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SPOŠTOVANI STARŠI, UČENKE IN UČENCI, KOLEGICE IN KOLEGI! 
 

V četrtem letniku Almanaha vam želimo predstaviti nekatere vsebine, ki so zaznamovale šolsko leto 
2008/09, naše učenke in učence pri ustvarjalnih dejavnostih in naše druge dosežke.  
 
Na začetku šolskega leta sem zapisal, da je vsak otrok svet zase, da sodelovanje med učitelji in starši 
mnogo prispeva k njegovemu uspehu, zagotavlja pa tudi manj vzgojnih težav. 
 
Napisal sem, da se moramo veliko pogovarjati o otrocih in z otroki, doseči pa tudi, da se bodo otroci 
pogovarjali z nami. 
 
Šola je kraj, kjer sodelovanje igra ključno vlogo. Sodelovanje pomeni, da vsak od vpletenih ohrani svojo 
integriteto in hkrati spoštuje integriteto drugih. 
 
Ob koncu šolskega leta se iskreno zahvaljujem delavcem šole za odlično opravljeno delo, vsem staršem 
za sodelovanje z učitelji, učencem za dosežene uspehe. Med počitnicami vam želim veliko veselja in 
radosti. 
 

          Rafko Lah, ravnatelj 

BESEDA UREDNICE 
 
Spet je leto naokoli in v Almanah smo strnili nekaj poudarkov šolskega leta, ki je za nami. Preteklo 
šolsko leto je zaznamovalo predvsem načrtovanje gradnje nove osnovne šole Frana Albrehta, ki nas 
povezuje s prihodnostjo. Na naslovnici si zato lahko ogledate šolo skozi oči učencev, na zadnji platnici 
pa za pokušino novo šolsko zgradbo, ki so jo načrtovali v Arhitekturnem ateljeju Hočevar.  
 
Poleg gradnje nove šolske stavbe, ki se je vsi veselimo, pa je letošnji glavni dogodek, na katerega smo 
vsi ponosni, izid zbornika ob 150 letnici šolstva v Tunjicah in seveda prireditev v ta namen, ki se je 
zgodila nekaj dni pred izidom tega Almanaha. Prvo mesto v Almanahu smo zato letos namenili vsem 
podružnicam in njihovim prispevkom. V nadaljevanju pa sledijo prispevki oddelkov matične šole.  
 
Šolsko leto zaznamovalo kar nekaj projektov, naj omenim pripravo vzgojnega načrta, projekt Mreža 
učečih se šol, v katerem smo se posvetili ugotavljanju klime na naši šoli, mesec uporabe IKT gradiv, 
projekt Nevi – ob 70 letnici odkritja mamutovega okostja v Nevljah. Učitelji smo sodelovali v mnogih 
delovnih skupinah, med katerimi bi izpostavila delovno skupino za domače naloge in delovno skupino 
za nadarjene učence. Koordinatorji omenjenih projektov in vodje delovnih skupin so napisali poročila 
o delovanju, ki jih priporočam v branje. 
 
Ponosni smo tudi na vse dosežke naših učencev in učenk na področju znanja in športnih disciplinah. 
Spet se namreč lahko pohvalimo s kar nekaj državnimi prvaki in prejemniki zlatih priznanj na državnih 
tekmovanjih v znanju.  
 
Skratka, bogato šolsko leto je za nami, vsaj delček smo ga poskusili predstaviti v Almanahu, zato vas 
vabimo, da ga skupaj z vašimi otroki preberete. V imenu delovne skupine za pripravo Almanaha vam 
želim mirne, lepe in navihane počitnice. 
 

Tadeja Šink    
 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2008-09 
 

 4 

PODRUŽNIČNA ŠOLA TUNJICE, 150 LET ŠOLSTVA V TUNJICAH 
 

Šola enorazrednica v Tunjicah je bila ustanovljena že leta 1859 in se je nahajala v stari cerkveni hiši – 
mežnariji, ki je imela samo eno učno sobo. Prvi učitelj je bil Julij Škoflek in je moral biti obenem tudi 
cerkovnik in organist. Pouk je potekal dve uri dopoldne in dve uri popoldne. Obstajala sta samo 1. in 2. 
razred, ob četrtkih pa je bila še "ponavljalna" šola za otroke, ki so uspešno končali oba razreda in so snov 
še ponavljali in utrjevali. 
Učitelji so stanovali v slabem podstrešnem stanovanju v mežnariji. Zaradi neprimernega šolskega prostora 
so občani razmišljali o zidavi nove šole že leta 1903. Ker pa Občina Tunjice ni imela dovolj denarja za 
izgradnjo šole, so se dogovorili, da bodo varčevali v ta namen in z gradnjo pričeli leta 1917. Vsi načrti pa so 
propadli, ker se je leta 1914 začela 1. svetovna vojna. Med vojno ni bilo pouka po več mesecev. Po vojni so 
obnovili prostor v mežnariji, povečali so okna in poglobili sobo za višino treh stopnic, da je imela 3 metre 
predpisane višine. V šolskem letu 1925/26 je bila šola razširjena v dvorazrednico z dvema učiteljema, pouk 
pa je moral potekati v izmenah. Leta 1933 so končno povečali šolo; dozidali so še eno učilnico, bila je lesena 
in nato ometana. Leta 1938 je šola postala trorazrednica s tremi učitelji. Aprila 1941 so Nemci zasedli naše 
kraje, zato do konca vojne leta 1945 ni bilo rednega pouka. Občasno so poučevali nemški učitelji, ki jih 
otroci seveda niso razumeli, zato so pri pouku le peli, telovadili in podobno. Po drugi svetovni vojni je bila 
šola spet dvorazrednica, ker se je število otrok zmanjšalo. Do leta 1954 so učitelji v Tunjicah poučevali 
otroke od 1. do 4. razreda, od tega leta naprej pa do leta 1966 pa vse razrede od 1. do 8., le da so nekateri 
učenci na višji stopnji hodili v 1. osnovno šolo v Kamnik. Leta 1963 so krajani začeli z gradnjo nove šole v 
središču vasi. Pouk v njej se je začel leta 1966 in je potekal le od 1. do 4. razreda. Prva učitelja sta bila Alojz 
Goršič in Štefan Luštrek. OŠ Tunjice je postala podružnica OŠ Frana Albrehta. V novi tunjiški šoli pouk že 43 
let poteka v kombiniranih oddelkih od 1. do 4. razreda, z uvedbo devetletke pa do 5. razreda. Učenci 
predmetne stopnje (od 6. do 9. razreda) se vozijo na centralno šolo v Kamnik. 
V tem šolskem letu je na naši šoli 31 učencev in so razdeljeni v tri oddelke: 1. razred, 2. in 3. razred, 4. in 5. 
razred. Imamo tudi jutranje varstvo in 2 oddelka podaljšanega bivanja.  
V šoli smo naredili in doživeli veliko zanimivega in pomembnega. Ponosni smo na visok jubilej šolstva v 
Tunjicah, kar smo s prehojeno potjo in tudi zadnjo prireditvijo tudi dokazali. 

Jelka Vrhovnik, vodja podružnične šole Tunjice 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 

VSAKO LETO SE SKUPAJ Z IVANOM NOGRAŠKOM 
ODPRAVIMO NA POTEP PO TUNJICAH. SKUPAJ 
ODKRIVAMO LEPOTE NARAVE IN SE V PRIPOVEDIH 
GOSPODA IVANA ODPRAVIMO V PRETEKLOST. 

NA KONCU PA NAS ČAKA 
PRESENEČENJE – ZAKLAD. 

POTEP PO 

TUNJICAH 
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BILI SMO V MOSTAH PRI KOMENDI, V 
ZAVODU INCE. NAJBOLJ NAM JE BILO VŠEČ 
V GLASBENI SOBI, SAJ SO NAM VAROVANCI 
ZAIGRALI NA GLASBILA. IGRATI JIH JE 
NAUČIL PRIMOŽ KOSEC. BILO NAM JE ZELO 
VŠEČ. 

KU KU  IZ GOZDA ODMEVA  
NE SAMO IZ GOZDA, AMPAK TUDI PIŠČAL 
IGRATI PESEM ZNA. 
 

TAM SREDI VASI ENA ŠOLA  
STOJI, ODPRLA JE VRATA  
TER ZAPELA IN ZAPLESALA  
JE RADA. ZAIGRALA IN  
POSTALA PLESNA JE 
TRATA. 

PRVOŠOLCE JE OBISKAL IN NAGRADIL POLICIST, KER 
PRIDNO PRIPENJAMO PASOVE SVOJE. 

 

DRUGOŠOLCI NA 
OBISKU V 
PRELEPI VASI 
TUNJICE 
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USTVARJAMO PRI POUKU IN PO POUKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

ZAJEC 
ZAJČEK TEČE ČEZ POLJANO, 
HITRO, HITRO V LJUBLJANO. 
ŠEL JE V LJUBLJANO, 
KUPIL SLADOLED 
IN POJEDEL ŠE KORNET.                   

NAJLEPŠE PA JE VEDNO NA VRTU ZA ŠOLO                   
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PODRUŽNIČNA ŠOLA VRANJA PEČ 
 

Vranja Peč je vas sredi gozdov, 662 metrov visoko nad morjem. V njej je šola, ki jo obiskujejo tudi učenci iz 
drugih krajev, to so Zgornje in Spodnje Palovče, Trebelno ter Velika Lašna.  
Prebivalci teh krajev so tesno povezani s šolo, saj je poleg vzgojnega in izobraževalnega pomena središče 
vseh njihovih kulturnih dogajanj. Ob pomembnih državnih in drugih prazničnih dneh učenci s prireditvami 
privabijo krajane k praznovanju in s tem obogatijo ter dvignejo domoljubno zavest ljudem, željnim kulturne 
sprostitve po napornih delovnih dnevih. Krajani z veseljem spremljajo uspešno šolsko delo, ker vedo, da 
bodo njihovi otroci imeli odprto pot v svet le, če bodo lahko svoje znanje gradili na trdnih temeljih osnovne 
izobrazbe. 
Dobra stran življenja na vasi je, da se otroci že zgodaj srečajo s kmečkim delom, navadijo se opravil, ki so 
mestnim otrokom tuja.  Skoraj vsi prihajajo iz kmečkih družin, zato morajo pomagati pri delu na polju in v 
hlevu. 
Zaradi odhoda ljudi desetletja nazaj v mesta so se vasi praznile in bilo je vsako leto manj otrok. Pred drugo 
svetovno vojno je bilo v kombiniranem razredu tudi do trideset učencev in celo več. Nihče od njih ni 
nadaljeval šolanja, vsi so ostali na deželi, kjer so se ukvarjali s kmetovanjem. Radi so imeli svoj svet kljub 
revščini. Še danes se marsikdo, ki je ostal na vasi, ne želi v mesto. 
Posledice pomanjkanja učencev v vaških šolah so občutne in žalostne obenem. Kako siromašno bi bilo 
življenje na vasi brez šolske mladine!  
Na Vranji Peči poučujeta dve učiteljici, in sicer v kombinaciji 1., 2. in 3. razred ter  4. in 5. razred. Učenci so 
prizadevni in radi prihajajo k pouku. Ker jih je malo, se z njimi lahko učiteljici ukvarjata individualno, delo 
otežuje le kombinacija, ki pa jo z malo iznajdljivosti in izkušnjami ni težko preseči. 
 

Maja Jesenik Štefin, vodja podružnične šole Vranja Peč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŽIVAHEN PRAZNIČNI UTRIP NA PODRUŽNIČNI OŠ VRANJA PEČ  
 
Čeprav podružnično šolo Frana Albrehta Vranja Peč obiskujemo šestletni in največ desetletni otroci, imamo za praznike in 
druge priložnosti svečane prireditve, s katerimi razveselimo svoje starše pa tudi druge krajane, ki se jih vedno z veseljem 
udeležijo.  
Ker radi nastopamo, se vestno pripravimo na vsako prireditev, zato se želimo predstaviti širšemu občinstvu. Za letošnji 
materinski dan, 25. marec, smo z igrico, ki jo je za nas napisala Sara Lužovec, študentka novinarstva; naučila nas je tudi 
vloge, napisane za vsakega učenca posebej. Tako smo 27. marca 2009 nastopili v Domu starejših občanov v Kamniku, 1. 
aprila v CIRIUS–u, istega dne pa so nas na šoli na Vranji Peči obiskali gojenci VDC Sožitje, ki so z navdušenjem sledili 
našemu nastopu. 
O nastopu ob materinskem dnevu za Kamniški občan vranjepeški učenci  pošiljamo kratek zapis. 
 
Anja Štukelj, 2. razred: 
Ob materinskem dnevu smo nastopali za vaščane, potem za starše, potem za starejše meščane in na koncu še za učence v 
CIRIUS-u in za zaposlene in gojence v VDC. V igri sem imela vlogo stare direktorice, zato so se mi vsi smejali. 
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Zvonko Mlinar, 2. razred: 
Za materinski dan smo učenci z OŠ Vranja Peč zaigrali igrico. Igrica je bila namenjena vsem mamicam, mamam, babicam, 
vsem ženskam in tudi našim očetom. Saj so v mesecu marcu praznovale svoj praznik. Na koncu smo jih pogostili z dobrotami, 
ki so jih spekle naše mamice. 
 
Aljaž Kvas, 3. razred: 
Otroci smo za materinski dan pripravili prav posebno igro. Igro je napisala Sara Lužovec. Napisana je bila posebej za vsakega 
učenca. Voditelj predstave je bil Jan, ki je napovedal celo vrsto govorcev: Domen je bil minister, Nejc je imel vlogo doktorja, 
Anja magistre, jaz sem bil pa lepi Borči. Nastopala sta tudi dramska skupina z imenom Srednja žalost in pevski zbor Posluh. 
 
Katja Šuštar, 3. razred: 
Po domovih krajanov smo razdelili vabila za ogled naše igrice. Svojim mamam smo pomagali speči slastne dobrote, da je bil 
praznik bolj slovesen. Prišlo je veliko mamic in očkov. Lepo je bilo videti naše mame in tudi babice, ki so se razveselile našega 
nastopa in pogostitve. Čez nekaj dni so nas povabili v Dom starejših občanov, kjer je naš nastop lepo uspel. Nastopali smo 
tudi v CIRIUS-u. Sara je rekla, da smo bili dobri. 
 
Nejc Erdani, 3.razred: 
Naš pevski zbor Posluh je zapel nekaj pesmic, ki so omenjale mamo. Igralska skupina Srednja žalost pa je uprizorila nekaj 
skečev. Mame so bile zelo vesele, nagradile so nas s ploskanjem. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vranja Peč še preskenirat in  
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PODRUŽNIČNA ŠOLA MEKINJE 
 
Mekinjska šola je bila ustanovljena z odlokom deželnega šolskega sveta z dne 23.3.1907 št. 1200, otvorili 
pa so jo 7. oktobra 1908. Največ zaslug za ustanovitev šole je imel tedanji župnik France Rihar. Vanjo so se 
vpisali otroci iz Mekinj, Jeranovega, Zduše, Podjelš, Godiča, Kršiča, Brezij in Vodic. Zasilne šolske prostore 
so najeli v hiši, ki je bila last Franca Plevela, po domače Katreža, v Mekinjah št. 31. V šolo je hodilo približno 
120 otrok. Vaščani so začeli s pripravami za gradnjo nove šolske stavbe. O mestu postavitve je bilo precej 
pomislekov, končno so se sporazumeli za Jeranovo. Spomladi 1911 so začeli z zidanjem, 15. septembra 1912  
pa je bila šola slovesno odprta. V tem letu je št. šolarjev naraslo na 140, zato je bila šola razširjena v 
dvorazrednico. V začetku prve svetovne vojne so šolo spremenili v vojašnico, leta 1915 pa v vojaško 
bolnišnico. Otroci so k pouku hodili v župnišče. Leta 1924 je bila mekinjska šola razširjena v trirazrednico, 
leta 1935 pa v štirirazrednico. 8. maja 1941 so Nemci zaprli slovensko šolo v Mekinjah in začeli s svojim 
ponemčevalnim delom. Novembra 1943 leta so šolo izpraznili za vojaštvo. Mekinjski otroci naj bi k pouku 
hodili v Kamnik, a je velika večina ostala kar doma. V pozni jeseni so šolo zasedli SS-ovci. V tem času so 
poslopje in šolski vrt močno razdejali oz. uničili. 4. junija 1945 se je zopet pričel pouk, vendar v bivšem 
»prosvetnem domu«. Vpisanih je bilo 155 otrok. Razdeljeni so bili v štiri oddelke. Šolsko poslopje so začeli 
obnavljati 25. junija 1945, 15. oktobra pa se je v njem že začel  pouk.  Prva leta po vojni je bilo na šoli od 
130 do 160 učencev. Leta 1955 pa se je spremenil šolski okoliš in takrat je število učencev upadlo pod 100. 
Ob 50-letnici šole v Mekinjah so stavbo temeljito prenovili. Samostojna šola v Mekinjah je bila ukinjena leta 
1964 in s 1. januarjem 1965 priključena osnovni šoli Frana Albrehta kot podružnična šola.  
 

Ivanka Svetec, vodja podružnične šole Mekinje 
 
PRVOŠOLCI IZ MEKINJ 

ŠPORTNI DAN 
Ko smo šli k Sv. Vidu, je rosilo. Videli 
smo veliko močeradov. Na vrhu smo 
dobili žige na roke in papir. Ogledali 
smo si cerkev. Usedli smo se na 
lesene klade in pomalicali. Ob 
povratku smo obiskali šolo v Zg. 
Tuhinju. Počutili smo se lepo, ker so 

se do nas lepo obnašali. Pokazali so 
nam slike in povedali kaj delajo. Dobili smo bonbončke in sok. Z veselim nasmehom smo se poslovili od 
tuhinjskih učencev in učiteljic. 
 
DELAVNICE 
V šolo so prišli starši in stari starši. Izdelovali smo PASAVČKE – KOPITLJAČKE in avtomobilčke s kolesi iz 
odpadnih materialov. Posebno lep »spomin« je izdelala Mojca z mamico. Pobarvali smo pasavčka in naredili 
razrezanko – sestavljanko. 
Naučili smo se, kako se je treba obnašati v prometu. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

OBISK NA NAŠI ŠOLI 
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- Prišla sta bratca. Med seboj sta se pogovarjala v kitajščini. (Iza) 
- Všeč mi je bilo, ker smo se naučili nekaj kitajskih besed. (Izabella) 
- Od Slovenije do Kitajske se z letalom vozita dvanajst ur. (Klara) 
- Zanimivo je bilo gledati slike o Kitajski. (Žiga) 
- Najbolj sem si zapomnil VALENTINOVO. Dve zvezdi sta hoteli priti skupaj. A prideta skupaj le enkrat na leto. 
Takrat vsi praznujejo. (Blaž) 
- V kitajski operi so pevke oblečene v mavrične narodne noše. Večkrat se pojavi pogost kitajski simbol, zmaj. 
(Liza) 
- Njihova glavna hrana je riž. Jemo ga s paličicami. Njihova hrana je močno začinjena. (Maša) 
- Na posnetku sem videl slap, jezero, najvišjo goro in najdaljšo reko. (Urban) 
- Na Kitajskem hodijo v šolo tudi ob sobotah in nedeljah. Deklice morajo imeti obvezno spete lase. (Mojca) 

 
V okviru projekta raznolikost (sodelovale so vse učiteljice podružnične 
šole) 

Bernarda Rifel 
 
 
 
 
 

 
MEKINJSKI DRUGOŠOLCI pravimo, da nam je bilo v šoli najlepše ko: 

 smo naredili plakat drugega razreda (Neža), 

 smo tekli v Reber (Miha U.), 

    
 ste mi narisali risbe (Miha H.), 

 smo se učili male tiskane črke in odšli na lokostrelstvo  (Manca), 

 smo brali Anico in grozoviteža (Matej, Miha U.), 

 smo brali Pikpokca (Miha U., Anže), 
    

 
 smo telovadili v fitnes centru (Matej, Miha H.), 

 smo dobili v razred paličnjake ( Matej, Neža), 

 smo tekmovali za Cankarjevo priznanje ( Miha H.), 

 smo imeli delavnice s starši in srečelov (Neža) 
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 smo si ogledali grad v Velenju in v njem afriško zbirko (Eva, Miha U., Manca), 

    
 smo šli v rudnik Velenje in tam dobili »črno zlato« (Lovro, Anže, Neža), 

   
S šolo smo šli v Velenjski rudnik. Oblekli smo si zelene halje, nadeli čelade in odšli v rov. Bilo je temno in 
hladno. Tam so kopali črno zlato-premog. Včasih so v rudniku delali tudi otroci in konji. Delo je bilo težko in 
naporno. Na koncu smo v spomin dobili premog. (Eva Gregl) 
V rudniku mi je bilo všeč, ko so se tresla tla. Okusna mi je bila rudarska malica. Zanimive so mi bile govoreče 
lutke. Všeč mi je bilo, ko nam je »glavni« povedal, da se rudarji pozdravljajo SREČNO. (Matej Strehar) 
V rudniku je bilo zelo temno. S sošolkami in sošolci smo se vozili po traku. Tisti, ki nam je razkazoval rudnik, 
je povedal, da se je voziti po traku že prepovedano, a nam je vseeno dovolil, da smo videli, kako je bilo 
včasih. Prišli smo do neke plošče. Vsi smo stopili na njo. Tisti gospod je povedal, kdaj se bo začela tresti. 
Nekatere je bilo strah. Meni se ni zdelo nič hudega. (Manca Krt) 
 

 smo delali različne poizkuse  (Lan, Eva, Anže),  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Bila sem presenečena, ko sem videla, da bomo delali poizkuse. Poizkusi so bili zanimivi. Veliko smo se 
naučili. Sedmi poizkus je bil težak.  Najbolj mi je bilo všeč, ko smo pretakali vodo. (Eva Gregl)  
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 smo imeli zimski športni dan na Veliki planini ( Anže). 

     
Na Veliki planini mi je bilo najbolj všeč, ko smo se smučali. S sedežnico smo se peljali na kosilo. Po kosilu 
smo šli na sprehod. Drsali smo se po zaledenelem snegu. Utrujene noge so se vrnile nazaj v šolo. (Neža 
Pavlinič) 
V lepem, sončnem jutru nas je pred šolo pričakal avtobus. Odpeljali smo se do gondole. Z njo smo prispeli 
na zasneženo planino. Ko smo pojedli malico, smo se nekateri odšli sankat,  ostali pa smučat, skratka, vsi 
smo se zelo zabavali. V poznem popoldnevu smo se srečni vrnili domov. Hvala učiteljicam za lep športni 
dan. (Miha Uršič) 

Ivanka Svetec 
3. RAZRED MEKINJE 
LOKOSTRELSTVO 
V torek smo odšli s sošolci in sošolkami na lokostrelstvo. Zelo je deževalo in pihal je veter. Ko smo prišli v 
hišo, smo slekli bunde in se preobuli v copate. Učitelj je govoril nekaj o lokih in zgodovini lokostrelstva, 
veliko sem se naučila. Potem smo se učili pravilnega držanja loka. Nisem si mislila, da bomo tekmovali. Prišla 
sem do modre. Zmagale pa so tri punce: Ana, Zala in učiteljica. Potem smo se še slikali, obuli, oblekli svoje 
bunde in odšli po dežju, z dežniki v šolo. 

Urša Iskra, 3. ME 

      
Sodelovali smo pri projektu BASNI in jih tudi sami napisali in ilustrirali. 
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Izdelali smo tudi lutke in z njimi odigrali različne basni. 

 
 

ČETRTOŠOLCI PODRUŽNIČNE ŠOLE MEKINJE  
smo sodelovali v projektu Korak k sončku. Prebrali smo 
knjigo avtorice Aksinje Kermauner: TEMA NI EN ČRN 
PLAŠČ, ki vsebuje 9 zgodb, ki tvorijo celoto. Učenci so 
predstavili zgodbe individualno ali v paru. Pri 
predstavitvi zgodb smo sledili vrstnemu redu zgodbic, 
kot so v knjigi, tako da smo spoznali celotno zgodbo. Na 
koncu zgodbe je vsak povedal tudi nauk zgodbe, ki jo je 
predstavil. Nauke posameznih zgodb smo nato prilepili 
na plakat v obliki plašča in ga razstavili, da so si jih lahko 
ogledali še ostali učenci naše šole. 
 
Nauk iz posamezne zgodbe: 
Slovka: Učiteljica, ki je učila slabovidnega Klemena, mu 
ni želela prisluhniti, zato je dobil zadostno dve. Naučil 
sem se, da takšna učiteljica ni dobra.  

Domen Rebol Erzar, 4. razred PŠ Mekinje 
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Oh, te bejbe: Ne pusti, da imajo sovrstniki, ki ti ugajajo, vpliv na tvoja dejanja, katerih si sam ne želiš 
narediti. 

 Rok Dobrovnik, 4. razred PŠ Mekinje 
Konec z očali? Če je otrok slaboviden, ga lahko peljemo k oftalmologu. Zdravstvo zelo napreduje, zato ne 
obupaj že na začetku. 

Klara Strehar, 4. razred PŠ Mekinje 
Usodna novoletna zabava: Starše moramo poslušati, saj vedo, da so petarde nevarne in nam hočejo vedno 
samo dobro. Prižiganje petard je zelo nevarno! Če si slaboviden je bolje, da nosiš očala namesto, da si lep. 

Polona Majdič, 4. razred PŠ Mekinje 
Konec sveta: Ne zavidaj drugim, ki imajo več kot ti.             

                                       Klemen Zupet in Miha Kladnik, 4. razred PŠ Mekinje 
Odločitev: Starši ti želijo le najboljše, zato jih moramo poslušati.         

                                                                   Aljoša Spruk, 4. razred PŠ Mekinje 
Zavod: Ko je en čut okvarjen (vid) se drugi čuti bolj izostrijo (sluh, tip, voh, okus). Klemen je ugotovil, da se 
da s slepoto čisto dobro živeti.  

                                                Brina Golob in Jure Golob, 4. razred PŠ Mekinje 
Cvetko se prebudi: Naučila sem se, da ljudem, ki so drugačni pomagaš, ne da jih pomiluješ. 

                                                                  Nagaya Florjan Gorjup, 4. razred 
Na šolskem vrtu so se učenci preizkusili tudi na SLEPI STEZI. 
Posnetek s slepe steze: 

 
Brina Golob na slepi stezi.                   Rok Dobrovnik na slepi stezi.              Polona Majdič na slepi stezi. 
 
Zapisi učencev o izkušnji na slepi stezi: 
Učiteljica je pri naravoslovju naredila slepo stezo. Najprej nam je zavezala oči. Potem nas je vodila do vrvi. 
Tipali smo stvari obešene na vrvi in pod njo. Ko sem prišla do konca, sem si lahko odvezala šal. Občutek mi 
je bil zelo dober. Slepi ne vidijo nič, razen teme. Če si slep, zate ne obstajata dan in noč. Slepi lahko slišijo, 
tipajo, okušajo, vonjajo. Slepi morajo zaupati tistim, ki jih vodijo. 

                                                                       Klara Strehar, 4. razred PŠ Mekinje 
 
Učiteljica nam je pri uri naravoslovja zunaj pripravila slepo stezo. Že pred razredom nam je z rutico zavezala 
oči, nato pa nas je po stopnicah vodila do vrat. Pomagala nam je, da smo prišli do vrvi. Na njej smo imeli 
predmete: prvi je bil kegelj; za drugega sem mislila, da je balon, a je bila napihnjena rokavica; za tretjega 
sem mislila, da je nekaj neprijetnega, a je bil le moker papir. Težko se mi je zdelo, ker se je vrv spuščala in 
dvigovala. Občutki so bili zelo zanimivi, vendar je za tiste, ki so resnično slepi, zelo težko. Ne vedo, kje je 
kakšen predmet. Imeti morajo takšnega vodiča, ki mu lahko zaupajo. 

Polona Majdič, 4. razred PŠ Mekinje 
 

Ines Fišer 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA NEVLJE SKOZI ČAS… 
leto 1862 ustanovitev šole po zaslugi župnika Blaža Merviča, ki je eno leto tudi poučeval 

leto 1863 nastavljen prvi učitelj Kimovec, pouk sprva v mežnariji, vse do l. 1905 pa v cerkveni 
dvorani – prizidek k mežnariji 

leto 1905 Neveljčani zgradili pritlično šolo z dvema majhnima učilnicama, sprva enorazrednica, 

leto 1925 dvorazrednica 

leto 1939 trirazrednica, zasluge za širjenje razredov – učitelj Valentin Klemente 

od 1941 do 1945 pouk potekal v nemškem jeziku 

7. novembra 
1943 

partizani delno razstrelili šolsko poslopje, da bi preprečili Nemcem njegovo uporabo 

leto 1945 pouk spet v slovenskem jeziku v zasilni učilnici na Vrhpolju, obnovili staro šolsko poslopje, 
v jeseni pouk v dveh učilnicah 

od 1950 do 1952 šola pridobila učiteljsko stanovanje, za posodabljanje šole zaslužen šolski upravitelj in 
učitelj Ciril Merčun 

leto 1954 pobuda vaščanov za razširitev šolskih prostorov, denar iz občinskega proračuna, vaščani 
prispevali gradbeni material in opravili ogromno ur prostovoljnega dela, obnova potekala 
počasi 

v juniju 1963 dograjeno šolsko poslopje in praznovanje stoletnice šole, pridobili še eno učilnico, 
delavnico za tehnični pouk in spremljevalne prostore 

leto 1964 ukinitev samostojne OŠ Nevlje in priključitev k OŠ Frana Albrehta 

naslednja leta spreminjanje šolskega okoliša, povečevanje števila učencev, pobuda za širitev šole 

leto 1987 začetek adaptacije šole 

1. september 
1988  

začetek pouka v popolnoma obnovljeni šoli, urejene 4 velike učilnice s kabineti, knjižnica, 
zbornica, sanitarije, telovadnica, kuhinja in garderoba, v šolski stavbi prostor tudi za 2 
oddelka vrtca, krajevno skupnost in kabelsko TV ter 2 učiteljski stanovanji v mansardnem 
delu 

leto 2003 uvedba devetletke, 5 oddelkov in še več učencev, zbornico spremenili v peto (mini) 
učilnico, knjižnico preselili v enega od kabinetov 

leto 2007 za potrebe šole in vrtca uredili šolski vrt, namenjen igri, sprostitvi in potrebam pouka 
športne vzgoje 

leto 2008 5 oddelkov, 104 učenci, 3 oddelki podaljšanega bivanja, uredili prostor za igro (igralnico) 
na podstrešju 

Majda Zupančič, vodja podružnične šole Nevlje 
 
 
 
 
 
 
 

NE GLEDA SEM, NE GLEDA TJA, 
PO SREDI CESTE PRVOŠOLEC CAPLJA, POTEM PA POK… 
 
                                                         ZA NAS NIČ VEČ NE VELJA. SKUPAJ S POLICISTI IN   
                                                         PASOVČKOM SMO SE MARSIKAJ NOVEGA NAUČILI. 
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* NAJBOLJŠE SO IGRE, TUDI TISTE STARE, KI SE JIH KOMAJ ŠE SPOMNIJO NAŠI DEDKI IN BABICE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* UČILI SMO SE SPREJEMATI DRUGAČNOST POVSOD OKROG NAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreja Modrijan 
2. NEVLJE 
 

Drugošolci iz Nevelj smo se naučili brati in pisati in na to smo ponosni. No, vadili bomo še naprej, saj vaja 
menda ne škoduje.   
V razredu smo prebrali zanimivo  pravljico KOKOŠ VELIKANKA. Kokoška  Mimi je bila  velika kot hrib in se je 
z ljudmi prav dobro razumela, posebno odkar so ji pomagali iz jame, v katero se je zagozdila.  
Ko smo zvedeli, da je znesla tudi velikansko jajce, je nastala tale pesmica z AKROSTIHOM.  
 

KOKOŠ VELIKANKA 
KOKOŠKA SEM VELIKA, 
OTROŠKA VARUŠKA. 
KOKO KOKO KOKODAKAM,  
OTROKE MEČEM V ZRAK  IN 
ŠE POREDNE RADA IMAM.  
 
 
 
 
 
 

VELIKANSKO JAJCE IMAM,  
EN PIŠČANČEK RASTE V NJEM.  
LE KAJ BO VEN PRIŠLO? 
IGRIVI PETELINČEK  ALI  PA 
MORDA 
KOKOŠKA LUŠTKANA. 
A NAŠI FANTJE HOČEJO, 
NAJ NUJNO PETELINČEK BO.  
KAJ PA PUNCE PRAVIJO? 
AH, DA LE ZDRAVO DETE BO.  
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Pri IGRARIJAH smo naredili  kokoš velikanko in njeno jajce iz snega skoraj v naravni velikosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri glasbeni vzgoji pa nam je bila všeč  
tudi pesmica OČKA MOJ. 
Po francosko:  
Mon papa ne veut pas 
que je danse, que je danse,  
Mon papa ne veut pas 
que je danse la polka. 
Po slovensko jo pojemo takole:  
Očka moj, ne želi, da jaz plešem, da jaz plešem,  
očka moj ne želi, da jaz plešem polkico.  
Meni pa nič ni mar, če ne mara, če ne mara,  
meni pa nič ni mar, če ne mara polkice.  
Vsak večer, plešem jo, vse do zore, vse do zore, vsak večer plešem jo, vse do zore polkico.  
 

Mi smo si izmislili kar nekaj svojih  
nadaljevanj, pesmic, poskusi tudi ti! 

JAZ PA RES NE ŽELIM,  
DA MOJ STRIČEK PIJE CVIČEK, 
JAZ PA RES NE ŽELIM,  
DA MOJ STRIČEK PIJE GA. 
 
NJEMU PA NIČ  NI MAR,  
ČE NE MARAM , ČE NE MARAM, 
NJEMU PA NIČ NI MAR, 
CVIČEK PIJE CEL LJUBI DAN.  (URŠKA) 
 

OČKA MOJ NIMA RAD 
ČE LENARIM IN SITNARIM, 
OČKA MOJ NIMA RAD, ČE ZA ŠOLONE SKRBIM.  
JAZ PA BI VSE TE DNI  
LE UŽIVAL IN POČIVAL. 
MI PA VSI CELE DNI 
ČAKAMO POČITNICE. 
 
 
 
 

Barbara Bergant 
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NEVELJSKI TRETJEŠOLCI 
 

          
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                                                              
 

 
 
  
 
 
 
 

Zelo radi izdelujemo 
lutke in nastopamo v 
lutkovnih predstavah. 
Poglejte, smo že  
pravi lutkarji ! 

Na božično-novoletni  
delavnici smo učenci  
skupaj s starši ustvarjali  
različne venčke.  
So nam kar uspeli, kajne ?  

Naučili smo se napisati 
skrivnostno pismo. Le komu 
je bilo namenjeno? 
                     

V povezavi s projektom »Mesec širjenja 
uporabe e-gradiv« smo skozi igro vlog 
dokazali, da delo poštnih uslužbencev ni 
prav lahko. Naša naloga je bila, da po šoli 
raznosimo različna pisma. 

Tudi drug drugemu smo pisali. V 
pismu smo izrazili različne želje in 
čustva. Le kaj zanimivega je še 
napisano v teh pismih? 
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Postali smo pravi ustvarjalci basni… 
LISICA IN VRANA 
Nekoč je živela lisica. Imela je sosedo vrano, ki je bila glasbenica. Igrala je trobento in to je šlo lisici zelo na 
živce. Cele dneve je razmišljala, kako bi ukrotila vrano. In nekega dne se je domislila načrta…Vas zanima, 
kakšen je bil njen načrt? Pridite k nam, pa vam bomo povedali…  

Jerca Pogačnik 
Za mamice smo ob njihovem prazniku sestavljali pesmi… 
MAMA JE ENA SAMA 
Mama mi je všeč, ker vedno ima toplo peč. 
Kuha mi kosilo, pa če se ji bi še tako mudilo. 
Ko prvič sem jo videla, sem ji kar zavidala. 
Če mam ne bi bilo, strah me bi bilo.                                                                                                           Žana Drolc 

Darja Klopčič Lisičić 
NEVELJSKI ČETRTOŠOLCI 
DNEVI DEJAVNOSTI 
NARAVOSLOVNI DAN – ELEKTRIKA 
Na naravoslovnem dnevu v mesecu januarju smo se poigravali z elektriko. Naredili smo električni krog, ga 
sklenili s stikalom in žarnica je zasvetila. Potem smo ugasnili luči in rumene žarnice so zasvetile. Bilo je, kot 
da bi gledali v nebo polno zvezd. Bili smo ponosni, da so naše lučke svetile. Potem je učiteljica prinesla tri 
škatle, ki so bile polne žic, žarnic, stikal in baterij. Zdaj smo lahko sami sestavljali električne kroge in 
ugotavljali, da če je ena baterija in več žarnic zaporedno vezanih, žarnice šibkeje svetijo, kot če je samo ena 
žarnica in ena baterija. Ker danes poznamo elektriko, je življenje lažje. V tem odličnem naravoslovnem 
dnevu smo se vsi veliko naučili o elektriki. 

           Lea Berlic 
TEHNIŠKI DAN – VOZIČEK NA NOTRANJI POGON 
Najprej smo iz naravoslovnih škatel zbrali vse dele, ki smo jih potrebovali za voziček. To so: 4 ploščate 
palčke, 2 valjasti palčki, lepilo, kolesa, elastika. Z lepilom smo zlepili palčke v okvir, potem smo v kote nalepili 
preluknjane kartonaste trikotnike, skozi katere smo potisnili valjasto palčko, nanjo pa nataknili kolo. Na eno 
os smo nataknili dolgo elastiko, ki smo jo navili. Ko smo voziček položili na tla in ga spustili, se je odpeljal. 
Ugotovili smo, da gre dlje in hitreje, če ga obtežimo. Zelo nam je bilo všeč, ko smo na koncu na hodniku 
priredili dirke in tekmovali, čigav voziček gre dlje. 

           Luka Mestek, Miha Vrankar, Mitja Trebušak 
 
KULTURNI DAN - GLASBENA IN LIKOVNA DELAVNICA NA SORICI 
Meseca marca smo šli na Sorico v Groharjevo hišo, kjer nas je pričakal učitelj Gašper. Najprej smo odšli v 
glasbeno sobo, kjer smo spoznali ritmične in melodične inštrumente. Učitelj nam je razdelil glasbila in 
sestavili smo orkester učencev 4. in 5. razreda in učiteljic. V zelo kratkem času smo sestavili in zaigrali res 
dobro skladbo. Bili smo zelo zadovoljni in presenečeni nad samim seboj. Nato smo odšli v slikarski atelje, 
kjer nam je učitelj pokazal, kako narisati sliko brez radiranja. Spoznali smo, da lahko vse predmete iz narave 
narišemo s pomočjo osnovnih geometrijskih oblik: kroga, trikotnika in štirikotnika. Kmalu so nastale 
čudovite risbe, ki so predstavljale jabolko, vazo in pinjo. Na koncu smo si ogledali še nekaj Groharjevih slik. 
Ta dan je bil res zanimiv. 

           Rea Zupin, Karmen Golob, Klemen Končnik 
NARAVOSLOVNI DAN – ČUTILA 
V mesecu marcu smo imeli naravoslovni dan o čutilih. Opravljali smo različne zabavne poskuse. Opisala jih 
bom le nekaj. V zvezi s čutilom za okus smo poskušali različno hrano. Spoznali smo, da ko okušamo različno 
hrano, je pomembno, da jo tudi vohamo. Če imamo zamašen nos, hrana nima okusa. To pomeni, da sta 
okus in voh povezana. Delali smo različne poskuse z zvoki. Morali smo zapreti oči in prisluhniti različnim 
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zvokom. Za kožo kot čutilo, smo ugotavljali različno temperaturo vode, potem smo otipavali različne 
predmete v vrečki in ugotavljali smo tudi bolečino. Za vid smo delali poskuse z jabolkom, ki smo ga opisovali 
z njegovo barvo, velikostjo in obliko. V zvezi z vohom smo vohali različno hrano in ugotavljali, ali je vonj 
močan oziroma slaboten, ali je prijeten ali neprijeten. Ugotovili smo, da ima kava močan vojn, krema pa 
nežnega, prijetnega. Vse ugotovitve smo zapisali v zvezek. 

Laura Rak 
NEKAJ DOGODKOV IZ 5. RAZREDA NEVLJE 
ODBOJKA IN HOKEJ Z INVALIDI 
Nekega četrtka smo se učenci in učenke 5. razreda odpravili peš v ZUIM. Ko smo prišli tja, smo odšli v 
garderobo in se preoblekli v športno opremo. Vstopili smo v telovadnico, punce pa v drugo. Ko smo 
ugotovili, da bomo igrali odbojko z balonom, smo bili prepričani, da bomo zmagali. In začela se je prva igra. 
Nekaj časa nam je šlo, potem pa so invalidi vzeli stvar v svoje roke in nas premagali. Drugo igro nam je šlo 
bolje, a smo na koncu vseeno izgubili. Potem smo se pomerili še v hokeju. Zdaj smo bili manj prepričani 
vase. Vedeli smo, da bo težko premagati naše nasprotnike. Vseeno smo računali vsaj na izenačenje. Skoraj 
na koncu igre smo bili izenačeni 2 : 2. A sošolec Jan je zadel še zadnji gol in presenečeni smo bili, da smo 
zmagali. Odšli smo v garderobo, se preoblekli in peš odšli nazaj v šolo. 

                                                                                       Matevž Planko, 5. razred                                                                       
ŠPORTNI DAN OD A DO Ž 
Učenci 4. in 5. razreda smo šli na športni dan v Ljubljano. Počeli smo zelo zabavne stvari. Najprej smo v paru 
igrali računalniški tenis. Ker ni bilo dovolj naprav, smo se menjali in vsi igrali tudi z drugimi. Ko smo končali, 
smo vzeli pijačo, ki smo si jo prinesli in šli igrat badminton. Igrali smo tako, da sta bila na vsaki strani dva 
učenca. Če pa je bilo učencev premalo, smo igrali samo z enim. Tisti, ki so dobro znali, so se bolj zabavali 
kot ostali. Kakor prej, je spet minil določen čas in z učiteljico, ki nas je vodila, smo odšli na mini fitnes. Tam 
je vsak učenec izbral svojo napravo. Potem nas je učiteljica odpeljala do sobe, v kateri smo s pomočjo 
računalnika tekli, skakali in se vrteli. V treh skupinah smo se opazovali s pomočjo kamere, ki je spremljala 
naše gibanje in nato to pokazala na ekranu. Zadnja postaja je bil ples. Tam smo hodili po plošči tako, kot so 
nam kazale puščice in tekmovali s svojim parom. Po končanih dejavnostih smo se v garderobi preoblekli. Z 
avtobusom smo se odpeljali do šole in šli domov. Upam, da bomo tja še kdaj šli, ker je bilo zabavno. 

                                                                            Maruša Balantič, 5. razred 
 
GROHARJEVA HIŠA NA SORICI 
Nekega petka smo se odpravili na Sorico, kamor smo si šli ogledat Groharjevo hišo. Tam smo imeli glasbeno 
in likovno delavnico. Najprej smo šli v sobo, kjer imajo različne inštrumente. To so: bobni, ksilofon, 
metalofon, pojoči boben, zvončki, klavirska harmonika in še veliko drugih. Začuden sem bil, ko nam je 
mentor predstavljal inštrumente, saj nisem mislil, da zna naš voditelj, ki mu je ime Gašper, tako dobro igrati 
na vsa mogoča glasbila. Najbolj všeč  so mi bili bobni. Naredili smo orkester in zaigrali. Potem smo se 
odpravili v sobo, kjer smo risali s svinčniki. Voditelj nam je pokazal, kako predmet, ki ga rišemo, osenčimo. 
Bil sem začuden, saj je znal tudi lepo risati. Še sami smo narisali risbo tako, da smo senčili. Nato pa smo si v 
pritličju ogledali še Groharjevo galerijo. Ko smo si ogledali vse slike, smo se odpravili proti avtobusu in se 
odpeljali domov.  

                                                                                          Žiga Hribar, 5. razred 
GLASBENI NASTOP »TUBA ŽUR« 
Na našo šolo so prišli učenci glasbene šole. Predstavili so nam trobila. Njihov učitelj Uroš nam je najprej 
povedal nekaj o inštrumentih in nam pokazal, kako se diha in igra. Potem pa so se začele glasbene točke. 
Najprej je nekaj mlajših učencev zaigralo krajše pesmice na kljunaste flavte. Sledili so starejši, ki jih je na 
klavir spremljal neki profesor. Bilo je zelo dobro. Spremljal jih je tudi bobnar in zaradi njega mi je bilo še 
bolj všeč. Njihove skladbe so bile najdaljše. Zvrstilo se je še nekaj nastopov. Igral je tudi moj sošolec. Bilo mi 
je zelo všeč, še posebej bobni. 

                                                                                        Neža Trtnik, 5. razred 
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PROJEKT PASAVČEK 2008/09 
1. A IN 1. B RAZRED 

 
 
 
             
             
             
             
             
     
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        
 
 
             
              
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
 
 
 
 
 
             
             
              
        

UUU 
TUDI KONJI POMAGAJO 

POLICISTOM. 

OJOJ!  
ALI SEM POJEDEL PREVEČ 
MALICE? NE,  TO JE MOJA 

TEŽA PRI ZAVIRANJU 
AVTOMOBILA. 

KAJ JE RED? 
RED JE VEDNO PAS 

PRIPET. 

 MOJ AVTO ME 
PELJE NA IZLET, JAZ PA 

SE VEDNO PRIPNEM. 

 JUHU! 
DOBILA SEM 

MEDALJO. 
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HALO, 
HALO PASAVČEK, 
OBIŠČI NAS ŠE KDAJ. 
 

PASAVČEK, RADI TE 
IMAMO. 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2008-09 
 

 23 

Čarobni stroj, spremeni me v … (1. A OPB) 
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VAS ZANIMA, KAKO SE V 1. B V OPB IMAMO? 
 
 
 
 
Veliko se učimo, pa 
plešemo,  
 
 
 
 
 
 
 
se igramo,  
 
 
 
 
                                                   
                
 
 
 
 
ustvarjamo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
telovadimo, 
 
 
 
 
 
 
na svežem zraku 
»divjamo«  
 
in se zelo radi 
imamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreja Držič 
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2. a  Čarovnica…abc0000002 
 
 
 
 
 
in 2. b poskenirat risalni list 
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2. a in 2. b poskenirat risalni list : švigazajec 
 
 
Vstavi sliko IMG7887 
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2. RAZRED OPB 
 
ŠLI BOMO NA TABOR 
Letos bomo šli na tabor. Šli bomo na kmetijo. Na kmetiji imajo živali. Ko pridemo domov, bomo šli na morje. 
Tam bosta dedek in babica. Z babico bova zelo zgodaj vstajali. Ob osmih bova že na plaži. Tam bova plavali. 
Veselim se tabora, še bolj pa se veselim morja. 

                                                             Manca Jagodic,  2.R OPB 
PEKLI BOMO KRUH 
Drugošolci bomo šli na tabor. Na taboru bomo pekli kruh. V sobi bom s Stelo. Stela je moja najboljša 
prijateljica. Skupaj igrava črnega  Petra. 

                                                                  Nina Čehić , 2.R OPB 
RAD SEM V PODALJŠANEM BIVANJU 
V podaljšanem bivanju se zelo dobro počutim. Dobro se počutim zato, ker imam v podaljšanem bivanju 
veliko dobrih prijateljev. Moj najboljši prijatelj je Blaž. Zelo rad se igram, se lovim in pogovarjam. Malo sem 
tudi zaljubljen. 

                                                                Žiga  Bračič, 2.r OPB 
                                    
RADA IMAM 
Rada imam učitelja Jožeta, šolo, sošolce, tišino in učiteljico Natalijo. 

                       Eva Skvarč 2.r OPB 
  
ANJA SE PREDSTAVI 
Sem Anja Štukelj. Šolo obiskujem na Vranji Peči. Uči me učiteljica Maja. V podaljšanem bivanju pa sem na 
centralni šoli. Rada hodim v šolo in sem zelo vesela, da imam sošolce in prijatelje. Moje najljubše živali so 
konji. Zelo rada sem pri dedku in babici. Igram kljunasto flavto. Mojo mamico razveselim z dobrimi ocenami. 

                                                                         Anja Štukelj, 2.r OPB 
 
JAZ SEM ALAN 
Jaz sem Alan. Hodim v 2.a razred. Moja učiteljica je Majda Pogačnik. V podaljšanem bivanju pa je moj učitelj 
Jože Ramuta. Sedim pri Reneju. V šolo hodim zelo rad. Rad se pogovarjam, ne prenesem pa domišljavosti. 
Zelo rad veliko pišem. Obiskujem tudi veliko interesnih dejavnosti. Tudi berem rad. Za bralno značko sem 
povedal že veliko knjig. Sem tudi nagajiv. Najrajši nagajam Žigu. Rad  telovadim in igram družabne igre. 
Uživam med počitnicami in prazniki. Zelo rad rišem. Vesel sem, ko me učiteljica pohvali. Sem zelo 
radoveden. Imam zelo veliko prijateljev. Moj najboljši prijatelj je Rene. Moje najljubše število je petnajst. 

                                                                                                     Alan Muradbašić, 2.r OPB 
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Učenci 3. a razreda s centralne šole smo se prvič preskusili v pisanju PRAVLJIC. Vsak je napisal svojo 
pravljico. Nekateri smo napisali kratke in preproste, nekdo  izmed nas pa tudi zelo dolgo. Skušali smo 
upoštevati kar največ značilnosti, ki jih ima vsaka pravljica. Kako nam je uspelo, pa presodite sami…  Seveda 
jih prej pozorno preberite. Pa veliko pravljičnih užitkov!   

Učenci 3. a z učiteljico Majo Škrjanc 
 
PRINCESA IN ZLOBNA VILA 
Nekoč za devetimi gorami sta živeli princesa in zlobna vila, ki je mučila princeso. Princesa je morala trdo 
delati, da je zaslužila kruh. Nekega dne je zlobna vila poslala princeso v gozd, da bo nabrala gobe. In princesa 
je šla. Med potjo je srečala princa. Takoj ko je zagledala princa, se je zaljubila vanj. In potem sta šla na 
sprehod. Zlobna vila ni mogla več čakati in je šla v gozd za princeso, da bi videla kaj počne princesa. Ko sta 
šla princ in princesa na sprehod sta zagledala žabo, ki je skakala čez polje. Takrat je prišla zlobna vila. Bila je 
tako besna, da je začarala zmaja, da ju bo požrl. Zmaj se je zmotil in požrl zlobno vilo. Princ in princesa sta 
srečno živela do konca svojih dni. In princ je kupil grad. 

Ema Bon, 3. a 
 
NERODNI VITEZ 
Pred davnimi časi sta v gradu živela kralj in kraljica. Imela sta sina, ki mu je bilo ime Nerodni. Lepo so živeli, 
vse dokler ni prišla čarovnica. Hotela je postati kraljica, zato je hotela ubiti kraljico. Nekega večera, ko je 
kraljica spala, je čarovnica hotela zliti strupen napoj z 12 lobanjami kraljici v usta. a je na srečo prišel Nerodni 
in odgnal čarovnico. Ampak se je vrnila čez 9 mesecev. Tokrat se je kralj bojeval s čarovnico in jo je premagal. 
Nerodni je postal vitez, čarovnico pa so vrgli v ječo. In srečno so živeli do konca svojih dni. 

Matija Grkman, 3. a  
 
TRIJE GRADOVI IN ZMAJ 
Nekoč so bili trije gradovi. Dva sta bila hudobna, eden pa dober. Stražar pri dobrem je bil zmaj, pri ostalih 
dveh pa dva krokodila. Nekega dne sta začela hudobna gradova streljati na dober grad. Začeli so se bližati 
dvobojevalniki. Otroci so se skrivali v gradu. En otrok je bežal z gradu. Šel je v gozd in pomislil, ali naj kakšno 
košarico iz lesa prinese kraljici. Upal je, da se je dvoboj že končal. Ko je bil spet doma, niso bili vsi tako veseli. 
Otrok je nesel kraljici košarico. Potem jo je vprašal: »Kaj pa se je tu zgodilo?« Kraljica je odgovorila: 
»Hudobni so vzeli našega princa.« Ja potem pa moramo nekaj narediti. A princ je že umrl. Otrok je hitro 
poiskal svoje prijatelje in jim povedal, kaj se je zgodilo. Otroci so vzeli svoje stvari in šli na pot. Šli so čez 
gore in gozdove. Kmalu se je stemnilo. Otroci so našli jamo, v kateri so hoteli preživeti noč. To je bila Kekčeva 
hišica. Kekec je hitro tekel v svojo hišico in zaprl vrata, nato je padel čez tri prijatelje. Kekec ni bil hudoben 
in zato je hotel biti njihov prijatelj. Zelo dobro je poznal gozd. Prijatelji so ga vprašali, pred kom je ravnokar 
bežal. Kekec je odgovoril, da pred velikim pajkom, ki je tako velik, kot grajska vrata. Ta pajek je bil iz tisoč 
majhnih pajkov. Kekec je tako postal njihov prijatelj. Ko pajka ni bilo več, so šli ven iz jame. Zunaj so videli 
miško Ziko. Miška Ziko je prepotovala že cel svet. Vprašali so jo, kje bi dobili napitek, ki človeka ponovno 
oživi. Miška jim je povedala, da se napitek dobi v gorah pri najhujši živali na svetu. Do gore vodi pot skozi 
črni prehod. Več pa ni povedala. Kekec je poznal pot do rova. Otroci so samo izkopali rov do črnega prehoda. 
Rov so kopali tri dni in tri noči. Srečno so prišli skozi rov. Zunaj rova so zagledali goro. Pod goro so iz treh 
lukenj prišli trije tigri, ki so vzeli vsak po enega otroka, le Kekec se je rešil. Ugotovil je, da na goro ne more, 
zato je izkopal rov pod goro. Ko je bil na gori, se je hitro skril. Na gori je bilo zelo veliko tigrov. Prijatelje so 
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zaprli v temni rov. Tam so se hoteli rešiti, a ni bilo izhoda. Naenkrat je eden od otrok zagledal kamen. Ko so 
ga dvignili,  je bil pod njim skrivni prehod. Šli so skozi rov, v njem pa jih je čakal Kekec. Prijatelji in Kekec so 
bili veseli, da so se srečali. Potem so zagledali sedem tigrov, ki so nesli velik lep zlat stol, na katerem je sedel 
kralj. Medtem so otroci hitro stekli v kraljevo sobo. V kraljevi sobi so našli čarobni napitek. Vzeli so napitek 
in odšli. Vrnili so se srečno do Kekčeve hišice. Iz hišice pa so odšli proti gradu in princesi dal čarobni napoj. 
Princesa se je zelo razveselila. Potem so šli iskat princa, da bi mu dali napoj. Princ je oživel. Princ in princeska 
sta se poročila. Nato so porušili hudobna dva gradova in si naredili nov grad in živeli do konca svojih dni. 

Gregor Immanuel Gaberšek, 3. a 
 
PRINCESA  IN   ZLOBKA   
Nekoč je živel kralj, ki je imel sina. Na drugi strani sveta pa je živela kraljica, ki je imela tri hčerke. Ime jim je 
bilo Klavdija, Katarina in Dijamantija. Vse so bile zaljubljene v princa Lorda. Ampak zlobna vila Zlobka se je 
hotela poročiti s princem. Zato je poslala žabo v grad. Princesa Dijamantija je zaradi žabe umrla. Priletel je 
zmaj in ukradel Klavdijo. Katarina se je onesvestila. Tako je Zlobka vse začarala v kipe. Princesa se je rešila 
s pomočjo dobre vile. Klavdija je rešila vse in se poročila s princem. Živela sta srečno do konca svojih dni.  

Tija Bukovac Švajger, 3. a 

 
V GRADU 
Za devetimi gorami je bil mogočen grad. V njem sta živela princesa in princ. Princesi je bilo ime Izabela, 
princu je bilo ime Max. Izabela in Max sta imela hčer. Ime ji je bilo Marina. Prišla je hudobna vila. Začarala 
je Marino v žabo. Marina je živela kot žaba vrsto let. Čez deset let je prišel zmaj in videl Marino kot žabo. 
Dal ji je poljub. Potem se je žaba spremenila v lepo deklico, zmaj pa v lepega fanta. Ime mu je bilo Filip. 
Marina in Filip sta se poročila in sta živela srečno...    

Amina Muradbašić, 3. a   
 
NAPOJ 
Za devetimi gorami sta živela kralj in kraljica. Imela sta sina, ki je bil vitez. Nekega dne se je vitez sprehajal. 
Prišel je do drevesa. Ko je hotel iti mimo drevesa, se je spotaknil. Obležal je čisto krvav na tleh. Prišla je 
čarovnica in vitez jo je prosil, da mu pomaga. Ko je čarovnica slišala za to besedo, je poklicala zmaja. Zmaj 
je priletel z napojem. Čarovnica je rekla vitezu, da mu pomaga, če jo vzame za ženo. Vitez ji je rekel, da se 
ne bo poročil z njo in čarovnica ga je polila s strupenim napojem in mu rekla, da bo postal neroden. Vitez je 
šel domov in se spet spotaknil ob kamen, zato se je rešil čarovnije. Še dolgo je živel. 

Peter Kokalj, 3. a 
 
ZAČARANI GRAD 
Nekoč, za sedmimi gorami in za sedmimi vodami je stal začarani grad. V tem gradu je živela hudobna vila. 
Hudobna vila je imela zaprtega princa in zaprto princeso. Princa in princeso je stražil zmaj. Hudobna vila ju 
je vsak dan hranila samo z kruhom in vodo. Šla je do ječe in je princa začarala v žabo. Princesa se je 
prestrašila. Nenadoma je nekaj priropotalo skozi okno. Prišel je vitez. Vitez je s svojim čarobnim mečem 
ubil vilo in odprl vrata. Princesa je poljubila princa in se je spremenil nazaj v mladeniča. 

Žan Benko, 3. a 
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Ker smo že tretješolci in nam pisanje ne predstavlja težave, se velikokrat preizkusimo v vlogi pesnikov, 
pisateljev in celo novinarjev. Preberite, kaj vse zmoremo. 
 
Štirje letni časi. Spreminjanje narave v nas predrami ustvarjalno žilico. Zato smo se že v začetku šolskega 
leta, jeseni, lotili pisanja ugank. Še prej pa pesem o štirih čudežih narave, ki jih doživimo in doživljamo vsako 
leto.  
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Malo po novem letu nam je pisal Pepe Nagaja. Takole smo mu odgovorili. Seveda smo priložili tudi Pepetov 
poziv na boj. 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novinarstvo je zelo zanimivo. Sploh, če so intervjuvanci naši starši. Hvala jim.  
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4. a in 4. b 
smo strnili nekaj utrinkov iz letošnjega šolskega leta: 

 
”DOBER dan," gospodična učiteljica", smo pozdravili v en glas, ko je v razred vstopila mlada, a zelo 

stroga učiteljica, ki nam je kar takoj dala vedeti, kakšen red vlada tej šoli in kakšne kazni nas čakajo, če 
ne bomo upoštevali, kar nam veli. Takoj zatem je vsem pregledala, kako čiste roke imamo in vsem 

zagrozila, da jih dobimo s šibo po prstih, če opazi kakšno nečistočo, prstani in lak na nohtih pa so 
sploh nekaj nezaslišanega. 

 
 

 
   
  
                                    
  

V ŠOLSKEM MUZEJU 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sledila je ura računstva, seveda je bilo treba pisati s peresniki. Kar pošteno smo se namučili, da so bile 
števke prav nagnjene, lepo zavite, da nismo preveč packali s črnilom, da smo popivnali odvečno črnilo 

in hkrati še sledili vsem mogočim vprašanjem gospodične učiteljice, ki jim kar ni bilo konca ne kraja. Kaj 
vse je hotela zvedeti v tej uri! 

Seveda je kljub temu nekaterim uspelo tudi malo poklepetati, dregniti sošolca, se obrniti ali pa kaj 
vprašati, ne da bi dvignili roko... - kaj hitro so zaključili - ali v kotu na koruzi ali v oslovski klopi ali pa z 

osličkom na rami, da so se jim vsi posmehovali. Še najbolje so jo odnesli tisti, nad katere je učiteljica 
samo povzdignila glas in jim zagrozila, da bodo prihodnjič prišli ata v šolo. 

Na koncu smo se seveda še obrnili k našemu prečastitemu kralju Aleksandru Karađorđeviču, ki tako 
lepo skrbi za našo Dravsko Banovino, pozdravili gospodično učiteljico, slekli šolske telovnike in 
rokavčnike, nato pa stekli proti domu, saj je v hlevu že mukala živina, da jo odženemo na pašo.... 

Pisalo se je leto 1937. 
 

ZIMA, ZIMA BELA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na šolskem vrtu je bilo veselo,.. 
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V Tamarju pravljično zasneženo. 

 
 
 

PUSTOVANJE 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bili smo pravi  
Benečani. 

 
 
 
 
 

V BUDNARJEVI HIŠI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melisin sok, skutin namaz s 
čemažem in domač kruh so nam 

 povrnili moči, da smo lahko 
ustvarjali v likovni delavnici. 
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MATEMATIČNI KENGURU 
 
 

Borut Drnovšek                                                Patrick Podpečan 
Neža Hren                                           Inana Irt Šarić 

Tadej Sovdat                                            Teo Podobnik 
   Tjaša Butina 

 
 
 
 
 
 

 
CANKARJEVO TEKMOVANJE 

 
                                     Tjaša Butina                   Ana Medved 
 
                                     Jona Zore                            Tadej Sovdat 

 
                                    Zala Virant                      Emir Muradbašić 

 
 
 

5. A in 5. B 
OBISKALI SMO INVALIDE 
V jesenskem času smo se odpravili v ZUIM, na uro športne vzgoje. Te naloge smo se lotili na pobudo projekta 
Sonček. Po poti smo se pogovarjali o našem sošolcu Bojanu, ki se je novembra poslovil od nas. Bojan je še 
vedno med nami, tudi če le v naših srcih. Ko smo prišli v ZUIM, smo se preoblekli in šli v športno dvorano 
ter pridno počakali, da se nam pridružijo učenci te šole. Skupaj smo se igrali tri igre, ene še nismo poznali. 
Naši nasprotniki so se zelo borili. Na koncu so bili že nekoliko izmučeni, zato smo jim pustili nekaj točk, 
vendar ne vseh. Zmagali smo mi. Zahvalili smo se za sodelovanje. Naši nasprotniki so bili učenci, ki so 
invalidi, vendar so bili dobri soigralci, ki so v svoje delo vložili veliko truda. Čestitamo! 

Pina, Gal, Blaž, Sheri, 5.B 
URE ŠPORTNE  VZGOJE 
V letošnjem šolskem letu naše ure športne vzgoje izgledajo nekoliko drugače. Včasih prevzamemo vlogo 
učitelja in sami izvedemo učno uro. Seveda nas učiteljici strogo kontrolirata in ocenjujeta. Učno uro pripravi 
skupina štirih ali petih učencev. Zberemo se na domu enega od sošolcev in določimo, kaj bo kdo izvedel. 
Dva učenca pripravita uvodni del, kjer sošolce ogrejeta z igro in gimnastičnimi vajami. Naloga drugih je, da 
spremljajo in popravljajo delo sošolcev. Nato sledi glavni, kjer  učence razdelimo v šest skupin. Vsaka 
skupina dobi kartonček z določeno vajo. Učenci morajo pripraviti orodje. Vse skupaj zgleda, kot poligon. 
Sledi demonstracija vaj, ki mora biti natančna in popolna. Pozorni moramo biti na varnost. V zaključku 
učenci pospravijo orodje, tisti, ki uro vodijo,pa se zahvalijo za sodelovanje. 

Tjaša, Veronika, Žan, 5.B 
NARAVOSLOVNO TEHNIČNI KROŽEK 
Vsak petek se zberemo petošolci, katere zanima naravoslovje in tehnika. Krožek vodita učiteljica Mateja in 
Simona. Krožek obiskuje okoli dvajset učencev. Do sedaj smo izdelali slike iz naravnega materiala, zemeljske 
plasti, domine, vodno kolo, vodni hram, naprave, kjer smo prikazali verižni in jermenski pogon, trenutno pa 
izdelujemo peščeno sliko. Čakajo nas še antične delavnice. Delavnico radi obiskujemo, saj vsakič zvemo 
nekaj novega. 

Lara, Eva, Luka Š., Egidij, Martin, 5.B 
 
 

http://images.google.si/imgres?imgurl=http://ndd.svarog.org/ndd_images/cankar_ivan.jpg&imgrefurl=http://ndd.svarog.org/?leto=1876&usg=__DHjwjhSrYBIa6Hv_7cXyQEhKfok=&h=150&w=120&sz=11&hl=sl&start=4&um=1&tbnid=jTw-PhZiF9GzsM:&tbnh=96&tbnw=77&prev=/images?q=ivan+cankar&hl=sl&sa=G&um=1
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MATEMATIČNI  KENGURU 
Na tekmovanje se je prijavilo 17 učencev, 9 pa jih je na koncu dobilo priznanja. Srečevali  smo se v petkih 
zjutraj, kjer sta nam učiteljici dali vaje iz prejšnjih let. Pred tekmovanjem smo bili vsi vznemirjeni in komaj 
smo čakali, da bo konec. Po tekmovanju pa smo se pogovarjali o nalogah. Nekatere so bile lažje, nekatere 
pa težje. Vsi smo nestrpno pričakovali rezultate ter vsak dan pregledovali splet in spremljali tekmovanje. Ko 
smo izvedeli za rezultate, so bili nekateri veseli, nekateri pa ne.  Prvi štirje so bili iz našega razreda. 
Nekaterim je za priznanje zmanjkalo le desetino točke.  Upanja za naslednje letom pa še nismo izgubili! 

Neli, Kaja, Tija, Mihael – 5. b  
 
CANKARJEVO TEKMOVANJE 
Odločila sem se, da sprejmem izziv in sodelujem na Cankarjevem tekmovanju. Za to tekmovanje si moral 
najprej prebrati knjigo Primoža Suhodolčana: Živalske novice. Ko smo prebrali knjigo, smo začeli pisati spise, 
s katerimi smo si širili domišljijo. Po treh tednih vaj je napočil čas za tekmovanje, ki je potekalo na 
Andersenov rojstni dan. Naša naloga je bila, da smo se spremenili v kokoško Emilijo. Opisati smo morali 
sedemdnevno prizadevanje Primoža, kako bi kokoško pripravil znesti jajce. Tukajšnji petošolci smo dosegli 
dobre rezultate, sama sem bila tretja. Odločila sem se, da tekmujem tudi naslednje šolsko leto. 

Brina Kvasič, 5. a 
 
NOVOLETNO BOŽIČNI KONCERT 
Učenci petih razredov OŠ Frana Albrehta smo pripravili božično novoletni koncert. Spremenili smo se v 
Trnuljčice, Sneguljčice in Pepelke. Igro smo povezali s plesom, petjem in igranjem na instrumente. Petdeset 
petošolcev smo močno poprijeli za delo. Nekateri so pripravljali sceno, drugi so se učili vloge, tretji so 
pripravljali plese. Potrebno je bilo poskrbeti še za glasbo in se naučiti pesmi Prijateljstvo in Dan ljubezni. 
Našo predstavo so si ogledali učenci razredne stopnje in tudi nekaj učiteljev ter staršev. 

Ivana Davidović, 5. a 
 
TEKMOVANJE UMKO 
Nekega dne nam je učiteljica razdelila prijavnice za tekmovanje Umko, ki poteka preko revije National 
Geographic Junior. Tega tekmovanja smo se lahko udeležili učenci iz četrtega in petega razreda. Pripravljali 
smo se enkrat tedensko. Na vajah smo reševali Bistroumnice, doma pa smo prebirali članke iz revij. Vsebine 
člankov so zelo zahtevne in od nas zahtevajo veliko dela. Šolsko tekmovanje je bilo 13. maja. Najboljši učenci 
se bodo udeležili državnega tekmovanja, kjer je glavna nagrada ogled parka dinozavrov v Avstriji. 

Larisa Nina Breznik, 5. a 
 
5. OPB 
Ali verjamete, da je gorivo rakete lahko voda? 
 

To smo s poskusom dokazali v podaljšanem bivanju. Vodo smo nalili v 
plastenko, približno eno polovico. Zamašili smo jo s plutovinastim 
zamaškom, v katerega smo namestili ventil, preko katerega smo 
dovajali zrak. Nato pa se je začelo težko fizično  delo. Z zračno tlačilko 
smo v plastenko dovajali zrak. Kar nekaj časa je trajalo, da se je 
steklenica napolnila z zrakom. Pošteno so nas že bolele noge. A 
splačalo  se je, steklenica je kar naenkrat poletela visoko v zrak. Nam 
pa je nazaj poslala kapljice vode, ki so nas prijetno ohladile, saj je bilo 
zunaj že zelo vroče. 
 

Ema Vidic Judež 
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6. A 
LAŽ IMA KRATKE NOGE 
Nekega dne, ko sem za slovenščino imel veliko naloge, sem se odločil, da se zlažem mami. Ko me je vprašala, 
če je kaj naloge, sem odgovoril, da ne. Tudi naslednji dan je nisem naredil. Nato so bile v šoli govorilne ure. 
Ko je mami prišla z govorilnih ur, me je vprašala, kaj je bilo v šoli zadnje dni. Povedal sem ji, kako sem jo 
nalagal. Dala mi je dolgo, dolgo kazen. Dodelila mi je en teden brez televizije in računalnika. Vso domačo 
nalogo pa sem nadoknadil. Ker je bil na srečo petek, sem imel dovolj časa. Naučil sem se, da ima laž kratke 
noge. (Če bi imel dovolj denarja, bi laž podkupil, da odide na plastično operacijo. In sicer na podaljšanje 
nog, da bi jo bilo težje ujeti.)  
To je le hec, saj vendar vem, kaj pomeni laž ima kratke noge: če lažeš, ne boš prišel daleč, saj hitro spoznajo 
tvojo napako. Tudi meni ni všeč, če se kdo zlaže. Ker sem to spoznal, se bom trudil manj lagati. Če si ti 
pravičen, bodo tudi drugi do tebe. To bo 5! Joj, spet lažem! 

Jan David Klenjak, 6. a 
6. B 
MY DAY 
I get up at quarter to seven and I have breakfast. Then I brush my teeth and I put on my clothes. I go to 
school at twenty-five to eight with my friend. We come to school at ten to eight. Lessons starts at quarter 
past eight. We have a snack at ten to ten and we finish school at twenty-five to one or twenty-five past one. 
I have lunch when I come home from school. I watch TV at quarter past two. At that time starts my favourite 
program The Suite Life of Zack and Cody. It finishes at quarter to three and then I do my homework. At 
quarter past three The Suite Life of Zack and Cody starts again and it finishes at quarter to four. Then I learn 
until five o clock and have an afternoon snack. And then I listen to the music. At quarter to eight I watch 
The Suite Life of Zack and Cody again. Then I have a dinner and then I have a shower. Then I listen to the 
music again. I brush my teeth at nine o clock and then I read books The school for stars. I read for one hour 
or one hour and half. Then I go to sleep.  

Klara Ravnikar, 6. b 
6. C                              
KAJ NAM JE BILO UČENCEM 6. C RAZREDA V TEM ŠOLSKEM LETU NAJBOLJ VŠEČ? 
 
V 6. razredu mi je bilo najbolj všeč: 
»V Cerknem. Samo malo več časa bi lahko bili sami v sobi. Tudi dan šole je bil dober dan.« Jaka Podjed 
»Ko smo imeli športni dan na izbiro in ko smo šli v Cerkno.« Neja Modic Nose  
»Tabor v Cerknem, ko smo smučali.« Zala Spruk                          
»To, da smo imeli dobro razredničarko.« Anže Gorjan Novak  
»Dobri sošolci, sošolke in učitelji.« Jan Korošec 
»Ko smo se selili iz razreda v razred.« Lucija Hergouth     
»Ko smo šli v šolo v naravi.« Klemen Makelja 
»Da smo šli v Cerkno, kjer sem se naučil smučati.« Žiga Deisinger 
»Da imamo vsako uro drugo učilnico in drugega učitelja ali učiteljico.« Piers Rumble  
»Menjavanje učilnic.« Matej Jeklar                                                                                       
»Ko smo imeli športne dneve.« Aleksandra Perčič                                
»Ko smo šli v Cerkno in sem se naučil bordati.« Jan Pibernik  
»Ko smo se selili iz razreda v razred.« Nina Rozman 
»Ko smo vsako uro menjavali učitelje in se selili iz razreda v razred.« Lara Koritnik 
»Novi sošolci, saj sem imel prijatelje iz razreda A. Všeč mi je bilo tudi to, da smo imeli zelo dobre učitelje in 
zelo dobro razredničarko.« Gašper Vrhovnik 
»Zimska šola v naravi.« Eva Terbovšek                                
»Ko smo šli v Cerkno. Pa tudi, ko smo dobili sošolke iz neveljske šole. V 6. razredu je bilo prav super.« Neža 
Jerman 
»Nadomeščanje učiteljev in ko nam je kateri od predmetov odpadel.« Katarina Spruk 
»Sprehajanje iz razreda v razred.« Lucija Blažej                 
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»Šola v naravi.« Diana Kotnik 
»To, da smo spoznali nove učitelje in sklenili nova prijateljstva.« Žiga Kotnik 
»Tabor.« Vesna Jurjevič 
»Ko smo imeli zimsko šolo v naravi v Cerknem, kjer smo smučali in se zabavali.« Karmen Orehek 
»Zimska šola v naravi.«  

Marija Komatar 
ŠOLA 
Pojem šola je širok, saj predstavlja učence, učitelje, čistilke, hišnike. Glava šole je ravnatelj. Hmmm, šola je 
velika družina, ki ima za vse enake pravice. Večino otroštva preživimo v šoli. Včasih radi stopamo v šolo, 
drugič pa bi najraje ležali v toplih posteljah. Najraje slišimo zvoniti šolski zvonec za konec pouka. V šestem 
razredu spoznavamo predmetni pouk, nove prijatelje, ljubezni … Predvsem pa spoznavamo sebe, kdo smo 
v resnici. 
Katarina Spruk 
MOJE  KOLO 
Moje kolo je lepo kolo. 
Okoli me vozi, me čuva skrbno. 
Pred zebro se ustavi, pogleda okrog,  
le ko je prosto se odpravi na pot. 
Moje kolo pa še nekaj zna,  
potrobi veselo, me v mesto pelja.   

                        Matej Jeklar 
CERKNO 
Bila je nedelja, 25. 1. 2009, ko smo se s šolskim avtobusom vsi veseli in polni pričakovanj odpeljali v Cerkno. 
Vozili smo se kakšno uro in pol in po prijetni vožnji prispeli na cilj. Tam smo samo odložili kovčke in se 
odpravili na smučišče. Razdelili so nas v skupine, ogreli smo se in se odpravili smučat. Midve sva bili pri 
učitelju Simeonu. Je zelo prijazen in zabaven učitelj. Prvi dan smo najprej spoznavali smučišče, druge dni pa 
smo bili že navajeni nanj. Vsak dan smo šli ob enih v kočo, kjer smo imeli kosilo. Ko smo pojedli, smo šli 
smučat še za kakšno uro in pol, potem pa se odpeljali nazaj v hotel. Tam smo se preobleki in imeli 
popoldanske dejavnosti. To so bile obisk muzeja, izdelovanje medalj… Naslednje dneve smo zjutraj odhajali 
na zajtrk, nato pa na smučišče. Tudi ob večerih smo imeli dejavnosti. To je bilo izdelovanje razglednic, 
plavanje, ples frizur… Ob desetih pa nam je Lara zaigrala na prečno flavto uspavanke, da smo lažje zaspali. 
Zadnji dan se je pokvarila sedežnica, zato je moral naju in Gašperja na smučišče odpeljati avtobus. Nato 
smo imeli tekmovanje na snegu. Zelo smo se zabavali. Po napornem dnevu nas je avtobus odpeljal domov. 
V Cerknem smo se imeli zelo lepo! 

Lara Koritnik in Lucija Hergouth 
NAJ ŠPORTNI DAN 
Najboljši dan v šolskem letu je bil, ko smo v petek, 13.3.2009, imeli športni dan. Izbirali smo med štirimi 
športnimi aktivnostmi: plavanjem, drsanjem, pohodom in smučanjem. Jaz sem se odločil za smučanje. 
Smučali smo na Krvavcu, kjer je zelo pihalo, a vseeno je bilo zelo lepo. Šesti razredi smo smučali z učiteljico 
Jano. Bila je zelo prijazna. Med smučanjem smo naredili odmor. Med odmorom smo pojedli svojo malico, 
ki smo jo prinesli od doma. Po malici smo smučali vse do konca. Ko smo z gondolo prispeli do parkirišča, 
smo z avtobusom utrujeni odšli domov. Najbolj mi je bilo všeč, da smo lahko smučali po svoje in da nas je 
pazila prijazna učiteljica. 

Anže Gorjan Novak        
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ŠOLA V NARAVI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V šoli v naravi, 
smo hodili spat v pižami. 
Nismo se kregali  
in pri smučanju begali. 
   
Zjutraj smo pozajtrkovali, 
se oblekli v kombinezone,       
šli v avtobus in tam razgrajali. 
 
Obuli smo smučarske čevlje, 
nataknili smuči, 
se namestili v šestsedežnico 
in tam poskakovali. 

 

Ko smo smučali, nam je bilo lepo, 
malo smo bili utrujeni,  
ampak je šlo. 
Ko smo pojedli kosilo, 
smo šli  nazaj na smučišče.    
 
Ko smo se nasmučali, 
smo v avtobusu dol popadali. 
Uredili smo se, 
in večerjo vrgli v'se. 
 
Smo marsikaj izdelovali, 
vsak dan packali. 
Šli smo tudi v bazen, 
ki je bil leden. 

 

Tako smo se trudili vsak dan, 
da bi učitelji bili zadovoljni, 
saj tak je bil njihov plan. 
 
Ko smo peti dan odšli, 
utrujeni smo se veselili, 
da starše spet bomo videli.  
 
Marija Komatar   

 
7. A 
OD UČILNICE DO OBSERVATORIJA 

 
Na dan, 4. 5. 2009, smo bili statisti v delčku dokumen- 
tarnega  filma o mojem o očetu (delovni naslov je zvezdice).  
Statisti smo bili: Lučka Majcenovič, Petra Pirc, Suzana 
Orehek, Meta Motnikar, Maša Lipičnik, Nuša Krznar, 
Monika Proj, Lara Kotnik, Andraž Bergant, Aljoša Šček, 
Lenart Hribovšek, Konstantin Janev, Peter Jerič in Krištof 
Špenko. 
Najprej vam bom  povedal, kako je prišlo sploh do 
snemanja. Pred natanko 400 leti je Galilejo Galilej, 
italijanski astronom, prvič usmeril svoj daljnogled, ki ga je 
sam izdelal, v nebo in opazoval Jupitra in njegove 4 

spremljevalke  lune, zato je letošnje leto proglašeno za 
mednarodno leto astronomije. RTV Slovenija je ob tej priliki želela  posneti dokumentarni film o nekem 
slovenskem astronomu, izbrala je mojega očeta, ki ima s prijatelji eno največjih in najuspešnejših 
opazovalnic in veliko piše o svojih opazovanjih za astronomsko revijo Spika. S prijatelji so ustanovili tudi eno 
od najbolj dejavnih astronomskih društev v Sloveniji – KOMET. Ta del filma prikazuje dogodek pred 38-leti, 
ko je na enaki učni uri moj oče slišal za Romerjevo odkritje hitrosti svetlobe, ki jo je predstavil g. Lado 
Dobrovoljc, ki je mojega očeta takrat učil fiziko. Romer je namreč odkril hitrost svetlobe prav ob opazovanju 
Jupitrovih lun. Jupitrove lune namreč okrog planeta hitreje krožijo kot pa naša Luna okrog naše zemlje. Zato 
se večkrat zgodi, da se kakšna od njih skrije za planet in mrkne. To sem tudi že sam opazoval. To je mojega 
očeta tako navdušilo, da se je začel bolj zanimati za astronomijo, starša sta mu tudi kupila knjige o 
astronomiji. Teleskopa pa včasih ni bilo tako lahko dobiti oziroma kupiti. Tako je moj oče šele čez 20 let 
prišel do prvega malega teleskopa, takega, ki ga uporabljam jaz zdaj. Srečal je nekaj prijateljev , ki jih je tudi 
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zanimala astronomija, med njimi tudi g. Roka Palčiča in z njim sta po nekaj letih postavila observatorij 
oziroma opazovalnico, kjer danes pred vsem fotografirajo zvezde in galaksije, ki jih ne moremo videti niti v 
velikih teleskopih. Teh zvezd ne moreva z očetom videti v očetovem velikem teleskopu, ki ima premer zrcala 
40 cm in ga je oče poimenoval K'ištof.  Oče je namreč ta teleskop naredil ravno takrat, ko sem se jaz rodil, 
starejši brat pa me je klical K'ištof  saj ni znal izgovarjati črko r. Teleskop je še danes med največjimi teleskopi 
v Sloveniji in je poleg očeta »glavni nastopajoči« v dokumentarnem filmu. 7.a razred je bil izbran, ker sem 
v njem učenec, njegov sin, star ravno toliko, kolikor je bil takrat star moj oče, ki je tudi obiskoval našo šolo. 
Dokumentarni film bo predvajan predvidoma letos v mesecu oktobru.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista iz Krištofovega in 

očetovega dnevnika 

Sestavljanka opazovanja  
Luninega mrka in njegovih faz 
 

Konjska glava 
 

Ročka 
 

Posnetka, narejena s teleskopi na 
Observatoriju Meglič 
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7. B POLETI V PLANICI 
V letošnjem šolskem letu smo sedmi razredi OŠ Frana Albrehta 
sodelovali na likovnem natečaju Planica in otroci pod 
mentorstvom Anamarije Zovko. Skupaj z dvajsetimi šolami smo 
bili izbrani in nagrajeni , da si ogledamo skoke v Planici. V 
četrtek, 19. marca, smo se ob 7.00 zbrali pred halo naše šole, 
kjer nas je pobral avtobus in nas popeljal v Planico. Spremljale 
so nas razredničarke Jana Jus, Mirta Vrhovnik in Anamarija 
Zovko. V dolino pod Poncami smo prispeli približno ob 8.30. Na 
avtobusu so nam razdelili karte. Takoj ko smo izstopili iz 
avtobusa, se je začutilo planiško vzdušje. Takrat smo iz 
nahrbtnikov povlekli navijaške transparente. Nekateri pa so jih 
kupili kar tam. Pri vhodu so nam pregledali nahrbtnike in že smo 

se odpravili proti tribuni. Ko sva vstopili je do naju stopila snemalna ekipa TV-Geje in naju prosila za intervju. 
Na tribunah je bila velika gneča ampak nas to ni oviralo zaradi dobrega vzdušja. Vneto smo navijali tudi pri 
poskusnih serijah. Ko pa so bile kvalifikacije se je vnema zvišala in smo še močneje navijali. Navdušeni smo 
bili nad Robertom Kranjcem in njegovimi dolgimi poleti. Nekateri so odšli do skakalcev in jih prosili za 
podpise. 
Čez nekaj časa smo po skupinah začeli odhajati na malico. Dobili smo hrenovke, krofe in topel čaj. Lahko 
smo si pobarvali obraz z vojaškim motivom ali si nalepili tatu. Po koncu skokov je bila manjša prireditev z 
Jernejem Kuntnerjem. Nastopajoči oder so krasili naši likovni izdelki. Počakali smo na razglasitev likovnega 
natečaja, potem pa odšli proti domu.  Nad poleti v Planici smo bili vsi navdušeni in gotovo bodo še dolgo 
ostali v naših spominih.   

Nina Perhavec in Kaja Cajhen, 7.b 
8. A in 8. C   
Iz dnevnika v času naravoslovnega tabora 8. razredov: DOM CŠOD ŠTRK NA PTUJU: (5.- 9.1.2009)  
1. dan (ponedeljek)  

Ob 8.15 smo se zbrali pred športno dvorano, se napokali v avtobus in ob 
10.00 prispeli na Ptuj, kjer nas je pričakal upravnik doma. Po njegovih 
kratkih navodilih smo se šli namestit v sobe. Okoli 11.30 smo imeli daljši 
sestanek, kjer nam je pedagoginja Darja predstavila osebje in pravila, ki 
veljajo v domu ter program dela za ves teden. Po sestanku smo imeli 
kosilo. Bila je zelenjavna juha, dušen  riž z zrezkom v gobovi omaki. Po 
počitku smo se razdelili v dve skupini. Ena je odšla streljat z lokom, druga 
je imela učno uro astronomije. Po približno uri in pol je sledila menjava. 

Prosti čas po večerji smo izkoristili za pisanje dnevnikov. Zvečer smo v telovadnici izvedli lokostrelsko 
tekmovanje. Kasneje smo si še na jasnem nebu  ogledali različna ozvezdja. Kmalu je bila ura 22.00 in 
odpravili smo se spat.  

Tjaša Šmidovnik, 8.C 
2. dan (torek)   
Učitelji so nas zbudili ob 7.00. Hitro smo se uredili in odšli na jutranjo 
telovadbo. Termometer je kazal 3 stopinje pod  ničlo. Ob 9.00 smo imeli 
zajtrk. Nato smo se razdelili v dve skupini. Ena je odšla na teren, kjer so 
raziskovali in iskali živali, druga je med tem imela v domu učno uro o 
rastlinah. Po malici smo se zamenjali. Popoldan, po kosilu in počitku, 
smo se z avtobusom odpeljali na Dominkovo domačijo, kjer nam je 
vodička razložila, kakšno življenje so imeli kmetje pred sto in več leti. 
Okoli 16.40 smo se vrnili v dom. Imeli smo kratek odmor, nato pa smo v 
jedilnici, skupaj z učiteljico Natašo, reševali delovne liste o Dominkovi domačiji. Delovni dan smo zaključili 
po večerji z nočnim pohodom.  

Tjaša Šmidovnik, 8. c  
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3. dan (sreda)  
Zjutraj smo s težavo vstali, saj smo bili še zelo zaspani. Komaj smo prišli od 
jutranje telovadbe in zajtrka, že smo se morali pripraviti za pohod do 
umetnega jezera. Od našega doma je oddaljeno približno 7km oziroma 
dobro uro hoje. Ko smo nekoliko premraženi končno prispeli, smo mislili 
le na malico, vendar še ni bil čas zanjo. Najprej smo se pogovorili o 
varnosti, nato pa so nam  povedali nekaj stvari o jezeru. Po malici smo si 
pobližje ogledali jezero in jez. Izvedeli smo, da je ptujsko jezero veliko za 
okoli 96 nogometnih igrišč, zakaj je ena zapornica vedno odprta in še 

druge zanimive stvari; največje umetno jezero v Sloveniji, dolgo 6 km, 
zgrajeno za potrebe elektrarne na Dravi. Kasneje je prišel na vrsto težko pričakovani obisk trgovine, potem 
pa smo se vrnili na kosilo. Sledilo je še predavanje o vesolju, kasneje pa plezanje po umetni steni. Za 
nekatere je bilo kar nekoliko grozljivo. Vseeno pa je bil dan zelo zanimiv.  

Anja Pogačnik in Lina Valentinčič, 8. a 
 
4. dan (četrtek)  
Zelo zaspani se zjutraj kar nekaj časa nismo spravili iz postelj. Vendar smo 
morali ob 7.30 na jutranji sprehod. Po zajtrku smo se razdelili v dve 
skupini. Prva je imela predavanje o strupenih rastlinah in gobah, kjer smo 
veliko izvedeli o zastrupitvah. Druga skupina je odšla v gozd, kjer so iskali 
različne rastline. Po malici sta se skupini zamenjali. Nato je sledilo dobro 
kosilo ter počitek. Popoldne smo nadaljevali s spoznavanjem  nordijske 
hoje ter bili deležni predavanja o Ptujskem polju. Po končanih dejavnostih 
nas je čakala okusna večerja v obliki makaronov z omako. Po večernem odmoru smo imeli tekmovanje v 
namiznem tenisu in spoznavanje ter igranje različnih družabnih iger. Konec dneva smo sklenili s pripravo na 
nočni počitek. Misli pa so nam že uhajale na jutrišnji povratek domov. Kamnik, prihajamo!   
      Domen Lipovšek, 8. a in Miha Plahutnik,8. c 
 
THE WRITER RICHARD SCRIMGER VISITED OUR SCHOOL 

In October 2008 our school had a very famous visit. 
A book author Richard Scrimger visited us. First he 
met our English teacher, the librarian of our school 
and the boss of Miš company. Then he introduced 
himself to us. First he thought us how to say his 
family name right. After that he started to talk 
about his books. He spoke about 2 books: The nose 
from Jupiter and Into the Ravine. Then came the 
main part. He told us how to make a good story. 
We needed a bad guy, a good guy. They had to 
have a conflict over something or someone. In the 
middle of the story there must be a lot of 
complications to make the story interesting. But at 

the end the 2 guys face each other in the final battle. 
Either 1 guy wins and the other loses or someone who they are fighting for wins. »That's how you make a 
good story« said Richard in the end. After that we all got signed posters from Richard. And last we got a 
group picture. 

Rok Čevka, 8. c 
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8. B 
LIFE IN THE FUTURE 
 
20 YEARS IN THE FUTURE  
In 20 years will no longer have our own cars but there will be lead away escalator throw the town. Our 
environment will be cleaner because people won't reales exhaust gas in to our atmosphere and people will 
finally realize how it mens to have a clean environment. All organizations, institutes will be controled over 
computers (bank, school...). Also pupils won't have to go to school because they'll get all the material over 
a computer and pupils will only have final exams at the end of a semester. 
ABOUT MEDICINE:  
If we'll get sick or if we'll get injured we'll be transported with a machine to the hospital and we'll have 
more chance for quickly recovery. People will have normal jobs just like until now the only difference will 
be that they'll have there own robot assistants. Robots will be helping them with hard work. Our food will 
no longer be like it used to be. Our food will be in capsules. It will be very practical because we'll have more 
free time for our family, friends, sports… 
ME IN 20 YEARS: 
In 20 years I'll be 33 years old and I'll probably be married and have kids by then. 
I'll be married to a politician and will be living with our grandparents in a house with a small back yard 
where my kids would play. We'll probably have a lot of animals at our home because I'm an animal lover. I 
won't be working because will have enough money that I won't need to work instead I'll be a housewife.  

Elvira Drnovšek 8. b 
 
8.Č NA TABORU 
Na tabor smo se odpravili 5. januarja 2009 ob 8. uri zjutraj. Vožnja do cilja je hitro minila in smo že prispeli 
na težko pričakani cilj, doma Škorpijon na Kozjaku. Na Kozjaku smo skupaj veliko doživeli. Nekateri smo 
spustili kakšno solzo, drugi smo se zbližali ali se pa celo skregali. Toda to ni vse, saj smo tudi jahali konje, 
pležuhali, gledali skozi teleskop, šli na pohode, tekli na smučeh,... Ampak naučili smo se tudi  nekaj o 
orientaciji, o astronomiji, o živalih na Kozjaku in še veliko drugega.  
Na sliki na levi strani sta Marko in Uroš. Na sredini so naše učiteljice Anita, Metka, Meta in Lidija, spodaj so 
Ana, Manca, Pija, Ana, Lara S. in Evelina. Na desni sliki spodaj so Anja, Yijie, Jernej, Žan in Matej. Zgoraj 
desno so pa Lara T., Jernej in Alma. 
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SONET FRANU ALBREHTU 
 
Fran Albreht je bil poet, 
rad napisal je tudi sonet, 
a pisal je le lepe pesmi, 
nobene grde pesmi še ni spesnil. 
 
 
 

A on je bil tudi knjig prijatelj, 
le on bil je veščin pokazatelj. 
Bil je tudi župan, 
res ni bil tako vzvišan, 
enkrat pa se je res zresnil, 
hkrati bil v zlato knjigo zapisan, 
tako pa sem jaz tole pesem spesnil. 

 
Anže Gregl, 8. č 

 
IZKUŠNJA V RIMU 
Obisk Rima je bil zame zelo prijeten in zanimiv, saj sem se naučil veliko novih stvari od prijetnih ljudi. Kot 
sem že omenil so bili ljudje zelo prijetni in gostoljubni. Stanoval sem pri 13-letnem fantu, ki sam živi s svojo 
materjo v veliki hiši. Dobro sva se razumela. Pogovarjala sva se v angleščini, veliko prostega časa pa sva 
preživela pred TV in igrala igrice. Obiskali smo tudi njihovo šolo, kjer smo imeli različne dejavnosti. Imeli  
smo tudi kviz, slovenski učenci smo se uvrstili na 3. mesto in za nagrado dobili 1gb USB ključe. Najbolj všeč 
mi je bil obisk Vatikana, kjer smo si ogledali baziliko sv. Petra. Pri kosilu smo za predjed jedli toliko kot pri 
nas za glavno jed, in to vedno makarone. Pice me niso prav navdušile in so mi veliko boljše naše. Pri jedi pa 
smo največkrat pili vodo. Moja izkušnja v Rimu je bila zelo prijetna in poučna. Še kdaj bi si želel doživeti tako 
izmenjavo. 

Rok Sušnik, 8. č 
9. C 
Besede, ki tvorijo odmev pesmi Narcis in Eho, uporabi za svojo pesem. 
 
Boris A. Novak: Narcis in Eho (sonet z odmevom) 
 
V zraku slišim čudežno zvenenje                venenje 
kdo toži z glasom tihim kakor svila  vila 
si lastno kri in krila je užila   žila 
zakleta v odmeve in lebdenje         bdenje 
 
Vseeno! Voda je tako brezdanja         zdanja 
da ulovi lesket vseh zvezd noči  oči 
le kaj se na gladini zaiskri   kri 
zrcalna slika do neba prostrana                         rana 
 
Bolj kakor vsaka druga je resnična           nična 
ta moja koža bela roža snežna           nežna 
in usta sama sebi neizbežna           bežna 
in moja večna postelja bo struga           truga  
 
Kako le sebe samega ljubiti              ubiti 
kako brez ljubljenega jaza biti                  iti 
                                                      

ti 
ti 

 
 
 

 
 
KLARA KROŠELJ : V VENENJU ŽIVLJENJA 
 
Žalostno gledam to njeno venenje, 
Včasih bila je krasna kot vila, 
Danes čez kožo se vidi vsaka žila,  
Na obrazu opazi se njeno bdenje. 
 
Boli me bolezen ta njena zdanja, 
Z muko opažam te trudne oči, 
Rešila bi jo le prelita kri, 
A v mojem srcu ostala bi rana. 
 
Volja do življenja njenega je nična, 
Ko obujam spomine - kako je bila nežna, 
Zdaj njena barva je bežna, 
Pripravlja se njena truga. 
 
Kako preboleti, bolečini uiti? Ubiti. 
Za njo v večno temo iti. 
 

Klara Krošelj, 9.c 
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POROČILO SVETA ŠOLE 
V šolskem letu 2008/09 se je svet sestal štirikrat. Marca je bil potrjen Svet šole v novi sestavi, ki je bila 
opredeljena z novo zakonodajo. Svet v novi sestavi je imel v šolskem letu dve seji. Svet šole je sodeloval pri 
oblikovanju in spremljanju organizacijskega, pedagoškega in vzgojnega delovanja šole. Izvedli smo zakonsko 
predpisane naloge: sprejeli smo LDN za šolsko leto 2008/09, finančni načrt za tekoče leto, obravnavali in 
sprejeli smo zaključni račun in poslovno poročilo za preteklo leto. Potrdili smo pritožbeno komisijo, sprejeli 
sklep o Kriterijih za nadpovprečno delovno uspešnost, Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane in 
Pravilnika o subvencioniranju letne šole v naravi. Pravilnik o knjižničnem redu Knjižnice OŠ Frana Albrehta 
Kamnik. Spremljali smo delovanje Sklada šole in problematiko podano na Svetu staršev, uresničevanje 
finančnega načrta. Tvorno smo sodelovali pri spremembah in dopolnitvah finančnega načrta ter sledili 
potrebam šole po čimbolj smotrnih investicijah. Preko ravnatelja Rafka Laha so bili člani sveta sprotno 
obveščani o poteku priprav na gradnjo nove šolske stavbe. V maju je svet šole poleg ostalih zadev sprejel 
tudi sklepe o organizaciji pouka v naslednjem šolskem letu (učne skupine, notranja diferenciacija,…) in 
Vzgojni načrt šole, kar je novost v šolski praksi. 
 

Janez Bergant 
POROČILO O DELOVANJU SVETA STARŠEV  
Predstavniki staršev učencev OŠ Frana Albrehta smo se v šolskem letu 2008 sestali trikrat. Seje sveta staršev 
so bile dobro obiskane. Opazen je trend rasti prisotnosti, kar je vzpodbudno in razveseljivo. Na sejah je Svet 
staršev obravnaval različne teme, tako ustaljene, vezane na delovanje šole (predstavitev letnega delovnega 
načrta-LDN in realizacija LDN za preteklo šolsko leto, obravnava pravil) kot vprašanja in pobude, ki se 
pojavljajo sprotno in za katere so ravnatelj, vodstvo ali posamezni strokovni delavci pripravili ustrezne 
odgovore ali obrazložitve, ki so bili podani na sami seji ali pisno obrazloženi na naslednji seji Sveta staršev.  
V izogib pojavu nasilja in zaradi zahtev področne zakonodaje je svet staršev veliko pozornost posvetil 
pripravi vzgojnega načrta. Delovna skupina za pripravo šolskih pravil se je v tekočem letu preoblikovala v 
Delovno skupino za pripravo vzgojnega načrta, v katero sta bila imenovana predstavnika sveta staršev. 
Delovna skupina je pripravila osnutek vzgojnega načrta, ki je bil predstavljen staršem na roditeljskih 
sestankih in bo sprejet na svetu zavoda do konca šolskega leta 2008/09. 
Svet staršev je bil seznanjen s pripravami na uvedbo drugega tujega jezika v sedmem razredu in je soglašal 
s predvideno uvedbo. Prav tako se je seznanil z delom Odbora za šolsko prehrano in Šolskega sklada. 
Imenoval je manjkajoče predstavnike v oba organa, člani pa so sproti obveščali svet staršev o svojem delu. 
Na sejah sveta staršev so poročali tudi predstavniki staršev v Svetu zavoda in predstavniki v Aktivu svetov 
staršev kamniško-domžalske regije, kar priča o aktivni medsebojni povezavi predstavnikov staršev na 
različnih nivojih in z drugimi organi v okviru šole. Tekoče dogajanje v zvezi z nameravano izgradnjo nove 
stavbe OŠ Frana Albrehta je na sejah predstavljal g. ravnatelj Rafko Lah.  
Svet staršev je v letošnjem letu deloval dobro. Obravnaval je obširen sklop tem in vprašanj, na katera je 
dobil zadovoljive odgovore. Razveseljiva je velika prisotnost predstavnikov in namestnikov predstavnikov 
na sejah in izkazano aktivno delo  na  področju posredovanja vprašanj in odgovorov med oddelki in svetom 
staršev. Opazno je povečanje pripravljenosti za sodelovanje pri različnih nalogah ali v posameznih odborih 
oz. delovnih skupinah, posebej pa je potrebno pohvaliti veliko zavzetost, ki so jo predstavniki pokazali pri 
obravnavi vzgojnega načrta v šoli. Ustrezno je tudi sodelovanje z vodstvom šole, ki na potrebnih področjih 
usklajuje svoje aktivnosti s svetom staršev. 

Irena Pavlič, namestnica predsednice Sveta staršev 
 
POROČILO UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA  
Člani upravnega odbora šolskega sklada smo bili: Bianca Rumble – predsednica, Nataša Planko – 
podpredsednica in člani: Miha Flis, Rok Krt, Metka Bizjak, Natalija Rak in Ivanka Svetec.  
V letu 2008/ 2009 smo imeli pet sej, od tega tri korespondenčne. Naj navedem le nekatere od sprejetih 
sklepov: v mesecu novembru in februarju smo poslali staršem položnice za prostovoljne prispevke, 
priskrbeli smo glavno nagrado za natečaj Nevi (tečaj tujega jezika), določili smo tudi tri kategorije natečaja 
Nevi (likovna, literarna in kategorija za izvirne ideje), pogovarjali smo se o kriterijih za podeljevanje knjižnih 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2008-09 
 

 46 

nagrad, spremenili smo tudi dopis, ki ga starši prejmejo skupaj s položnico za Šolski sklad. Žal je glavna 
nagrada za natečaj Nevi zapadla, zato smo morali določiti nove nagrade in finančna sredstva zanje. Prva 
nagrada je bila obisk celoletne razstave o mamutu v Muzeju Zaprice (za 5-10 učencev), druga je bila obisk 
delavnice o ledeni dobi v Muzeju Zaprice (za 5-10 učencev) in tretja fosili za 50 učencev, ki jih je sponzorirala 
Bianca Rumble. Za omenjene nagrade smo namenili 50 € do 60 €. Sklenili pa smo tudi, da enemu izmed 
naših učencev iz naslova »pomoč socialno šibkim učencem« od decembra 2008 do junija 2009, vsak mesec, 
plačamo 11€ kot pomoč pri plačilu kosila. Predlagali smo tudi finančni plan za leto 2009. Glavni sklep 
finančnega načrta je, da se izkupiček sejma nameni za nakup fotoaparatov, barvnega tiskalnika in LCD-
predvajalnika s platnom. Če bo dovolj sredstev, se nameni delež še za nagrade pri šolskem plesu in en 
prevoz za športnike na državno prvenstvo. Delovni načrt za leto 2009 pa načrtuje naslednje aktivnosti: 
sejem 23.5.2009, novi natečaji in pridobivanje sponzorskih sredstev 

Jana Svetec 
 
NATEČAJ NA LOVU ZA NEVELJSKIM MAMUTOM NEVI (70 let od odkritja mamutovega okostja v Nevljah) 
Na šoli smo se razveselili pobude Turističnega informacijskega centra in Občine Kamnik, da obeležimo 
obletnico z izobraževalno dejavnostjo. Za šolsko leto 2008/09 smo v šoli razpisali natečaj NEVI za 
zgodovinsko-fantazijsko zgodbo, likovno delo ali projekt na temo odkritja mamutovega okostja. Potekal je 
od novembra 2008, ko praznujemo rojstni dan Frana Albrehta, do januarja 2009. Nagrade je prispeval šolski 
sklad. Sodelovali so učenci od 5. do 9. razreda v dveh kategorijah: 5., 6. razred v eni in 7., 8., 9. razred v 
drugi. Povezali smo se z Matično knjižnico Kamnik. Učenci 7. razredov so se udeležili delavnic Informacijsko 
opismenjevanje z igrami in mamutom za google generacijo. Ogledali so si film in razstavo, izdelovali 
prazgodovinske izdelke, s pomočjo Cobissa raziskovali knjižnico. Arheologinja Medobčinskega muzeja 
Kamnik Janja Železnikar in je učencem 5. razreda v Nevljah predstavila čas ledenih dob. Pridružila se ji je 
ljubiteljska zbiralka Bianca Rumble in predstavila eksponate iz svoje zbirke. 
Rok za oddajo je bil 6.1.2009, vendar smo ga na željo mentorjev podaljšali. Skupaj sodelovalo: 94 učencev, 
pod vodstvom 4 mentoric. Prejeli smo 35 izbranih izdelkov, ki so nastali pod vodstvom Mateje Jamnik, 
Simone Podboršek, Majde Zupančič in Anamarije Zovko ter tri samostojne izdelke.  
Petčlanska komisija v sestavi Andrej Homar, Mojca Koncilja, Olga Šmidovnik, Ivanka Učakar in Sabina Zore 
MKK je izbrala tri najboljše zgodbe v vsaki kategoriji, tri likovne izdelke v vsaki kategoriji in oba projekta ter 
jih nagradila. Za razstavo je izbrala 25 izdelkov. 

  
 
 
 
 
 
 
 
      

V petek, 13. 2. 2009, sta ravnatelj šole, Rafko Lah in predsednica šolskega sklada, Bianca Rumble na krajši 
slovesnosti podelila priznanja in nagrade (fosile amonitov, zobe morskih psov…). Ob tej priložnosti so si 
lahko ogledali več eksponatov zasebne paleontološke zbirke.  

         
Da bi si imenitne izdelke lahko ogledali občani Kamnika in turisti, smo 
razstavo v počastitev občinskega praznika prenesli v Turistično 
informacijski center. Razstavo je 24.3.2009 odprl podžupan Brane 
Golubovič.  

Ivanka Učakar 
 
 
NOVOLETNI SEJEM IN KULTURNA PRIREDITEV 
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Strokovni aktiv učiteljev OPB je pri načrtovanju dela za šolsko leto 2008/09 načrtoval tudi pripravo in 
izvedbo novoletnega sejma in kulturne prireditve. K sodelovanju smo povabili vse oddelke na centralni šoli 
in vse oddelke na podružničnih šolah. Projektu se je pridružila tudi PŠ Vranja Peč. Na pomoč sta nam 
priskočili učiteljici Metka Bizjak, ki je izvedla tehniški dan s šestimi razredi, izdelke so namenili prodaji na 
sejmu in učiteljica Dragica Kovačič Lukner, ki je skrbela za pripravo in izvedbo kulturne prireditve. Sejem in 
kulturno prireditev smo izvedli 8. decembra. Sejem je potekal od 16.00 ure, kulturna prireditev pa je bila 
ob 18.00 uri v športni dvorani. Obisk na sejmu in prireditvi nas je prepričal, da smo se odločili prav. S prodajo 
izdelkov na sejmu smo zaslužili 1600 eur. Vsaki podružnični šoli smo namenili 250€, centralni šoli pa je 
ostalo 600€ izkupička. Zbrani denar je bil namenjen nakupu igrač za učence, ki obiskujejo podaljšano 
bivanje. Menimo, da je sejem dosegel namen. Povezal je oddelke podaljšanega bivanja, pohvalno je bilo 
tudi sodelovanje med učitelji. Učitelji podaljšanega bivanja se vsem, ki so nam pri izvedbi pomagali, nas 
vzpodbujali in nam stali ob strani, zahvaljujemo. 

Strokovni aktiv učiteljev OPB                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKT KORAK K SONČKU 
»Pustite mi, da sem drugačen, nikar ne pomilujte me. 
Pomagajte mi le živeti in sreče bo dovolj za vse.« 
V šolskem letu 2008/2009 je projekt prvič potekal na naši šoli. Vanj so bili vključeni vsi učenci razredne 
stopnje na matični in na podružničnih šolah in teh je bilo kar 400. Namen projekta je bil opozarjati na 
drugačnost med nami, v naših razredih, na šoli in v vsakdanjem življenju. 
V vsakem oddelku je seznanjanje z drugačnostjo potekalo nekoliko drugače. Vse dejavnosti so vodile zelo 
prizadevne učiteljice, njim pa so priskočili na pomoč še nekateri zunanji izvajalci, pod vodstvom specialne 
pedagoginje. 

 
 
Prvošolci so se seznanjali z Zelenim severnim medvedkom Egonom, se 
ob slikovnem gradivu pogovarjali o drugačnosti ter skušali slikati z usti. 
 
 
 
 

Drugošolci so spoznali 
drugačne ljudi iz društva za teorijo in 
kulturo hendikepa (gibalno ovirane, 
slepega gospoda Vikija) in se učili 

primernega vedenja do 
drugačnih preko knjižice Bontonček. 
Preizkusili so se tudi v slikanju s prsti na 
nogi in s komolci. 
 

 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2008-09 
 

 48 

Tretješolci so brali knjigo: Veveriček posebne sorte, se srečevali z 
drugačnostjo preko zgodbe in izdelovali ročne lutke iz omenjene zgodbe. 
Spoznavali so tudi cerebralno paralizo. 
 

Četrtošolci so brali odlomke 
iz knjige: Tema ni en črn plašč 

in si jih med seboj predstavljali. 
Seznanjali so se z življenjem 
slepih in slabovidnih ljudi. 

Pridobili so si tudi izkušnjo hoje po »slepi stezi«, kjer so morali z 
zavezanimi očmi prehoditi dobršen del poti, ki jim je bila 
neznana. 
 
Petošolci so spoznali vrstnike z Zavoda za invalidno mladino (CIRIUS) in se z njimi pomerili v prilagojenih 
športnih igrah kot so golbal, odbojka z baloni, hokej na vozičkih, košarka. Spoznavali so drugačnost skozi 
gibalno oviranost. 

 
Poleg omenjenih dejavnosti pa so učenci iz PŠ Vranja Peč obiskali še 
varovance Varstveno delovnega centra Loke v Tuhinjski dolini in se 
seznanili z njihovim načinom dela in življenja.  
 
Učenci PŠ Tunjice so odšli na 
obisk v podjetje INCE, kjer so 
zaposleni odrasli z motnjo v 
duševnem razvoju in se 
seznanili z njihovim načinom 
življenja. 
Učenci drugih razredov 
matične šole so na obisk 

povabili dečka Tima Svenška, ki 
se je rodil brez prstov na roki. 
Učenci tretjih razredov matične šoli so gostili gospo Sašo Rolih, ki je s svojim optimizmom dokazala, da je 
življenje ljudi s cerebralno paralizo lahko zelo polno in smiselno. 
Poleg že omenjenih dejavnosti, 
 so učiteljice s svojim znanjem in iznajdljivostjo bogatile učence in jim še po mnogih drugih poteh približale 
drugačnost. Slednje dokazujejo mnoge fotografije, literarni zapisi in likovni izdelki učencev ter pozitivni vtisi 
učencev in učiteljic. 
Zahvaljujem se vsem, ki ste se trudili učencem približati drugačnost in jih vzgajati k strpnosti. 
Janja Hribernik, specialna pedagoginja 
 
UČENCI IN UČITELJI OŠ FRANA ALBREHTA V OKVIRU PROJEKTA COMENIUS GOSTOVALI V FRANCIJI 
V tednu od 16. 11. do 21. 11. 2008 smo se tri učiteljice in pet učencev OŠ Frana Albrehta udeležili srečanja 
v okviru projekta Comenius. Že drugo leto sodelujemo s šolo iz Francije, Nizozemske, Bolgarije,  Italije, 
Turčije in Portugalske. Srečali smo se v Franciji v simpatičnem mestecu Montbéliard približno 300km južno 
od Strasbourga.  
Sodelujoči smo v različnih aktivnostih programa razvijali poznavanje in razumevanje evropske kulturne in 
jezikovne raznolikosti ter pridobivali osnovne življenjske spretnosti, kot so spretnost dobre in učinkovite 
komunikacije in grajenja medsebojnih odnosov, ki so potrebne za naš osebni razvoj in za našo aktivno 
evropsko državljanstvo. To izkušnjo učenci z navdušenjem prenašajo v svoje družine in med svoje vrstnike. 
Bivali smo pri družinah gostiteljicah, ki so nas toplo in gostoljubno sprejele medse. Tako smo lahko spoznali 
njihov ritem in način življenja, ki je precej bolj ''evropski'' kot naš. Ugotovili smo, da je celodnevna šola v 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2008-09 
 

 49 

Franciji nekaj povsem običajnega, da so učenci zelo nadzirani in da na večini šol pouk namesto v sredo 
poteka v soboto. Prav tako v šoli nimajo organizirane malice, v šolski menzi pa pri kosilu vedno pijejo samo 
vodo.  Hrana nam je bila všeč, le za sir, ki ga jedo po obroku, je v naših želodčkih pogosto zmanjkalo 
prostora. Drži, da so Francozi veliki gurmani in veliki poznavalci vin.  
Učenci so sodelovali v delavnicah. Vsaka skupina se je ukvarjala z drugo tematiko. Ena skupina je delovala 
na področju vključevanja učencev s posebnimi potrebami v šolski sistem in so imeli v Strasbourgu priložnost 
srečati se in zastaviti nekaj vprašanj poslanki Trautmann, ki je Evropskem parlamentu odgovorna za to 
področje. Ogled Evropskega parlamenta je bil za vse posebno doživetje. Druga skupina se je pogovarjala o 
ravnanju odpadkov v posameznih državah. Na tem področju je Francija daleč najbolj osveščena. Ogledali 
smo si ogledali deponijo v VIEUX CHARMONTu. Pokazali so nam, kako ravnajo z odpadki in kako jih 
reciklirajo. Najbolj zanimivo pa je bilo, ko so nam pokazali, kako iz zelenih odpadkov z vrta napravijo humus. 
Ena skupina je pripravila izdelke, s katerimi bodo sodelovali na EURO competition natečaju. Njihove ideje 
so bile zelo izvirne. Ena skupina je snemala oglase za najboljše ideje za Evropo. Zamislili so si telefonsko 
kartico, s katero bi lahko povsod v Evropi klicali za isto ceno. Zadnja skupina pa je posnela video, katerega 
glavno sporočilo je bilo, da invalidni otroci v šoli še zdaleč niso v enakopravnem položaju s svojimi vrstniki. 
Izkazali so se kot dobri igralci in dobri režiserji. 
Tovrstna srečanja učencem in učiteljem pomagajo doseči in izboljšati določena znanja in spretnosti,  ne 
samo na področju teme projekta, temveč tudi na področju timskega dela, odnosov med ljudmi, planiranja 
in izvajanja projektnih aktivnosti ter uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije. Sodelovanje v 
partnerstvu šol iz različnih držav ponuja tudi priložnost komuniciranja v tujem jeziku in izboljša motivacijo 
za učenje jezikov. 

Anita Rusak Kastelic in Lidija Vidmar 
COMENIUS SREČANJE V ITALIJI 
Med 16. in 20. marcem je potekalo še zadnje Comenius srečanje v Rimu, ki so se ga udeležili 4 učenci in 2 
učiteljici. 
NEDELJA, 15.3.09 
V nedeljo, 15.3, smo se vsi skupaj zbrali na Ljubljanski železnici. Vsi vznemirjeni, željni  novih dogodivščin 
smo čakali na vlak, ki nas bo popeljal v večno mesto Rim. Še zadnjič smo se poslovili od naših staršev ter 
vstopili v vlak. Na vlaku, ki nas je popeljal do Jesenic, naše zadnje postaje v Sloveniji ter do Beljaka, smo v 
dolgočasju počeli marsikaj. Učili smo se italijanščine, ki mimo grede ni tako težka, no vsaj osnove. 
Pripovedovali smo si anekdote iz šolskih klopi ter se zasmejali kakšnemu vicu. Kakorkoli, vse samo da bi 
pregnali dolgčas. Spomnim se, da je učiteljica rekla, ko smo prispeli do Jesenic, da je tukaj zadnja postaja 
kjer še lahko odidemo domov, a nihče se ni določil za to možnost. Ko smo prispeli v Beljak, kjer smo 
prestopili na vlak s spalniki, smo imeli 1 uro časa do prihoda vlaka. Imeli smo čas, da opravimo svojo 
potrebo, kjer so morale ženske plačati kar 40 centov! No seveda nas to ni odgnalo domov, nasprotno, malo 
smo sedli, nekaj pojedli ter popili, poklepetali, kakor da v vlaku nimamo dovolj časa, ter pričakali naš nočni 
vlak. Ko je vlak prišel, smo se vkrcali ter zložili naše potovalke na police. »Soba«, kjer je bilo 6 postelj, je bila 
zelo majhna! Kar malo premajhna. No, nekako nam je že uspelo, saj smo se vsi preoblekli v pižame, zlezli 
na postelje ter zaspali ob zibajočem ter tresočem se vlaku.  
 
PONEDELJEK, 16.3.2009   
Zjutraj, ko smo se zbudili, še nismo bili v Rimu, bili smo pa zelo blizu. Prišla ja nekakšna skrbnica, ki nam je 
prinesla zajtrk, ki sem ga mogel jesti v ležečem položaju zaradi prenizkega stropa. Zajtrk je bil dober, samo 
čaj je bil zelo grenak, čeprav sem vanj stresel celo vrečko sladkorja. Ko smo pojedli, smo se oblekli, 
raztovorili kovčke ter potovalko ter počakali do prihoda v Rim. Ko smo stopili z vlaka, smo se ozrli okrog 
sebe ter zagledali ogromno železniško postajo, kjer vsak dan izstopa ter vstopa na milijone ljudi. Svoje 
kovčke smo pustili pri »čuvajih« ali karkoli, kjer smo plačali, oni so nam pa pazili kovčke čez dan, da nam jih 
ni bilo treba vseskozi nositi s sabo. Kupili smo še enotedenske vozovnice za vlak oz. avtobus, ki so stale 
samo 16€! Zelo poceni. Ker smo imeli 5 ur časa do spoznanja svojih družin ter prijateljev, smo se odločili, 
da si ogledamo večje znamenitosti Rima. Prvo smo se odpravili do Koloseja. Tja smo prišli z metrojem oz. 
podzemno železnico, kjer je bilo ogromno ljudi, kakor kaže v filmih. Vlaki se na veliko začudenje niso skoraj 
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nič zibali, kakor sem potem spoznal pri avtobusih. Kolosej, večna zgradba, kjer so se pred davnimi časi 
bojevali gladiatorji, ljudje pa ob njihovi smrti kričali ter se zabavali, je bil pred mano. Ogromna zgradba, 
okoli ogromno ljudi, stojnic ter pa še slavolok, so me naravnost očarale. Slavolok, ki je stal poleg Koloseja 
je bil znan po tem, da so se rimski vojaki sprehodili skozi njega, če so zmagali v bitki. Naredil sem nekaj fotk 
oz. ogromno fotk, se dotaknil Koloseja, še malo užival ob pogledu, potem pa smo odšli naprej. Ob množici 
turistov, kjer jih je bilo na moja pričakovanja tisti dan dokaj malo, smo odšli ob vzpenjajoči poti proti 
Forumu, kjer je bila na novo ograjena ograja, tako da si žal nismo mogli ogledati Foruma od znotraj, smo ga 
pa ravno tako dobro videli z majhne vzpetine. Potem smo pot nadaljevali do cerkve. Odpravili smo se nazaj 
do Koloseja , potem pa smo odšli proti enemu od sedmih gričev, na katerem je bil »zgrajen« Rim. Čez mestni 
vrvež, kjer se je peljalo ter hodilo na stotine ljudi, smo vztrajno hodili naprej. Spotoma smo srečevali 
imitatorje, ki so se delali, da so kipi in nas prestrašili s premikanjem. Ob poti smo si lahko, čeprav izza ograje, 
ogledali Forum v vsem njegovem blišču, ruševinam ter slavoloku z druge strani. Nadaljevali smo pot, si 
ogledovali različne cerkve ter kipe in prišli do kipa Romula in Rema, ki se dojita pri volkulji. Kip je bil za moje 
pojme zelo majhen, ampak kakor sem izvedel kasneje, je to le ponaredek, originalni kip hranijo v muzeju 
nasproti kipa. Nekaj 20 m od kipa je tudi manjši  trg, kamor samo se tudi odpravili. Ta trg je, kakor sem že 
povedal, zgrajen na enem od 7 gričev. Tukaj je kip Marka Avrelija, ki se slavnostno ponaša na svojem konju. 
Trg obdaja še mestna hiša, muzej, nekaj kipov vojakov ter kipa Kastorja ter Poluksa, po katerih sta 
poimenovani dve zvezdi. Ko smo poslikali kar smo hoteli, smo se odpravili po stopnicah, ki so vodile spet v 
mestni vrvež. Ogromno turistov je bilo kot mi, namenjeno do kakšne znamenitosti Rima. Hodili smo ob 
cestah, polnih avtomobilov ter avtobusov. Čez ozke ulice, ki so spominjale na obmorsko vasico, smo prišli 
do Fontane di Trevi. Prelepa fontana, čez katero je seveda tekla voda, ter natančno izoblikovani kipi, so bili 
naravnost navdušujoči. Kot seveda verjetno vsak turist, ki je še prišel sem, smo vrgli kovanec za srečo z 
desno roko čez levo ramo, se malo poslikali ter odšli na kosilo. Na kosilo smo odšli v restavracijo, ki je bila 
zelo elegantna. Naročili smo vsak svojo pico, katere testo je bilo zelo drugačno od našega. Bilo je trše, 
ampak prav tako okusno. Ko smo se dodobra najedli, smo odšli, prav tako kot zmeraj, čez ulice, ceste ter 
sploh čez mestni vrvež do Španskih stopnic. Tukaj na žalost še niso rasle prelepe rože, zato je bilo pa tu 
ogromno ljudi in pa tudi manekenka, ki je pozirala pred fotoaparatom, kakor tudi druge manekenke, ki 
pridejo vsako leto. Ko smo se naveličali, smo se odpravili proti avtobusu, s katerim smo se pripeljali do 
podzemne železniške postaje. Zelo sem bil razočaran nad avtobusi. Bili so zelo zibajoči, tresli so se ves čas, 
kot da ne bi imeli nobene vzmeti. Vozniki pa, kot da bi ravno naredili izpit. Po tresoči se poti smo prispeli 
do Metroja, s katerim smo se odpeljali  do šole, kjer so nas čakali ostali člani projekta. Poslušali in gledali 
smo predstavitve vsake skupine, spoznavali nove ljudi, dokler ni prišla družina, s katero smo odšli skupaj 
domov. 

Aleksander Čermelj Ljušič, 9. a  
 TOREK, 17.3.09 
V torek, 17. marca, smo se z družino ob 7.50 odpeljali v šolo. Tam smo se vsi zbrali in odšli na avtobus, ki 
nas je peljal do bazilike sv. Petra. Tam smo najeli vodiča, ki nas je peljal čez znamenitosti. Bilo je zelo sončno 
in skoraj brez oblačka, zato smo si baziliko brez težav ogledali od zunaj. Nato nas je vodič peljal v baziliko, 
kjer je bila preiskava taka kot na letališču. Torbe smo morali odložiti na tekoči trak in stopiti skozi  detektor 
kovin. Ko smo vstopili v baziliko, smo ugotovili, da je zelo velika. Ko smo končali ogled bazilike, smo odšli v 
vatikanski muzej, kjer je veliko stvari povezanih z Vatikanom. Na začetku je bilo zelo zanimivo, nato so nas 
začele boleti noge in smo komajda še sledili. Po ogledu smo imeli nekaj minut počitka, nato pa smo odšli v 
restavracijo na kosilo. Tam smo jedli, kot vedno pasto ali po slovensko makarone. Nato smo hoteli sladoled 
in ko smo ga kupovali, so drugi že odšli in bili smo sami v mestu z učiteljicami. Počakali smo jih blizu avtobusa 
in ko so prišli, smo se vkrcali in odšli v šolo, kjer smo počakali starše gostiteljev, ki so nas odpeljali domov. Z 
družino smo odšli v restavracijo, in kot ste že morda uganili, smo jedli makarone.  

Rok Sušnik 8. č  
SREDA, 18.3.09 
Danes smo končno lahko spali malce dlje. Pred šolo smo se zbrali šele ob 9. uri. Napotili smo se v 
računalniško učilnico. Tam so nam naročili, naj si na računalnike naložimo fotografije iz Rima. Vendar se s 
tem nismo preveč ukvarjali, ampak smo se raje pogovarjali z drugimi učenci. Nato je sledilo kosilo. Jedli smo 
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makarone, ki so bili še kar v redu. Po kosilu smo imeli kviz. V skupinah smo bili učenci iz istih držav. Vprašanja 
so bila kar težka, še posebej matematična vprašanja. Čeprav je bilo težko, pa smo na nekatera vprašanja le 
znali odgovoriti. Ostala pa smo ugibali. Bilo je zabavno. Ko smo rešili kviz, smo imeli daljši odmor. Ravno ko 
smo se začeli malo dolgočasiti, so nas prišli iskat, da bi nam povedali rezultate. Usedli smo se v učilnico in 
napeto čakali na razglasitev rezultatov. Imeli so pripravljene nagrade za prva tri mesta. Ko je učiteljica 
poklicala učence, ki so zasedli prvi dve mesti, smo že skoraj izgubili upanje. Bili smo zelo presenečeni, ko so 
nam povedali, da smo zasedli tretje mesto. Za nagrado smo dobili USB ključek za 1 GB. Zdelo se nam je 
smešno, saj smo vedeli bolj malo. Za konec dneva pa so nas odpeljali še na koncert, kjer je igral šolski 
orkester. Bilo je lepo. Potem so po nas prišli starši. Vendar dneva še ni bilo konec, saj smo se Medina, Rok, 
jaz in naše družine potem odpravili še nakupovat. Nakupovali smo v največjem nakupovalnem središču v 
Evropi z imenom EUROMA2. Zares je bilo veliko trgovin. Obiskali pa smo jih samo nekaj. Domov smo se 
vrnili zelo utrujeni, saj je bil dan naporen. Komaj sem čakala, da se odpravim spat. 

Anja Pogačnik, 8. a 
ČETRTEK, 19.3.09 
V četrtek  smo se odpravili na drugi del izleta po Rimu. Ogledali smo si Kolosej, Foro Romano, Piazza 
Venezia, Campidoglio, Fontano di Trevi, Piazza Spagna, Pantheon in Piazza Navona. Meni osebno sta bila 
najbolj všeč Kolosej in Fontana di Trevi. Pri Koloseju smo si ogledali samo njegovo zunanjost. Nato smo se 
odpravili v 3D REWIND in si tam ogledali predstavitev Koloseja. Bilo je zelo zanimivo, saj je bilo vse narejeno 
tako resnično. Pri Fontani di Trevi je bilo tudi zelo dobro, saj je fontana zares prečudovita. V njo smo vrgli 
kovance in si nekaj zaželeli. Upamo, da se bodo želje uresničile. 
Na kosilo smo šli v McDonald's. Čeprav ni kaj preveč zdrav, smo bili veseli, ker smo tam jedli, saj imamo 
otroci to hrano zelo radi. Po kosilu smo imeli nekaj časa prosto, tako da smo se lahko odpravili po nakupih. 
Kupili smo kar nekaj spominkov, saj je bila to zadnja priložnost za nakupovanje. Potem smo se vsi zbrali in 
nadaljevali našo pot. Ogledali smo si Španske stopnice, ki so bile zelo zanimive. Tam se nismo dlje časa 
ustavljali, saj smo morali naprej. V Pantheonu je bilo tudi zelo zanimivo, saj ima na sredini 
strehe odprtino, skozi katero nikoli ne dežuje. Kaj je vzrok tega, pa ne vemo. Ostali objekti, ki smo si jih 
ogledali, pa mi niso bili kaj zanimivi, zato se ne spomnim podrobnosti. Rim je zelo lepo mesto in zelo 
sem hvaležna in vesela, ker sem dobila to priložnost, da sem ga obiskala. Bilo mi je zelo dobro in sem zelo 
uživala. Čeprav je bilo včasih tudi naporno, smo zbrali toliko moči, da smo zdržali  in uživali v našem 
potovanju. Zvečer smo se učitelji in učenci zbrali v piceriji, kjer je bila poslovilna zabava. Na jedilniku 
pa zopet pica.  

Medina Bešić, 9. c 
PETEK, 20.3.09 
Zadnji dan našega bivanja v večnem mestu. Učenci so prvi dve uri prisostvovali pouku, nato pa smo si vsi 
skupaj v računalniški učilnici ogledali zanimive DVD-je o potovanju italijanskih učencev v Mali in o delu z 
učenci s posebni potrebami. Sploh zadnji (drugi) razred in Francesco sta nas zelo ganila. Učenci so nam 
pripravili zanimive predstavitve. Po krajšem odmoru je sledil slovesen zaključek, z govori, podelitvijo diplom 
in načrtovanjem prihodnosti. Še skupno kosilo, nato pa smo se vsak odpravili svojo pot. Ekipa Slovencev 
najprej na avtobus št. 706 do postaje EUR Fermi, nato pa z metro linije B do glavne železniške postaje 
Termini. V tednu dni smo javni prevoz že dodobra naštudirali. Na postaji smo bili celi dve uri pred odhodom 
vlaka, zato smo jih izkoristili za nakup zadnjih spominkov, kavico, posedanje, klepet in nakup večerje. Ko je 
tabla z odhodi končno napovedala naš vlak, smo se prestavili na peron 8 in kaj kmalu smo bili udobno 
nameščeni na sedežih. Sonce nas je prijetno žgečkalo skozi steklo, pokrajina je izginjala za nami in teža 
preteklega tedna se je zgrnila nad nas - zato smo vsi dokaj hitro zaprli oči in vsaj za trenutek odtavali v svet 
sanj. 
V Benetkah smo ob 21. uri izstopili in tam nas je hladen veter premrazil do kosti, pa še naš vlak je zamujal. 
Ko je končno prispel, smo bili kar malo razočarani, saj smo se v udobju prejšnjega razvadili. Kljub pozni uri 
pogovor vse do Ljubljane ni zamrl in ob 01:41 smo že stali na peronu številka 6, kjer so nas pričakovali starši. 
Po hitrem postopku smo se odpravili proti avtomobilom in vsak v svojo toplo posteljo. Za nami je bil zanimiv, 
a naporen teden, poln novih vtisov, pripetljajev, obrazov in prijateljev. 

Lidija Vidmar 
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PROJEKT MREŽA UČEČIH SE ŠOL  
Vizija naše šole pravi, da bomo spoštljivi, pošteni, iskreni, delavni, odgovorni … 
Vse to pa je odvisno tudi od tega, kako smo zaposleni na naši šoli zadovoljni z delom, v kakšnem odnosu 

smo s sodelavci in vodstvom šole. Da bi 
učitelji nekaj več naredili zase in za 
odnose med sodelavci, smo se odločili, 
da se vključimo v Mrežo učečih se šol 
in izbrali temo z naslovom Klima za 
uspešno delo. Tako kot klimatska 
naprava vsrkava slab zrak in oddaja 
svežega, tako smo tudi mi želeli tisto, 
kar ni najboljše, spremeniti v dobro. Po 
nekaj delavnicah smo se veliko bolje 
spoznali, razmišljali o sebi in kolektivu, 
v katerem delamo. Šolsko delo smo si 
popestrili še z drugimi dejavnostmi, ki 
so se odvijale v našem prostem času. 
Tako smo odšli na smučanje, v 

gledališče, na večerjo, ekskurzijo, smo pa tudi kolesarili in ustvarjali v likovnih delavnicah. Imeli smo se lepo 
in zagotovo lahko rečemo, da so odnosi med učitelji ter učitelji in učenci dobri zato, ker se v šoli dobro 
počutimo. 

Člani razvojnega tima 
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE 
V letošnjem šolskem letu smo pripravili prvi vzgojni načrt naše šole. Osnutek vzgojnega načrta smo 
oblikovali člani delovne skupine na osnovi predlogov strokovnih delavcev, v procesu nastajanja vzgojnega 
načrta ste s svojimi mnenji in predlogi na roditeljskih sestankih ter razrednih urah aktivno sodelovali tudi 
starši in učenci naše šole.  
Priprava vzgojnega načrta šole je bila ena pomembnejših nalog šole v tem šolskem letu. Temeljni poudarki 
so bilI podobni kot v prejšnjih letih pri nastajanju šolskih pravil: sodelovanje učencev, staršev in strokovnih 
delavcev šole; razumljivi in jasni zapisi ter nastajanje uporabnega dokumenta.  
Načrtovanje dejavnosti za to šolsko leto se je pričelo že konec šolskega leta 2007/08, v okviru delovne 
skupine je nastal osnutek vzgojnega načrta in pravil šolskega reda. Predstavniki staršev, učencev in 
strokovnih delavcev smo na sestankih delovne skupine vse vsebine (določene z zakonom) v osnutku 
vzgojnega  načrta pregledali, se temeljito posvetovali in jih zapisali.  
Najbolj pereča področja so bile preventivne in proaktivne dejavnosti ter vzgojni ukrepi in postopki. 
Strokovni delavci smo v novembru, decembru in januarju skozi različne aktivnosti pripravili predloge 
vzgojnih dejavnosti, starši in učenci pa ste na roditeljskih sestankih in razrednih urah podali svoja mnenja 
in nove ideje. 
V mesecu aprilu in maju je bil predlog celotnega vzgojnega načrta in pravil šolskega reda objavljen na spletni 
strani in na oglasnih deskah šole, tako da je vsak lahko podal svoje mnenje in komentar. Člani delovne 
skupine smo oba predloga konec meseca maja predali v potrditev svetu šole, pred tem smo se še zadnjič 
usklajevali in razglabljali ob vzgojnem načrtu. 
Ponosni smo, ker nam je uspelo oba dokumenta pripraviti postopoma (priprave so potekale dve leti) in pri 
tem upoštevati vse vpletene v vzgojo in izobraževanje na naši šoli, saj smo temeljili na konsenzu vseh 
vpletenih. 
Z vzgojnim načrtom želimo jasno pokazati, kako poteka vzgoja na naši šoli. S tem dokumentom starši, učenci 
in strokovni delavci šole prevzemamo vsak svoj del odgovornosti za vzgojo. 
Seveda pa zremo že v novo šolsko leto: spremljali bomo uvajanje vzgojnega načrta v prakso in  izboljševali 
naša šibkejša področja. 

Monika Šimenc 
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DELOVNA SKUPINA ZA NADARJENE UČENCE 
V tem šolskem letu smo na naši šoli nadgradili odkrivanje nadarjenih učencev z načrtovanim delom z njimi. 
To pomeni, da smo za vsakega odkritega nadarjenega učenca (letos jih imamo v 5. in 8. razredu) izdelali 
individualizirani program glede na njegove potrebe in interese. Velik poudarek smo namenili dejavnostim 
pri pouku, s katerimi smo učencem omogočili, da krepijo in razvijajo svoj potencial (notranja in delna 
zunanja diferenciacija).  V šoli smo nadarjenim učencem ponudili še aktivnosti pri dodatnem pouku, 
pripravah na tekmovanjih, individualne zadolžitve, kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela, 
vpletanje zahtevnejše snovi in nalog, posebne domače zadolžitve, svetovanje literature in drugih učnih 
sredstev samostojnega učenja, vključevanje v pestre raziskovalne možnosti, raznovrstne interesne 
dejavnosti. Nekateri učenci so se preizkusili v vodenju učne ure pri športni vzgoji, kar je bila za njih posebna 
izkušnja. Učiteljice petih razredov poročajo, da učenci radi delajo, predstavljajo svoje interese in 
zbirateljstva, sami pripravljajo plesne koreografije, samostojno izvajajo poizkuse, se razvijajo v 
naravoslovno-tehničnem krožku. Vse to se odraža v tem, da učenci dosegajo visoke rezultate na 
tekmovanjih (Cankarjevo tekmovanje,  kviz Umko) 
Nekateri učenci se razvijajo in nadgrajujejo še na izven šolskih dejavnostih.  
Letošnje šolsko leto bomo zaokrožili s tridnevnim taborom za nadarjene učence v Snoviku. 
V okviru delovne skupine letošnje šolsko leto skrbimo in spodbujamo vse strokovne delavce za raznolike 
metode in oblike dela z nadarjenimi učenci pri pouku. 

Darja Bevc 
 
DELOVNA SKUPINA ZA DOMAČE NALOGE 
Iz dobre šole rastejo dobri časi, iz slabe pa slabši. Časi so taki, kakršni so ljudje. Boljših ljudi ne bo, dokler 
ne bo bolje vzgojenih otrok.                               
A. M. Slomšek 
Citat iz knjige B. Žorž: Razvajenost-rak sodobne vzgoje 

Na začetku šolskega leta 2008/09 je bila ustanovljena delovna skupina DOMAČE NALOGE. Sestavljajo jo: 
Ines Fišer, prof. razrednega pouka, Mateja Jamnik, učiteljica razrednega pouka, Tina Plahutnik, socialna 
delavka, Jože Ramuta, učitelj OPB, Barbara Spruk Golob, prof. razrednega pouka, Olga Šmidovnik, učiteljica 
slovenščine in angleščine ter Danica Zupin, specialna pedagoginja.  
Želeli smo ugotoviti, kako se izvajajo domače naloge na naši šoli. Odločili smo se za anketiranje učiteljev, 
učencev in njihovih staršev. Delovna skupina je sestavila ankete in izvedla anketiranje. Sodelovali so vsi 
učitelji, iz vsakega razreda 5 učencev ter njihovi starši. Zaključek tega dela projekta bo seznanitev z rezultati 
anket in delavnice na temo DOMAČE NALOGE za učitelje, na pedagoški konferenci v mesecu maju. 
Devetletka je prinesla spremembe v učnem procesu, to se odraža tudi na področju domačih nalog. Nimajo 
več prave veljave, uveljavilo se je reklo, da so naloge priporočljive, niso pa obvezne. Krešejo se mnenja med 
strokovno in laično javnostjo. Spremenil se je odnos učencev do naloge, ki se jim ne zdi več pomembna, 
tudi nekateri učitelji jo ne dajejo več. Tudi starši imajo različne poglede na domače naloge. Domača naloga 
je bila od nekdaj sestavni del učnega procesa. Odkar stoji šola so tudi domače naloge in v našem kulturnem 
okolju so tradicija. Cilji domače naloge so dolgoročni. Učenci imajo možnost vaditi snov, ki so se jo učili v 
šoli, jo poglabljati in se pripraviti za naslednji dan. Ob tem se razvijajo delovne navade. 
Razvija se tudi odgovornost, samodisciplina, samostojnost, vztrajnost in pravilna izraba časa. 
V trikotniku učenec- učitelj- starši sodelujejo vsi in vsi imajo dolžnosti in naloge. 
UČENEC zna začeti delo, vztrajati, ga dokončati, sprejeti odgovornost za opravljeno delo in se usmerja k 
uspehu → izoblikujejo se DELOVNE NAVADE. 
STARŠI so usmerjevalci in svetovalci. Otroku dajo, kar potrebuje: prostor, čas, podporo, dopuščajo 
samostojno opravljanje dela → izoblikuje se SAMOSTOJNOST. 
UČITELJ daje jasna navodila, primerne naloge za učence (individualizirane, diferencirane), spodbuja, preveri 
nalogo in da povratno informacijo. Z nasveti pomaga tudi staršem. 
Z načrtovanjem, opravljanjem, preverjanjem domačih nalog preverjamo učne cilje in standarde znanja in 
napredek slehernega učenca. Prav zato so naloge še vedno pomembne. 

Danica Zupin 
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ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT 
BREZ LJUBEZNI MI ŽIVETI NI … 
Letošnja tema otroških parlamentov je bila Ljubezen in spolnost. Delikatnost teme je narekovala tudi malo 
drugačen način dela. Dekleta iz 8. in 9. razredov (Klara Balantič, Medina Bešič, Matjaša Vehovec, Elvira 
Drnovšek) so učencem v prvih razredih zaigrale zgodbico o prepiranju med prijatelji, v nadaljevanju so se z 
njimi pogovarjale o načinu reševanja konfliktov. Imeli smo natečaj za naj ljubezensko izjavo. Komisija, ki so 
jo sestavljali učenci in učenke 9. razredov je izbrala tri najboljše. Izjave Tjaše Brumen, Nejca Komatarja in 
Tilna Berganta so zapisane na srčkih, ki krasijo stopnišča matične šole. 
V 7. razredih smo temeljito predelali zaljubljenost. Ločeno, fantje in dekleta, zato je na pomoč priskočila 
učenka 9. razreda, Lea Kosec. Pogovarjali so se o tem, kaj jim je všeč pri nasprotnem spolu, kako se 
počutimo, ko smo zaljubljeni srečno in kako takrat, ko nam ljubljena oseba ne vrača naklonjenosti. Kakšna 
je ljubezen pri dvanajstih in kako se kaže pri starših, smo se spraševali. In odgovori so bili zelo različni. Vsak 
je imel svojo razlago, svojo izkušnjo. Vse to smo spravili na papir, na plakate, ki smo jih predstavili na 
občinskem otroškem parlamentu v Mladinskem centru Kotlovnica, kjer so se predstavile tudi druge 
kamniške osnovne šole. Zdaj si plakate lahko ogledate na hodnikih matične šole. 
Kdaj imeti prvi spolni odnos, kako se zaščititi, kaj so resnice o spolnosti in kaj so stereotipi in miti … vse to 
smo se pogovarjali z učenci 9. razredov v okviru naravoslovnega dneva. Fantje in dekleta so izpostavili tudi 
dileme in strahove, ki jih imajo, debatirali smo o literaturi, ki jim lahko ponudi nekaj odgovorov ali pa jih 
vzpodbudi k razmišljanju. 
 
NAJ LJUBEZENSKA IZJAVA 
Ko zapustil si me ti,  
zasolzile so se moje oči,  
zabolelo me je srce,  
ker ljubiti te več ne sme.  
Vsako noč,  
ko se zbudim  

in z mislimi k tebi hitim,  
sanjam,  
da skupaj sva,  
da se odvija najina pravljica,  
ki se nikoli ne konča.  
Tjaša Brumen, 6. a 

 
VZGOJNI NAČRT 
Pomembna naloga predstavnikov oddelkov v skupnosti učencev je bila tudi sodelovanje pri sestavi 
vzgojnega načrta. Luna Brinovar, Patricija Lozančič in Katarina Pangeršič so jim predstavile pomembnost 
naloge in jim razložile sam potek dela v razredu. Predstavniki od 4. do 9. razreda so dobili pomembno 
nalogo: vsak je moral v svojem oddelku od sošolcev pridobiti mnenje in ideje o preventivnih dejavnostih in 
vzgojnih ukrepih. Naloga je bila težka, vendar so jo dobro opravili.  

Tina Plahutnik 
 
 
 
 
 
 
 
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI OŠ FRANA ALBREHTA 
 
 
KOŠČEK DAM JAZ, 
DELČEK DAŠ TI,  
PA V CERKNEM BOMO  
VESELI MI VSI! 
Konec januarja 2009 so šestošolci OŠ Frana Albrehta v Cerknem spoznavali, poglabljali, utrjevali… predvsem 
spretnosti smučanja in deskanja. V tako imenovani šoli za življenje, pa smo bili zelo delovni tudi, ko smo 
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sezuli težke smučarske čevlje. Ob prihodu na smučišče smo najprej preverili celotno smučarsko opremo 
učencev in njihovo smučarsko znanje. Na osnovi dobljenih rezultatov smo jih razdelili v pet homogenih 
smučarskih skupin in v skupino deskarjev. Vreme nam je bilo ves čas naklonjeno. Učenci so v znanju zelo 
hitro napredovali, zato so v dneh, ki so jih preživeli na odlično pripravljenem smučišču, prav vsi spoznali vse 
smučarske naprave in proge. Zadnji dan je učitelj Simeon organiziral in, ob pomoči vseh ostalih učiteljev, 
izpeljal zabavne skupinske igre na snegu, kjer so učenci pokazali veliko strpnosti, spretnosti in 
medsebojnega sodelovanja. Bivali smo v hotelu Eta Cerkno. Učiteljica Mojca je pripravila zanimivo oglasno 
desko, na kateri je bilo sproti objavljeno, kaj učence čaka v določenem delu dneva. Dan se je začel z jutranjo 
budnico «SREČA NA VRVICI«, sledila je osebna  higiena. Po zajtrku je bilo na vrsti urejanje in ocenjevanje 
sob, nato smo se odpeljali s smučarskim avtobusom na smučišče in pričeli z delom na snegu. Kosilo smo 
imeli organizirano na smučišču. 
Okoli 17.00 smo se vrnili v hotel ter nadaljevali z dejavnostmi. Spoznali smo pravila vedenja na smučišču in 
ob prelepih posnetkih tudi turno smučanje. V ustvarjalnih delavnicah smo izdelali razglednice, jih s pozdravi 
poslali domačim in oblikovali medalje. Ogledali smo si muzej, plavali, preverili znanje plavanja, igrali 
tombolo in plesali, s , prav za to priložnost, posebej lepo urejenimi »frizurami«, katere je učitelj Aleš 
»strokovno« ocenil. Razveselil nas je tudi obisk našega ravnatelja Rafka Laha. Skupaj smo zaplesali, 
poklepetali in se posladkali s sladkimi dobrotami, s katerimi nas je prijetno presenetil. Učenci so zelo pridno 
sodelovali, čeprav so bili, ob zanimivem in obsežnem programu včasih tudi malo utrujeni. Vsak večer ob 
22.00 nam je učenka Lara Koritnik na flavto zaigrala uspavanko za lahko noč. Ob vrnitvi domov je učitelj 
Brane naredil zgoščenko s spominskimi fotografijami za vsakega učenca in za arhiv šole, učiteljici  Tamara 
in Jana pa sva ob pomoči učencev postavili razstavo v spodnji avli šole. Zelo smo veseli, da je zavarovalnica 
Triglav prisluhnila našim željam in nam poklonila brezrokavnike z odsevniki. Naši učenci so bili na smučišču 
tako bolj vidni. Menimo, da smo s tem veliko pripomogli k varnosti naših otrok. Upamo, da bo imel, kljub 
recesiji, v prihodnosti vsak učenec možnost doživeti radosti, ki jih ponuja takšno, vsaj petdnevno, bivanje v 
naravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamara Bračič in Jana Svetec 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 
Preteklo šolsko leto za našo šolsko knjižnico ni bilo čisto običajno. Šolsko knjižnico smo namreč močno 
»računalniško« posodobili. Od januarja 2007 v knjižnici za obdelavo in izposojo gradiva uporabljamo nov 
računalniški program WinKnj, ki ga je izdelalo računalniško podjetje Mordicom d.o.o. iz Solkana pri Novi 
Gorici. Pri nastajanju programa smo sodelovali tudi šolski knjižničarji s svojimi predlogi in idejami. Program 
poleg izposoje in obdelave gradiva nudi še veliko drugih funkcionalnosti, kot so možnost rezervacij, pregled 
gradiva v spletni knjižnici (OPAC), delo iz oddaljenega dostopa, inventura, izdelava statistik v obliki tabel in 
grafov (OLAP). Dve glavni prednosti za uporabnike pa sta zagotovo pregledovanje kataloga od doma in 
računalniška izposoja na podružnicah. Vse to je za našo knjižnico res velik korak naprej, zato sva knjižničarki 
še posebej ponosni, da sva del skupine, ki je računalniški program oblikovala. Za uporabo programa sva 
izvajali tudi seminarje za knjižničarje. V okviru delovne skupine pa sva program predstavili na kongresu 
slovenskih knjižničarjev v Radencih 2008 in na kongresu hrvaških knjižničarjev v Opatiji 2008. Novosti 
programa in uporabo spletne knjižnice pa sva prikazali tudi sodelavcem na pedagoški konferenci v mesecu 
marcu 2009. 

Tadeja Šink 
 
IMPRO TABOR 
V petek, 8. maja, smo se učenci, ki obiskujemo IMPRO krožek na OŠ Frana Albrehta, pod mentorskim vodstvom 
Tamare, Jane in Gorana, odpravili v Bohinj na tabor oz. intenzivne vaje. S seboj smo povabili učenca Yijia, da bi 
spoznaval Slovenijo,(k nam se je pred dvema letoma preselil iz Kitajske)  našo kulturo in se v prijaznem socialnem 
okolju učil slovenščino. Čutili smo, da bodo dnevi zanimivi, zato smo želeli naše aktivnosti posneti s kamero, za kar je 
poskrbel Andrej. 
Naši sošolci k pouku, mi pa polni pričakovanj novemu znanju naproti. Prvi postanek je bil v Kranju, kjer smo si ogledali 
Prešernovo gledališče Kranj. Organizacijski vodja tega gledališča nam je nazorno opisal njegovo delovanje, razkazal 
nam je vse prostore in nam  predstavil  poklice (umetniške in tehnične), ki so potrebni, da neka igra na odru  »zaživi«. 
Lahko si predstavljate, kako težko smo zanimive kostume opazovali le z očmi, odpirali smo velike omare in ugotavljali, 
kateri znani predstavi je namenjena njena vsebina. Joj, kakšen red! Bilo je bilo vse na svojem mestu, da nihče ničesar 
ne išče, ko predstava »steče«. Tudi čas je neusmiljeno hitro tekel, zato smo morali zapustiti kulturni hram.    
Malico smo si privoščili ob jezeru v Šobcu. Grelo nas je sonce, pele  so nam  ptice, na naših obrazih pa so bile poleg 
nasmeha tudi zanimive likovne mojstrovine, ki smo si jih v hipu pričarali z eno samo barvico. 
Naslednji postanek smo imeli v Vodnem parku Bohinj , kjer smo imeli kosilo in tri ure čofotanja, škropljenja, petelinjih 
bojev in, verjemite mi, nihče na koncu ni bil žejen. Privoščili smo si še  sladoled in se odpeljali  do našega končnega 
cilja - Doma CŠOD Bohinj. 
V domu smo si razdelili sobe, se razpakirali, pojedli večerjo in zakurili taborni ogenj, ob katerem smo se kot 
posameznik, v paru ali v skupini predstavili z zanimivimi prizorčki, šalami  in pesmicami. Vsi smo nastopili in vsi smo 
bili nagrajeni z glasnim vzklikom WIIIII WIIIII !!! Dan se je že pošteno prevesil v noč, ko smo se vsi utrujeni zelo težko 
poslovili, se umili, preoblekli in ulegli v posteljo. Petra je na blok flavto vsak večer zaigrala čarobno uspavanko, zato s 
spanjem res nismo imeli težav. 
No, prišla pa so tudi jutra in z njimi prave budnice. Z veseljem smo vstali, saj nas je vabila  vesela pesmica skupine 
Kingston : ˝Pusti soncu v srce˝  v nov,  obetaven dan.  Po zajtrku smo se odpravili na športne aktivnosti. Razdelili smo 
se  v dve mešani skupini. Prva je odšla do plezalne stene, druga skupina pa se je odpravila na »bližnji zmenek« s kanuji. 
Ravnanja s kanuji nas je naučila športnica Tina, pri plezanju pa nas je varovala plezalka Mojca. Po kosilu smo imeli 
impro delavnice. Mlajšo skupino je vodil Goran, starejšo pa je izmučil Boštjan, ki se nam  je tokrat prvič pridružil. Večer  
smo popestrili s pravo  impro tekmo, kjer so tekmovale štiri skupine: Oboževalci muce Copatarice, Vroče hrenovke, 
FBI ter Gozdarji. Na koncu  improviziranja  smo zmagali vsi. Sledila je še vaja sproščanja in umirjanja  ob  svečkah  ter 
ob nežni glasbi.  
Čeprav nas je naslednje jutro spet zbudila že znana poskočna  pesem,  smo bili vsi zelo žalostni, ker  je to naš zadnji 
dan v Bohinju.  Odločili smo se, da  se bomo  imeli kljub temu  super. Po zajtrku smo spet   imeli  impro delavnice, 
katere so  bile še bolj zabavne kot včeraj. Da pa ne boste mislili,  da nismo imeli nikoli časa za druženje med seboj, naj 
povem,  da so nam ga dodelili vedno vsaj eno uro po obrokih. Žal pa nam je čas kar naprej polzel iz rok in že je bilo 
pred nami  poslovilno kosilo. Pred odhodom  nas je Yiji naučil izdelovati origami- ptičke, na katere smo napisali  
prijazno misel. Dva od ptičkov  sta odletela k kuharicam in vodji doma CŠOD Bohinj, saj so odlično poskrbeli za nas v 
teh treh prekratkih dneh. Na poti nazaj v Kamnik je bilo v avtobusu noro, saj smo si celo pot izmenjavali listke, na 
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katere smo napisali svoje telefonske številke ali svoj elektronski naslov. V Kamnik smo prišli varno, saj smo imeli super 
voznika. Ko smo izstopali iz avtobusa, si je vsak izžrebal origami ptička, ki ga je nato odnesel domov. 
Odnosi med nami, naše  impro sposobnosti, razpoloženje…vse to se nam je  v Bohinju zelo izboljšalo, zato smo vsi 
zelo veseli, da smo se udeležili tega super  »wiiii«  tabora, ki nas je popeljal v vode smeha, učenja  in zabave, kar  ne 
bomo pozabili tako zlahka.  
Na koncu pa se seveda zahvaljujemo vodstvu OŠ Frana Albrehta za moralno podporo in  Mladinskemu centru 
Kotlovnica za finančno pomoč. 

Mojca Podlesek, 8. b in učiteljica Jana Svetec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misija MIŠ drugič (mala impro šola) 
OLUPKI!! 
Kdo: Mi učenci, ki še vedno vztrajamo in tisti, ki so 
se nam letos pridružili. 
Kdo še: Seveda mentorji Goran, Tamara in Jana, ki 
nas še vedno prenašajo in ustvarjajo z nami. 
Kje: Vsak torek v Domu kulture Kamnik. 
Zakaj: Da se učimo besednega in gibalnega 
ustvarjanja. 
Kaj smo počeli: Odšli na tabor v Bohinj, uživali, se 
veliko naučili in odšli na srečanja v KUD-France 
Prešeren veliko bolj samozavestni, kot lansko 
šolsko leto. 
Posledice: Še bomo obiskovali impro krožek.  
Naše miš geslo: Wii wii wii. 

Velik wii od Petre Pirc- 7.a in Lare Trstenjak 8.č 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veselo razpoloženi pred srečanjem osnovnošolskih 
impro skupin pred KUD France Prešeren 

 

KAJ IMA MATEMATIKA SKUPNEGA S POEZIJO? 
Znano je, da poskušamo matematiki bistvo povedati  s kar najmanj besedami. Na to navajamo tudi učence. 
Pri svojem delu poskušam učence do tega pripeljati tudi po "ovinku", ki se mu reče "haiku poezija". 

Haiku je po izvoru japonska pesniška oblika. 

Prvi začetki segajo v 15.stoletje. 

Pesnik poskuša svoje sporočilo posredovati z motivi iz narave 

in to v treh vrsticah, 

ki imajo 5-7-5 zlogov. 

Dober haiku 

pri bralcu pusti vtis, da ga je avtor napisal 

v izbranem resnično doživetem trenutku. 

V izbiri besed 

je mogoče prepoznati 

globljo resnico o življenju. 
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V naslednjem haikuju je učenec Adnan lepo opisal dogodek, ko muc opreza za pticami. 

Ptica na veji, 
mačka pleza po deblu, 

ptica odleti. 
Timotej je pokazal spretno besedno in miselno premetavanje sopomenk. 

Kaj mi bo puška? 
Pred mano je jaguar. 

Odpeljal se bom. 
Rok je opisal sprehod po gozdu. 

Sedim na mahu. 

Sredi gozda počivam, 

listje šelesti. 

Z dogodki v naravi je Klara opisala začetek dneva. 

Dan se dela, 

roža svoj cvet odpira, 

ptica žvrgoli. 

Notranje doživetje je Tadej ubesedil takole. 
En tihi dotik, 

ko bi ga zmogel tedaj, 

bi zdrobil nemir. 

Kaji je uspel rimani haiku. 

Jež se odpravi, 
da si hrano za zimo, 

mrzlo pripravi. 
Kristijan je uspel opis hude vročine v puščavi. 

Sonce pripeka, 

Kamela nosi tovor, 

mož pije vodo. 

Tako. Upam, da ste nekoliko spoznali, da zna biti  pouk matematike tudi zabaven in ustvarjalen, če znamo 
stopiti še tudi kam drugam.                                  Danijel Bezek    
 
ENO ZASADITEV DREVESA NA OŠ FRANA ALBREHTA 

Če boste hodili mimo OŠ Frana Albrehta, boste prav gotovo opazili novo 
lipo, ki krasi zelenico pred vhodom. Posadili smo jo 22. septembra 2008.  
Za nas je bil to poseben dan, saj smo se priključili čudovitemu dogodku 
sajenja dreves prijateljstva! Na šolskem dvorišču smo zasadili lipo, ki nam 
jo je prijazno podarili Arboretum in ob tej priložnosti svoje misli usmerili v 
OKOLJE in MIR. Na kratki prireditvi pred šolsko stavbo so učenci in učenke 
gledališkega krožka pod vodstvom učiteljice Dragice Kovačič Lukner zaigrali 
igrico »Kapljice življenja«, mladinski pevski zbor pod vodstvom učiteljice 

Petre Zupin pa je zapel nekaj pesmi.  
Skupaj s tisoči učencev in stotinami šol z vseh koncev sveta smo posadili drevo miru. Prva drevesa so ta dan 
posadili v Oceaniji, potem v Aziji, nato smo jih posadili v Evropi in Afriki. Nazadnje je obroč dreves dosegel 
obe Ameriki in se sklenil na Bahamih. Tako kot potuje sonce. Vsi skupaj smo posadili kar 20000 dreves. To 
je naš prispevek k cilju organizacije Združenih narodov za okolje, ki si prizadeva, da bi Zemlji do leta 2017 
vrnili milijardo dreves. 
Dan sajenja dreves organizira ENO šola (www.joensuu.fi/eno/)- okoljska globalna virtualna šola in mreža za 
trajnostni razvoj, ki ima svoj sedež na Finskem. 
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S tem dogodkom smo se spomnili pomembnosti naravovarstvene zaščite. Podpiramo kulturno raznolikost 
in strpnost. Ker je 22. september tudi mednarodni dan miru, smo z lipo, ki smo jo posadili, posadili tudi 
misel strpnosti in miru. 

Učiteljici Lidija Vidmar in Anita Rusak Kastelic 
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IZBOR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV 
September 2008 
Prvi šolski dan, sprejem prvošolcev, letna šola v naravi v 
Savudriji, Eno zasaditev drevesa, delo z nadarjenimi učenci in 
izdelava IP za nadarjene učence. 
 

Oktober 2008 
Teden otroka-projekt Korak k sončku, Otroške igre nekoč, 
projekt z MKK, obisk pisatelja Richarda Scrimgerja v sodelovanju 
z založbo MIŠ.  
  
November 2008 
Albrehtov dan, Comenius srečanje v Franciji, mesec širjenja 
uporabe E-gradiv. 
 
December 2008 
Novoletni sejem in kulturna prireditev, natečaj za Naj 
ljubezensko izjavo. 
 
Januar 2009 
Zimska šola v naravi v Cerknem, naravoslovni tabor za 8. 
razrede CŠDO Štrk na Ptuju in CŠOD Škorpijon na Kozjaku, 
plavalni tečaj za učence 3. razredov. 
 
Februar 2009 
Pustovanje, tehniški dan.  
 
Marec 2009 
Projekt basni, prireditev ob materinskem dnevu na Vranji peči, 
ogled skokov v Planici v okviru likovnega natečaja, Comenius 
srečanje v Italiji. 
 

April 2009 
Zaključek projekta raznolikost v Mekinjah, sestavljen vzgojni 
načrt OŠ Frana Albrehta, v šolski knjižnici javno dostopen 
katalog OPAC, prireditev za zlate bralne značkarje, zaključek 
projekta Pasavček, razstava izdelkov natečaja NEVI. 
 
Maj 2009 
Tehniški dan, priprava izdelkov za pomladni sejem, osrednja 
kulturna prireditev z obiskom ministra za šolstvo Igorja Lukšiča, 
prireditev ob 150-letnici šolstva v Tunjicah, snemanje 
dokumentarnega filma Zvezdice (od observatorija do učilnice), 
zaključek projekta Mreža 2, zaključek projekta Domače naloge, 
IMPRO tabor v Bohinju, tabor za nadarjene učence v Snoviku. 
 
Junij 2009 
Valeta, zaključne prireditve posameznih oddelkov na matični 
šoli in podružnicah, zaključek pouka. 
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DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN DRŽAVNIH TEKMOVANJIH 
od  SEPTEMBRA 2008 DO MAJA 2009 

UČENKA, UČENEC RAZRED PODROČJE NIVO 
TEKMOVANJA 

DOSEŽEK MENTOR/-ICA 

Leon Lombergar 7. b logika državno zlato priznanje Silva  Maroh 

Mojca Podlesek 8. b kemija državno zlato priznanje Danica Mati 
Djuraki 

Mojca Podlesek 8. b logika državno srebrno priznanje Silva Maroh 

Peter Lombergar 9. a logika državno zlato priznanje Silva Maroh 

Peter Lombergar 9. a kemija državno srebrno priznanje Tanja Bervar 

Klara Krošelj 9. c logika državno srebrno priznanje Silva Maroh 

Klara Krošelj 9. c sladkorna bolezen državno zlato priznanje Marija Veršnik 

Klara Krošelj 9. c slovenščina regijsko srebrno priznanje Tadeja Kilar 

Klara Krošelj 9. c fizika regijsko srebrno priznanje Danica Mati 
Djuraki 

Nina Vrtačič 9. a sladkorna bolezen državno zlato priznanje Marija Veršnik 

Neža Bergant 8. b sladkorna bolezen državno srebrno priznanje Marija Veršnik 

Polona Pevec 9. b zgodovina državno srebrno priznanje Andrej Homar 

Tamara Lazarević 9. b nemščina državno srebrno priznanje Lidija Vidmar 

Nina Vrtačič 9. a slovenščina regijsko srebrno priznanje Tadeja Kilar 

Zala Ternovec 8. b slovenščina regijsko srebrno priznanje Tadeja Kilar 

Aljaž Šimenc 9. c matematika regijsko srebrno priznanje Majda Kalan 

Nina Vrtačič 9. a matematika regijsko srebrno priznanje Silva Maroh 

Leon Lombergar 7. b matematika  regijsko srebrno priznanje Danijel Bezek 

Meta Motnikar 7. a matematika regijsko srebrno priznanje Danijel Bezek 

Krištof Špenko 7. a matematika regijsko srebrno priznanje Danijel Bezek 

Sergej Sever 7. b matematika regijsko srebrno priznanje Danijel Bezek 

Lučka Majcenovič 7. a matematika regijsko srebrno priznanje Danijel Bezek 

Liza Uršič 7. c matematika regijsko srebrno priznanje Majda Kalan 

Katja Traven 7. č matematika regijsko srebrno priznanje Majda Kalan 

Peter Lombergar 9. a matematika regijsko srebrno priznanje Majda Kalan 

Tim Bartolj 8. b matematika regijsko srebrno priznanje Danijel Bezek 

Gregor Boštic 8. b fizika regijsko srebrno priznanje Danica Mati 
Djuraki 

Mitja Kuret 8. c fizika regijsko srebrno priznanje Danica Mati 
Djuraki 

Žiga Brumen 8. c fizika regijsko srebrno priznanje Danica Mati 
Djuraki 

Leon Lombergar 7. b Matematika državno zlato priznanje Danijel Bezek 

Zala Ternovec 8. B Comenius-čestitka državno zlato priznanje Janez Bergant 

 
ŠPORTNI DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN DRŽAVNIH 
TEKMOVANJIH od SEPTEMBRA 2008 DO MAJA 2009 

UČENKA, UČENEC PODROČJE NIVO TEKMOVANJA DOSEŽEK MENTOR/-ICA 

VESNA BLAGOJEVIĆ, LARA TRSTENJAK, 
TINA VESNA NOVAK, SARA PETEK, 
TJAŠA ŠMIDOVNIK 

ODBOJKA NA 
MIVKI 
starejše učenke 

POLFINALE DP 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

URBAN HRIBAR, PETER LOMBERGAR, 
JURE BENKOVIČ 

ODBOJKA NA 
MIVKI 
starejši učenci 

POLFINALE DP 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

VESNA BLAGOJEVIĆ, LARA TRSTENJAK, 
TINA VESNA NOVAK, SARA PETEK, 
TJAŠA ŠMIDOVNIK 

ODBOJKA NA 
MIVKI 

FINALE DP 8. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

URBAN HRIBAR, PETER LOMBERGAR, 
JURE BENKOVIČ, ROK KOČEVAR 

ODBOJKA NA 
MIVKI 

FINALE DP 7. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 
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ROK ZADNIK, DOMINIK STELE, GREGA 
STELE, NEJC SKUBIC, VILI MESTEK, 
ALEKSANDER LJUŠIĆ ČERMELJ, ŽAN 
GOLOB, TOMAŽ HAJDINJAK, LEON 
PANČUR, TIMOTEJ HRIBOVŠEK, PETER 
JURIČ, ANDREJ REPNIK 

KOŠARKA 
 
starejši učenci 

OBČINSKO PRVENSTVO 
 
 
PODROČNO 
PRVENSTVO 

1. MESTO 
 
 
 
3. MESTO 

ALEKSANDER 
GABROVŠEK 

KLARA LUKANC, SARA PETEK, TINA 
VESNA NOVAK, NATAŠA PUHAN, 
SABINA HALILOVIĆ, VESNA 
BLAGOJEVIĆ, ALMA FAZLIĆ, LARA 
SCHNABL, LUNA BRINOVAR, KAJA 
KOMATAR, NINA VRTAČIČ 

KOŠARKA 
 
starejše učenke 

OBČINSKO PRVENSTVO 2. MESTO ALEŠ PROSEN 

ANŽE HRIBAR, PETER LOMBERGAR, 
JURE BENKOVIČ, ROK KOČEVAR, 
GREGA BOŠTIC, TIM BARTOLJ, JANEZ 
PEČEVNIK, JERNEJ JURIČ, KLEMEN 
KOTNIK, GREGOR ŠTRITOF, YIJIE ZHU 

ODBOJKA 
 
starejši učenci 

OBČINSKO PRVENSTVO 
PODROČNO 
PRVENSTVO 
¼ FINALE DP 
POLFINALE DP 

1. MESTO 
1. MESTO 
 
2. MESTO 
3. MESTO 

JURE SITAR 

VESNA BLAGOJEVIĆ, LARA TRSTENJAK, 
TINA VESNA NOVAK, SARA PETEK, 
TJAŠA ŠMIDOVNIK, MATJAŠA 
VEHOVEC, LARA KORITNIK, LUCIJA 
HERGOUT, ADELISA RUJOVIĆ, TJAŠA 
GREGORINČIČ, KLARA KRANJEC, NEŽA 
REPNIK 

ODBOJKA 
 
starejše učenke 

OBČINSKO PRVENSTVO 
 
PODROČNO 
PRVENSTVO 
 
¼ FINALE DP 

2. MESTO 
 
2. MESTO 
 
 
3. MESTO 

ŽIVA COF 

JERNEJ PLAHUTA, GREGOR ŠTRITOF, 
LEON PANČUR, URBAN KOSMATIN, 
MATIC ŽIBERT, ADNAN AJDARPAŠIĆ, 
ROBERT KLOPČIČ 

NOGOMET 
 
starejši učenci 

OBČINSKO PRVENSTVO 
PODROČNO 
PRVENSTVO 

2. MESTO 
6. MESTO 

BORIS ŠVAJGER 

GAŠPER GOLOB, TIM VERBOLE 
ZAVASNIK, GREGOR BOŠTIC, TIM 
BARTOLJ, KLEMEN BERGANT, ANDREJ 
REPNIK, DOMEN LESKOVEC, JERNEJ 
LESKOVEC 

MALA PROŽNA 
PONJAVA - ekipno 
starejši učenci 

POLFINALE DP 
 
 
FINALE DP 

1. MESTO 
 
 
1. MESTO 
 

TAMARA BRAČIČ 

GAŠPER GOLOB MPP-posamezno POLFINALE DP 2. MESTO TAMARA BRAČIČ 

ADELISA RUJEVIĆ, TINA VESNA NOVAK, 
KATJUŠA ČERMELJ, TJAŠA 
GREGORINČIČ, ANA BRATOVŽ, META 
MOTNIKAR, HANA MAVRIČ,  
LUCIJA SITAR,TJAŠA BRUMEN, 
TAMARA SITAR, LARA KORITNIK, KLARA 
KRANJEC 

KOŠARKA 
 
mlajše učenke 

OBČINSKO PRVENSTVO 
 
 
PODROČNO 
PRVENSTVO 

1. MESTO 
 
 
3. MESTO 

ALEŠ PROSEN 

ANDREJ REPNIK, PETER JERIČ, TIM 
VERBOLE ZAVASNIK, KLEMEN 
BERGANT, TILEN BERGANT, ŽIGA 
KOVAČ, ADAM ZUPAN, ENES DEDIĆ, 
PIERS RUMBLE, PETER JERIČ, JAKA 
NARAT, ROBI ČEVKA, VID HRIBAR, 
ALJOŠA ŠČEK, JAN JURIČ, SHERIDEN 
RUMBLE 

KOŠARKA 
 
mlajši učenci 

OBČINSKO PRVENSTVO 3. MESTO ALEKSANDER 
GABROVŠEK 

VESNA BLAGOJEVIĆ, TINA VESNA 
NOVAK, LARA KORITNIK, LUCIJA 
HERGOUTH, NELI ŠUBELJ, ADELISA 
RUJEVIĆ, ŠPELA ŠMIDOVNIK, MAŠA 
HRIBAR, NEŽA REPNIK, LEA BARTOLJ, 
ANA PIBERNIK, META MOTNIKAR, 
KATJUŠA ČERMELJ LJUŠIĆ, TJAŠA 
GREGORINČIČ 

ODBOJKA 
 
mlajše učenke 

OBČINSKO PRVENSTVO 
 
 
 
 
 
PODROČNO 
PRVENSTVO 

1. EKIPA 
1. MESTO 
 
2. EKIPA 
3. MESTO 
 
1. MESTO 

ŽIVA COF 

LUKA STRAJN, JURE ROVŠEK, JAN 
ŠIMNOVEC, TIM VERBOLE ZAVASNIK, 
KLEMEN BERGANT, VALENTIN BEZNIK 
ROK KOČEVAR JAN JURIČ 

ODBOJKA 
 
mlajši učenci 

OBČINSKO PRVENSTVO 
 
PODROČNO 
PRVENSTVO 

1. MESTO 
 
1. MESTO 

JURE SITAR 

NINA VRTAČIČ 
KLARA KROŠELJ 

KROS OBČINSKO PRVENSTVO 1. MESTO 
3. MESTO 

UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 
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MITJA KOTNIK 
LIZA URŠIČ 
SUZANA OREHEK 
KARMEN OREHEK 
DIANA KOTNIK 
MATEVŽ PLANKO 
TINKARA CAPUDER 
TJŠA VRTAČIČ 
KRISTINA URŠIČ 
KLEMEN KONČNIK 

2. MESTO 
1. MESTO 
3. MESTO 
1. MESTO 
2. MESTO 
1. MESTO 
1. MESTO 
1. MESTO 
1. MESTO 
3. MESTO 

NINA VRTAČIČ 
TJAŠA VRTAČIČ 
KLARA KROŠELJ 
MATEVŽ PLANKO 
LOVRO PLANKO 

DNEVNIKOV 
DRŽAVNI KROS 

DRŽAVNO PRVENSTVO 2. MESTO 
3. MESTO 
4. MESTO 
3. MESTO 
4. MESTO 

ZUNANJI SODELAVCI 

MOJCA SMEČNIK 
 

TEK 1000 M OBČINSKO PRVENSTVO 3. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

KLARA KROŠELJ TEK 1000 M OBČINSKO PRVENSTVO 2. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

NINA VRTAČIČ TEK 300 M OBČINSKO PRVENSTVO 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

SARA PETEK MET ŽOGICE OBČINSKO PRVENSTVO  2. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

NINA REŠETAR SUVANJE KROGLE OBČINSKO PRVENSTVO 2. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

NEJC SKUBIC TEK 60 M OBČINSKO PRVENSTVO 2. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

MITJA KOTNIK TEK 1000 M OBČINSKO PRVENSTVO 2. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

PETER KOTNIK SKOK V DALJINO OBČINSKO PRVENSTVO 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

GAŠPER GOLOB SKOK V DALJINO OBČINSKO PRVENSTVO 3. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

HANA MAVRIČ TEK 60 M OBČINSKO PRVENSTVO 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

SUZANA OREHEK TEK 300 M OBČINSKO PRVENSTVO 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

KARMEN OREHEK TEK 600 M OBČINSKO PRVENSTVO 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

LIZA URŠIČ TEK 600 M OBČINSKO PRVENSTVO 2. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

DIANA KOTNIK TEK 600 M OBČINSKO PRVENSTVO 3. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

ANJA RUTAR SKOK V DALJINO OBČINSKO PRVENSTVO 3. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

ANA BRATOVŽ SKOK V VIŠINO OBČINSKO PRVENSTVO 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

ŠPELA NARAT SKOK V VIŠINO OBČINSKO PRVENSTVO 3. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

VESNA BLAGOJEVIČ MET ŽOGICE OBČINSKO PRVENSTVO 3. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

TIM VERBOLE ZAVSNIK SKOK V DALJINO OBČINSKO PRVENSTVO 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

PETER JERIČ SKOK V VIŠINO OBČINSKO PRVENSTVO 3. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

ROK KOČEVAR MET ŽOGICE OBČINSKO PRVENSTVO 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

NINA VRTAČIČ, HANA MAVRIČ, EVELINA 
ŠTEFIN, PATRICIJA KAVAŠ 

ŠTAFETA 4X100M  OBČINSKO PRVENSTVO 1. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

NEJC SKUBIC, MITJA KOTNIK, LEON 
PANČUR, URBAN KOSMATIN 

ŠTAFETA 4X100M OBČINSKO PRVENSTVO 2. MESTO UČITELJI ŠPORTNE 
VZGOJE 

LUKA JERETINA, ROK ŠIMENC, ROBIN 
PANTIČ ŠINDRIĆ, ADAM ZUPAN 

VATERPOLO PODROČNO PRVENSTVO 3. MESTO ALEŠ PROSEN 

zbral Zdravko Slevec 
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ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO IGRA NA OŠ FRANA ALBREHTA 
V sklopu OŠ Frana Albrehta že od leta 2002 deluje šolsko športno društvo s 
pomenljivim imenom IGRA.  
Prvi člani društva so bili učitelji športne vzgoje in nekaj delavcev šole. Ustanovitev 
društva so narekovale potrebe s področja športa (npr. sodelovanje na različnih 
izven šolskih športnih tekmovanjih, lažje pridobivanje sredstev iz občinskega 
proračuna itd…). Društvo deluje neprekinjeno od ustanovitve in vključuje učence 
naše šole in njihove delavce. Prvi predsednik društva je bil Šemsudin Mujanović, 
sedaj pa ga vodita predsednica Emilija Gregorčič in podpredsednica Tamara Bračič 

ob pomoči ostalih šolskih in zunanjih sodelavcev. 
Poleg rednega pouka športne vzgoje je na naši šoli zelo razvejana tudi popoldanska športna dejavnost, ki 
deluje v okviru ŠŠD IGRA. Trudimo se, da bi učencem naše šole ponudili čim širšo paleto najrazličnejših 
športnih panog in jih tako že v mladosti navdušili za šport. Dandanes, skozi cel dan, vse preveč sedimo (v 
šoli, med učenjem, za računalnikom, med gledanjem TV) zato hitreje pešamo in postajamo trdi v hrbtenici 
in sklepih. Kakovostna ter vsebinsko bogata športna vzgoja, kot tudi športne interesne dejavnosti, morajo 
zato nuditi mladim najrazličnejše športne aktivnosti, ki   jih bodo že v mladosti navdušile za zdrav način 
preživljanja prostega časa, oz. se bodo kasneje zavestno odločili za šport kot obliko rekreacije.  
V letošnjem šolskem letu je bil program društva dokaj pester in zanimiv. Najmlajšim učencem je bila na 
voljo splošna športna vzgoja, tenis, plezanje in nogomet,  starejši učenci pa so lahko obiskovali treninge 
odbojke, košarke, rokometa, nogometa, plesa in skokov z male prožne ponjave. Enkrat do dvakrat mesečno 
smo pripravili tudi tako imenovano »športno popoldne«,  kjer so v ospredju dejavnosti, ki jih imajo učenci 
še posebno radi (npr. igre z žogo, štafetna tekmovanja, zanimiva in raznolika lovljenja…). Ob glasbi smo se 
dobro prepotili in sprostili. 
OŠ Frana Albrehta je šola, ki je poznana po strokovni in kvalitetni športni vzgoji, kar se kaže v vsesplošni 
udeležbi na tekmovanjih in tudi v dobrih športnih rezultatih.  
Vsako leto znova nas z odličnimi rezultati na šolskih državnih tekmovanjih navdušijo »ponjavarji«, 
odbojkarji, odbojkarice, atletinji Nina Vrtačič in Klara Krošelj ter lokostrelca Klemen in Gašper Štrajhar.  
Ponosni smo nanje, saj se tako ime naše šole sliši po vsej Sloveniji. 
Z dobrim delom na področju šolskega športa želimo našim učencem vtkati šport v njihov način življenja in 
jim s tem pomagati živeti zdravo ter polno življenje tudi v zrelejših letih. 

Tamara Bračič 
 
 
    
   
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gašper Golob, 2. mesto na polfinalu 
državnega prvenstva  
v skokih z MPP  
Sladki vrh, 28. 1. 2009 
 

Ekipni državni prvaki v  
skokih  z MPP  

Koper, 12. 2. 2009            
 
 

3. mesto na polfinalu 
državnega prvenstva v  
odbojki za starejše učence 
 
 

Interesna dejavnost 
TENIS 
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Nina Vrtačič (atletika) in 
Timi Verbole Zavasnik 
(skoki z MPP) 
Občinsko priznanje 
za športne dosežke 
v letu 2008 
 
 

 
 

 
KLEMEN ŠTRAJHAR, učenec 9.c razreda OŠ Frana Albrehta, je član 
Lokostrelskega kluba Kamnik že 5 let in pol. Je kategoriziran športnik 
perspektivnega razreda. V tem času je dosegel kar nekaj državnih 
rekordov in naslovov državnega prvaka v disciplini ukrivljeni lok, 
tako na tekmah na državni ravni kot tudi na šolskih državnih 
prvenstvih, kjer je zastopal Osnovno šolo Frana Albrehta Kamnik. Vsi 
ti uspehi so bili podlaga za uvrstitev v slovensko mladinsko državno 
reprezentanco v letu 2008, s katero se je v lanskem letu udeležil  
dveh tekem za evropski mladinski pokal, in sicer v Španiji in Gruziji. 

Na obeh tekmah je dosegel 9.mesto. Na evropski rang lestvici se med kadeti uvršča na 10.mesto. 
Kot edini predstavnik slovenske mladinske reprezentance je v lanskem letu ustrelil normo za uvrstitev na 
svetovno mladinsko prvenstvo v lokostrelstvu, ki je potekalo oktobra 2008 v Turčiji. Tam je med vso 
svetovno kadetsko konkurenco dosegel velik uspeh, in sicer 13.mesto. V zimski sezoni 2008/2009 je svojo 
športno pot kronal še z naslovom absolutnega državnega prvaka v dvoranskem lokostrelstvu, kar je največ, 
kar lahko doseže lokostrelec v državnem merilu. 

Je nekajkratni dobitnik priznanj župana in občine Kamnik za športne 
dosežke. 
GAŠPER ŠTRAJHAR, učenec 6.b razreda OŠ Frana Albrehta, trenira 
lokostrelstvo v Lokostrelskem klubu Kamnik eno leto in pol. V tem 
času je pokazal velik napredek v znanju in tehniki in se v letu 2008/ 
2009 začel udeleževati tekem na državni ravni, kjer je v kategoriji 
mlajši dečki postal državni prvak v dvoranskem lokostrelstvu 2009. 
Prav tako je osvojil naslov državnega prvaka na dvoranskem 
šolskem državnem prvenstvu marca 2009 v Postojni in na zunanjem 
šolskem državnem prvenstvu, ki je maja 2009 potekalo v Novem 
mestu. Na obeh je zastopal Osnovno šolo Frana Albrehta.         Aprila 
2009 pa je dosegel svoj prvi državni rekord na tekmi v   hrvaškem 
Čakovcu. 

Interesna dejavnost 
PLEZANJE 

 

Odbojka na mivki 
Polfinale DP 



[Vnesite citat iz dokumenta ali povzetek zanimivega dela besedila. Polje z besedilom lahko postavite kamor koli v dokument. 

Uporabite kartico »Orodja za polja z besedilom«, če želite spremeniti oblikovanje polja z besedilom za izbiro pojavnega citata.] 

 

OŠ Frana Albrehta Kamnik 
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