gardaland. Kaj pa se je dogajalo v ostalih razredih? 

Šestošolci so v ponedeljek, 6. junija, v okviru geografske ekskurzije raziskovali Štajersko. 
Četrtošolci iz Nevelj in matične šole so imeli ta dan športni dan, saj so v okviru orientacijskega 
pohoda spoznavali Rokovnjače. 

V torek, 7. junija, je potekalo državno tekmovanje v akvatlonu. O rezultatih naslednjič. Šestošolci 
so imeli naravoslovni dan z naslovom Merimo in sestavljamo, mekinjski četrtošolci so imeli 
naravoslovni dan, v okviru katerega so raziskovali gozd, petošolci vseh podružnic pa so v okviru 
tehniškega dne spoznali, kako se izdela čisto prava knjiga. V knjigo bodo zdaj zapisali različne 
zgodbe. V tem tednu sta jih zato obiskali še knjižničarki in jim dali navodila za notranjo opremo 
knjige s podatki o naslovnici, inicialki, zapisom o avtorju in kolofonu. 

V sredo, 8. junija, so se naši učenci udeležili državnega tekmovanja v atletiki. Devetošolci so imeli 
ta dan športni dan, učenci izbirnega predmeta francoščina pa so si v Ljubljani ogledali film Belle et 
Sebastien 2. Ta dan je potekalo tudi občinsko tekmovanje v odbojki na mivki. Vsi učenci podružnice 
Tunjice so ta dan kegljali, športno aktivni pa so bili tudi učenci 1. razreda iz Nevelj. 

V četrtek, 9. junija, so imeli devetošolci tehniški dan, saj so se pripravljali na valeto. Osmošolci so 
imeli kulturni dan, tretješolci matične šole pa so imeli športni dan s pohodom in igrami. 

Dogajanje je bilo v tem tednu res pestro. Za konec poročamo še o tem, da sta bila prejšnji petek, 3. 
junij, in sobota, 4. junij, za 29 učencev podružnic Mekinje in Nevlje ter učencev od 4. do 9. razreda 
matične šole nekaj posebnega. Učenci so namreč v noči na soboto prespali v šoli. O taboru z 
naslovom Za življenje in veselje so poročali tudi na šolski spletni strani v kratkem zapisu, ki so mu 
dodali tudi bogato zbirko fotografij. Vabljeni na ogled. 

40. TEDEN 

30. 5. 2016 do 3. 6. 2016 

V torek, 31. maja, je bila na podružnici v Mekinjah prireditev, na kateri smo slovesno odprli učilnico 
na prostem. Poleg krajšega kulturnega programa, v katerem so nastopili učenci podružnice Mekinje, 
sta vse prisotne nagovorila ravnatelj šole Rafko Lah in župan občine Kamnik Marjan Šarec. Po 
končani prireditvi so se v eni izmed učilnic podružnice Mekinje zbrali člani Sveta staršev na redni 
seji. Poleg omenjenega dogajanja so imeli ta dan neveljski petošolci tehniški dan, petošolci matične 
šole pa so spoznavali Kamnik v projektu Kamnik, moje mesto. 

V četrtek, 2. junija, je v naši športni dvorani potekal projekt Žogarija. Na njem so sodelovale 
kamniške šole s svojimi ekipami. Prireditev so si ogledali oziroma so na njej sodelovali tudi učenci 
naše šole, in sicer tretješolci matične šole ter vsi učenci podružnic Mekinje in Nevlje. 

V petek, 3. junija, so učenci izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo obiskali RTV Slovenija. 

https://joomla.os-fa.si/index.php/program-dejavnosti-mainmenu-83/tabor-mainmenu-116/793-tabor-za-zivljenje-in-veselje


39. TEDEN 

23. 5. 2016 do 27. 5. 2016 

V preteklem tednu se je zvrstilo nekaj tekmovanj, dva dneva dejavnosti, zaključili pa sta ga dve 
odmevni prireditvi, na katerih so nastopili tudi naši učenci. 

V torek, 24. maja, je na Ravnah na Koroškem potekalo finale državnega prvenstva v namiznem 
tenisu, ki se ga je udeležila učenka naše šole. V kategoriji deklic od 6. do 9. razreda je zasedla 2. 
mesto. Za uspeh ji čestitamo. Ta dan so imeli tretješolci matične šole naravoslovni dan, na katerem 
so izvajali poskuse iz naravoslovja. 

V torek in sredo so se naši učenci udeležili občinskega tekmovanja v malem nogometu. O rezultatih 
bomo še poročali. 

V sredo, 25. maja, so imeli prvošolci matične šole športni dan. Odšli so na spomladanski pohod. 

V petek, 27. maja, pa sta v Kamniku potekali dve večji prireditvi. Prva je bil Veronikin festival, 
druga pa Festival potujočih knjižnic. Veronikin festival je bil letos že 7. po vrsti. Ta največja 
otroška prireditev v kamniški občini vsako leto v Kamnik privabi množico malih nadobudnežev. 
Rdeča nit letošnjega festivala je bil slogan »Naučil sem se…« Skozi letošnji program so otroke 
popeljale otroške delavnice, gledališke in  glasbeno-lutkovne predstave, razstave za otroke in 
festival potujočih knjižnic. Festivalska prizorišča so bila razširjena po vsem mestu, središče 
dogajanja pa je bilo na prireditvenem prostoru pred staro knjižnico Kamnik, pred Parkom Evropa. 
Vse delavnice so potekale v Parku Evropa, Samčevem predoru in na parkirišču Kavarne Veronika. 
Šutna pa je bila tokrat namenjena Festivalu potujočih knjižnic, ki ga je organizirala Sekcija za 
potujoče knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 
s podporo občine Kamnik. Na prireditvi so nastopili tudi učenci naše šole, in sicer so na glavnem 
odru z igro Pst, tišina! nastopili učenci gledališke skupine podružnice Vranja Peč, s krajšim 
nastopom pa so nastopili tudi učenci 1. a in 1. b razreda. 

Zaključujemo pa z novico, da je v petek potekalo tudi področno tekmovanje v akvatlonu, ki so se ga 
udeležili naši učenci. O rezultatih pa naslednji teden. 

38. TEDEN 

16. 5. 2016 do 21. 5. 2016 

V tednu, ki je za nami je bilo vse v pripravah na osrednješolsko prireditev. Učenci so v okviru 
tehniških dni izkoristili še zadnje dneve za pripravo izdelkov za dobrodelno razstavo izdelkov. V 
ponedeljek, 16. maja, so bili ustvarjalni učenci 1. a in mekinjski tretješolci,  v torek, 17. maja so 
ustvarjali učenci 2. b, v sredo, 18. maja, vsi učenci iz Tunjic, učenci 2. a in 4. a, v četrtek, 19. 
maja, pa še učenci iz Nevelj ter učenci 4. b razreda. 

Od tega tedna dalje smo začeli še z enim bralnim projektom, in sicer z Medgeneracijskim branjem. 
Devetošolci v dogovoru s knjižničarko Ireno Milivojevič Kotnik in učitelji podaljšanega bivanja berejo 
pravljice v oddelkih podaljšanega bivanja. Učenci jim z zanimanjem prisluhnejo. 

V sredo, 18. maja, pa smo izvedli Bralni odmor. Učenci razredne stopnje so brali nekaj začetnih 
minut pouka, učenci predmetne pa so ta dan brali pri vseh urah slovenščine. V nekaterih razredih so 
brali učenci sami, v nekaterih so brale učiteljice. Tema branja ni bila določena, saj je bil namen 
bralnega odmora spodbujanje branja. 

V sredo je potekalo tudi občinsko kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu. Ekipa učencev v 
kategoriji 6. in 7. razred je dosegla 3. mesto, učenci v kategoriji 8. in 9. razredov pa so zmagali. 
Med posamezniki v kategoriji 8 in 9. razredov pa je naš učenec Kevin Vrević zasedel 3. mesto. Vsem 
čestitamo. 

V četrtek so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v atletiki. Na rezultate še čakamo. 



V petek so imeli učenci podružnice Nevlje športni dan spomladanskim pohodom. Prav tako je v 
petek zjutraj prvi dve šolski uri v športni dvorani potekala tudi generalka za sobotno prireditev. 

Sobota pa je bila najpomembnejši dan preteklega tedna. Zjutraj nas je na veselje vseh pričakalo 
lepo, toplo spomladansko vreme. Druženje se je najprej začelo od odprtju šolskega podhoda. Učenci 
so namreč zadnji mesec dni pod mentorstvom socialne delavke Tine Plahutnik in učiteljice likovne 
umetnosti Anamarije Erčulj poslikali podhod z obrazi, ki sporočajo zanimive misli. Glavno vodilo 
podhoda pa je oblikovano v naslednjo misel: »Ni pomembno od kod prihajaš, pomembno je, kam 
greš. To je bilo tudi glavno sporočilo kamniškega župana in Marjana Šarca in ravnatelja naše šole 
Rafka Laha, ki sta slovesno odprla podhod. Po končanem odprtju smo se preselili v športno dvorano, 
kjer je bila osrednješolska prireditev z atraktivnimi glasbenimi, pevskimi in plesnimi točkami 
učencev. Naslov letošnje prireditve je bil Žarki prijateljstva. Prav zato je bilo tudi glavno sporočilo 
slavnostnega govornika, župana občine Kamnik Marjana Šarca, povezano z sprejemanjem 
drugačnosti, strpnostjo in aktualnim dogajanjem v svetu. Svoje razmišljanje pa je zaključil z že prej 
omenjeno mislijo, ki je zapisana na našem novem šolskem podhodu. Po končani prireditvi so se vsi 
obiskovalci preselili na šolski vrt, kjer so si lahko ogledali dobrodelno razstavo izdelkov učencev, 
potekalo je tudi šolsko tekmovanje v reševanju Rubikove kocke, srečelov in menjava knjig. Učenci 
so v mesecu maju rabljene knjige pridno nosili v šolsko knjižnico, v soboto pa so jih lahko zamenjali 
za gumb. Na vrtu so si obiskovalci lahko ogledali tudi predstavitev šolskih projektov, in sicer projekt 
Zeleni Franček, mednarodno sodelovanje, šolske publikacije, Kulturna šola in raziskovalne naloge 
učencev. 

O prireditvi smo lahko prebrali tudi nekaj zapisov v medijih. Občina Kamnik je na spletni strani 
objavila obširen zapis o celotnem sobotnem dogajanju. Spletni portal Kamnik.info pa je podrobneje 
predstavil le odprtje šolskega podhoda. 

Za konec pa s ponosom sporočamo še eno novico o dosežku naših učencev. Ekipa učencev, ki je 
sodelovala na kuharskem tekmovanju Zlata kuhalnica, je prejela srebrno priznanje oziroma srebrno 
kuhalnico. Čestitamo.   

37. TEDEN 

9. 5. 2016 do 13. 5. 2016  

V preteklem tednu je potekalo nekaj športnih tekmovanj, sedmošolci pa so imeli naravoslovni tabor. 

V ponedeljek, 9. maja, so učenci in učiteljice podružnice Nevlje skupaj z mentoricami ob tednu 
Rdečega križa pripravili kulturni program. 

V ponedeljek so se vsi trije razredi sedmošolcev odpeljali na naravoslovni tabor. Učenci 7. a so odšli 
na Livške Ravne v CŠOD Kavka, učenci 7. b in 7. c pa na Ptuj v CŠOD Štrk. Na spletni strani so 
objavili tudi kratek zapis. 

V torek, 10. maja, je potekalo še zadnje nacionalno preverjanje znanja v tem letu. Šestošolci so 
pokazali svoje znanje angleščine, devetošolci pa zgodovine. Učenci 3. b razreda so imeli ta dan 
tehniški dan. Pripravili so izdelke za dobrodelno razstavo na osrednješolski prireditvi. Enak tehniški 
dan so imeli v petek še učenci 1. b. 

V sredo, 11. maja, je bilo občinsko tekmovanje v atletiki, ki se ga je udeležilo veliko naših učencev. 
Na njem so bili uspešni, zato se jih je precej uvrstilo tudi na področno tekmovanje, ki bo prihodnji 
teden.   

V torek, 12. maja, je potekalo občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu. Na rezultate še čakamo. 
Prav tako pa je ta dan potekalo tekmovanje za Zlato kuhalnico, čigar rezultati tudi še niso znani. 

Ostajamo še pri tekmovanjih in rezultatih. Prejšnji teden je v naši športni dvorani potekalo 
tekmovanje v mali odbojki področnega centa Domžale. Sodelovalo je 12 ekip, torej čez 120 učencev 
in učenk, ki so si nastop na to tekmovanje priborili na občinskih kvalifikacijah. Med njimi tudi naša 
fantovska in dekliška ekipa. Poročamo lahko, da so naši fantje področni zmagovalci v mali odbojki. 
Čestitamo. 

http://www.kamnik.si/novice/Pozitivne-misli-in-zarki-prijateljstva-ucenk-in-ucencev-Osnovne-sole-Frana-Albrehta-21-05-2016
http://www.kamnik.info/odprtje-prenovljenega-in-na-novo-poslikanega-podhoda/
https://joomla.os-fa.si/index.php/novice-mainmenu-2/779-tabor-strk-7-b-in-7-c-razred


Poročamo še o tekmovanju mladih raziskovalcev. V skladu z razpisom Državnega srečanja mladih 
raziskovalcev Slovenije so strokovne komisije izmed prispelih raziskovalnih nalog na vsakem 
področju izbrale največ 6 raziskovalnih nalog katerih avtorji so vabljeni k predstavitvi raziskovalnih 
nalog na sklepnem delu letošnjega državnega srečanja, ki bo 16. maja 2016 na Gimnaziji in Srednji 
poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti. Raziskovalna naloga z naslovom «Dobre misli, dober dan« se 
ni uvrstila v drugi krog srečanja. Kljub temu se je naša učenka Živa Šubelj spet izkazala. Čestitke. 

Znani pa so tudi uradni rezultati državnega tekmovanja iz matematike, ki je bilo aprila v Domžalah. 
Iz naše šole je tekmovalo 15 učencev. Bili so zelo uspešni, saj so trije prejeli zlato priznanje, 11 pa 
srebrno priznanje. Čestitke. 

36. TEDEN 

2. 5. 2016 do 6. 5. 2016 

Teden, ki je za nami je bil zaradi prazničnega ponedeljka, 2. maja, za dan krajši. V torek smo se 
zato vrnili v šolske klopi po prvomajskih počitnicah. 

V torek, 3. maja 2016, smo začeli s projektom Knjiga za gumb. Gre za akcijo zbiranja knjig, ki jih 
bodo učenci prinesli v šolo in bi jih radi zamenjali. Kot dokazilo, da so knjigo oddali, bodo prejeli 
gumb. Knjige bomo na podružnicah sprejemali v času izposoje. Na osrednješolski prireditvi, 21. 
maja, bomo vse zbrane knjige razstavili na stojnici, učenci pa si bodo za gumb lahko izbrali knjigo. 
Ta dan so s projektom Bralni nahrbtnik začeli učenci 4. a. Učenci so že pred počitnicami dobili 
nahrbtnik s knjigami, ki so ga odnesli domov, v torek pa so začeli s predstavljanjem vsebine 
nahrbtnika svojim sošolcem. Namen projekta je medsebojno spodbujanje k branju. V torek so imeli 
petošolci matične šole športni dan, in sicer so vadili vožnjo na kolesarskem poligonu. 

V sredo, 4. maja, je na šoli potekalo prvo izmed treh nacionalnih preverjanj znanja v tem šolskem 
letu. Prvi predmet je bila matematika. Naloge so reševali šestošolci in devetošolci. Osmošolci so 
imeli ta dan naravoslovni dan z naslovom Jaz in ti. Tudi tunjiški prvošolci so imeli naravoslovni dan, 
in sicer na temo zdravih navad. 

V četrtek, 5. maja, je potekalo področno tekmovanje (področnega centra Domžale) v mali odbojki 
za učenke in učence, v petek, 6. maja, pa so v naši športni dvorani potekale še finalne tekme v mali 
odbojki. 

V petek, 6. maja, je potekalo drugo preverjanje znanja, in sicer iz slovenščine za šestošolce in 
devetošolce. Četrtošolci matične šole so imeli ta dan naravoslovni dan, v okviru katerega so obiskali 
Budnarjevo domačijo v Zgornjih Palovčah. Učenci 3. a so bili ta dan še posebej ustvarjalni, saj so v 
okviru tehniškega dne pripravili izdelke za dobrodelno razstavo. Drugošolci matične šole pa so imeli 
ta dan naravoslovni dan. Odšli so na ogled Arboretuma, kjer so podrobneje proučevali rastline in 
živali. 

35. TEDEN 

25. 4. 2016 do 29. 4. 2016 

Pretekli teden je bil nekaj posebnega. To je bil zagotovo najkrajši delovni teden v tem šolskem 
letu, saj smo imeli pouk le dva dni. Prva polovica tedna je bila torej delovna, druga pa praznična in 
počitniška. Oba dneva se je kljub temu precej dogajalo. 

Ker je bil v soboto, 23. aprila svetovni dan knjige, sva knjižničarki v ponedeljek, 25. aprila, obiskali 
prvošolce matične šole in jim predstavili letošnjo poslanico organizacije IBBY ob svetovnem dnevu 
otroških knjig. Učence sva povabili tudi k nekaterim bralnim projektom, ki jih bomo izpeljali v 
mesecu maju. Na podružnicah so prvošolcem poslanico prebrale učiteljice. V ponedeljek smo našo 
šolsko knjižnico in čitalnico prestavili na hodnik šole in šolski vrt. Dejavnost smo poimenovali 
Knjižnica malo drugače. Ta dan je namreč izposoja potekala v avli pred zbornico, za učence 
podaljšanega bivanja, pa smo na šolskem vrtu v branje izposojali knjige iz čitalnice (knjige 
rekordov, enciklopedije, poučne knjige…). Ta dan so se učenci 4. a razreda spoznali tudi s 
projektom Bralni nahrbtnik. V darilnih torbicah so namreč prejeli nekaj knjig, ki so jih odnesli 



domov, s predstavljanjem pa bodo začeli po počitnicah. Ta dan so imeli neveljski in mekinjski 
petošolci tudi tehniški dan, v okviru katerega so izdelali ladjo na pogon. Petošolci matične šole pa 
so imeli kulturni dan, v okviru katerega so si ogledali Ljubljano.   

V torek, 26. aprila, smo v naši športni dvorani pripravili zaključno prireditev za Bralno značko, ki 
smo jo poimenovali Praznik branja, saj je bila letos prireditev namenjena vsem učencem kot 
spodbuda k branju. Takole smo o dogodku zapisali na spletni strani šole: »V športni dvorani sta za 
vse učence naše šole nastopila kantavtorica pevka Ditka ter igralec in animator Sten Vilar. Ditka je 
ob spremljavi svojega očeta Gorazda Čepina zapela nekaj svojih avtorskih in nekaj pesmi Ferija 
Lainščka, Sten Vilar pa je z izvedbo svojih pesmi in pesmi Toneta Pavčka ter prijetnim vodenjem 
prireditev zaokrožil v celoto. Zagrete mlade bralce (pa tudi tiste, ki bodo to še postali) ter mlade 
pesnike in pisatelje sta spodbudila k druženju s knjigo in lastnemu ustvarjanju. Pričarala sta nam 
nepozabno predpočitniško dopoldne.« Foto utrinke si lahko ogledale v galeriji. 

Kot smo zapisali že na začetku, je bil ta teden tudi prazničen in počitniški. V sredo, 27. aprila, je bil 
državni praznik, dan upora proti okupatorju, četrtek, 28. april in petek, 29. april, pa sta bila 
počitniška. 

Za konec pa še ena športna novica. Na OŠ Žiri je v mesecu aprilu potekalo področno tekmovanje 
ljubljanske in gorenjske regije v judu. Tekmovanja sta se med drugimi udeležila tudi dva učenca 
naše šole in dosegla odlične rezultate. Lan Balantič iz 8. c razreda je zmagal v kategoriji tretje 
triade, Matej Trivić iz 2. b razreda pa dosegel drugo mesto v kategoriji prve triade. Čestitamo. 

34. TEDEN 

18. 4. 2016 do 22. 4. 2016 

Teden, ki je za nami, nam je prinesel nekaj športnih in kulturnih dogodkov, tekmovanj v znanju, 
predvsem pa je bil ekološko obarvan. 

Prva aktivnost tedna je bila ekološko dobrodelna zbiralna akcija. V tem tednu je namreč Eko 
Franček v vseh stavbah šole zbiral PVC plastenke. Zbiralna akcija je potekala v sklopu Ekošole, 
izkupiček pa bo namenjen Porodnišnici Kranj. 

V ponedeljek, 18. aprila je na šoli potekala tudi mednarodna raziskava v okviru predmeta etika, v 
četrtek, 21., in petek, 22. aprila, pa je potekala še ena mednarodna raziskava, in sicer na področju 
bralne pismenosti PIRLS. Za sodelovanje je bila izbrana učenka 4. razreda podružnice Vranja Peč. V 
ponedeljek, 18. aprila smo na šoli izvedli tudi testiranje učencev za ugotavljanje nadarjenosti. 

V torek, 19. aprila, je potekalo geografsko tekmovanje, ki se ga je udeležila ena učenka. O 
rezultatih prihodnjič. Ta dan so imeli učenci podružnice Vranja Peč naravoslovni dan, prvošolci iz 
Nevelj in Tunjic pa so obiskali OŠ 27. julija. Tamkajšnji učenci so jim zaigrali Sneguljčico v moderni 
priredbi. Tunjičani so po predstavi obiskali še računalniško učilnico in šolsko knjižnico matične šole, 
kjer so se s knjižničarko pogovarjali o različnih oblikah knjig in vrstah medijev. 

V sredo, 20. aprila, so imeli učenci kombiniranega oddelka 4. in 5. razreda iz Tunjic športni dan, na 
katerem so se učili praktične vožnje s kolesom. V sredo zvečer so imeli starši učencev 3. razredov 
roditeljski sestanek na temo neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. 

V četrtek, 21. aprila, je učence 5. razreda na Vranji Peči v okviru projekta Policist Leon svetuje 
obiskala policistka. Ta dan je potekalo tudi tekmovanje v ekipnem krosu v Mariboru. Udeležili so se 
ga tudi naši učenci. Še ena športna aktivnost je potekala ta dan, in sicer polfinale državnega 
tekmovanja v namiznem tenisu, ki se ga je udeležila naša učenka. Na rezultate še čakamo. 

Petek je bil dan za ekologijo. Ta dan smo namreč na vseh lokacijah izvedli Eko dan na temo 
Embalaža. Učenci in učitelji so dan namenili pogovoru o ekologiji, recikliranju, embalaži, Dnevu 
Zemlje ..., po vseh oddelkih pa so učenci izvedli tudi delavnice izdelovanja različnih izdelkov iz 
odpadne embalaže, lesa in drugih naravnih materialov. Nekateri so izkoristili lep dan in so ustvarjali 
v naravi. Ob zaključku dneva je vse izdelke pregledala tudi komisija in med vsemi izbrala najbolj 
inovativne. Posebnost tega dne pa bila tudi ta, da smo si vsi nadeli zelena oblačila in tako še 
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navzven izkazali pomembnost zavedanja o ekologiji. Poleg eko dogajanja na šoli pa za konec 
omenjamo še eno športno dejavnost, in sicer je ta dan potekalo tudi občinsko prvenstvo občine 
Kamnik v krosu. O rezultatih prihodnjič. 

Zaključimo pa z mednarodno novico. V petek popoldan so Kamnik in našo šolo obiskali pedagoški 
delavci osnovne šole Carl Orff Schule iz Andechsa. Zvečer smo se zaposleni z njimi srečali v Gostišču 
Repnik, v soboto dopoldan smo se skupaj sprehodili po Kamniku, kjer so jim tri naše učenke v 
nemščini nekaj več povedale o Malem gradu, Šutni in življenju mladih v Kamniku, po ogledu 
Kamnika smo jim pokazali še šolo, kjer jih je sprejel tudi župan Marjan Šarec, po kosilu pa smo se 
odpravili še na ogled Ljubljane. V nedeljo dopoldan smo si skupaj ogledali še Bled, po končanem 
ogledu pa so se gostje odpeljali proti domu. Tridnevno druženje je bilo zanimivo, zelo prijetno in je 
potekalo v sproščenem vzdušju. Vsem bo ostalo v lepem spominu. 

33. TEDEN 

11. 4. 2016 do 15. 4. 2016 

Spet je za nami teden, poln aktivnosti. 

V torek, 12. aprila, so imeli učenci 7. in 9. razredov športni dan, v okviru katerega so izvedli 
meritve za športno-vzgojni karton. Del meritev so izvedli v športni dvorani, del na štadionu v 
Mekinjah. V torek popoldan so prvošolci pripravili prireditev z naslovom Merci - hvala, ker si. V 
kulturnem programu so se učenci spremenili v plesalce, pevce, recitatorje in se na ta način zahvalili 
staršem za vse dobro, kar storijo za njih. Niso pa pozabili tudi na mamice ob materinskem dnevu. 
Daljši zapis in foto utrinke pa si lahko pogledate tukaj. 

V sredo, 13. aprila je potekalo državno četrtfinale v namiznem tenisu. Udeležila se ga je naša 
učenka Eva Šobar in premagala vso konkurenco. V četrtek, 21. aprila jo čaka finale v Novi Gorici. 

V sredo so imeli športni dan tudi učenci naših podružnic Mekinje in Nevlje. Vsi so izvajali meritve za 
športno-vzgojni karton. 

V četrtek, 14. aprila so imeli šestošolci naravoslovni dan z naslovom Rastlina, učenci kombiniranega 
oddelka 4. in 5. razreda iz Tunjic pa tehniški dan. 

V petek, 15. aprila, pa so se naši učenci udeležili tudi državnega prvenstva v kegljanju. Nestrpno 
čakamo na rezultate. 

Učenci 8. a pa so imeli v petek skupaj s starši razredni piknik na šolskem vrtu. Imeli so žar, glasbo in 
športne dejavnosti. 

Ob koncu pa lahko poročamo še o naših športnih dosežkih s tekmovanj, ki so se zgodila pred 
kratkim. 

Poročali smo že o občinskem tekmovanju v mali odbojki, naše učenke so si tam priborile drugo 
mesto. Na občinskem tekmovanju v mali odbojki za dečke pa so naši fantje prepričljivo zmagali. 
Tako sta si obe naši ekipi priborili nastop na področnem tekmovanju. Čestitamo. Daljši zapis s 
fotografijami je tukaj. 

Še ena športna novica: V soboto, 9. aprila, je potekalo državno prvenstvo v plezanju, ki se ga je 
udeležil Aljaž Resnik in na njem je zasedel odlično 5. mesto. Čestitke. 

Zaključili pa bomo z eko področjem. V mesecu marcu (med 18. 3. in 1. 4. 2016) smo se na OŠ Frana 
Albrehta priključili spomladanski čistilni akciji. Akcije so se udeležili učenci prvih razredov matične 
šole, učenci OPB-ja matične šole, učenci, ki obiskujejo NIP Šport, učenci 7.a razreda, učenci 2.b 
razreda ter podružnična šola Nevlje. Pri akciji nam je pomagala Občina Kamnik, ki je priskrbela 
vreče in rokavice ter Publicus d.o.o. z odvozom smeti. Čistilna akcija je potekala v okolici šole, na 
trim stezi Zaprice in tudi na poti do mostu za pešce na Perovem. Vsem udeležencem se 
zahvaljujemo za pomoč pri čistilni akciji. 
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32. TEDEN 

4. 4. 2016 do 8. 4. 2016 

Pretekli teden nam je postregel z veliko aktivnostmi. 

V ponedeljek, 4. aprila, so imeli tretješolci matične šole v okviru športnega dne pomladni pohod. 
Tudi neveljski prvošolci so bili ta dan precej športni, saj so se preizkušali v plezanju in kegljanju. 
Osmošolci so imeli naravoslovni dan na temo elementov v periodnem sistemu. Popoldan so na šoli 
potekale pogovorne ure, za starše učencev 6. razreda pa roditeljski sestanek s predstavitvijo 
obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, za starše 7. razredov pa o naravoslovnem taboru. 

V tem tednu sta potekali tudi dve občinski tekmovanji v mali odbojki, in sicer v torek, 5. maja, za 
mlajše deklice, v četrtek, 7. maja, pa za mlajše dečke. Na rezultate še čakamo. 

V sredo, 6. aprila, so imeli učenci 6. in 8. razreda športni dan, v okviru katerega so izvajali meritve 
za športno-vzgojni karton. Del merjenj je potekal v športni dvorani, del pa na stadionu v Mekinjah. 

V četrtek, 7. aprila so imeli učenci 6. b tehniški dan z naslovom recikliranje. Sedem učencev 
predmetne stopnje se je ta dan z mentorico Moniko Jelenc udeležilo tekmovanja v znanju prve 
pomoči na OŠ Marije Vera. 

V petek, 8. aprila, so učenci dveh podružničnih šol pripravili prireditev ob materinskem dnevu, in 
sicer v Tunjicah in na Vranji Peči. 

31. TEDEN 

28. 3. 2016 do 1. 4. 2016 

Pretekli teden je bil zaradi velikonočnega ponedeljka za dan krajši, vendar dogodkov zaradi tega ni 
bilo nič manj. 

V torek, 29. marca, je potekalo področno prvenstvo osnovnih šol v kegljanju za leto 2016. 
Tekmovanje se je odvijalo na kegljišču v Ljubljani, udeležili pa so se ga 4 učenci naše šole. Na 
državno prvenstvo so se uvrstili Luka Repnik z doseženim 2. mestom, Tea Repnik s 1. mestom in 
Janja Zupančič z 2. mestom. Matej Repnik, ki je dosegel 4. mesto, pa je tekmovanje končal na 
področnem nivoju. Vsem iskrene čestitke in veliko uspeha na državnem nivoju. 

V torek so imeli četrtošolci matične šole športni dan z naslovom Pohod z velikonočnim zajčkom. 
Zajček jim je namreč pripravil različne naloge, ki so učence v obliki kratkih navodil vodile od 
matične šole proti Mekinjam, Zduši, Godiču do Stranj in nazaj proti matični šoli. Ta dan so imeli 
neveljski prvošolcu zdravniški pregled v ZD Kamnik. 

V sredo, 30. marca, so imeli učenci 5. b tehniški dan, v okviru katerega so izdelali plovilo. Učenci 5. 
a so tehniški dan z enako vsebino imeli v petek, 1. aprila. V sredo so se prvošolci in drugošolci 
matične šole odpeljali v Ljubljano na ogled glasbene matineje z naslovom Izgubljana paličica vile 
Apolonije. 

V četrtek, 31. marca, se je nekaj učencev šole udeležilo tekmovanja mladih raziskovalcev, na 
katerem so predstavili 5 raziskovalnih nalog. 

V petek, 1. aprila, so prvošolci, drugošolci in tretješolci neveljske podružnice odšli na ogled 
gledališke predstave v Kulturni dom Kamnik. Zvečer pa so učenci podružnične šole v Tunjicah 
pripravili prireditev ob materinskem dnevu. Po prireditvi pa je sledilo druženje s starši ob dobrotah, 
ki so jih pripravile mamice. 

30. TEDEN 

21. 3. 2016 do 25. 3. 2016 
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Tudi v tednu, ki je za nami, se je zgodilo kar nekaj zanimivih aktivnosti. 

V ponedeljek, 21. marca 2016, smo v večnamenskem prostoru matične šole gostili Gojmirja Lešnjaka 
Gojca. V okviru projekta Korak k sončku se je z učenci 4. razreda pogovarjal o tem, kako je živeti z 
disleksijo. Ta dan so imeli neveljski drugošolci in petošolci športni dan, na katerem so se preizkušali 
v kegljanju in plezanju. 

S ponosom pa sporočamo naslednjo novico: v torek, 22. marca 2016, je na OŠ Brežice potekalo 
državno tekmovanje v skokih z male prožne ponjave. Tekmovanja so se udeležili tudi učenci naše 
šole in mentorica Tamara Bračič. Ekipa fantov si je priskočila 3. mesto v državi, za kar jim iskreno 
čestitamo. Ekipo so sestavljali učenci Žiga Obradović 7.a, Maj Drolc 8.a, Matic Škrjanec 8.b, Jernej 
Hribar 8.b in Igor Džunov 8.c. Čestitamo!Fotografije. 

Vranjepeški in tunjiški prvošolci so imeli ta dan zdravniški pregled v ZD Kamnik. 

V četrtek, 24. marca 2016, je potekalo področno prvenstvo v športnem plezanju, ki so se ga 
udeležili tudi naši učenci. Na rezultate še čakamo. Neveljski prvošolci pa so imeli ta dan 
naravoslovni dan z naslovom Živim zdravo, na katerem so se pogovarjali o zdravem načinu življenja. 

V petek, 25. marca, je bil materinski dan. Učenci razredne stopnje so v preteklem tednu izdelovali 
voščilnice, ki so jih ta dan nesli domov svojim mamam. 

Za konec pa poročamo še o tem, da so se trije naši učenci prejšnji petek, 18. marca, udeležili 
področnega tekmovanja iz znanja fizike za Stefanovo priznanje, ki je bilo na OŠ Komenda Moste. O 
rezultatih bomo še poročali. 

Pred nami pa je podaljšan vikend, saj bomo zaradi velikonočnih praznikov doma tudi v ponedeljek, 
28. marca. Lepe in mirne praznike želimo. 

29. TEDEN 

14. 3. 2016 do 18. 3. 2016 

V preteklem tednu se nam je zgodilo precej zanimivih dogodkov. Pa poglejmo. 

V ponedeljek, 14. marca, so imeli učenci 8. razreda dve uri pouka na temo medijev, v okviru 
katerega je šolo obiskala gospa Nataša Pirc Musar. Daljši zapis o obisku si lahko preberete na naši 
spletni strani oziroma na povezavi. 

V ponedeljek so imeli neveljski tretješolci in četrtošolci športni dan. Preizkušali so se v plezanju in 
kegljanju. Tretješolci matične šole pa so se ta dan v okviru vzgoje za zdravje pogovarjali o čutilih. 

V torek, 15. marca, so imeli učenci predmetne stopnje zimski športni dan z možnostjo smučanja na 
smučišču Krvavec, plavanja v Vodnem mestu Atlantis, pohoda v okolici Kamnik in drsanja na 
pokritem drsališču v Kranju. Učenci 1. razreda iz Mekinj pa so imeli zdravniški pregled v ZD Kamnik. 

V sredo, 16. marca so imeli učenci 4. b tehniški dan, na katerem so spoznali, da se lastnostni snovi 
spreminjajo. 

V četrtek, 17. marca, je na šoli potekalo šolsko matematično tekmovanje Kenguru za učence od 1. 
do 9. razreda. Najboljši učenci iz zadnjega triletja se lahko uvrstijo na državno tekmovanje, ki bo 
16. aprila 2016. V četrtek popoldan pa je na sosednji OŠ Toma Brejca potekala občinska revija 
otroških in mladinskih pevskih zborov z naslovom Poj z menoj, na kateri so nastopili vsi naši pevski 
zbori matične šole in podružnic. V četrtek so izbrani učenci predmetne stopnje odšli v Planico na 
ogled smučarskih poletov, poleg tega so tja v okviru športnega dne odšli tudi petošolci matične šole. 

Dejavnosti tega tedna so se tokrat podaljšale še na sobotno dopoldne, 19. marca. Takrat so namreč 
v organizaciji Upravnega odbora šolskega sklada potekale že 6. Vesnine igrarije. Druženje je 
potekalo od 9.30 do 11.00 v čudovitem sončnem, pomladnem vremenu. Organizirane so bile zabavne 

https://photos.google.com/share/AF1QipNK0fsKqJBQ65LzL5IBhWHqH7_kaBbUgcE7yhYCPr8FaEKvlQntSF-eFVZI6JDPyg?key=OG5OMURLcXk3XzA1djlNbVB1Z0NPd1phYUFUWVlR
https://joomla.os-fa.si/index.php/novice-mainmenu-2/749-poucen-obisk-natase-pirc-musar


športne igre na šolskem vrtu in ustvarjalna delavnica. Zbirali pa smo dobrodelne prispevke, ki bodo 
namenjeni nakupu gugalnic in knjig za vse šolske knjižnice. 

Ko smo že pri dobrodelnosti, naj povemo še to, da poteka še ena dobrodelna akcija. Njen pobudnik 
je Študentski klub Kamnik, gre pa za zbiranje šolskih potrebščin za otroke in mladostnike iz 
socialno-ekonomsko šibkih družin. Podarjene šolske potrebščine bodo predane Centru za socialno 
delo Kamnik, ki jih bo razdelil pomoči potrebnim otrokom in mladostnikom. Zbirno mesto je tudi na 
naši šoli in sicer na matični šoli v pritličju nasproti dežurnega učenca. 

28. TEDEN 

7. 3. 2016 do 11. 3. 2016 

Ta teden so bila v ospredju predvsem športna tekmovanja. 

V torek, 8. marca, je v Kranju potekalo področno tekmovanje v plavanju. Tekmovanja se je 
udeležilo 5 učencev naše šole, na uradne rezultate še čakamo. 

V sredo, 9. marca, je potekalo občinsko tekmovanje v košarki za mlajše dečke, na katerem so naši 
fantje zasedli tretje mesto. 

V sredo so imeli učenci 4. a in 4. Mekinje tehniški dan na temo spreminjana lastnostni snovi. Med 
drugim so z različnimi poskusi segrevali snovi in jih ločevali ter tako spoznavali lastnosti snovi. 

V četrtek in petek je na šoli in vseh podružnicah potekalo fotografiranje učencev. 

Za konec pa poročamo še o tem, da sta se v četrtek, 3. marca, dve naši učenki udeležili tudi 
državnega tekmovanja v znanju nemščine. O rezultatih bomo še poročali. 

27. TEDEN 

29. 2. 2016 do 4. 3. 2016 

Pretekli teden so zaznamovale predvsem športne aktivnosti naših učencev. 

V torek, 1. marca 2016, so imeli učenci 1. b zdravniški pregled v ZD Kamnik. Ta dan pa je potekalo 
tudi četrtfinale državnega prvenstva v odbojki za fante na OŠ Žužemberk. Ekipa naših fantov je 
zasedla 2. mesto, ki pa jih žal ne vodi naprej v nadaljnja tekmovanja. Kljub vsemu čestitamo. 

V četrtek, 3. marca 2016, je na OŠ Marije Vera potekalo področno tekmovanje v namiznem tenisu, 
ki se ga je udeležilo kar 14 naših učencev. Presenetili so z odličnimi rezultati, saj so ekipno zasedli 
drugo mesto, Eva Šobar je zmagala med starejšimi učenkami, Jan Šobar pa je med mlajšimi učenci 
dosegel tretje mesto. Čestitamo vsem. Še več pa si lahko preberete v zapisu na povezavi. 

V četrtek so imeli tretješolci matične šole kulturni dan, v okviru katerega so spoznavali dediščino 
našega kraja. 

V petek, 4. marca, pa je na Pokljuki potekalo še šolsko državno prvenstvo v smučarskih tekih, ki se 
ga je udeležil naš učenec Lovro Planko. Lovro je premagal vso konkurenco in tako postal šolski 
državni prvak v smučarskih tekih. Iskene čestitke! 

26. TEDEN 

22. 2. 2016 do 26. 2. 2016 

V tem tednu smo se po zimskih počitnicah spet vrnili v šolo. Dogajanje je bilo zaradi tega mirnejše. 

V torek, 23. februarja, so imeli učenci 1. a zdravniški pregled v ZD Kamnik. 

V četrtek, 25. februarja, so imeli neveljski četrtošolci tehniški dan. 

https://joomla.os-fa.si/index.php/port-mainmenu-69/744-obcinsko-prvenstvo-v-namiznem-tenisu


V petek, 26. februarja, pa so imeli petošolci matične šole in vseh podružnic tehniški dan z 
delavnicami na temo odraščanja. Poleg tega so imeli tunjiški četrtošolci naravoslovni dan na temo 
orientacije v mestu in kartiranja. 

25. TEDEN 

15. 2. 2016 do 19. 2. 2016 

Za nami je teden zimskih počitnic. Kljub deževnemu vremenu in le enodnevnemu sneženju 
verjamem, da smo jih preživeli lepo in da smo si napolnili baterije za nove izzive.    

24. TEDEN 

8. 2. 2016 do 12. 2. 2016 

Pretekli teden je bil za dan krajši zaradi slovenskega kulturnega praznika. V ponedeljek, 8. 
februarja, smo bili zato prosti. 

V torek, 9. februarja, pa so šolo preplavile maškare. Učenci predmetne stopnje so imeli tehniški dan 
z izdelovanjem plakatov o slovenskih ljudskih oziroma pokrajinskih maskah. Njihove izdelke in 
nagrajene maske smo si lahko ogledali v avli šole. 

V sredo, 10. decembra, so imeli učenci 4. a tehniški dan na temo elektrike. Na njem so učenci 
spoznali, kaj je elektrika, kje vse jo potrebujemo in od kod jo dobimo, sestavili pa so tudi električni 
krog. Tehniški dan z enako vsebino so imeli učenci 4. b v četrtek, 11. februarja. V sredo popoldan 
pa so bile še pogovorne ure za starše, ki so bile zaradi pustnega torka prestavljene. 

V četrtek, 11. februarja, so imeli osmošolci naravoslovni dan na temo kemijskih reakcij. Ta dan pa 
je na OŠ Dobova potekalo tudi polfinale državnega prvenstva v skokih z male prožne ponjave, na 
katerem si je ekipa naših fantov priskočila drugo mesto in se zato tudi uvrstila na finalno 
tekmovanje, ki bo 15. marca v Brežicah. Ekipo dečkov so sestavljali Maj Drolc, Jernej Hribar, Igor 
Džunov, Matic Škrjanec in Žiga Obradović. Na tekmovanju so kot posamezniki nastopili tudi učenci 
Aljaž Resnik, ki je zasedel 19. mesto, Barbara Kokalj, ki je prav tako zasedla 19. mesto in Nik 
Mujanović, ki je zasedel 10. mesto. Vsem iskrene čestitke. Ekipi fantov pa želimo veliko uspeha na 
državnem tekmovanju. 

V četrtek so se naši učenci udeležili tudi občinskega prvenstva v namiznem tenisu. O rezultatih 
bomo še poročali. 

V petek, 12. februarja, so imeli športni dan vsi učenci podružnice Mekinje, petošolci vseh podružnic 
in vsi četrtošolci. Učenci so lahko izbrali med smučanjem in zimskim pohodom. 

V petek pa so po vsej državi potekali tudi informativni dnevi za vpis na srednje šole in fakultete 
Učenci 8. in 9. razredov so zato obiskali srednje šole, na katere bi se radi vpisali. 

23. TEDEN 

1. 2. 2016 do 5. 2. 2016 

Za nami je prvi mesec novega leta. S ponedeljkom se je namreč začel že februar, ki je bil hkrati 
tudi prvi dan novega ocenjevalnega obdobja. Tudi v preteklem tednu se je poleg pouka marsikaj 
dogajalo. Poglejmo, kaj vse smo počeli. 

Neveljski in mekinjski četrtošolci so imeli v ponedeljek, 1. februarja, oziroma v torek, 2. februarja, 
tehniški dan na temo elektrike. V torek so se trije učenci udeležili državnega tekmovanja iz znanja 
zgodovine. O rezultatih bomo še poročali. V torek zvečer so se v večnamenskem prostoru matične 
šole srečali člani Sveta staršev. 

V tem tednu so imeli devetošolci zobozdravniški pregled v ZD Kamnik, sedmošolce pa je obiskala 
medicinska sestra, ki izvaja pouk vzgoja za zdravje. V torek je obiskala učence 7. a, v sredo, 3. 



februarja, pa učence 7. b in 7. c. V sredo je potekalo tudi šolsko tekmovanje iz fizike in 
naravoslovja z naslovom Kresnička. 

Petek, 5. februar, pa je bil v znamenju slovenskega kulturnega praznika. Na podružnicah in matični 
šoli so učenci in učiteljice pripravili kulturne prireditve. V Tunjicah so imeli prav v ta namen tudi 
kulturni dan. Na matični šoli je prireditev potekala v večnamenskem prostoru, in sicer za vse učence 
šole. Prireditev pa je bila izvedena trikrat, dve ponovitvi za učence predmetne stopnje in ena za 
razredno. Prireditev so oblikovali učenci z recitacijami, instrumentalisti in pevci obeh pevskih 
zborov, otroškega ter mladinskega. 

Za konec naj omenimo še to, da je v tem tednu na šoli potekal tudi vpis novih prvošolcev in da k 
nam prihaja še ena nova številčna generacija. 

22. TEDEN 

25. 1. 2016 do 29. 1. 2016 

V preteklem tednu je zaradi organizacije fleksibilnih predmetov začel veljati nov urnik za drugo 
ocenjevalno obdobje, čeprav se prvo ocenjevalno obdobje konča zadnji dan januarja. V tem tednu 
smo se učitelji srečali tudi na ocenjevalnih konferencah, in sicer v torek, 26. januarja 2016, učitelji 
predmetne stopnje, v sredo 27. januarja 2016, pa učitelji oddelkov podaljšanega bivanja ter učitelji 
razredne stopnje. 

V ponedeljek, 25. januarja, je potekalo področno tekmovanje iz odbojke za fante. Ekipa naših 
fantov je zmagala, zato so se uvrstili na državo tekmovanje. Čestitamo. 

Dekleta so se področnega tekmovanja udeležila v petek, 29. januarja 2016, zato bomo o rezultatih 
še poročali. 

Med tekmovanji naj omenimo še to, da so se štirje učenci v sredo, 27. januarja, udeležili tudi 
regijskega tekmovanja iz znanja angleščine. Na rezultate še čakamo. 

V petek, 29. januarja, so imeli osmošolci in devetošolci tehniški dan na temo poklicev. Glede na 
interese so bili učenci razdeljeni v skupine. Večina učencev si je šla ogledat izbrani poklic v 
določeno podjetje, nekaterim učencem pa so poklic prišli predstaviti kar na šolo. Med drugim so si 
lahko učenci ogledali poklic novinarja, igralca, mizarja, avtomehanika, računalničarja, 
vzgojiteljice, zdravnika in mnoge druge. Ko so z ogledi končali, so se vsi v šoli o videnem pogovorili 
in pripravili plakate. Čez dva tedna bodo imeli še informativne dneve za vpis na srednje šole, zato 
so v tem obdobju vse informacije s tega področja zelo dragocene. 

21. TEDEN 

18. 1. 2016 do 22. 1. 2016 

V preteklem tednu se je zvrstilo precej raznovrstnih dejavnosti, med njimi je izstopal predvsem 
naravoslovni tabor za drugošolce. Pa poglejmo po vrsti. 

V ponedeljek, 18. januarja 2016, je na šoli potekalo šolsko kemijsko tekmovanje za Preglovo 
priznanje. Rezultati sledijo. 

V torek, 19. januarja je v naši športni dvorani potekalo področno tekmovanje v odbojki. Poleg 
domačih ekip deklet in fantov smo gostili še ekipe iz OŠ Toma Brejca, OŠ Domžale, OŠ Preserje pri 
Radomljah, OŠ Simona Jenka, OŠ Preska, OŠ Dragomelj, OŠ Pirniče in OŠ Medvode. O rezultatih 
bomo še poročali. 

V torek in sredo so imeli osmošolci dve uri pouka na temo Skrb za zdravje z naslovom Medosebni 
odnosi. 

V sredo, 20. januarja 2016, so imeli prvošolci in tretješolci iz Tunjic tehniški dan, v okviru katerega 
so izdelali igre. 



Kot že omenjeno, so imeli drugošolci v tem tednu naravoslovni tabor, na katerem so raziskovali 
okolico Čateža. Tabor so namreč preživeli v domu Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu. 

Drugošolci podružničnih šol so tja odšli v ponedeljek in se vrnili v sredo, drugošolci matične šole pa 
so tja odšli v sredo in se vrnili v petek. Vsak dan so se s kratkim zapisom in fotografijami oglasili 
tudi na šolski spletni strani. 

Učenci s podružnic so zapisali tole: 

Ponedeljek: Po uri in pol prijetne vožnje smo srečno prispeli v dom Čebelica v Dolenjo vas pri 
Čatežu. Težke potovalke smo z medsebojno pomočjo odnesli v sobe. Hitro smo jih uredili in odšli na 
1. sestanek, kjer smo izvedeli vse, kar moramo vedeti, za prijetno bivanje. Po dobrem kosilu smo se 
razdelili v dve skupini in odšli v gozd. Tam smo se učili opazovati okolico s "sovjimi" očmi in si 
narediti bivak. Pred večerjo smo staršem na razglednice zapisali prve vtise, po večerji pa smo 
ustvarjali v gledališki delavnici. 

Torek: Včerajšnji večer smo zaključili z zanimivimi improvizacijskimi nastopi znanih pravljic, danes 
pa smo se zbudili v prelep sončen, a izredno mrzel dan. Dobro smo se ogreli, ko smo na pohodu 
spoznavali Zaplaške stezice. Malica pri romarski cerkvi nam je dala novih moči za nadaljevanje hoje 
po učni gozdni poti. Popoldan smo se urili v orientaciji okoli doma Čebelica. V bližnjem gozdu pa 
smo se čudili lepotam narave s pomočjo povečevalnih stekel. 
Kmalu se vidimo in vam povemo vse zanimivosti s prijetnega tabora. 

Drugošolci matične šole pa so zapisali tole: 

Iz Kamnika smo v Dolenjo vas prispeli po dobri uri vožnje. Osebje nas je zelo prijetno sprejelo. 
Nastanili smo se po sobah ter po kosilu že odšli gozdnim dogodivščinam naproti. Po večerji smo se 
ob igricah razvedrili ter prijetno utrujeni, z mislimi na domače, zaspali. 

V četrtek smo imeli vse dejavnosti v naravi. Hodili smo po gozdni učni poti, ki nam je pripravila 
veliko posebnosti in presenečenj. Naš cilj je bila cerkev sv. Vida na vrhu hriba. Popoldan smo se šli 
detektive s pomočjo zemljevida ter igrico z naslovom Začutimo naravo. Po večerji smo imeli Škratov 
ples. Polni vtisov smo zelo hitro zaspali. 

Za konec pa poročamo še o tem, da smo v tem tednu razpisali šolski literarno-fotografski natečaj. V 
letošnjem natečaju bodo učenci navdih za svoje ustvarjanje iskali v skrivnostih. Natečaj je 
namenjen vsem učencem od 1. do 9. razreda. Učenci 1. in 2. razreda lahko sodelujejo tudi z 
likovnimi deli. Z natečajem želimo učence spodbuditi h kreativnemu pisanju, razvijanju pisne 
zmožnosti in jezikovne ustvarjalnosti ter izražanju idej skozi fotografijo. 

20. TEDEN 

11. 1. 2016 do 15. 1. 2016 

Glavna aktivnost preteklega tedna se ni dogajala na šoli, ampak izven nje. Pa poglejmo po vrsti. 

Učenci 8. c so imeli v torek, 12. januarja, zdravniški pregled v ZD Kamnik. 

Za šestošolci pa je zanimiv in razburljiv teden v zimski šoli v naravi. V ponedeljek, 11. januarja, so 
se namreč polni pričakovanj odpeljali proti športnemu centru Cerkno. 74 šestošolcev je spremljalo 
10 šolskih strokovnih delavcev ter en zunanji sodelavec. Vsak dan so se s kratkim zapisom in 
fotografijami javili na šolski spletni strani, zato si lahko spodaj preberete njihove zapise in ogledate 
objavljene fotografije. 

Ponedeljek, 11. 1. 2016: Srečno smo prispeli v Cerkno. Smo se že namestili v hotelske sobe. Po 
kosilu gremo na plavanje. Nato delavnice, večerja, predavanje o varnosti na smučišču. Potem pa že 
priprava na nočni počitek v upanju, da bo vreme zjutraj ugodno za odhod na smučišče.  

http://www.csod.si/dom/cebelica
https://photos.google.com/share/AF1QipP57b2eykyykX4Ik7KN-SJVi4Cyx0n-9uer2ysL5TDGxz7J3mwRAcbqzy6STRMhIw?key=bFNUX1FMeVlJNzFJQlhoMkR4U2VGVncxajE3cmtn
https://photos.google.com/share/AF1QipP57b2eykyykX4Ik7KN-SJVi4Cyx0n-9uer2ysL5TDGxz7J3mwRAcbqzy6STRMhIw?key=bFNUX1FMeVlJNzFJQlhoMkR4U2VGVncxajE3cmtn


Torek, 12. 1. 2016: Ob zvokih harmonike smo vstali ob 7.00. Po zajtrku odšli na smučišče, kjer nas 
je pričakalo oblačno vreme, ki se je popoldan umaknilo soncu. Uspešno smo presmučali prvi dan, 
tudi tisti, ki so bili prvič na smučeh. Pred večerjo obiskali še muzej. Nato delavnice in bazen.   

Sreda, 13. 1. 2016: Bujenje in zajtrk kot običajno. V dolini megla, na smučišču sonce in toplo. Sneg 
odličen. Vsi smo še zdravi in celi. Naj tako ostane do konca .  Premalo snega za pripravo pogojev 
teka na smučeh tako, da ga v tem tednu verjetno ne bomo uspeli izvesti. Po večerji nas čaka še 
srečelov. 

Četrtek, 14. 1. 2016: Vreme nam gre še vedno na roko. Na smučišču delno oblačno, brez vetra. 
Učenci polno zaposleni z učenjem smučarskih elementov. Tudi tisti, ki so bili še pred nekaj dnevi 
začetniki, sedaj že samostojno in uspešno smučajo in pridno sledijo napotkom učiteljev. Čaka nas 
zaključni večer s plesom ter priprava na jutrišnji odhod domov. 

Petek, 15. 1. 2016: Zjutraj bomo pospravili sobe in našo opremo ter se tako poslovili od hotelskega 
bivanja. Na smučišču opravimo kratko tekmovanje. Iz smučišča se odpeljemo predvidoma ob 16.00. 
V Kamnik prispemo ob predvideni uri, okoli 17.30. 

19. TEDEN 

4. 1. 2016 do 8. 1. 2016 

V tednu, ki je za nami, nam je zimsko vzdušje končno pričaral tudi sneg. 

V torek, 5. januarja 2016, so imeli učenci 8. b sistematski pregled v ZD Kamnik, ekipa deklet se je 
udeležila področnega prvenstva v košarki, ekipa fantov pa občinskega tekmovanja v nogometu. O 
rezultatih bomo še poročali. 

Sreda, 6. januar, je bila v znamenju snežnih iger. Prvošolci matične šole in tunjiški prvošolci ter 
tretješolci so imeli športni dan z igrami na snegu. 

V četrtek, 7. januarja, so imeli učenci 6. a tehniški dan, v petek, 8. januarja, pa so imeli učenci 8. 
a preventivne delavnice na temo drog. 

Za konec pa lahko z veseljem poročamo še o uspehu naših dveh učencev. Blaž Sušnik 8. b in Lucija 
Jakopič Kovič 8. b sta prejela zlati priznanji na državnem tekmovanju iz angleščine. Čestitamo. 

18. TEDEN 

28. 12. 2015 do 1. 1. 2016 

Za nami je teden novoletnih počitnic. Ob koncu tedna pa smo vstopili v novo leto. Vsem želim, da 
nam novo leto prinese zdravje, srečo, mir, uspeh, energijo in moč, s katero bomo uspešno 
premagovali vse težave. Srečno 2016! 

17. TEDEN 

21. 12. 2015 do 25. 12. 2015 

Čeprav je imel zadnji delovni teden v tem letu samo tri delovne dni, ni bilo aktivnosti zaradi tega 
nič manj. Pa poglejmo, kaj vse smo počeli. 

V ponedeljek, 21. decembra 2015, so se ob 10. uri prvošolci matične šole srečali z učenci osnovne 
šole 27. julija. Udeležili so se njihove generalke ob novoletni prireditvi za starše. Ta dan so imeli 
učenci 9. a in 9. c dve uri pouka vzgoje za zdravje, mekinjski prvošolci pa naravoslovni dan. 

V torek, 22. decembra 2015, je v večnamenskem prostoru matične šole potekala kulturna prireditev 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Prireditev je bila izvedena v treh ponovitvah, in sicer prvo 
šolsko uro za učence 6. in 9. razreda ter 5. a, drugo uro za učence 7. in 8. razreda ter 5. b, tretjo 
uro pa za učence od prvega do četrtega razreda. Na prireditvi so sodelovali učenci z recitacijami in 

https://picasaweb.google.com/106312136549786075011/201512DanSamostojnostiInEnotnosti
https://picasaweb.google.com/106312136549786075011/201512DanSamostojnostiInEnotnosti


glasbenimi ter pevskimi nastopi. Z navdušenjem smo prisluhnili vsem pevcem, ki pojejo v zelo 
številčnem otroškem in mladinskem pevskem zboru. V šali lahko povemo tudi to, da imamo za vse 
pevce skoraj premalo praktikablov. V sklopu prireditve smo odprli tudi razstavo likovnih izdelkov, ki 
so jih narisali učenci pri likovnem krožku. Na slikah smo občudovali narisane glasbene inštrumente. 
Slike pa bodo dobile svoje mesto v glasbeni učilnici. 

Torkovo popoldansko dogajanje so zaznamovali še trije dogodki. Učenci izbirnega predmeta 
francoščina so odšli v Ljubljano, kjer so si ogledali film Marijina zgodba. Ob 17. uri je otroke 
zaposlenih obiskal Božiček in jih obdaril. Otroci so se z njim srečali v večnamenskem prostoru šole. 
Program so pripravili učenci dramskega krožka pod vodstvom učiteljice Ane Kotnik. Na podružnični 
šoli v Tunjicah pa so prav tako ob 17. uri pripravili novoletno prireditev za starše učencev. 

Zadnji dan pouka v tem letu pa je bil v sredo, 23. decembra 2015. Ta dan so imeli v Nevljah ob 11. 
uri kulturno prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter prihajajočih božično-novoletnih 
praznikih. Na prireditev so povabili starše in stare starše učencev. Na matični šoli pa je bilo ta dan 
vse v znamenju tradicionalnega šolskega plesnega tekmovanja za učence predmetne stopnje. Učenci 
so tako kot vsako leto tekmovali v štirih različnih plesih, ob koncu pa so najboljši prejeli tudi 
priznanja. Letošnje tekmovanje je bilo že triinštirideseto po vrsti. 

Omenimo še to, da v decembrskih dneh starejši učenci že nekaj let v okviru medgeneracijskega 
sodelovanja za učence razredne stopnje pripravijo posebno novoletno voščilo. Z učenci razredne 
stopnje se med urami športa igrajo, športajo, plešejo in veselijo. Seveda se jim na rajanju pridruži 
tudi Božiček. 

V četrtek, 24. decembra, je bil za učence prost dan, ki ga bodo nadomestili v naslednjem letu, in 
sicer v soboto, 21. maja 2016, ko bomo pripravili osrednješolsko prireditev. 

Do konca tedna sta sledila še dva praznična dneva, v petek smo praznovali božič, v soboto pa dan 
samostojnosti in enotnosti. 

Pred nam so novoletne počitnice. Vsem želim, da jih preživimo v miru, sreči in zadovoljstvu. 

16. TEDEN 

14.12. 2015 do 18. 12. 2015 

V tretjem tednu veselega decembra so se na šoli zgodile naslednje aktivnosti: 

V ponedeljek, 14. decembra 2015, so se naša dekleta udeležila občinskega tekmovanja v odbojki. O 
rezultatih bomo še poročali. 

V torek in sredo so imeli šestošolci eno uro pouka namenjenega vzgoji za zdravje, ki jo izvaja 
medicinska sestra ZD Kamnik. 

V sredo, 16. decembra, so imeli neveljski prvošolci tehniški dan z novoletno delavnico, na kateri so 
izdelali okraske in voščilnice. Prav tako delavnico so imeli v četrtek, 17. decembra, tudi učenci 3.b, 
v petek, 18. decembra, pa še učenci 3. a. 

Četrtek je bil dan, ko smo se učitelji v večnamenskem prostoru šole popoldan srečali z nekdanjimi 
sodelavci šole in z njimi v sproščenem vzdušju klepetali. Kasneje smo jih povabili še na božično-
novoletno prireditev z naslovom Zimsko veselje, ki je potekala v športni dvorani šole. Utrinke s 
prireditve si lahko ogledate tukaj. Po prireditvi se je druženje nadaljevalo ob prazničnem vzdušju. 
Na stojnicah smo lahko za izdelke, ki so jih z vso skrbnostjo in s prazničnim pričakovanjem v srcih 
pripravili naši učenci, darovali prostovoljne prispevke. 

V petek, 18. decembra, je potekalo občinsko tekmovanje v nogometu za starejše dečke, zvečer pa 
so učenci podružnične šole Vranja Peč pripravili božično-novoletno prireditev za starše in krajane 
Vranje Peči. 

15. TEDEN 

https://goo.gl/photos/6fTCvtiw4k1gyqkY6


7. 12. 2015 do 11. 12. 2015 

Pretekli teden je bil predvsem v znamenju aktivnosti na športnem področju, kulturnem in 
ustvarjalnem. 

Najprej poročamo, da so imeli učenci 8. a v torek, 8. decembra 2015, zdravniški pregled v ZD 
Kamnik, mekinjski četrtošolci pa so ta dan ustvarjali v okviru tehniškega dne. V torek je potekalo 
tudi občinsko prvenstvo v odbojki, na katerem so naši učenci prepričljivo zmagali. Tekmovali so 
učenci rojeni 2001 in mlajši, ki so odigrali štiri tekme: z OŠ Toma Brejca, OŠ Šmartno, OŠ Marije 
Vere in OŠ Stranje. Vse tekme so prepričljivo zmagali z rezultatom 2:0 in ponosno dvignili 
zmagovalni pokal. Za najboljšega igralca je bil izbran Nik Štebe. Z zmago pa so se uvrstili na 
področno tekmovanje. Čestitamo. 

V sredo, 9. decembra 2015, so imeli devetošolci naravoslovni dan z naslovom Organske spojine. Ta 
dan pa je bil tudi v znamenju tekmovanja iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. Popoldan 
je potekalo še področno prvenstvo v šahu. O rezultatih bomo še poročali. 

V četrtek, 10. decembra 2015, so svoje znanje merili tudi najboljši učenci s področja astronomija, 
in sicer na šolskem tekmovanju. 

V petek, 11. decembra 2015, so imeli učenci 8. a preventivno delavnico na temo droge, neveljski 
drugošolci si imeli tehniški dan z delavnico izdelovanja novoletnih okraskov, vsi učenci razrede 
stopnje in učenci podružnice Tunjice pa so imeli kulturni dan, v okviru katerega so si v Kulturnem 
domu Kamnik ogledali predstavo z naslovom Rose v cirkusu. 

V petek zvečer pa je bilo slovesno še v društvenem domu v Mekinjah, v katerem so krajani obnovili 
stanovanje. Na prireditvi ob prazniku Krajevne skupnosti so si ga krajani lahko ogledali. V programu 
so nastopili naši učenci tamkajšnje podružnice, učenci krožka Drug z drugim in učenci krožka Skoki z 
male prožne ponjave. Učenci so pripravili kulturni program, skupna točka s ponjavarji pa je bila 
akrobatsko obarvana, z atraktivnimi skoki na mali prožni ponjavi. 

Poročamo še o dveh dogodkih prejšnjega tedna. Prva novica je ta, da so na podružnici Nevlje, v 
četrtek, 3. decembra, popoldan pripravili novoletne delavnice za starše in učence. Na njih so 
izdelali novoletne okraske, s katerimi so okrasili šolo. 

Druga novica pa prihaja iz športnih logov. V torek, 1. decembra, je v naši športni dvorani potekalo 
občinsko prvenstvo v košarki. Na njem je ekipa fantov zasedla peto mesto, dekleta pa so bila 
uspešnejša in so se z zmago uvrstila na področno tekmovanje. Za zmago je bila ključna Anja Sedušak 
Kljakič, ki je bila najboljša igralka. Čestitamo. 

14. TEDEN 

30. 11. 2015 do 4. 12. 2015 

V preteklem tednu smo vstopili v zadnji, najbolj praznični mesec leta. Veseli december je na 
matični šoli med drugim zaznamovalo tudi slovesno prižiganje lučk na veliki novoletni jelki, in sicer 
v torek, 1. decembra. Naši učenci so ob jelki z ubranim petjem in igranjem na inštrumente 
edinstveno zaznamovali vstop v veseli mesec. 

Poleg prižiganja lučk pa se je v tem tednu zvrstilo precej dejavnosti. Pa pojdimo po vrsti. 

V ponedeljek, 30. novembra, so imeli devetošolci športni dan, na katerem so se igrali igre z žogo, 
razredi so med seboj tudi tekmovali in najboljše ekipe so prejele tudi priznanja. Mekinjski 
drugošolci pa so imeli ta dan tehniški dan. 

V torek, 1. decembra, so učenci dramskega krožka PŠ Mekinje, krožka Skoki z male prožne ponjave 
in krožka Drug z drugim nastopili v CIRIUSU. Naslov njihove dramsko-akrobatske točke je bil 
Izgubljena snežinka. Točka je bila akrobatsko obarvana, zajemala je atraktivne skoke na mali prožni 
ponjavi in parterju. V torek so vsi naši petošolci v okviru projekta Korak k sončku prav zaradi tega 
obiskali svoje vrstnike v CIRIUSU in sodelovali na njihovem športnem dnevu. Vmes pa so dogajanje 

https://goo.gl/photos/zieqNM7L1EhcSjxg9


popestrili učenci z omenjeno dramsko-akrobatsko točko. V torek je potekalo tudi občinsko prvenstvo 
v košarki. O rezultatih bomo še poročali. Popoldan pa so na PŠ Mekinje pripravili ustvarjalne 
delavnice za učence in starše. Poleg druženja so učenci pripravili tudi krajši kulturni program, 
menjavo rabljenih igrač in knjig ter druženje ob sadju in čaju. Z izdelki, ki so nastali na delavnici, 
pa so okrasili šolo in novoletno jeklo. V okviru tehniškega dne so novoletne okraske izdelovali tudi 
učenci 2. b. Za konec torkovega dogajanja poročamo še o tem, da je na šoli potekalo šolsko 
tekmovanje iz znanja zgodovine, učenci 9. c pa so ta dan imeli v okviru Vzgoje za zdravje dve uri 
pouka, ki ga je vodila medicinska sestra, ki izvaja program za kamniško občino. 

V sredo, 2. decembra, so imeli učenci 2. a športni dan s plesno delavnico. Enak športni dan so imeli 
v četrtek še učenci 2. b. 

V četrtek, 3. decembra, na Prešernov dan in Ta veseli dan kulture, ko so vse galerije in muzeji po 
naši državi za vse odprti brez plačila vstopnine, so vsi učenci PŠ Mekinje obiskali Maistrovo hišo in 
muzej Zaprice v Kamniku. Vsi učenci neveljske podružnice pa so si ta dan ogledali baletno 
predstavo. Prvošolci matične šole so imeli ta dan tehniški dan, v okviru katerega so pripravili 
novoletne okraske. V petek, 4. decembra, so bili novoletno ustvarjali še učenci 2. a. 

Ob koncu tega tedenskega zapisa pa še nekaj drobtinic oziroma krajših informacij. 

Z veseljem poročamo, da so naši učenci in učiteljica PŠ Vranja Peč sodelovali v radijski oddaji radia 
Slovenija z naslovom Prvi na obisku: Knjižnica prihaja! Oddaja je potekala v živo, in sicer v četrtek, 
26. novembra. Otroci so govorili o pomenu potujoče knjižnice. Posnetek si lahko poslušatetukaj. 

Prostovoljci Anine zvezdice so tudi letos aktivni. Ponovno zbirajo hrano z daljšim rokom uporabe, ki 
jo bodo razdelili družinam, ki to potrebujejo. Vsi lahko svoj prispevek odložimo v avli matične šole 
na mizo poleg dežurnih učencev. 

Za konec pa še tole: devetošolka Vita Vodnik je na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni 
bolezni dosegla srebrno priznanje. Tekmovanje je potekalo 21. novembra, na OŠ Toma Brejca. 
Čestitamo. 

13. TEDEN 

23. 11. 2015 do 27. 11. 2015 

Tudi v tem tednu se je poleg pouka dogajalo nekaj aktivnosti. 

V ponedeljek, 23. novembra 2015, so imeli šestošolci v športni dvorani športni dan, na katerem so 
tekmovali v igrah z žogo. 

V torek, 24. 11. 2015, so imeli sedmošolci kulturni dan z naslovom Verstva sveta. Učitelji zgodovine, 
geografije, likovne in glasbene umetnosti ter etike so jim pripravili zanimive delavnice. Ta dan pa 
so imeli učenci 6. c tudi zdravniški pregled v ZD Kamnik. 

V sredo, 25. 11. 2015, si imeli mekinjski tretješolci tehniški dan, prvošolci na matični šoli pa so 
imeli športni dan z delavnico plesa. 

V četrtek, 26. 11. 2015, so imeli tehniški dan prvošolci v Mekinjah. 

Za konec pa poročamo še o tem, da so v soboto, 28. 11. 2015, ob 18.00, na dobrodelnem koncertu v 
kamniški gimnaziji nastopili naši učenci, člani interesnih dejavnosti Mala prožna ponjava in Drug z 
drugim skupaj z dijakinjami GSŠRM, ki so tudi naše bivše učenke. Točka je bila seveda akrobatsko 
obarvana, zajemala je atraktivne skoke na mali prožni ponjavi. 

12. TEDEN 

16. 11. 2015 do 20. 11. 2015 

http://radioprvi.rtvslo.si/2015/11/prvi-na-obisku-18/


V preteklem tednu se je dogajalo precej dejavnosti, nekatere so bile športno, druge naravoslovno, 
tretje pa praznično obarvane. 

Dan z največ dejavnostmi, ki je bil hkrati tudi najbolj prazničen dan v tednu, je bil torek, 17. 11. 
2015, ko smo se s kratko kulturno prireditvijo spomnili rojstnega dne Frana Albrehta. V okviru 
mednarodnega meseca šolskih knjižnic smo v šolski knjižnici razpisali natečaj z naslovom Branje je 
zakon, v torek pa smo učencem podelili pohvale in nagrade za najboljše likovne, literarne in 
fotografske prispevke. K Albrehtovi rojstni hiši in doprsnemu kipu v predprostoru šole smo položili 
šopek. 

V torek je v športni dvorani potekal tudi športni dan za osmošolce – igre z žogo. Učenci so se med 
seboj pomerili v različnih igrah z žogo (košarka, hokej, met žoge na koš, vodenje žoge s palico za 
hokej). Razredi so med seboj tekmovali tudi v teku, štafeti in igri »knock out«. Tak športni dan so 
imeli v četrtek, 19. 11. 2015, še sedmošolci. 

V torek so imeli učenci 6. b zdravniški pregled v ZD Kamnik. 

Poročamo še o eni torkovi dejavnosti, ki je bila naravoslovno obarvana. Petošolci matične šole in 
podružnice Nevlje ter kombinirana oddelka četrtošolcev in petošolcev iz Tunjic ter z Vranje Peči so 
imeli naravoslovni dan v okviru katerega so si ogledali Zelence, Kranjsko Goro in Planico. 

V četrtek, 19. 11. 2015, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz angleščine za učence 9. razreda. O 
rezultatih bomo poročali. 

Tretji petek v novembru je dan slovenske hrane. Na ta dan v šolah učenci jejo tradicionalni 
slovenski zajtrk. Učencem ponudimo lokalno pridelano hrano, sestavine tradicionalnega zajtrka pa 
so: kruh, maslo, med, mleko in jabolko. 

V petek, 20. 11. 2015, smo zato vse ure pouka povezali v kulturni dan z naslovom Bonton. Z učenci 
smo spregovorili o bontonu, v treh delavnicah pa smo skupaj razmišljali o strpnosti, spoštovanju in 
odnosu učitelj-učenec in učenec-učitelj. Dan je bil sproščen, učenci so lepo sodelovali v delavnicah. 

11. TEDEN 

9. 11. 2015 do 13. 11. 2015 

Pretekli teden se je začel s pogovornimi urami za starše. V času pogovornih ur so imeli starši 
prvošolcev matične šole roditeljski sestanek na temo branja, ki ga je vodila knjižničarka Tadeja 
Česen Šink. Enak sestanek so imeli v četrtek, 12. 11., še starši tunjiških prvošolcev in drugošolcev. 

V torek, 10. novembra, so imeli mekinjski petošolci naravoslovni dan na temo gozd. Na ta dan so 
imeli zdravniški pregled v ZD Kamnik tretješolci iz Vranje Peči, Mekinj in Tunjic. Devetošolci pa so 
imeli dan zdravja. 

V sredo, 11. novembra, je nekaj učencev zadnjega triletja v okviru izbirnega predmeta obiskalo 
Arboretum. 

V četrtek, 12. novembra, so imeli osmošolci športni dan, in sicer pohod na Ratitovec. 

Za konec pa še dve prijetni sporočili. Učenci 8. razredov bodo v okviru projekta preko Rdečega križa 
zbirali igrače za otroke iz socialno ogroženih družin. Z zbiranjem so začeli v tem tednu, zaključili pa 
bodo 23. 11. 2015. Igrače zbirajo vsak dan od jutra in do konca pouka pri dežurnih učencih v avli. 
Igrače bodo zbirali tudi na podružničnih šolah. 

Na državno tekmovanje iz angleščine v 8. razredu sta se uvrstila dva naša učenca. Državno 
tekmovanje bo potekalo 23. 11. 2015 na OŠ Jožeta Moškriča v Ljubljani. Čestitamo. 

10. TEDEN 

2. 11. 2015 do 6. 11. 2015 
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Tudi v tem iztekajočem se tednu so se poleg pouka dogajale številne aktivnosti. 

V torek, 3. novembra 2015, so imeli neveljski tretješolci tehniški dan, v okviru katerega so izdelali 
vozilo. Oba oddelka kamniških prvošolcev pa sta imela ta dan naravoslovni dan z naslovom Gozd 
jeseni. 

V torek, 4. 11. 2015, so bili naši petošolci »zelo mobilni«. Učenci matične šole in vseh podružnic so 
se namreč pred šolo urili v vožnji z majhnimi avtomobili v okviru projekta Jumicar. To je program, 
ki otroke uči, kako se vesti v prometnem okolju, tako da so postavljeni v vlogo voznika in doživljajo 
dogodke, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem prometu. Naši petošolci so najprej poslušali 
predavanje na temo Otroci, udeleženci v prometu. Potem so se preizkusili še v vožnji z malimi 
avtomobili po posebnem prometnem poligonu. V vožnji z avtomobili so nadvse uživali, hkrati pa so 
se naučili, kako voziti avto. Spoznali so, da so kot udeleženci v prometu ogroženi. 

V četrtek, 5. 11.2015, so imeli vsi učenci podružnične šole Nevlje naravoslovni dan z obiskom 
Arboretuma, šestošolci pa so imeli v Kulturnem domu Kamnik kulturni dan z improvizacijskimi 
delavnicami. Namen delavnic je bil, učencem pokazati, kako se naučiti nastopanja, kako se 
sprostiti, kako premagati tremo in sramežljivost. Učenci so se veliko naučili in pridobljeno znanje 
tudi pokazali v praksi ob zaključku delavnic, ko so samozavestno nastopili na odru Kulturnega doma. 
Vrnili so se polni novih idej in navdušeni nad vsem, kar ponuja improvizacija.  

9.TEDEN 

26. 10. 2015 do 30. 10. 2015 

Prav hitro je minil teden jesenskih počitnic. Teden dni premora je dobro del tako učencem kot tudi 
učiteljem. Počitnice so se končale z dvema praznikoma, prvi je bil dan reformacije, drugi pa dan 
spomina na mrtve.  

Do naslednjih počitnic pa z novo energijo novim uspehom naproti. 

8. TEDEN 

19. 10. 2015 do 23. 10. 2015 

Tudi v tednu pred jesenskimi počitnicami se je poleg pouka dogajalo veliko aktivnosti. 

Učenci podružnic Tunjice in Vranja Peč so v ponedeljek, 19. oktobra 2015, kljub dežju obiskali 
Arboretum in se pod vodstvom učiteljic CŠOD naučili veliko novega o rastlinah in živalih. V 
preteklem tednu so naši tretješolci zaključili s plavalnim tečajem, v ponedeljek pa so imeli še 
preverjanje znanja. Prvi so svoje znanje v kranjskem olimpijskem bazenu pokazali neveljski in 
mekinjski tretješolci. 

V ponedeljek je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za osmošolce. Udeležilo se 
ga je 20 učencev. 

V torek, 20. oktobra, so v okviru naravoslovnega dne kamniški četrtošolci, oba oddelka, obiskali 
Arboretum. Prav tako v torek pa smo v okviru projekta Korak k sončku gostili Damjano Šmid in slepo 
dekle Zalo. Zala je zvedla 4 enourne delavnice za naše drugošolce. Predstavila je svojo slepoto, 
težave in prednosti, ki jih ima kot slepo dekle ter učencem predstavila tudi nekaj svojih 
pripomočkov. 

V sredo, 21. oktobra, je bilo na šoli šolsko Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije. Dopoldan pa 
smo izvedli tudi vajo evakuacije - zapustitev šolske stavbe. Vaja je zelo dobro uspela. Izvedli so jo 
tudi na podružnicah Tunjice in Vranja Peč. 

V četrtek, 22. oktobra, so svoje plavalno znanje v Kranju prikazali še kamniški tretješolci in trije 
učenci iz Vranje Peči. V Nevljah pa so ta dan izvedli vajo evakuacije. 



V petek, 23. oktobra, so imeli devetošolci pouk pripravljen v obliki medpredmetnega povezovanja 
na temo protestantizma. V Mekinjah pa so ta dan uspešno izvedli evakuacijsko vajo z vsemi učenci, 
učiteljicami, s specialno pedagoginjo in kuharico, pripravili so komemoracijo na vojaškem 
pokopališču v Mekinjah in obiskali grobove pokojnih učiteljic in bivšega učenca. Tudi na podružnici 
Nevlje so ob spominski plošči pripravili komemoracijo, na katero so povabili tudi starše in stare 
starše učencev. Poročamo lahko, da se je vabilu odzvalo precej dedkov in babic učencev, česar so 
bili tako učenci kot tudi učiteljice zelo veseli.    

7. TEDEN 

12. 10. 2015 do 16. 10. 2015 

V tem tednu so imeli tretješolci še drugi del plavalnega tečaja. Od ponedeljka do četrtka so imeli 
vsak dan dve uri pouka in dve uri plavanja, v prihodnjem tednu pa jih čaka še preverjanje, ki ga 
bodo opravili v kranjskem bazenu. 

Naša šola se je tudi letos pridružila državnemu projektu Rastem s knjigo, ki vsakemu sedmošolcu 
podari knjigo. V ta namen smo obiskali Knjižnico Franceta Balantiča, kjer so nam pripravili 
delavnico na temo mamutov, naučili smo se iskanja informacij po Cobiss-u in po literaturi. Ob koncu 
srečanja pa so učenci v dar prejeli knjigo pisatelja Damijana Šinigoja z naslovom Iskanje Eve. Učenci 
7. a so knjižnico obiskali v ponedeljek, 12. oktobra, učenci 7. c so bili v knjižnici v torek, 13. 
oktobra, v sredo, 14. oktobra, pa so tja odšli še učenci 7. b. 

V petek, 16. oktobra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. O 
rezultatih bomo poročali. 

6. TEDEN 

5.10. 2015 do 9. 10. 2015 

Dogodki preteklega tedna so bili vsebinsko v celoti povezani s praznovanjem Tedna otroka. Letošnji 
moto tedna je bil Nekaj ti moram povedati. V nadaljevanju bomo zato predstavili aktivnosti, ki smo 
jih izvedli na naši šoli. 

TEDEN OTROKA MED PRVOŠOLCI 

PŠ TUNJICE: V Tunjicah so imeli prvošolci v tednu otroka, natančneje v petek, 9. oktobra 2015, 
naravoslovni dan z naslovom Sadni dan, na katerem so spoznavali in okušali številne sadeže ter 
pripravili zdrav obrok. V sredo, 7. oktobra, so imeli tematski dan Korak k sončku. Razvajali so se 
tudi s svojimi najljubšimi igračami. 

PŠ NEVLJE: Rdeča nit preteklega tedna v Nevljah je bila pravljica Obuti maček. Učenci so v okviru 
projekta Korak k sončku spoznavali drugačnost in razvijali strpnost do drugačnosti tako, da so izvedli 
naslednje dejavnosti: pravljica na temo drugačnosti, izkusiti drugačnost na lastni koži (malicali so z 
zaprtimi očmi, risali z nogami, poskusili premagati preproste ovire gibalno ovirani, npr. brez ene 
noge, s povito roko, slepa pot). Eno uro so namenili igranju družabnih iger. K likovnemu ustvarjanju 
so povabili stare starše in z njimi izdelali punčke iz cunj. Sošolcem pa so predstavili svoje najljubše 
igrače in se z njimi igrali. 

PŠ MEKINJE. Vsak dan v tednu so eno uro posvetili sebi. Med drugim so izbirali najljubšo knjigo, 
najljubšo igračo, najljubšo risanko, se pogovarjali in v šolo pripeljali hišne ljubljenčke, imeli 
delavnice ob tehniškem dnevu, prvič obiskali knjižnico in poslušali pravljico, povabili medse dedke 
in babice, ki so jim pokazali stare igre. 

MATIČNA ŠOLA, 1.A in 1.B. Pretekli teden je njihov pouk potekal malo drugače. Tekom tedna so se 
zvrstile naslednje dejavnosti: prvi obisk šolske knjižnice, tehniški dan - izdelava igrače, projekt - 
Korak k sončku, obisk Gasilskega doma Kamnik, obisk računalniške učilnice, izbor in predstavitev 
moje najljubše knjige in moje najljubše igrače. 

TEDEN OTROKA MED DRUGOŠOLCI 



Drugošolci so se v preteklem tednu vsak dan igrali eno socialno igro z namenom pridobivanja 
socialnih veščin in tako krepili medsebojne odnose. Vsako igro so tudi analizirali. 

RAZSTAVA V ŠOLI IDEJ 

Učenci 3. a, 4. a, 4. b in 3. r iz Nevelj, so pripravili otroško likovno razstavo. Izdelke so razstavili v 
Šoli idej. Slovesno odprtje razstave s kratkim kulturnim programom je bilo v četrtek, 8. oktobra 
2015. Na odprtje so nas povabili z naslednjim vabilom: … z besedo, nasmehom, objemom, 
pogledom, stiskom roke, poljubom, petjem, plesom … 

RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH DEL tretješolcev in četrtošolcev OŠ Frana Albrehta in podružnice 
Nevlje 

OTVORITEV: 8. 10. 2015 OB 18.00 URI 

RAZSTAVA BO NA OGLED od 8. 10. do 5. 11. 2015 v ponedeljek, sredo in petek od 9.00 – 12.00 ter v 
torek in četrtek od 17.00 – 19.00. 

TEDEN OTROKA NA VRANJI PEČI 

Tudi na Vranji Peči so imeli v tednu otroka nekaj dodatnih dejavnosti, s katerimi so popestrili pouk. 
Imeli so delavnico oblikovanja iz gline, pekli so piškote in kostanj. V okviru razredne ure pa so se 
pogovarjali o komunikaciji med vrstniki. 

LITERARNI IZZIV: NEKAJ TI MORAM POVEDATI … 

V okviru predmeta slovenščina so učenci od 6. do 8. razreda na temo tedna otroka pisali prozo in 
poezijo. Sporočila mladostnikov so razstavili na hodnikih matične šole. 

RAZSTAVA MISLI DEVETOŠOLCEV: VRSTNIKOM/ODRASLIM BI RAD POVEDAL … 

V okviru dneva dejavnosti so fantje in dekleta zapisali sporočila vrstnikom in odraslim. Tako kot 
misli ostalih učencev predmetne stopnje, so tudi misli devetošolcev razstavili po hodnikih naše šole. 

SESTANEK ŠOLSKEGA PARLAMENTA 

Prvič v letošnjem šolskem letu so se v četrtek, 8. oktobra 2015, sestali tudi predstavniki šolskega 
parlamenta. Srečanje je bilo namenjeno načrtovanju dela v letošnjem šolskem letu. 

SEJEM SREDNJIH ŠOL 

V ponedeljek, 5. oktobra 2015, je o okviru Sejma srednjih šol svoje programe predstavilo petnajst 
srednjih šol. Dogodek je potekal od 17. do 19. ure na hodnikih šole. Nanj so bili povabljeni učenci 8. 
in 9. razreda ter njihovi starši. Med drugim smo si lahko ogledali predstavitev Biotehniškega 
izobraževalnega centra Naklo, Gimnazije Šiška, Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, 
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Škofijske klasične gimnazije, Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Ljubljana in drugih. 

SODELOVANJE NA PRAZNOVANJU OB DNEVU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

Učenci 9. razreda so bili deležni delavnice o duševnem zdravju, zato sta se svetovalna delavka in 
učenka devetošolka v torek, 6. oktobra 2015, udeležili praznovanja na Centru za socialno delo 
Kamnik. Učenka je tam prebrala svoje razmišljanje o duševnem zdravju. Mnogi obiskovalci 
prireditve so njeno razmišljanje zelo pohvalili. 

TUDI V TEDNU OTROKA BOMO EKO 

V tednu otroka, natančneje, v četrtek, 8. in v petek, 9. oktobra, smo skupaj z eko predstavniki 
organizirali prvi korak menjave namiznih iger. Učenci od 1. do 6. razreda so v šolo prinesli namizne 
igre, ki so se jih naveličali, so pa še vedno uporabne in bi lahko krajšale čas njihovim vrstnikom. Eko 
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predstavniki so pomagali zbirati igre, otroci pa so dobili žetončke (1 igra = 1 žeton), s katerimi bodo 
'kupili' namizne igre drugih učencev. Menjavo bomo namreč organizirali novembra. S tem dejanjem 
bomo učence posredno učili tudi, kako s skrbjo za igre skrbeti za okolje na nekoliko drugačen način. 

Poleg opisanega dogajanja v okviru Tedna otroka pa lahko zapišemo še dve novici. Prva je ta, da je 
na šoli v četrtek, 8. oktobra, potekalo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, druga novica 
pa je povezana z že izvedenim šolskim tekmovanjem iz logike. S ponosom namreč sporočamo, da se 
je na državno tekmovanje uvrstilo 5 sedmošolcev, 2 osmošolca in 9 devetošolcev. Iskrene čestitke in 
čim več uspeha na državnem tekmovanju. 

Za konec pa še ena športna novica: Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik je v soboto, 10. 
oktobra 2015, organiziral že 7. Veronikin tek, na katerega se je v sklopu naše šole prijavilo 85 
učencev od 1. do 9. razreda, s podružnic in matične šole. Med najmlajšimi učenci je tretje mesto 
zasedel Črtomir Zbičajnik, med najboljših 30 se je uvrstilo še 10 naših učencev. Med najmlajšimi 
učenkami je drugo mesto zasedla Karolina Zbičajnik, do 30 mesta pa se je uvrstilo še 12 naših 
učenk. Med mlajšimi učenci je tretje mesto zasedel Izak Poljanšek, med mlajšimi učenkami pa 
pravtako tretje mesto Tara Mandič. Med starejšimi učenci je bil drugi Jan Škrjanc, med starejšimi 
učenkami pa je Jona Poljanšek pritekla na tretje mesto. Iskrene čestitke vsem. 

5. TEDEN 

28. 9. 2015 do 2. 10. 2015 

Tudi v zapisu dogodkov preteklega tedna lahko pišemo o aktivnostih, ki so se dogajale ob pouku. 

Za tretješolce je bil pretekli teden v znamenju plavalnega tečaja. Od ponedeljka, 28. septembra, 
do četrtka, 1. oktobra, so imeli na dan po dve uri plavanja in dve uri pouka. Tečaj so obiskovali 
kamniški, mekinjski in neveljski tretješolci. Tretješolci iz Tunjic so ga obiskovali že lani zaradi 
kombinacije oddelka z drugošolci. Prav zaradi kombinacije oddelka so letos tečaj obiskovali še 
vranjepeška drugošolka in dva tretješolca. To je bil prvi del tečaja, z drugim delom bodo 
nadaljevali čez 14 dni. 

V torek, 29. septembra, so imeli učenci 6. a zdravniški pregled v ZD Kamnik, kamniški petošolci pa 
so lepo vreme tega dne izkoristili za jesenski pohod. 

V četrtek, 1. oktobra so imeli devetošolci ekskurzijo na Kras, v petek, 2. oktobra, pa so si ogledali 
Narodno galerijo v Ljubljani. Prav tako v petek so imeli športni dan šestošolci. V okviru pohoda v 
sredogorje so šli na Kranjsko reber. 

Za konec pa poročamo še o projektu Korak k sončku. V preteklih dveh tednih je socialna 
pedagoginja Sanja Klemenc izvajala dveurne delavnice na temo drugačnosti za vse tretješolce naše 
šole. 

4. TEDEN 

21. 9. 2015 do 25. 9. 2015 

Tudi v tednu, ki je za nami, se je poleg pouka dogajalo marsikaj. 

V ponedeljek, 21. septembra 2015, so imeli naravoslovni dan učenci kombiniranega oddelka 2. in 3. 
razreda iz Tunjic. 

Neveljski tretješolci so imeli v torek, 22. septembra 2015, zdravniški pregled v Zdravstvenem domu 
Kamnik. Mekinjski drugošolci so imeli ta dan naravoslovni dan. 

V sredo, 23. 9. 2015, je v Črnučah potekal polfinalni turnir v odbojki na mivki za starejše učence. 
Ekipo naše šole so sestavljali: Nik Štebe, Matija Jerič, Gašper Rode in Jan Škrjanc. Osvojili so 
nehvaležno 4. mesto in se žal niso uvrstili v finale državnega prvenstva. Vseeno čestitamo. 

V sredo so imeli devetošolci naravoslovni dan na temo odraščanja. 
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V četrtek, 24. septembra 2015, so sedmošolci na ekskurziji spoznavali primorsko. Ta dan pa je po 
koncu pouka na šoli potekalo tudi šolsko tekmovanje iz logike. 

Ker je 26. september evropski dan jezikov, so imeli učenci 9. razreda v petek, 25. septembra 2015, 
kulturni dan z naslovom Dan jezikov. Spoznavali so dežele in osnove petih tujih jezikov: nemščine, 
francoščine, albanščine, ruščine in portugalščine. Učne ure so pripravili učenci skupaj s svojimi 
mentorji. 

3. TEDEN 

14. 9. 2015 do 18. 9. 2015 

Pretekli teden so se naši petošolci dodobra naužili morskega zraka. Užili so še zadnje tople, sončne 
dni v Savudriji v šoli v naravi. Vsak dan so se na kratko javili in na spletni strani šole objavili nekaj 
fotografij in kratek zapis dogajanja, ki ga lahko preberete tukaj. 

V torek, 15. septembra, so imeli učenci 3. b zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Kamnik. 

Preostale dni do konca tedna, ki je bil precej topel za ta letni čas, pa so učenci in učitelji izkoristili 
za jesenske pohode. V sredo, 16. septembra, so na pohod do Nevelj odšli prvošolci matične šole, ki 
so se srečali s svojimi vrstniki na podružnični šoli. V četrtek 17. septembra, so imeli jesenski pohod 
tretješolci in četrtošolci matične šole, v petek pa so šli učenci podružnice Tunjice na pohod po 
Tunjicah in na vadbeni poligon v Naravnem zdravilnem gaju. 

2. TEDEN 

7. 9. 2015 do 11. 9. 2015 

V tem tedenskem pregledu dogodkov že lahko poročamo o dogajanju na dnevih dejavnosti. V tem 
tednu so imeli nekateri učenci namreč že športni in tehniški dan. 

Najprej poročamo o zdravniškem pregledu, ki so ga imeli učenci 3. a v torek, 8. septembra 2015. 

Prvi športni dan v tem šolskem letu so imeli učenci iz Mekinj, in sicer v sredo, 9. septembra 2015, ko 
so učenci od 1. do 4. razreda mekinjske podružnične šole odšli na pohod. V četrtek, 10. septembra 
2015, so neveljski petošolci preizkušali svoje znanje vožnje s kolesom na kolesarskem poligonu. 
Največ dejavnosti v enem dnevu pa se je dogajalo v petek, 11. septembra 2015. Ta dan so imeli 
sedmošolci športni dan s pohodom na planino Koren, vsi učenci neveljske podružnice so odšli 
na jesenski pohod, učenci 6. c oddelka pa so v okviru tehniškega dne poskrbeli za odvoz starega 
papirja. 

1. TEDEN 

31. 8. 2015 do 4. 9. 2015 

Počitniška sproščenost se je končala in začelo se je novo šolsko leto 2015/2016. V torek, 1. 
septembra 2015, so učenci zopet sedli v šolske klopi. Veselje ob srečanju s starimi sošolci je bilo 
veliko. Učenci od 2. razreda dalje so kar takoj začeli s poukom. V knjižnici so si učenci že prvi dan 
izposodili učbenike, razen prvošolčki, ki so se ta dan šele spoznavali. V sproščenem vzdušju so se 
namreč najprej srečali z novimi učiteljicami, potem pa so uživali še v športni dvorani, kjer so zanje 
tako kot vsako leto pripravili zanimiv program. 

Vsi smo se torej hitro zopet navadili na ustaljen šolski ritem, saj je prvi šolski teden prav hitro 
minil. Ob začetku novega šolskega leta zato vsem, učencem in učiteljem, želim uspešen začetek, 
vznemirljivo nadaljevanje in čim manj stresen zaključek šolskega leta 2015/2016.   
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