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BESEDA UREDNICE
V letošnjem šolskem letu smo praznovali 120. obletnico rojstva Fran Albrehta,
po katerem nosi ime naša šola. Uvodne ravnateljeve besede smo z zanimanjem
poslušali na odprtju občinske razstave z naslovom Albreht – prevajalec.
Ravnatelj Rafko Lah navaja nekaj dejstev iz življenja Frana Albrehta, ki nam
lahko tudi dandanes vlivajo moči in poguma za delo naprej. Med dejstvi bi
poudarila le slednje, ki pravi, da je Fran Albreht verjel v sanje. Dovolimo si
sanjati tudi mi, predvsem pa razmišljajmo pozitivno.
V prispevku knjižničarke Ivanke Učakar si lahko preberete kratek zapis o
Albrehtovem prevajanju.
V nadaljevanju pa smo Almanah tematsko razdelili na dva dela. V prvem delu
vam predstavljamo nekaj glavnih mednarodnih in državnih projektov
letošnjega leta. Najprej se moramo pohvaliti s tretjim mestom v državnem
projektu ŠKL – odbojka in naslovom državnih podprvakov v odbojki, v
nadaljevanju predstavljamo prav tako državni projekt Turizmu pomaga lastna
glava, v katerem smo prejeli dve zlati priznanji na turistični tržnici v Kranju, in
sicer za najboljšo stojnico in najboljšo raziskovalno nalogo. Predstavljamo tudi
projekt Korak k sončku, v katerem se učimo sprejemanja drugačnosti. Tudi
letos smo sodelovali v mednarodnem projektu E-twinning. Naši učenci so v
dveh skupinah odpotovali za teden dni k prijateljem na Nizozemsko in v
Francijo. Učenci so zapisali vse dogodivščine, ki so se jim pripetile. Še posebej
pa smo ponosni, da smo v naši športni dvorani lahko gostili več kot 300
tekmovalcev na državnem prvenstvu v skokih z male prožne ponjave. Naši
učenci so postali državni podprvaki, saj so dosegli ekipno drugo mesto. Na
kvizu o poznavanju Kamnika je ekipa 8.č razreda dosegla prvo mesto. Prav
tako smo na občinskem tekmovanju Kaj veš o prometu premagali vse tekmece.
V drugem delu pa si preberite prispevke posameznih razredov in učencev. Ker
smo bili letos zelo uspešni na športnih področjih, smo se odločili, da bo letošnji
Almanah športno obarvan. Učenci so zato v prispevkih razmišljali o športu,
intervjuvali svoje sošolce, ki so uspešni športniki, prikazali, kaj vse se da početi
v telovadnici in tudi širše razmišljali o zdravju, gibanju in zdravi prehrani.
Na koncu pa se lahko skupaj z nami veselite državnih prvakov in podprvakov. V
tabelo smo namreč zbrali dosežke učencev s tekmovanj na področju znanja in
športa.
Pripravili smo torej veliko zanimivega branja, zato si le vzemite čas za naš in vaš
Almanah.
Želimo vam prijetne in brezskrbne počitnice.
Tadeja Šink, urednica
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SPOŠTOVANI STARŠI, UČENKE IN UČENCI, KOLEGICE IN KOLEGI!
V petem letniku Almanaha vam bomo predstavili vrsto zanimivih vsebin, dogodkov, zapisov, dosežkov.
Eden izmed njih je povezan z našim znamenitim rojakom Kamničanom Franom Albrehtom, po njem nosi
ime naša osnovna šola. Preteklost, sedanjost in prihodnost sobivanja na osnovni šoli Frana Albrehta vam
bom poskušal predstaviti na osnovi nekaterih trditev:
1. Fran Albreht je znal prisluhniti tokovom časa.
Osnovna šola Frana Albrehta s svojo pedagoško, vzgojno, organizacijsko strategijo vodi politiko sodobne
šole, odprte v lokalno in širše okolje.
2. Fran Albreht je bil izredno marljiv prevajalec.
Osnovna šola Frana Albrehta ima pomembne reference na področju mednarodnega sodelovanja, v tem
šolskem letu so učenci in učitelji gostili in gostovali kar v dveh državah, in sicer na Nizozemskem, v mestu
Leiden, in v Franciji, v mestu Montbéliard.
3. Fran Albreht je bil odličen in uspešen na mnogih področjih (prevajalec, pesnik, župan).
Osnovna šola Frana Albrehta vzpostavlja sistem za doseganje izboljšav in napredka na vseh področjih, še
posebej na področju odnosov v kolektivu, s starši in med učenci.
4. Fran Albreht je ljubil življenje.
Na osnovni šoli Frana Albrehta verjamemo v prihodnost, verjamemo v izzive sodobnega časa, skupaj in
vzajemno z vsemi generacijami, s poudarkom, da moramo razumeti in sprejeti generacijo najmlajših
takšno kot je, saj smo jih mi postavili v ta čas…
5. Fran Albreht je bil vizionar…
Osnovna šola Frana Albrehta je na podlagi širšega konsenza leta 2005 sprejela vizijo šole: Na naši šoli
bomo spoštljivi pošteni in iskreni drug do drugega. Cenili in razvijali bomo delavnost, strokovnost in
odgovornost. Z dobro komunikacijo med domom in krajem bomo neprestano gradili kulturo dobre
skupnosti.
6. Fran Albreht je verjel v sanje…od daleč sem te sanjal moje mesto…
Sanje so večne… tudi mi imamo svoje sanje…v sanjah se nam zgodi tudi naša bodoča nova šolska stavba…
upamo in se veselimo novih pogojev, v ospredje postavljamo varnost otrok in človeku vredne bivanjske
pogoje…
Utrinki z razstave, prostori občine Kamnik
Avtorja razstave:
Ivanka Učakar
Janez Bergant

Interpretacija
Albrehtovih pesmi:
Tone Ftičar

Odprtje razstave:
Andreja Eržen

Utrinek s postavitve

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
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Prevajalčevo delo je dolgotrajen, zamotan in težak proces,
pogosto nič manj naporen kakor delo izvirnega pisca ….
Prevajalec je najboljši poznavatelj dela, ki ga prevaja.
Bolj nego vsak, tudi najzvestejši kritik,
mora prevajalec pretipati sleherno vlakno
in živec v organizmu avtorjeve stvaritve,
vsako gubico, vsak madež na njeni koži…
Prevajati se torej pravi,
v svoji materinščini podoživljati
in poustvarjati tujo literarno umetnino.
Fran Albreht, O prevajanju, predavanje na kongresu Društva književnih
prevajalcev

Fran Albreht je skoraj hkrati s pisanjem pesmi v slovenščini začel s prepesnjevanjem iz drugih jezikov. Že
med študijem na Dunaju so mu bile blizu socialne pesmi češkega pesnika Petra Bezruča. Njegove Šlezke
pesmi (1903) je leta 1919 izdala založba Slovenska socialna Matica.
Posamezne pesmi različnih avtorjev je objavljal v Ljubljanskem Zvonu, saj je bralce želel informirati o
evropskih literarnih tokovih in temah.
Veliko časa in prevajalskega napora je posvetil vsestranskemu nemškemu klasiku Johannu Wolfgangu
Goetheju. Iz rokopisov in pisem razbiramo, da so prvi odlomki prevodov nastajali še v študijskih letih, da
jih je večkrat preoblikoval, ker z njimi ni bil zadovoljen. O Goetheju, njegovem pesniškem delu, dramatiki
in filozofiji je napisal obširno študijo. Po drugi svetovni vojni, ko je založba Mladinska knjiga v znameniti
knjižni zbirki Kondor izdala izbor Goethejeve poezije, je sodeloval kot prevajalec in urednik. Nekateri
prevodi so vključeni tudi v najnovejši izbor iz leta 2002, ki ga je uredil Štefan Vevar. Dotaknil se ga je tudi
R. M. Rilke, poslovenil je Pesem o ljubezni in smrti korneta Krištofa Rilkeja, ki je izšel v bibliofilski izdaji z
ilustracijami Mihe Maleša.
V petdesetih letih preteklega stoletja je za radio Ljubljana pripravljal literarne večere, sam prevajal in
pisal kratke eseje o jugoslovanskih in evropskih pesnikih.
Večina prevodov gledaliških del je ostala v tipkopisu, v knjižni obliki sta v dvajsetih letih preteklega
stoletja izšli dve drami s socialno tematiko (Oče, Mariša), tik pred drugo svetovno vojno grški klasik
Sofoklej (Edip kralj) in v petdesetih letih Goethejeva Ifigenija na Tauridi. Prevode je naročal direktor
Drame Oton Župančič pa tudi igralka in režiserka Marija Vera. S prevodi je bil repertoar ljubljanskega in
mariborskega gledališča vsako leto obogaten s sodobnim ali klasičnim delom.
Prevajanje je včasih tudi težaško delo. Domnevamo lahko, da so bili za Albrehta to vsakoletni prevodi
romanov, ki jih je za založbo Hram prevajal med leti 1921 in 1938, pa prevodi sovjetskih avtorjev po drugi
svetovni vojni. Da pa je bil tudi ob delih, ki so ga zaradi svoje literarne vrednosti manj pritegnila prav tako
profesionalno odgovoren, kažejo ohranjeni rokopisi prevodov v zapuščini.
Leta 1953 se rodi nova, še vedno živa knjižna zbirka Čebelica. Kot prva knjižica iz zbirke izide znana Rdeča
kapica v prevodu Frana Albrehta z ilustracijami Marlenke Stupice. V njegovem prevodu nato v zbirki Zlata
ptica sledi celoten izbor pravljic bratov Grimm, ki mu napiše kratko spremno besedo.
Bil je izredno marljiv prevajalec. Bibliografija šteje več kot petdeset samostojnih knjig s prevodi pesmi,
pravljic, dram in romanov iz nemščine, angleščine, danščine, švedščine (nekaterih preko nemščine),
francoščine, češčine, slovaščine, srbščine, hrvaščine. Nemščina je bila njegov drugi jezik, saj je v gimnaziji
in na univerzi govoril in pisal v njej, slovanskih jezikov se je naučil sam.
Ivanka Učakar, knjižničarka
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IZBOR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV
September 2009
 Prvi šolski dan.
 Letna šola v naravi – Savudrija.
 Srečanje z novozelandskim pisateljem Davidom
Hillom.

Oktober 2009
 Vaja evakuacije.
 Naravoslovni tabor za 8. razrede.

November 2009
 Korak k sončku – obisk slovenskega dramskega
igralca Gojmira Lešnjaka Gojca.
 Proslava ob rojstnem dnevu Frana Albrehta in
razstava ob 120. obletnici rojstva .
 Začetek projekta ŠKL - odbojka.

December 2009
 Božično-novoletni sejem.
 E-twininng – mednarodna izmenjava, naši
učenci odpotujejo v Francijo in na Nizozemsko.
 Dva učenca na pogovoru s predsednikom
države dr. Danilom Türkom v Vačah.
 Gledališki krožek razredne stopnje uprizori dve
igrici: Škratek Prehladek in Tri kapice.
 Tradicionalno šolsko plesno tekmovanje.

Januar 2010
 Zimska šola v naravi – Cerkno.
 Razstava del likovno-literarnega natečaja na
temo antičnega Egipta.

Februar 2010
 Plavalni tečaj za učence 3. razredov .
 Tehniški dan (pustne maske).
 Državno prvenstvo v skokih z male prožne
ponjave za osnovne in srednje šole.
 Podelitev priznanja za športne dosežke za leto
2009.

-6-

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2009-10
Marec 2010
 Občinski otroški parlament.
 Projekt Pasavček za vse učence 1. Razredov.
 E-twininng – obisk naših prijateljev iz Francije in
Nizozemske.
 Zaključek projekta Imamo se radi v Mekinjah.
 Festival Turizmu pomaga lastna glava v Kranju.
 Zaključni turnir v ŠKL odbojki za osnovne in
srednje šole – odigrane tekme za 3. mesto.
April 2010
 Zaključna prireditev za bralno značko – gost
Primož Suhodolčan.
 Gostovanje Impro lige na OŠ Železniki ob
zaključku bralne značke.
 Čistilna akcija.
 Finale projekta ŠKL v ljubljanski dvorani Tivoli in
prejem pokala za doseženo 3. mesto.
 Zaključna prireditev za zlate bralne značkarje.
 Dan šole in strokovna ekskurzija za zaposlene.
 Območna revija otroških in mladinskih pevskih
zborov občin Kamnik in Komenda.
 Kviz v poznavanju zgodovine Kamnika.
 Finale državnega prvenstva v odbojki v
Šempetru v Savinjski dolini – ekipa učencev
dosegla skupno drugo mesto.
 Tehniški dan - izdelki za sejem.
Maj 2010
 Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9.
razrede.
 Področno prvenstvo v mali odbojki (mlajši dečki
in mlajše deklice dosegli 1. mesto).
 2. Veronikin festival.
 Osrednja šolska prireditev – Pomladne igrarije s
razstavno-prodajnim sejmom.

Junij 2010
 Izlet devetošolcev v Gardaland.
 Zaključek pouka in valeta za devetošolce.
 Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda.

Kratek tedenski pregled dogajanja letošnjega šolskega leta si lahko preberete tudi na spletni strani
www.os-fa.si pod zavihkom Šolska kronika.
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3. MESTO V ŠKL-JU!
Prvo sezono smo sodelovali v projektu ŠKL odbojka in že so tu težko pričakovane kolajne! Odbojkarji in
odbojkarice Osnovne šole Frana Albrehta smo trdo garali za njih in na koncu smo bili poplačani.
Šolo smo zastopali: Lea Bartolj, Tina Vesna Novak, Špela Šmidovnik, Tjaša Šmidovnik, Sara Petek, Maša
Hribar, Lara Trstenjak, Klara Lukanc, Matjaša Vehovec, Adelisa Rujovič, Hana Mavrič ter Lara Koritnik pri
dekletih ter fantje: Pino Lenart Lah, Domen Lipovšek, Rok Kočevar, Jernej Jurič, Leon Lombergar, Gašper
Hribar, Andrej Repnik, Tim Bartolj, Klemen Kotnik, Gregor Boštic in Anže Hribar. V predtekmovalni
skupini smo se pomerili z osnovnimi šolami Toma Brejca, Stranje in Mengeš.
Debitantski nastop smo doživeli na osnovni šoli Mengeš, kjer smo šele dodobra spoznali pravila ŠKL-ja.
Sledila je še ena tekma v gosteh. Gostovali smo na sosednji šoli Toma Brejca. Obe tekmi na gostovanju
sta se končali z našo visoko zmago.
Pred domačimi gledalci pa smo prvič zaigrali 16.12.2010. Pomerili smo se proti osnovni šoli Stranje. Ta
zmaga je bila najmanj prepričljiva od vseh v predtekmovalni skupini (82:70).
Po novoletnih praznikih smo se zopet pomerili proti osnovni šoli Stranje na njihovi šoli, kjer smo slavili z
84:58. Sledili sta še dve tekmi doma, proti vrstnikom iz Mengša in proti sosedom. Obe tekmi sta se
končali v našo korist in s tem smo samo potrdili prvo mesto v naši predtekmovalni skupini.
Žreb nam je v četrtfinali namenil odbojkarje iz osnovne šole Brezovica. Prva tekma se je igrala na
njihovem igrišču. Tekma je bila izenačena samo prvih nekaj minut, nato pa smo uspeli streti odpor
domačinov. Povratna tekma je bila pri nas. Zaradi pomanjkanja motivacije smo to tekmo izgubili, a se
vseeno veselili uvrstitve v polfinale zaradi boljše razlike v točkah.
Tokrat nam je žreb namenil lanske prvake v ŠKL odbojki, odbojkarje osnovne šole Kanal. Doma smo
izgubili za 40 točk, a na povratno tekmo smo vseeno odšli optimistično, čeprav smo vedeli, da bo težko
zmagati. Po nekaj minutah igranja smo ugotovili, da je naše
napredovanje nemogoče. Izgubili smo za 35 točk.
Na turnirju za 3. mesto, ki smo ga gostili na naši šoli, pa smo
premagali odbojkarje iz osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled.
Zmagali smo za 13 točk in se veselili končnega 3. mesta.
Zaključna prireditev se je odvijala 13. aprila 2010 v ljubljanski dvorani
Tivoli, kjer smo prejeli pokal in nagrade za naš trud.
Tjaša Šmidovnik in Sara Petek, 9.c

ODBOJKARJI OŠ FRANA ALBREHTA DRUGI V DRŽAVI
OŠ Frana Albrehta je tokrat dosegla izjemen športni uspeh, kakršnega še nismo zabeležili v vsej zgodovini
obstoja šole. Najprej smo dosegli tretje mesto v projektu ŠKL odbojka, sedaj pa so naši fantje osvojili še
odlično drugo mesto v finalu državnega prvenstva. K tako velikemu uspehu je vsekakor pripomoglo trdo
delo in uspešno sodelovanje med našo šolo in OK Calcit Kamnik.
Učenci (Pino Lenart Lah, Domen Lipovšek, Rok Kočevar, Jernej Jurič, Leon Lombergar, Gašper Hribar,
Andrej Repnik, Tim Bartolj, Klemen Kotnik, Gregor Boštic in Anže Hribar) so pod mentorstvom trenerja
Jureta Sitarja premagali vso konkurenco na občinskem in področnem prvenstvu. Četrtfinalni turnir se je
odvijal v Žužemberku, polfinalni na OŠ Brezovica, veliki finale pa v Šempetru, kamor so se naši šampioni
odpravili skupaj s številčno skupino navijačev (učencev OŠ Frana Albrehta); približali so se samemu vrhu
in dosegli fascinantno drugo mesto na državni ravni.
Prav tako kot na dvoranskem državnem prvenstvu je tudi na tekmovanju odbojka na mivki naše fante
spremljal trener Jure Sitar, pod vodstvom katerega so osvojili izvrstno tretje mesto državnega prvenstva.
Na tekmovanju so pod budnim očesom trenerja Gregorja Hribarja nastopile tudi odbojkarice OŠ Frana
Albrehta (Lea Bartolj, Tina Vesna Novak, Špela Šmidovnik, Sara Petek, Maša Hribar, Lara Trstenjak, Klara
Lukanc, Matjaša Vehovec, Adelisa Rujovič, Hana Mavrič ter Lara Koritnik), ki so se s svojo igro uvrstile
med ekipe desetih najboljših šol v Sloveniji.
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Vsi si želimo, da bi naši športniki nadaljevali s tako vnemo in še naprej dosegali rezultate, ki nam bodo v
ponos, njim pa zadoščenje za ves vloženi trud.

Tjaša Šmidovnik in Sara Petek, 9.c

FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
Letos se je pod vodstvom Turistične zveze Slovenije odvil že 24. festival Turizmu pomaga lastna glava, na
temo Moj kraj – moj ponos. Ekipa devetošolcev naše šole se je na festivalu predstavila z nalogo »S
Kamenčkom na Sv. Primoža nad Kamnikom«. V njej so izpostavili izletniško točko Sv. Primož nad
Kamnikom, ki pa je bila že pred več sto leti priljubljen cilj številnih romarjev. Učenci so romarsko pot
označili in jo vsebinsko obogatili z legendami, zgodovinskimi dejstvi in drugimi zanimivostmi. Pripravili so
tudi celovit načrt trženja turističnega produkta, idejno oblikovali
zloženko, izdelali spominke, pripravili številne družabne igre in
sestavili pesmico. Osrednji lik njihovega projekta je Kamenček. S
promocijskim materialom, svojo inovativnostjo in dobro voljo so se
učenci predstavili na turistični tržnici v Kranju, kjer so osvojili kar
dve zlati priznanji in na zaključni tržnici v Ljubljani.
»Zlata« ekipa OŠ Frana Albrehta iz Kamnika: Lara Letnar, Marija Lara
Schnabl, Lara Trstenjak, Rok Čevka, Robert Klopčič, Tina Vesna
Novak, Vesna Blagojevič, Tjaša Šmidovnik, Miha Jemec, Miha
Plahutnik in … Kamenček.
Mirjam Hribernik, mentorica
Predstavili smo se tudi s svojo pesmico in plesom.
PRIDI, PRIDI Z MANO … NA SV. PRIMOŽA
Hodim sam po svetu,
utrujen sem zelo,
spotaknem se ob nekaj – opa, kaj je to?

Od tebe je starejši,
starejši je od nas,
videl je že mnogo, res je pravi as.
Ukletnik težke skale
premikal je težko,
kamenčki so roko dali mu zato.

Pogledam dol na tla,
en kamenček je to,
nekaj govori mi, vztrajen je zelo.
Ref:
Pridi z mano, pridi, pridi z mano,
da ti pokažem osupljivo naravo.
Popeljem te čez kamniško planjavo,
pridi z mano, pridi, pridi z mano.

Ko so strašni Turki
vdrli v naše kraje,
kamenčkov jim vojska pod nogami tla zamaje.
V gmajni divja jaga
glasna je zelo,
v koših mali škratje nosijo zlato.

Kamenček ni velik,
majhen je zelo,
pa nikar ne brcaj človek ga zato!
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IZMENJAVA UČENCEV OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA
Učenci E-Twinning kluba so se v začetku decembra 2009 odpravili za teden dni na mednarodno
izmenjavo v Francijo in na Nizozemsko. Potovanje je bilo zelo zanimivo, saj smo se vsi udeleženci
izmenjave iz Kamnika z avtobusom odpeljali do letališča v Celovcu, od tam pa z letalom poleteli na Dunaj,
kjer smo se razšli. Ena skupina je odšla v Francijo, druga pa na Nizozemsko. Tisti, ki so potovali v Francijo,
so se vkrcali na letalo za Basel, druga skupina, ki je potovala na Nizozemsko, pa na letalo za Amsterdam.
Skupino, ki je potovala v Francijo, so že na letališču v Baslu (Švica) pričakali gostitelji in nas odpeljali v
mesto Montbéliard, ki se nahaja približno 300 km južno od Strasbourga.
Program mednarodne izmenjave v Franciji je bil zelo zanimiv. Zajemal je predstavitev njihove šole, obisk
pouka, primerjavo navad v božičnem času, spoznavanje življenja in dela nekaterih slovenskih in
francoskih znanstvenikov ter oglede znamenitosti: obisk muzeja Georga Cuviera, ene najznamenitejših
božičnih tržnic v Franciji »Marché du Noel«, kjer je bilo mogoče nakupiti tradicionalna božična darila,
hrano in spominke. Sprehodili smo se tudi skozi naravoslovni park v mestu, kjer smo med drugim
spoznali Foucault–jevo nihalo ter planete Osončja. Vikend je bil »rezerviran« za preživljanje časa z
družino gostiteljico. Vsaka družina se je odločila, kam bo popeljala svojega gosta. Moja družina se je
odločila za ogled Strasbourga, kjer je tudi Evropski parlament. Strasbourg je lepo mesto z nešteto
znamenitostmi, med njimi je gotska katedrala Notre-Dame. Gostitelji so poskrbeli tudi za preživljanje
skupnega prostega časa. Dekleta smo se udeležila turnirja v bowlingu.
Francoska šola gostiteljica, ki se imenuje Le collège des Bruyères, je organizirala tudi polet s
helikopterjem nad vasico Valentigney, kjer se šola nahaja. Polet s helikopterjem je bil za vse izjemno
doživetje. Na letališču so opravili novinarji televizije FRA3 in časopisa Montbéliard tudi intervjuje z našimi
in francoskimi učenci ter učitelji. Prispevki so bili objavljeni še isti dan v večernih poročilih FRA3 in
naslednji dan v časopisu »Montbéliard« pod naslovom »Jeunes Slovènes en helico«. Prispevek na
televiziji je zasledil tudi naš rojak iz Mekinj, ki je prišel naslednji dan v šolo pozdravit svoje rojake iz
Slovenije.
Dan pred povratkom domov smo posneli intervjuje z znanimi slovenskimi in francoskimi znanstveniki,
fiziki, astronomi ter dopolnili svoje strnjene občutke in doživetja na našem blogu, kjer so nas vsak dan
spremljali naši starši, sošolci, prijatelji in ostali učitelji. Zvečer smo se udeležili zaključnega srečanja ob
dobrih slaščicah, sokovih in izvrstni glasbi, ob kateri se je živahno plesalo in zabavalo. Naslednji dan, v
zgodnjih dopoldanskih urah, smo se morali na letališču v Baslu, kjer se je potočilo kar nekaj solza,
posloviti. Teden življenja med novimi prijatelji v Franciji bo ostal nepozaben.
Zahvaljujemo se zaposlenim šole »Le collège des Bruyères«, njihovim učencem, družinam gostiteljicam,
učiteljema Olivieru in Marie za topel sprejem, prijaznost, kvalitetno izpeljavo projekta in gostoljubje in
seveda našo osnovni šoli, še posebej učiteljicam Aniti Rusak Kastelic, Lidiji Vidmar, Danici Mati Djuraki ter
Simoni Koželj, ki so nam posredovale idejo, organizirale projekt ter ga izvrstno izpeljale.
Že takrat pa smo komaj čakali mesec marec, ko smo se mi preizkusili kot gostitelji učencev iz Francije in
Nizozemske v našem mestu Kamnik.
Marija Lara Schnabl, 9.č
Nestrpno smo že pričakovali teden, ko bomo našim prijateljem iz tujine vrnili gostoljubje. V decembru so
nas gostili Nizozemci in Francozi, sedaj smo bili na vrsti mi, da jim razkažemo našo majhno, a prelepo
Slovenijo.
V četrtek, 11.3.2010 smo bili že vsi pošteno na trnih. Po končani četrti šolski uri smo se vsi, ki smo bili
zadolženi za sprejem nizozemskih gostov, ob spremstvu dveh učiteljic, strpali na avtobus in se odpeljali
proti letališču Jožeta Pučnika. Vsakemu izmed nas so dodelili slovensko zastavico. Prispeli smo pol ure
pred njihovim prihodom. Nekoliko nas je zamotila oddaja o volkovih, ki se je vrtela na televiziji v
čakalnici, toda ne za dolgo. Na ekranu smo lahko spremljali tudi lete letal. Še posebej smo bili pozorni na
let iz Češke, saj so na tem letalu sedeli naši nizozemski prijateljčki. Nenadoma so se odprla vrata in vsi
smo skočili s stolov. Vstopil je gospod z velikim kovčkom, mi pa smo se zasmejali naši nestrpnosti. Vrata
so se še naprej odpirala in zapirala, naše razburjenje pa se je le še stopnjevalo. Vrata so se odprla že
dvajsetič, toda tokrat se nismo več razočarano posedli na stole. Vstopili so težko pričakovani nizozemski
prijatelji. Navdušeno smo vzklikali in mahali z zastavicami, tako da se jih je nekaj v trenutku strgalo. Polni
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vznemirjenja smo se vrnili na avtobus, toda tokrat ne sami. Celo pot smo si pripovedovali dogodivščine,
ki so se dogodile v času, ko nismo bili skupaj. Kar prehitro smo prispeli pred šolo. Tam nas je že pričakal
novo zapadli sneg in nikakor se nismo mogli izogniti snežnim radostim. Odpravili smo se v računalniško
učilnico, kjer smo delali v projektu primerjave držav, ki so ga francoski pari realizirali že v decembru. Po
končanem dvournem tipkanju smo počakali pred šolo na prevoz do naših domov, za katerega so bili
zadolženi naši starši. Preostanek dneva je vsak gostitelj s svojim parom preživel doma. Zvečer smo se vsi
utrujeni spravili v postelje in zaspali v pričakovanju naslednjega dne.
Petek ni bil nič kaj manj razburljiv od četrtka. V šolo smo prišli v zgodnjih jutranjih urah, kjer smo se prvič
srečali tudi s Francozi. Sledil je nagovor našega ravnatelja. Po končanem nagovoru je bila krajša
predstavitev. Zapeli smo ''Aux champs Elysees'' v štirih jezikih: slovenščini, angleščini, francoščini in
nizozemščini. Opazilo se je premalo vaje, saj se nam je jezik pri nizozemski različici pesmi popolnoma
zapletel. Poželi smo aplavz, še več pa smeha. Nekdo mora poskrbeti tudi za zabavo. Po socialnih igrah
smo se razdelili v dve skupini. Francosko-slovenska skupina se je najprej zabavala v računalniški učilnici,
nizozemsko-slovenska skupina pa si je medtem ogledala šolo. Kasneje smo se zamenjali. Delo z
računalniki je bilo tokrat zelo zabavno, saj smo se zlahka sprostili ob igri Chat and play in Slovenia. Sledil
je krajši oddih in kosilo. Po končanem obroku smo se preobuli in se odpravili na snežni pohod po
Kamniku. Ustavili smo se tudi na gradu Zaprice, kjer so se odvijali snežni spopadi. Utrujeni in 'prekepani'
smo se vrnili v šolo, kjer se je pričel EU kviz. Dobro smo morali napeti možgane, saj vprašanja niso bila
lahka. Prve tri najbolje uvrščene skupine so prejele drobne nagrade. Po končanem kvizu je le napočil
prosti čas, ki ga je vsak preživel po lastnih željah.
Sobotnega dne nismo preživeli v šoli, pač pa smo se podali na ogled Gorenjske. Obiskali smo Kranj ter
njegove podzemne rove, v Planici občudovali največjo skakalnico na svetu ter se sprehodili po Kranjski
Gori. Ustavili smo se tudi na Bledu, kjer nikakor nismo izpustili priložnosti in se podkrepili z odličnimi
kremnimi rezinami. Nismo pa pozabili tudi na učenje slovenščine. Prijatelje iz tujine smo najraje učili
težko izgovorljive slovenske besede recimo: Župančič, čmrlj, božiček itd., ali pa težko izgovorljive stavke:
Pešec gre čez cestišče. Največ težav so jim delale seveda črke č, š in ž. Začudili smo se njihovemu štetju
do 10 v slovenščini, saj so šteli boljše kot nekateri Slovenci. Tudi oni nam niso ostali dolžni. Svoje jezike
smo lomili ob težko izgovorljivih nizozemskih stavkih. Ob vsem tem smo se kajpak tudi neizmerno
zabavali. V Kamnik smo prispeli v poznih večernih urah, utrujeni, a polni novih dogodivščin.
Nedeljo je vsaka družina preživela po svojih zamislih. Večina se je odločila za ogled Postojnske jame, saj
je ta pravi biser Slovenije. Nekateri so se začudili ob pogledu na človeško ribico, saj so si jo predstavljali v
velikosti zmaja, ne pa tako drobceno in nebogljeno. Še posebej jim je bila všeč vožnja z jamskim vlakcem,
saj jim dolga hoja ni preveč ugajala. Pozornost so pritegnili ozki kapniki v obliki špagetov, ki so se
razprostirali s stropa v različnih barvah. Na žalost nismo opazili nobenega jamskega škrata. Več sreče
prihodnjič. Po končanem ogledu se je večina odločila za ogled primorske obale. Ob morju je bilo sicer
zelo megleno, a kljub temu so bili naši gostje nad slovensko obalo navdušeni. Marsikdo si je privoščil
piranski sladoled ali pico. Vsi smo preživeli zelo lep dan, ki si ga je bilo vredno zapomniti.
Ponedeljek se je zopet odvijal po urniku. Zgodaj zjutraj smo se, polni pričakovanj, usedli na avtobus in se
odpeljali do Budnarjeve domačije. Po kratki predstavitvi hiše smo se zamotili z izdelavo butaric, ki so
kasneje večini na žalost razpadle. Tam smo si tudi privoščili malico. Jutro še ni bilo končano. Zopet smo se
natrpali v avtobus in se napotili do naše podružnice Vranja Peč. Pogledali smo si šolo ter z nasmeškom
prisluhnili najmlajšim ter njihovi predstavitvi. Ko so zaključili, smo od njih dobili obesek za ključe v obliki
vrane, predstavnice Vranje Peči. Po kratkem kepanju smo se zopet vrnili na avtobus. Kosilo smo imeli na
šoli. Odhod v Ljubljano se je sicer malo zavlekel zaradi uboge Francozinje Cloe, ki je morala obiskati naš
zdravstveni dom. Tako smo se čez čas polni skrbi napotili v Ljubljano. Ogled gradu je bil prijeten in nov
tudi za nekatere Slovence. Imeli smo tudi prosti čas, ki smo ga po najboljših močeh izkoristili. Večino
gostov je sicer od nabave spominkov bolje zanimal McDonald in njegova akcija milkshejkov. Dan se je
hitro prevesil v mrak in napotili smo se nazaj v Kamnik. Na avtobusu petja seveda ni manjkalo in na račun
so prišle tudi slovenske pesmi. Preživeli smo zelo lep dan.
Torek je bil sicer bolj šolske narave. Za začetek smo jih do malice peljali k rednemu pouku, potem pa je
sledilo predavanje Andreje Gobec, ki je bilo vsem zelo všeč. Navdušila nas je s predavanjem o vesolju. Po
kosilu je sledil, za nekatere, manj prijeten slovenski ljudski ples. V dveh skupinah smo izmenično
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poplesavali … Na koncu so se nam pridružili tudi tradicionalno oblečeni starejši plesalci. Po koncu
predstavitve smo se lahko za kratek čas napotili domov, ali pa smo naše goste popeljali v Majolko. Ob
šesti uri smo imeli zabavo na šoli, ki se je končala ob pol devetih. Imeli smo se odlično, dokler nismo z
zlomom mize nekoliko izgubili zaupanje učiteljev. Zabava se je takrat za nekatere končala, drugim pa se
je zavlekla še dolgo v noč…
Zadnji dan ni bil tako vesel. Tudi izdelava pirhov nas v večini ni razvedrila. Zgrabili smo še zadnjo
priložnost in naredili veliko fotografij. Ob enih so Nizozemci odšli, upam, da polni lepih spominov. Za
nekatere se je dan tako končal, le Francozi so imeli še veliko načrtov. Večina je odšla v Ljubljano po
nakupih. Naslednji dan je bil zadnji tudi za njih. Zelo smo se navezali in stike na spletu tudi obdržali. Vsi se
bomo spominjali teh dni.

Maša Rajh in Hana Mavrič, 8.č

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 2009/2010 je projekt drugič potekal na naši
šoli. Vanj so bili vključeni učenci prvih, drugih, četrtih in petih
razredov razredne stopnje na matični in na podružničnih šolah
in teh je bilo 342. Namen projekta je 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 si ogledali risanko na temo drugačnost z
naslovom Zeleni severni medvedek Egon. Listali so po
slikanicah z naslovom Muca vegetarijanka, ki so jo dobili v dar
od Zveze Sonček, ter likovno ustvarjali. Obiskali so tudi
osnovno šolo s prilagojenim programom, 27. julij, in se
pridružili njihovim učencem na prireditvi ob novem letu in na
zaključni prireditvi.
Drugošolci so se seznanjali s slabovidnostjo in slepoto.
Srečali so se s slepim gospodom Vikijem in se učili primernega
vedenja do drugačnih preko knjižice Bontonček. Izkušnjo
slepote pa so pridobivali preko slepe steze, ki so jo izvedli z razredničarkami ter slikali o doživetjih slepe
steze.
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Četrtošolci so se podrobneje seznanjali z disleksijo preko delavnice, ki jo je v vsakem razredu izvedla
specialna pedagoginja. Brali so knjigo z naslovom Čisto poseben levček Leon in se pogovarjali o vsebini
skupaj z razredničarkami. Srečali so se tudi z igralcem Gojmirjem Lešnjakom Gojcem, ki jim je življenje z
disleksijo predstavil skozi lastno izkušnjo. Svoje vtise so strnili in jih zapisali v obliki prispevkov za šolski
časopis.
Petošolci so spoznavali drugačnost na temo gibalna oviranost.
Spoznali so 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. O cerebralni
paralizi so izvedeli več preko gradiv o tej temi. Izdelali so tudi
plakate o gibalni oviranosti. Poleg omenjenih dejavnosti pa so
učenci iz POŠ Vranja Peč nastopali še v CIRIUSU z gledališko
igrico SPET V ŠOLI.
Poleg že omenjenih dejavnosti so učiteljice s svojim znanjem
in iznajdljivostjo bogatile učence in jim še po mnogih drugih
poteh približale drugačnost.
Zahvaljujem se vsem, ki ste z učenci odkrivali drugačnost in jih vzgajati k večji strpnosti.
Janja Hribernik, specialna pedagoginja

DRŽAVNO TEKMOVANJE V SKOKIH Z MALE PROŽNE PONJAVE
V četrtek, 11.2.2010, je v športni dvorani potekalo državno
prvenstvo v skokih z male prožne ponjave za osnovne in srednje šole.
Tekmovalo je 347 tekmovalcev. Med seboj se je pomerilo 45 ekip iz
27 šol, 33 šol pa so na tekmovanju zastopali posamezniki.
Osnovnošolci so se na državno tekmovanje uvrstili preko
predtekmovanj širom po Sloveniji, srednješolci pa so se nanj uvrstili
neposredno.
Priprave so se začele zgodaj zjutraj. Učenci so skupaj z učitelji
pripravili orodje in sceno. Ekipe so na prizorišče začele prihajati že
kako uro pred tekmovanjem. Po ogrevanju so se na kratkem
organizacijskem sestanku zbrali trenerji, mentorji in spremljevalci.
Slovesnemu mimohodu ekip in posameznikov ter himni, ki jo je
zapela naša učenka Katarina, je sledil uvodni program, ki so ga z
mentoricama Tamaro in Jano pripravili sedanji in nekdanji učenci
naše šole. Po krajšem nagovoru, v katerem je tekmovalcem zaželel
veliko sreče in jih pozdravil tudi v županovem in podžupanovem
imenu, je gospod ravnatelj tekmovanje odprl.
Gledalci na tribunah smo imeli kaj videti. Tekmovalci so pokazali, da
so na treningih dobro in pridno delali. Videli smo množico raznolikih
in visokih skokov. Sodniki so podelili kar pet desetic.
Da je tekmovanje teklo brez zastojev in nepotrebnega čakanja, je
skrbela ekipa učenk z učiteljico Jano, za vzdušje je z izborom dobre
glasbe skrbel nekdanji učenec naše šole DJ Rožle, za zdravstveno
varnost pa je bil na voljo študent medicine Nejc. Tekmovalci so se v
preddverju lahko okrepčali s čajem, klovna pa sta delila krofe.
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Domači tekmovalci so nastopili v kategoriji starejših učencev,
pridružili so se jim tudi trije nekdanji učenci, zdaj gimnazijci iz
Šolskega centra Rudolfa Maistra. Vse nastopajoče Kamničane trenira
Tamara Bračič, ki že približno 15 let navdušuje mlade za to, da del
svojega prostega časa posvetijo treningom in tekmovanjem v skokih
z male prožne ponjave. Ekipa naše šole je v sestavi: Tim Verbole
Zavasnik, Gašper Vrhovnik, Luka Strajn, Jan Pibernik, Domen
Leskovec, Klemen Bergant in Jernej Leskovec, osvojila odlično 2.
mesto. Med posamezniki si je 2. mesto priskakal Tim Verbole
Zavasnik.
Odličja je podeljeval vrhunski športnik, skakalec na smučeh, nekoč
tudi učenec naše šole in član ekipe v skokih z male prožne ponjave,
Rok Benkovič.
Danica Mati Djuraki

KVIZ O POZNAVANJU KAMNIKA
Četrtek, 20. 5. 2010 si bomo učenci OŠ Frana
Albrehta zagotovo zapomnili. Tega dne se je odvijal
kviz o poznavanju Kamnika, na katerem je tekmovalo
šest kamniških osnovnih šol. Našo šolo smo zastopali
predstavniki 8. č razreda: Danijel Erdani, Špela
Komatar, Hana Mavrič, Jan Šimnovec in Katja Traven.
Začetek je bil kar malo srhljiv, ko smo čakali v temi za
zaveso, ko pa so nas poklicali pred občinstvo, je strah
ostal za zavesami. Razporedili smo se okoli svojega
soda in kviz se je pričel. Sprva smo bili malo šokirani
zaradi težkih vprašanj, a smo se kljub temu prepričljivo uvrstili v finale. To je bil neustrašen boj. Sreča se
je obrnila na našo stran in pravilni odgovori so kar padali. Nasprotni ekipi smo vzeli vsako upanje za
zmago in prepričljivo osvojili pokal za zmagovalce. Sledile so minute veselja, rokovanja, objemanja in
podeljevanja. Prejeli smo bleščeče medalje, še lepši pokal, celodnevno vstopnico za obisk Term Snovik in
knjigo o Veroniki.
Bravo Frančki in hvala Albrehtku za podporo! 
Albrehtek, naša maskota, je pravi multipraktik in blesti na vseh
področjih, ki jih je pokrival kviz. Je odličen geograf, zgodovino mesta
ima v malem kremplju, saj svojega čevlja (simbolizira občino Kamnik)
nikoli ne zapusti brez časovnega traku. Včasih je res tudi poreden in
globus zamenja za žogo, ampak mi ga povsem razumemo, saj imamo
tudi mi radi športne igre. Tudi vprašanja s tematskega sklopa
»Aktualno« so mu zelo blizu, saj je vedno v koraku s časom. Tudi
danes se ni mogel upreti MP3 glasbi.

Frančki z učiteljico Mirjam Hribernik
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KUL JE TAKRAT, KO KUL SI TI!
Letošnja tema otroških parlamentov je stereotipi, predsodki, diskriminacija. Na večini slovenskih
osnovnih šol so tako posebno pozornost namenili tej temi. Na naši šoli se nas je zbralo sedem učencev in
učenk, ki nas je tema in sodelovanje z mentorico Tino Plahutnik še posebej zanimalo. Veliko smo se
pogovarjali, zbirali ideje, načrtovali aktivnosti, ki smo jih potem tudi izvedli.
V anketi smo učence od 4. do 9. razreda povprašali, do katerih skupin imajo predsodke in zakaj.
Ugotovili smo, da so najbolj nestrpni do muslimanov, alkoholikov, homoseksualcev, emotov,
zanemarjenih, revnih, piflarjev. Predsodke imajo zaradi nepoznavanja njihovih navad in zaradi
drugačnega izgleda, vedenja, stila oblačenja, bojijo se, da jim bodo kaj slabega naredili.
Februarja smo se v MC Kotlovnica srečali s predstavniki diskriminiranih skupin. Pogovarjali smo se z
istospolno usmerjenim moškim in žensko, gibalno oviranima mladostnikoma, muslimani, priseljenci iz
držav bivše Jugoslavije, Indonezijcem, Sirijcem, Latvijko. Izvedeli smo veliko zanimivega o njihovem
načinu življenja, o tem, kako se soočajo s svojo drugačnostjo, kako jih družba sprejema. Tujci so z nami
podelili tudi svoja razmišljanja o Sloveniji. Ugotovili smo, da je vsak od nas poln predsodkov velikokrat
zato, ker nekaterih kultur, običajev, življenjskih stilov in drugega ne poznamo dovolj.
Zato vam za konec sporočamo naslednje:
Človeka najprej dobro spoznaj, potem pa sodi. Čeprav… Vsak si izbere svoj način življenja, kako se bo
oblačil, katero »musko« bo poslušal, kaj mu je pomembno. Izbrati pa ne moreš vsega. Ne moreš izbirat
staršev, kot otrok ne moreš izbirat vere, stila oblačenja, ne moreš izbrati polti, manekenske postave, ne
moreš izbrati ali boš gej ali ne, hendikepiran pa še marsikaj drugega. Pač je, kot je … Tako kot se ti
obnašaš do drugega, tako se on do tebe. Če se ti dobro počutiš v svoji koži, če si ti pomirjen sam s seboj,
se sprejemaš takšnega kot si, potem te tudi drugi, ki so zelo drugačni od tebe, ne motijo, ker… KUL JE
TAKRAT, KO KUL SI TI! (Vlado Kreslin in Klemen Klemen v pesmi Čas rojen za dva).
Ekipa šolskega parlamenta: Patricija, David, Hana, Adelisa, Jan, Katarina, Anja vam želimo, da bi bili, kar
se da KUL.
Uredila: Tina Plahutnik

Ekipa OŠ Frana Albrehta, mentorica Tina Plahutnik in raper Zlatko
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TUDI PRVOŠOLCI iz centralne šole IMAMO RADI ŠPORT…
VEDNO SMO VESELI, KO NAM UČITELJICE POVEDO, DA BOMO IMELI ŠPORTNI DAN. ZELO VŠEČ NAM JE BIL ŠPORTNI
DAN, KI SMO GA PREŽIVELI V G-REGA CENTRU V LJUBLJANI. NEKAJ UTRINKOV Z NAŠEGA ŠPORTNEGA DNE…

PO KONČANEM ŠPORTNEM DNEVU SMO UČITELJICE OTROKE POVPRAŠALE, KAJ JIM JE BILO NA ŠPORTNEM DNEVU
NAJBOLJ VŠEČ.
1.A
DENIS: TISTI AVTKI (ENI OTROCI SO BILI TOVORNJAKI,
KLARA: DA SMO SE GUGALI NA GUGALNICI (TRIJE
ENI PA AVTOMOBILČKI; ZALETAVALI SMO SE Z
SMO BILI NA NJEJ).
VOLANI - OBROČI).
MIRSAT: DA SMO SE LOVILI.
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ENEJ: DA SMO SKAKALI PO TRAMPOLINU.
FILIP: KO SMO SE GUGALI NA GUGALNICI.
PETRA: KO SMO SE GUGALI.
KATJA: VSE MI JE BILO VŠEČ.
MAJA: KO SMO SE VOZILI S KROŽNIKI.
LUNA: KO SEM BILA NA GUGALNICI.
NENA: KO SMO SE LOVILI (KO SO MORALI
AVTOMOBILI NA POPRAVILO V TUNEL).
LUKA: LOVLJENJE AVTOMOBILČKOV.
REBEKA: DA SMO SE GUGALI.
MIHA P. : DA SMO SE GUGALI.
TEJA: KO SMO SE PO KROŽNIČKU PELJALI.
MIHA R.: DA SMO PLEZALI.
MARK: PLEZALNA STENA.
ALJAŽ: LOVLJENJE AVTOMOBILČKOV.
MIHA Š.: LOVLJENJE AVTOMOBILČKOV.
MEDEJA: VOŽNJA S KROŽNIČKI.
ANA: KOS MO SE GUGALI NA GUGALNICI.
JAKA: KO SEM SE NA ŠPAGI GUNCAL.

LUNA: DA TELOVADIŠ, DA TEČEŠ IN DA SE FUL
GIBLJEŠ, KER S SESTRICO KAJO GREVA TEČ IN MI JE
TO FUL VŠEČ.
NENA: NEKAJ, KJER SE ZELO VELIKO GIBAŠ.
GRACIA: DA DELAM KOLESA, PA STOJE, DA DELAM
PREVALE, DA MAL TEČEM OKROG BLOKA, DA GREM
NA SPREHOD IN DA SE MAL IGRAM. TO MI JE FUL
DOBRO, KER NE MOREM SKOZ DOMA LEŽAT. HOČEM
ITI VEN, DA SE PRELUFTAM.
LUKA: DA SE GIBLJEŠ, DA KAJ IGRAŠ.
REBEKA: DA TEČEŠ, DA SE IGRAŠ NOGOVOMET, DA
TELOVADIŠ, KER SE POTEM RAZGIBAŠ.
MIHA P. : DA NEKAJ TEČAŠ, DA SE GIBAŠ.
TEJA: DA TELOVADIŠ, DA BRCAŠ ŽOGO. ŠPORT MI JE
VŠEČ ZATO, KER SE O BALETU VELIKO NAUČIŠ.
MIHA R.: TELOVADBA. VŠEČ SO MI IGRICE, KI SE JIH
IGRAMO PRI ŠPORTNI VZGOJI.
MARK: NOGOMET, TELOVADBA.
ALJAŽ: TEK, ZATO KER VELIKO TEČEM.
MIHA Š.: DA TEČEŠ IN DA BRCAŠ ŽOGO.
MEDEJA: DA TELOVADIMO, DA SE IGRAMO, DA
TEČEMO.
ANA: VŠEČ MI JE, KER SE PRI ŠPORTU VELIKO
GIBAMO.
JAKA: NEKE VRSTE GIBANJA.

1.B
KIAR: KO SMO SE ŠLI DINOZAVROVO ŽOGO (TISTI, KI
JE IMEL DINOZAVROVO JAJCE JE LOVIL, KO JE
NEKOGA ULOVIL, MU JE PREDAL JAJCE IN TISTI JE
LOVIL NAPREJ).
ELA: VSE MI JE BILO VŠEČ.
MATIC: KO SMO SE LOVILI Z ZMAJEVIM JAJCEM.
LARA: KO SMO PLEZALI PO STENI.
SHEILA: KO SMO ŽOGE METALI.
ANJA: KO SEM SE NA KROŽNIKU ZAPELJALA NAPREJ.
KAJA: KO SMO SE PELJALI S TISTIM KROŽNIKOM.
JAN MRAK: KO SMO SE SPUŠČALI S KROŽNIČKOM.
JAN MARADIN: KO SMO SE NA GUGALNICI GUNCALI.
PETER: KO SMO PLEZALI.
SARA L.: KO SMO SE VOZILI NA KROŽNIKU.
NATALIJA: KO SMO SE PO KROŽNIKU SPUŠČALI.
SARA K.: DA SMO SE NA KROŽNIK VSEDLI IN SE
PELJALI.
NIKA J: KO SMO SE NA GUJSENCI GUGALI.
MAJA: KO SMO NA TRAMPOLINU SKAKALI.
MAJ: KO SEM SE S TISTIM KROŽNIKOM PELJAL, KO
SMO SE GUGALI.

1.B
KIAR: DA TEČEMO, TELOVADIMO.
NIKA V.: DA VELIKO TELOVADIŠ. NAJRAJE ROLAM.
ELA: JE TELOVADBA, KJER SE GIBAMO.
MATIC: DA TEČEŠ, DA VELIKO MIGAŠ.
LARA: DA TELOVADIŠ. PA TEČEŠ, PA SE GIBAŠ.
ANJA: TO, DA KAJ TELOVADIŠ, SE GIBAŠ, TEČEŠ.
KAJA: DA TEČEŠ, DA SKAČEŠ, DA SI VELIKO NA
SVEŽEM ZRAKU.
JAN MRAK: DA TEČEŠ, DA TELOVADIŠ.
JAN MARADIN: DA TEČEMO, DA TELOVADIMO, SE
LOVIMO, PLEZAMO.
PETER: TELOVADBA, DA SE GIBAMO.
SARA L.: DA TELOVADIMO, DA SE GIBAMO, DA SE
PREMIKAMO Z ROKAMI, NOGAMI, Z GLAVO, Z BOKI.
NATALIJA: DA TELOVADIŠ, DA TEČEŠ, Z ŽOGO SE
IGRAŠ.
SARA K.: DA TEČEMO, SE GIBAMO, DA VELIKO
TELOVADIMO.
LUKA ŽAN: TELOVADBA, TEČEMO, SKAČEMO.
NIKA J: DA TELOVADIMO, DA KAJ TEČEMO, DA SE
LAHKO LOVIMO, DA LAHKO DELAMO KAKŠNE
PREVALE IN DA SE LAHKO Z ŽOGAMI PODAJAMO.
MAJA: DA SE IGRAMO.
MAJ: KO TEČEM, KO SEM PRI ATLETIKI.

NA KONCU SMO JIH UČITELJICE VPRAŠALE ŠE, KAJ JE
TO ŠPORT.
1.A
DENIS: DA TEČEM, DA NOGOMET ŠILAM, DA
TELOVADIM.
KLARA: DAN TELOVADIM, DA TEČEŠ.
MIRSAT: DA TELOVADIŠ, IGRAŠ IGRICE.
ENEJ: NOGOMET, KOŠARKA, ROKOMET.
FILIP: ROLANJE, KOLESARJENJE;
ŠPORT JE ZA
ZDRAVJE IN KONDICIJO.
PETRA: KOLESARJENJE, DA SKAČEŠ, TEČEŠ; DOBRO JE
ZA ZDRAVJE.
KATJA: DA TELOVADIŠ.
MAJA: DA TEČEMO, DA PLAVAMO.
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ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA NA MATIČNI ŠOLI
V OPB-ju RADI »ŠPORTAMO« PRAV VSI …
Najsi bo to jeseni, pozimi ali spomladi v telovadnici in igrišču se igramo radi.
V telovadnici je veselo, saj s športnimi rekviziti si popestrimo delo.

Hokej, žoge al' blazine, vse je super, samo da ura zabavno nam mine.

Na igrišču nam nikoli dolgčas ni, saj s športnimi igrami čas hitro beži. Svežega zraka takrat se naužijemo,
da se potem lažje skozi domače naloge prebijemo.

Sneg pozimi za zabavo poskrbi, takrat pred sneženo kepo tudi učitelj varen ni.
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Gugalnico vsak dan osvojimo, se občasno na hodulje zavihtimo, veliko potečemo, pa tudi kroglo v daljino
mečemo.

Ker vsi smo športnega duha, navijamo za naše, kadar je le prilika. Takrat tribune zasedemo in nasprotnike
z vzklikanjem zmedemo.

To smo mi, OPB-jevci, naj športni duh še dolgo v nas živi.

RAZMIŠLJANJA MEKINJSKIH PRVOŠOLCEV O ŠPORTU:
Rebeka: Športno vzgojo imam rada, ker se igramo in ker pri tem predmetu ne dobimo domače naloge.
Eva: Najbolj mi je všeč, kadar pri telovadbi tečemo in se lovimo. Doma in v šoli rada igram nogomet. Hodim na tri
nogometne treninge.
Matej M.: Lepo je, kadar se v šoli igramo in telovadimo. Ni mi všeč, če takrat kdo ne uboga. Tudi doma telovadim in
tečem. S sestrico Mojco zunaj igrava nogomet.
Ermin: Pri športni vzgoji se rad igram, telovadim, delam vaje, igram hokej, nogomet, rad mečem žogo na koš, rad
plezam, rad se igram z veliko žogo. Tudi doma delam trebušnjake. Če me kdo zbudi, telovadim tudi ponoči.
Matej R.: Športno vzgojo imam rad, ker se igramo in telovadimo. Doma telovadim z atijem. Všeč mi je karate.
Luka: Pri telovadbi mi niso všeč vaje za roke. Rad delam z žogo, plezam po drogu, preskakujem kolebnico in se
valjam na veliki žogi. Doma se vozim s kolesom in tečem do kozolca.

- 19 -

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2009-10
Iza: Rada telovadim in se igram športne igrice. Tek me utrudi. Doma sem enakomerno že pretekla 500m. Ko bo
poletje, bova z mamico tekli vsak večer.
Doroteja: Rada telovadim, rada se igram igrice, rada zmagam. Tudi doma malo tečem in malo telovadim.
Jon: Rad se igram in telovadim. Doma pa tečem.
Nace: Najbolje je takrat, ko se igramo in telovadimo. Hodim k nogometnemu krožku. Doma igram košarko. Žogo
mečem v steno.
Martin: Lepo je, ko se igramo, telovadimo in tečemo. Doma delam tudi sklece in z napravo dvigujem uteži. Rad
igram nogomet in košarko. Treniram vaterpolo.
Neža: Všeč mi je, da pri telovadbi tečemo, igramo športne igrice in delamo vaje. Ni mi všeč, če me kdo pri teku
prehiteva. Doma plavam in vozim kolo. Tečem po mleko, ko se vračam domov pa hodim, da ga ne polijem .

Doroteja, Eva in Neža brez strahu čakajo na
začetek občinskega tekmovanja v krosu.

Krosa so se udeležili tudi fantje.

Ob sončnem vremenu na šolskem vrtu postajamo
mojstri v izvajanju koles.

Nogomet imamo vsi radi, zato se hitro dogovorimo
za pravila igre.

Eva ve, kako se fantom zabije goool.

Iza, Doroteja, Neža, Lora in Luka ugotavljajo koliko
moči so si že nabrali v rokah
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1., 2. in 3. razred TUNJICE
Letos smo se učenci 1., 2. in 3. razreda vključili v projekt Gibanova, ki je potekal skupaj z Naravnim
zdravilnim gajem Tunjice. Pridno smo obiskovali njihov poligon, ki ima deset postaj. S tem smo popestrili
ure športne vzgoje. Učencem je bilo všeč, zato so takole strnili svoje misli:
Pri Gibanovi mi je bilo najbolj všeč, da smo telovadili na različnih gibalnih napravah. Najbolj mi je bila
všeč naprava za zibanje, ki je podobna drogu. Učiteljica Maruša nas je spraševala, kaj radi jemo in koliko
se gibamo. Na koncu smo dobili topel čaj. Taka telovadba mi je bila všeč, zato bom poligon še kdaj
obiskala.
(Anja Sedušak Kljakič, 3. razred)
Ko smo šli v Zdravilni gaj, sem bil vesel. Rad telovadim na svežem zraku. Delali smo gibalne vaje. Plezal
sem po lestvi, delal priklone in počepe. Najraje sem delal sklece. Všeč mi je bilo takrat, ko smo napihovali
balone in jih nato počili. Ko smo končali z vajami, sem bil zelo utrujen. V Zdravilnem gaju je lepo.
(Tadej Podjed, 3. razred)

Raztezanje, 3. razred

Vaje za moč, 1. in 2. razred

OPB TUNJICE
V Tunjicah tudi po pouku radi ostanemo v šoli.

… in igramo nogomet v sede.
V telovadnici se krepimo s »trebušnjaki« …

V avli igramo štafetne igre …

… pa tudi igre z žogo.
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Na vrtu za šolo imamo igrala.

Ustvarili smo in igramo se športno-družabno igro.
V bližnjem gozdičku se sprehajamo, opazujemo in
nabiramo gozdne sadove.

Smeti pa ne spadajo v gozd, zato smo tudi te pobrali.

Vsi smo veseli, da smo skupaj in da s športom krepimo svoje zdravje.
Učenci 1. in 2. r. v OPB z učiteljico Polono Križaj
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OPB NEVLJE
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ŠPORT NA VRANJI PEČI
OPIS ŠPORTA, S KATERIM SE UKVARJAM
Ukvarjam se z gimnastiko in kolesarjenjem.
Na trening hodim dvakrat na teden, ob torkih in četrtkih. Gimnastiko imam od 4.00 do 5.00. Kolesarstvo
pa obiskujem od 5.00 do 6.00. Na naš trening hodi od 10 do 20 otrok. Imamo tudi tekme, ki nam ne
odpadejo niti v dežju, toči, mrazu, … Včasih imamo tekme tudi v tujini. Zadnjo smo imeli v Italiji. Na tej
tekmi sem bila 2. v skupini deklic pod 11 let.
Na gimnastiki nas je 10 deklic od 6. do 10. leta. Imamo tudi nastope. Za vsak nastop dobim diplomo.
Gimnastiko treniram pol leta, kolesarstvo pa že dve leti.
Šport imam zelo rada. Tudi v šoli imam zelo rada športne dneve. Želim si, da bi jih bilo še več. Tudi
gimnastika in kolesarstvo sta mi zelo všeč, zato pa si želim, da bi se še dolgo ukvarjala s tem športom.
Anja Kotnik, 4. r.
Opisal vam bom moj najljubši šport, kolesarstvo. Obiskujem kolesarske treninge. Treniram pri Calcit bike
team. Pozimi imamo suhe treninge v telovadnici, zdaj ko je pa že bolj toplo, pa smo na kolesih zunaj.
S tem športom se ukvarjam že dve leti. Veseli me zato, ker je razburljiv. Za kolesarjenje potrebujem
gorsko kolo, čelado, bidon, kolesarski dres. Kolo mora biti gorsko, imeti mora dobre vzmeti in dovolj
prestav. Obiskujem tudi tekme po Sloveniji in v tujini. Pred tekmami moram jesti špagete ali makarone,
piti pa moram vodo. Na treningih nas je v skupini trinajst. Treninge imamo v Kamniku, Snoviku in Tuhinju.
V Kamniku imamo tudi skakalnico, na kateri skačemo. Za ta šport sem se odločil, ker se mi zdi zelo
zanimiv in ni predrag.
Nejc Kotnik, 5. r.
ŠPORT V MOJEM ŽIVLJENJU
V prostem času ne obiskujem nobenega športnega krožka. Vseeno pa se kar veliko in rad gibam.
Doma plezam po drevesih in se vozim s kolesom po gozdu, travniku in cesti. Ko se vozim s kolesom, imam
na glavi čelado, če bi slučajno padel. Vozim se po stezi, ki sem si jo uredil. Na stezi imam narejeno
skakalnico, poleg skakalnice pa je na stezi tudi veliko korenin, ki mi služijo kot ovire. Največkrat merim
čas, v katerem prevozim stezo.
Rad plezam po drevesih. Največkrat plezam po bukvah, plezam pa tudi po skalah.
V naslednjih letih bi se rad vpisal na krožek plezanja, ker me veseli. S športom se je dobro in zabavno
ukvarjati. Če se ne bi ukvarjali s športom, bi lahko zboleli.
Jan Balantič, 5. r.
V prostem času ne obiskujem nobenega športnega krožka, vseeno pa je šport del mojega življenja.
V prostem času se vozim s kolesom in skirojem. Rad tečem in hodim na pohode. Pozimi se rad smučam in
sankam. Poleti pa veliko plavam. Jeseni skačem v daljino in igram badminton. Najraje imam nogomet.
Všeč pa so mi tudi drugi skupinski športi, kot so: odbojka, košarka, rokomet in boj med dvema ognjema.
Ker imam rad športe na prostem, se vedno veselim lepega in sončnega vremena.
Življenja si brez športa ne znam predstavljati.
Aljaž Kvas, 4. r.
Veliko stvari v mojem življenju je povezanih s športom. Opisal bom, s katerimi športi se ukvarjam v
prostem času in katere spremljam po televiziji.
V prostem času igram nogomet, košarko, se vozim s kolesom, tečem, se sankam in smučam ter igram
badminton. Te športe igram na večjih površinah: na travniku, pred hišo, pred hlevom, …
Moja najljubša športa sta nogomet in košarka. Ta dva športa pogosto igram.
Letos sem spremljal po televiziji tudi zimske olimpijske igre v Kanadi. Zelo vesel sem bil obeh srebrnih
medalj Tine Maze. Vesel sem bil tudi bronaste medalje Petre Majdič. Ogledal sem si tudi smučarske
skoke, saj navijam za Roberta Kranjca.
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Pozimi sem si tudi sam naredil skakalnico in na njej skakal. Uredil sem tudi smučarsko progo ob hiši, na
kateri sem se smučal.
Meseca maja bom mogoče začel trenirat smučarske skoke in se bolj redno ukvarjati s tem športom. Ta
šport me zelo veseli.
Nejc Erdani, 4. r.

Športni dan na snegu.

Sankanje na bližnjem hribu.

Pohod na Vranjo Peč.

Malica in počitek.
Nejc ( 1. razred):
Šport je, da
telovadim in da se
smučam.

Anja ( 3.razred):
Šport je gibanje za
zdravje, druženje s
prijatelji,
del življenja, polepšaš si
dan, spremlja te celo
življenje.
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Leon (1. razred):
Šport je tudi ples.
Šport je, da se
razgibam.

Nejc ( 1. razred):
Šport je tek,
kolesarjenje, hoja v
naravo. Všeč so mi
smučarski skoki.

Zvonko ( 3. razred):
S športom se
ukvarjamo, da smo
zdravi.

Janez (2.razred):
Šport je nogomet.
Rad tečem in
igram boj med
dvema ognjema.
S športom si
pridobim energijo.

ŠPORTNI DAN
V četrtek smo imeli športni dan. Na programu je bilo testiranje. Vsi učenci smo se odpeljali v Kamnik. Ko
smo se preoblekli, ogreli, smo začeli s testiranjem. Najprej smo delali trebušnjake, nato so nam zmerili
kožno gubo. Razdelili smo se v skupine. Šli smo se tehtat, delali smo predklone, merili višino, skakali v
daljino, viseli ter hodili zadenjsko. Tekli smo na 60 in 600 m. Nato smo šli še peš na Vranjo Peč.
Anja Štukelj, 3. razred
Imeli smo športni dan. Odpeljali smo se v Kamnik na centralno šolo. Začelo se je testiranje. Najprej smo
delali trebušnjake, nato smo se tehtali in merili višino. Sledil je tek na 60 in 600 m.
Zvonko Mlinar, 3. razred
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2. IN 3. RAZRED MEKINJE
Tudi letos smo skrbeli za zdravje in se veliko gibali, plesali, igrali, imeli minuto za zdravje… v prostem
času pa pridno trenirali različne športe.
Treniram vaterpolo, ki je tudi moj najljubši šport. (Urban T.)
Moja sestra me je navdušila za ples, zato že 2 leti treniram hip hop v plesni šoli Miki. (Eva R.)
3 leta treniram košarko, za katero me je navdušil oči. (Anže T.)
Moja najljubša športnica je smučarka Tina Maze. V prostem času tudi sam rad smučam. (Blaž S.)
V prostem času rada kolesarim, rolam in smučam. Všeč sta mi Tina Maze in Petra Majdič.
Rada bi se ukvarjala s tenisom, baletom in tekom. (Maša E.)
Moj najljubši šport je nogomet (Žiga G.).
Rada se vozim s kolesom. Že nekaj časa se želim ukvarjati s tekom (Manca K.).
Všeč mi je Petra Majdič. Rada imam tudi nogomet (Klara K.).
Marko Milič je moj najljubši športnik. Tudi sam se ukvarjam s košarko, ker imam rad igre z žogo. (Lan S.)
Lansko leto sem začel trenirati triatlon. Za trening potrebujem očala, plavutke, brisačo in kopalke.
Udeležil sem se že dveh tekem. Rad bi se ukvarjal tudi z nogometom. (Matej S.)
Karate treniram 2 leti. Zanj me je navdušil učitelj Vladimir Stanič. Želel bi igrati tudi nogomet. (Miha U.)
Všeč mi je plezanje in bi se rada ukvarjala z njim. Navdušil me brat. (Eva G.)
Moj najljubši šport je nogomet, ki ga tudi treniram. (Gaber M.)
Rada imam veslanje in bi ga rada trenirala. Moja najljubša športnica je smučarka Tina Maze. (Iza P.)
Treniram plezanje. (Lara Tinkara P.)

Obiskujemo baletno
šolo. (Mojca M.,
Izabella R., Liza K.)

Najin najljubši
šport je
nogomet. (Lovro
M., Miha H.)
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ČE HOČEŠ BITI ZADOVOLJEN IN ZDRAV:

☺ MORAŠ VČASIH TUDI

VZTRAJNO V HRIB – NA SVETEGA PRIMOŽA.

☺ Z GIBANJEM IN IGRAMI NA SNEGU
KLJUBUJEŠ MRAZU.

☺SE MORAŠ VELIKO SMEJATI IN BITI DOBRE VOLJE.

☺ JE POTREBNO SPRETNOSTI TUDI POMERITI.
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ŠPORTNE AKTIVNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU V MEKINJAH
Učenci zelo radi preživljamo urice v podaljšanem bivanju na šolskem igrišču. Z veseljem sodelujemo v
različnih športnih igrah, ki jih pripravita učiteljici. V letošnjem šolskem letu smo se osredotočili na
»štafetne« igre, pri katerih uporabljamo različne športne rekvizite ter na nogomet, ki je priljubljen med
fanti in dekleti.

(Slika 1: Štafetne igre)

(Slika 2: Nogomet)

NARAVOSLOVNI DAN, ZDRAVA PREHRANA, 3.b
Učenci 3.b razreda smo delovno soboto preživeli prijetno in predvsem zdravo. Res da se nismo ukvarjali s
športom, ampak smo si sami pripravili okusno malico. Pridne roke so rezale, lupile, sekljale, ožemale,
mešale ... in nastali so namazi in mlečni napitki.

Tako kot smo bili pridni pri pripravi, smo bili tudi pri uživanju hrane. Vse, kar smo pripravili, smo tudi
pojedli. In kaj vse smo pripravljali: bananino mleko, napitek petelinov rep, skutin namaz z jajcem, skutin
namaz z zelenjavo in ribji namaz.
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Pa še nekaj, drage mamice, posoda je bila pomita in gospodinjska učilnica se je bleščala od čistoče. Torej
mi znamo tudi pospraviti za seboj.

Na koncu smo se pozabavali še z zgibanjem prtičkov. Če potrebujete recepte, se oglasite v 3.b razredu.

Učenci 3. b in učiteljica Natalija Rak
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NARAVOSLOVNI DAN, 3. A
ZDRAVA PREHRANA – NAMAZI IN NAPITKI
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V TRETJEM RAZREDU V NEVLJAH JE ŠPORT ZAPISAN Z VELIKO ZAČETNICO. POLEG ŠPORTNE
VZGOJE SE VSI UČENCI UKVARJAJO S ŠPORTOM TUDI V PROSTEM ČASU.

LETOS SMO PONOSNI NA VSE
,
KI
SMO
PLAVALNEM TEČAJU
NIHČE NI OSTAL BREZ.

JIH
NA
OSVOJILI.

Le kdo ne bi zaploskal baletkam
v »glasbeni pravljici«?

Kaj je lahko boljše? Še več sankanja
in iger s sošolci.

Po vzponu na Svetega Primoža
se počitek res prileže..

5

Pa-ra-ram-pam-pam…

Če pri fitnesu poslušaš še dobro
glasbo, je užitek dvojen.
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S športom se
ukvarjamo tudi v
prostem času:
odbojka, košarka,
balet, ples, triatlon,
jahanje, atletika,
plezanje, hokej.
Kar dobro nam gre!
Nekaj se nas tu
predstavlja.
UGANKI:
 ZA KATERI ŠPORT LAHKO REČEMO.
Ima dve glavi in šest nog?
 TEČE, PLAVA, KOLESARI, NA
STOPNIČKE SE POSTAVI IN
MEDALJO SI POPRAVI. KATERI
ŠPORT JE TO?
VERZI:
 HITRO KOT VETER 10 POČEPOV
NAREDIMO IN S TEM DIM
POVZROČIMO. Igramo hokej kot
od vraga vsi, košarka še bolj nam
vsem diši in v telovadnici se še več
dima naredi.
 Triatlon je super šport. Najprej
hitro plavamo, potem še
kolesarimo in hitro v cilj
pritečemo. Na medalje čakamo,
medtem se še zabavamo in čisto
nori smo.
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Nadihamo se
svežega
zraka!!!

ČETRTOŠOLCI
VEMO, DA JE
GIBANJE V
NARAVI
ZDRAVO.
Pa mišice dobimo!!

Potem se lažje
učimo!!

Kondicije
imamo pa na
pretek!!!!
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Tako z lahkoto SMUČAMO,

HODIMO na Stari grad, Sv. Primoža,

POHAJKUJEMO po Tunjicah, Palovčah, KOLESARIMO,

se udeležujemo ŠPORTNIH TEKMOVANJ, pa še v šoli smo

PRIDNI!!!

4. a in 4. b
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4. RAZRED MEKINJE
Sem Sarah in treniram odbojko. Ta kolektivni šport mi je všeč, ker je lahek. Pred tem sem trenirala
triatlon, a je bil pretežek zame.
Imam dve prijazni trenerki: Živo in Barbaro. Vadim trikrat tedensko in pri tem uživam. Nekatere stvari so
lahke, druge pa težke. Nekoč sem šla na tekmo ACH Volley. Takrat sem si zaželela, da bi začela trenirati.
In sanje so se mi uresničile.
Sarah Posl
Triatlon mi je zelo všeč, ker s tem pridobivam veliko spretnosti. Čeprav so treningi težki, se močno
potrudim. Že dve leti in pol vadim štirikrat tedensko. Veliko otrok se je preusmerilo k drugim športom,
nekateri pa še vedno vztrajamo. Mojo skupino trenirajo: Grega, Tomaž in Miha. Trudila se bom še naprej
in pobrala čimveč medalj.
Gaja Perko
Ko sem bila stara sedem let, sem se odločila, da bom plesala balet. Zasledila sem, da balet poučujejo tudi
v kamniški glasbeni šoli.
Že prej mi je bil balet všeč, ker so balerine hodile po prstih in so imele takooo lepe obleke. Sedaj se učim
balet že tretje leto. Eno pripravnico sem že preskočila, ker je učiteljica baleta rekla, da sem zelo gibčna,
imam dobro postavo in držo za balet.
Naša učiteljica baleta je zelo stroga in pri vajah moram biti zelo disciplinirana. Zelo rada hodim na balet,
edino, kar me moti je, da se moram veliko preoblačiti in si delati figo. Balet mi je zelo všeč in upam, da se
ga bom še dolgo časa učila.
Urša Iskra

Baletnik in baletka, Urša Iskra

4. RAZRED NEVLJE
Za dobro počutje in zdravje je pomembno upoštevati pravila prehranske piramide. Mi smo jo oblikovali
pri pouku naravoslovja in tehnike, nato pa smo sestavljali še zdrave jedilnike. Naše plakate si lahko
ogledate na spodnjih fotografijah.

Učenci in učiteljica Vesna Jamšek
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URE ŠPORTNE VZGOJE V PETEM RAZREDU
Tako kot pri mnogih učencih naše šole je športna vzgoja tudi pri petošolcih eden izmed najbolj
priljubljenih predmetov. Tako v 5. a kot tudi v 5. b razredu pa je veliko učencev, ki svoj prosti čas preživlja
ob treniranju svoje izbrane športne discipline ( nogomet, odbojka, plavanje, balet, triatlon, karate,…. ).
Zavedamo se, da šport zelo koristi našemu zdravju in prispeva h koristni izrabi našega prostega časa.
Učiteljici Mateja Jamnik in Simona Podboršek sta nam ponudili možnost, da sami
pripravimo uro športne vzgoje. Razložili sta nam, kaj mora vsaka ura športne
vzgoje vsebovati in nam pomagali pri izbiri vadbenih kartončkov. Napisati smo
morali tudi načrt (pripravo ).

Tako smo do sedaj videli 3 ure, ki so jih vodili nekateri naši sošolci. Vsi skupaj
smo se ob tem učili in ugotavljali, na koliko drobnih pozornosti moramo paziti, da
je ura uspešno izpeljana.
Potek ur:
1. Uvodno ogrevanje.

2. Glavni del ure (vadba po postajah
ob vadbenih kartončkih).
a) Razdelitev učencev v skupine.

- 39 -

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2009-10

b) Priprava orodja .

c) Razlaga in demonstracija vaj.

č) Vadba po postajah.

3. Zaključni del, pospravljanje orodja.
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Mnenja učencev, ki so vodili uro športne vzgoje:
S Tinkaro sva od učiteljice dobila zahtevno nalogo, pripraviti uro športne vzgoje. Za začetek sva pripravila
igro: Bratec reši me. Sledile so vaje za ogrevanje in priprava orodja za glavni del ure, vadbo po postajah.
Učenci so bili razdeljeni v osem skupin. V nekaterih skupinah je bilo nekaj zahtevnih vaj z žogo. Med uro
športne vzgoje sva se dobro počutila in tudi učiteljica je bila navdušena nad najinim delom.
Teo in Tinkara, 5. b
Menim, da je nama z Žigom ura športne vzgoje uspela. Vse je teklo po zadanih načrtih. Razen nekaterih
izjem, so vsi učenci lepo sodelovali. Igre za ogrevanje se nekateri niso želeli igrati, dobro pa so potekale
gimnastične vaje. Sledile so vaje po postajah, ki so bile raznovrstne in so potekale uspešno. Nekateri
učenci so slabše poslušali navodila in zato kasneje pričeli z vadbo. Načrtovati in voditi uro športne vzgoje
meni ni bilo težko.
Jurij, 5. a
Skupaj z Jurijem sva pripravila uro športne vzgoje. Začela sva z ogrevalno igro: Kdo se boji črnega moža.
Sledile so gimnastične vaje. Jurij je ogreval dekleta, jaz pa fante. Sošolce sva razvrstila v šest skupin in
sledila je priprava orodja. Skupine so se menjale vsake tri minute, in sicer v smeri urinega kazalca. Za
sproščanje nama je zmanjkalo časa, ker je bilo potrebno vsa orodja pospraviti.
Ura športne vzgoje mi je bila zelo všeč in poskusil jo bom še kdaj pripraviti.
Žiga, 5. a
Kako pa so uro doživeli ostali učenci?
Teo in Tinkara sta od učiteljice Mateje Jamnik prejela nalogo, da pripravita uro športne vzgoje. Učiteljica
jima je dala osnovna navodila. Ura se je začela z ogrevanjem. Nato sta Tinkara in Teo razdelila kartončke
z ustreznimi navodili, ki sta jih dodatno razložila in vajo pokazala. Uro športne vzgoje sta končala z igro s
klobučki. Klobučki so stali na tleh in na njun znak, si je moral vsak učenec pridobiti svoj klobuček. Tisti, ki
je ostal brez njega, je iz igre izpadel in na koncu je ostal en sam zmagovalec.
Tinkara in Teo sta uro športne vzgoje pripravila zelo dobro in za trud dobila odlično oceno.
Jona in Tadej, 5. b
V petem razredu sta učiteljici povedali, da lahko sami pripravimo uro športne vzgoje. Nekateri učenci so
to tudi poskusili.
Prvo uro sta pripravila Tinkara in Teo. Pri tej uri mi je bilo najbolj všeč plezanje po žrdi. Delali pa smo tudi
druge vaje: podajanje žoge v ležečem položaju. Škoda le, da je bilo premalo časa in nismo mogli opraviti
vseh vaj.
Drugo uro sta pripravila Jurij in Žiga. Tudi pri tej uri smo se najprej ogreli, se razdelili v skupine in pričeli z
vajami. Všeč mi je bilo veliko vaj, a žal je tudi tokrat primanjkovalo časa, da bi vse vaje izvedli.
Zdi se mi, da so se vsi štirje učenci zelo potrudili, saj so mi bile ure zelo všeč. Verjemite, da ure športne
vzgoje ni lahko pripraviti.
Ana, 5. a
Prav tako kot Tinkara in Teo iz 5. B razreda, sta uro športne vzgoje pripravila moja sošolca Žiga in Jurij.
Po razburljivi uvodni igri smo se ogreli. Žiga je ogreval fante, Jurij pa punce. Po končanem ogrevanju smo
se razdelili v skupine. Vsaka skupina je dobila kartonček in pripravila orodja. Žiga in Jurij sta se odločila za
kar zahtevne vaje, kot so guganje na vrvi iz ene na drugo švedsko skrinjo in igranje odbojke. Ker so bile
vaje težje in smo za izvedbo potrebovali več predmetov, je tudi pospravljanje trajalo dalj časa.
Menim, da so se tako Tinkara in Teo kot Jurij in Žiga zelo potrudili in uro športne vzgoje naredili zabavno
in zanimivo.
Jaka, 5. a
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V letošnjem šolskem letu smo petošolci počeli marsikaj zanimivega:

TELOVADILI,
IZDELOVALI KNJIGO Z RECEPTI O ZDRAVI PREHRANI,
OSVOJILI MEDALJO NA
OBČINSKEM PRVENSTVU V KROSU,
SE SANKALI,
IGRALI NOGOMET…
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5. RAZRED NEVLJE

Lea Berlic

Rea Zupin

Karmen Golob

Klemen Končnik

MOJ NAJ…ŠPORT
… je balet. Vadim že 6 let. Imam ga ob torkih in četrtkih v
Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. Rada plešem.Za ta
ples sem se odločila, ker so me očarale starejše baletke.
Kmalu bom kot one.
Baletke moramo biti primerno oblečene. Imamo dres, krilo,
copate in žabe. Dresi imajo posebna imena. Jaz poznam le
enega, reče se mu tutu. Nekateri dresi imajo prišito krilo, spet
drugi ne. Copati so različnih barv, velikosti in oblik. So beli,
kožnati ali rjavi. Eni vrsti rečemo »špice«. Žabe so različnih
barv. Poznamo različne tehnike, ki imajo francoska imena.
Lase je treba imeti vedno spete v figo, ki je pripeta s
sponkami. Za nastope smo namazane.Tako se ura lahko
začne.
Všeč mi je, ker lahko uživam v gibanju in ob glasbi. Povem
vam tudi, da je to duh mojega telesa. Ob glasbi in plesu se
zbudi.
Tara Korica
MOJ NAJ…ŠPORT
… je drsanje. Zelo mi je všeč, ker samo drsiš po ledu. Redno
spremljam tudi umetnostno drsanje, ki je razlog, da pozimi
hodim na drsališče.
Vsako zimo, ko v Kamniku naredijo majhno drsališče,
poiščem drsalke in pripravim topla oblačila ter odidem tja.
Več sem sicer na drsališču za našo hišo, ki ga pripravijo fantje,
ki tam igrajo hokej. Tam sem vsak dan po pouku. Med vikendi
pa odidem na kamniško drsališče. Letos sem se začela učiti
skoke in vrtenje, sicer mi še ne gre, ampak se bom naučila.
Učim se sama, zato mi gre težje. Prvič sem stopila na drsalke
pri šestih letih, saj mi jih je prinesel Božiček. Mamica je z
mano hodila na drsališče. Velikokrat sem doživela neuspeh in
sem obupala. Ko pa me je mamica peljala gledat umetnostno
drsanje, sem stopila nazaj na led.
Rada bi znala drsati kot umetnostni drsalci. Ampak nikoli ne
bom. Zato sem se odločila, da se zadovoljim z navadnim
drsanjem in gledanjem umetnostnega.
Rea Zupin
MOJ NAJ…ŠPORT
… je nogomet. Treniram že pet let. Treninge imam trikrat na
teden. Tekme imamo ob sobotah.
Marca smo odšli v Piran na priprave. Tam je bilo zelo vroče.
Treningi so bili naporni. Imeli smo jih trikrat na dan po dve uri.
Zvečer smo se umili in hitro zaspali, ker smo morali že ob
sedmih vstati. Pri nogometu je več udarcev in različni triki. To
so: udarec z nartom, notranjim in zunanjim delom stopala.
Trik je obrat na žogi in roling. Za ta šport sem se odločil, ker je
veliko igranja z žogo in teka. To je odličen šport in vam ga
priporočam.
Jaka Kerznar
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Tara Korica

MOJ NAJ…ŠPORT
… je jahanje. Z njim se ukvarjam štiri leta. V njem uživam in
se zabavam.
Za treniranje nimam določenih dni. Odločim se sama glede
na vreme, čas in če nimam obveznosti. Jaham v Kocjanovem
hlevu v Godiču. Ko pridem tja, najprej temeljito očistim
kobilo. Nato ji na hrbet položim podsedelnico, nanjo pa sedlo.
Potem grem v poseben prostor po uzdo, ki je določena za
kobilo, ki jo jaham. Ko je žival pripravljena za ježo, si dam na
glavo še čelado. Kobilo zajaham in v skupini odidemo na
teren. Tam ponavadi jahamo počasi, v hodu. Če se pot
vzpenja, konje spodbodemo in preidemo v hitrejši hod, kas,
nato pa še v hitrejši hod, galop. Včasih preidemo tudi v
najhitrejši hod, turbo galop. Ko pridemo z jahanja, konje
umijemo, če so premočeni. Če pa so suhi, jih damo v bokse.
Ob približno 20. uri dobijo žito in seno. Za jahanje sem se
odločila zato, ker so mi konji zelo všeč in zato, da se ukvarjam
s športom.
Laura Rak

Matevž Štritof

Laura Rak

Anastazija Štupar

Lucija Majhen
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4. in 5. RAZRED TUNJICE

Kipce so izdelali učenci 4. in 5. razreda Tunjice
Intervju z Rokom Slabetom, 5. R. PŠ Tunjice
GORSKI TEK
Koliko časa se ukvarjaš z gorskim tekom?
Tečem že 2 leti.
Ali poznaš kakšnega znanega slovenskega
tekača?
Osebno žal ne, bi ga pa želel spoznati.
Kdo je tvoj trener?
Miran Škrtič.
Koliko treningov opraviš tedensko?
Tedensko opravim 3 treninge.
Katera tekma ti je najljubša?
Najljubši mi je tek na Grintovec.

Zakaj?
Všeč mi je zato, ker je najbolj zahteven in mi
pomeni izziv.
Ali rad tečeš?
Da, zelo rad.
Koliko medalj že imaš?
Do sedaj sem dobil 9 medalj.
Ali te starši pri tem športu spodbujajo?
Seveda.
Ali so treningi naporni?
Zelo, zelo.
Ali bi učencem posredoval kakšno sporočilo?
Pojdite teči, kajti bolj boste zdravi in imeli
boste več energije.
Intervju je pripravila: Katarina Romšak, 5. razred

Intervju z Aljažem Grilcem, 5.razred, PŠ Tunjice
TRIATLON
Aljaž, zakaj si se odločil,da boš treniral
triatlon?
Odločil sem se zato,da bi dobil mišice.
Kaj se dela pri triatlonu?
Pri triatlonu voziš kolo, tečeš in plavaš.
Ali imaš kakšnega sponzorja ali pokrovitelja?
Ja,imam sponzorja Trisport.
Koliko ur treniraš na teden?
Treniram 8 ur na teden.
Koliko časa ga že treniraš?
Treniram ga že 1 leto.
Kdo je tvoj učitelj?
Moj učitelj je Matjaž Planko.
Pri katerem klubu treniraš?
Treniram pri klubu Trisport.
Ali imaš tam svoje kolo?
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Da, za zahtevnejše tekme pa ga dobim v klubu.
Koliko vas je na treningu?
Na treningu nas je 11.
Ali ste to samo fantje?
Ne,nismo samo fantje, so tudi štiri dekleta.
Imaš sporočilo za učence?
Seveda, mišice so se mi že okrepile.
Intervju je pripravil: Luka Vrhovnik, 5. razred
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5. r, OPB TUNJICE
SKAVTI
Pri skavtih imamo vsako leto tri tabore in na njih se naučimo tudi veliko stvari. Ena izmed njih je tudi
šport in zdrava prehrana. Na letošnjem taboru smo imeli temo o športu, zato smo vsako jutro redno
telovadili. Ker pa skavti tudi veliko izdelujemo iz naravnih materialov, smo tudi lačni. Za malico imamo
jabolka ali jogurt. Ta hrana nam da nove energije in takoj, ko jo pojemo, začnemo z Veliko igro. Vsi skavti
obožujemo Veliko igro in zato vsi na šport z veseljem pomislimo. Včasih pa imamo delavnice in na teh
delavnicah se pogovarjamo o športu, zdravi prehrani in prvi pomoči, pa še o veliko drugih stvareh. Vse
delavnice so nam všeč, saj se iz njih veliko naučimo.
Pri skavtih tudi sami določimo pravila (npr. iger, vedenja,…) in se jih držimo nekaj časa. Veliko pa se tudi
trudimo, da bi v okolju, kjer skačemo, tečemo, videli le travo in drevesa. Zdaj pa vidimo tudi plastiko,
steklo, gume in ostale smeti. Zato se trudimo, da bi narava ostala čista in lepa, da bi lahko v njej uživali.
Katarina Romih, 5.r.
MOJI TRENINGI
V četrtek sem imel trening. Če še ne veste, treniram gorski tek. Tečem na različne vzpetine. No, kot sem
že rekel, v četrtek sem imel trening. Moj trener je Miran Škrtić. Ko sem prišel v telovadnico v Stranjah,
sem s svojimi prijatelji začel igrati nogomet. To je bilo za ogrevanje. Nato smo se odpravili v naravo.
Trener je iz žepa vzel štoparico. Pripravili smo se, da bomo z vso močjo tekli v zelo strm hrib. Rekel je:
»Tri, štiri, zdaj!« in mi smo pričeli s tekmovanjem. S časom 10 minut in 38 sekund sem premagal vse
ostale. Trener me je pohvalil. Nato smo se vrnili v telovadnico, kjer smo dokončali nogometno igro.
Kljub temu, da je bil trening zelo naporen, mi je bil všeč.
Rok Slabe, 5.r.
MOJA REKREACIJA
Jaz zelo rad kolesarim po gozdu. To je res zelo nevarno, če ne nosiš čelade in ščitnikov. Jaz jih imam
vedno. Velikokrat sem že padel, vendar sem vstal in nadaljeval pot. Čeprav sem enkrat zapeljal čez
korenino, grdo padel in ob tem še počil zračnico, me ni nič strah.
Velikokrat se s kolesom vozim po travi in kadar je ta mokra, namerno pritisnem na zavoro, da me zasuče.
Ko pa je zunaj sneg, se ne morem voziti s kolesom. Takrat grem na smučke. Na smučeh skačem in vozim
slalom. Ne znam pa teči na smučeh. Ker je bilo to zimo zares zelo veliko snega, smo doma naredili progo
in skakalnico. V zimskih norčijah sem užival skupaj z bratom in atijem.
Luka Vrhovnik, 5.r.
ŠPORT IN JAZ
S športom se rad ukvarjam. Zelo rad bi kolesaril z dobrim gorskim kolesom, a sem še premajhen za dobro
gorsko kolo. Za ta šport sem se navdušil pred kakšnima dvema letoma, ko smo šli gledat atijeve prijatelje,
kako tekmujejo v Kranjski Gori. Bil sem tako navdušen, da sem si tudi sam doma naredil skakalnico. Tam
sem skakal skoraj vsak dan. Med počitnicami pa smo se odpravili v Moravske Toplice in s seboj vzeli
kolesa. Veliko smo kolesarili po tamkajšnji okolici, odpravili pa smo se tudi do Murske Sobote.
V bližnjem gozdu sem si naredil tudi nekaj kolesarskih prog. Ena od njih je tako strma, da na njej skoraj
vedno padem. Letošnjo kolesarsko sezono pa že nestrpno pričakujem in se je veselim, saj mi je ati kupil
novo kolesarsko opremo in komaj čakam, da jo preizkusim.
Aljaž Grilc, 5.r.
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI CERKNO 24. – 28.1.2010
Učenci 6. razredov so bili od 24. do 28. januarja v zimski šoli v naravi v Cerknem. Poleg smučanja so
uživali v teku na smučeh, plavanju v bazenu in različnih delavnicah.
Zanimive trenutke so učenci zapisali na posebne snežake. Všeč mi je bilo:

















ko sem se naučila smučati,
ko smo se s prijateljicami zvečer smejale,
ko nas je zjutraj zbudila harmonika in zvečer uspaval sintesajzer,
ko smo si ogledali muzej, videli smo laufarje in Cerkno skozi čas,
ko smo imeli večer TALENTOV IN FRIZUR,
ko smo imeli preizkus smučanja, saj sem lahko gledala, kako drugi smučajo,
ko smo imeli TOMBOLO (pri številkah nisem imela sreče) in razne DELAVNICE,
ko smo dobile nagrado, ker smo učiteljicama naredile obleko iz polivinila,
ko smo si na avtobusu pripovedovali vice,
ko so punce prišle v našo sobo,
da sem skrivil smučarsko palico,
ko mi je mami poslala fax, ko mi je oči poslal fax,
ko smo se smučali po gozdu in nas je premetavalo,
ko smo odšli v Snežni park, kjer smo skakali in se vozili po rampah,
ko nas je učiteljica Nataša peljala na vročo čokolado, ker nas je zeblo.

Da je bilo res tako, kot so napisali, še nekaj fotografij:

Za uspešno izvedeno zimsko šolo v naravi pa se učenci in učitelji še posebej zahvaljujejo MERCATOR-ju
oziroma gospe Tanji Pirc Podobnik. Vsa darila, ki so jih dobili (še posebej sladka), so omogočila
nagrajevanje iger.
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ŠPORTNO POPOLDNE SEDMIH RAZREDOV
V petek, 14.5.2010, smo se okoli 17.00 ure učenci
in starši sedmih razredov zbrali v Podgorju na
športnem igrišču. S seboj smo prinesli prigrizke in
pijačo. Bilo je zelo lepo vreme. Imeli smo tudi
dobro glasbo in DJ-je. Igrali smo odbojko, košarko,
med dvema ognjema. Imeli smo tudi štafetne igre.
Z učiteljicami Lidijo Vidmar, Emo Vidic Judež in
Tamaro Bračič smo zapeli in zaplesali na nemško
pesem Fliegerlied (leteča pesem). Kako je to
izgledalo, lahko vidite na fotografiji.
Pri športnih igrah smo imeli tri skupine:
rumene,oranžne in rdeče. V njih so bili
predstavniki iz vseh treh razredov. Pri prvi igri so tekmovalci tapkali žogo. Druga igra je bila nošenje žoge
v stožcu, kar je izgledalo, kot da tekmovalci nosijo velik sladoled. Tretja igra je preverila, kako spretni so
tekmovalci s kolebnico. Četrta igra je bila najbolj zanimiva za gledalce. Tekmovalci so dobili dva kartona.
Z njima so morali določeno razdaljo premagati, ne da bi stopili na tla. Igra je preverila vztrajnost in
poštenost tekmovalcev. Pri naslednji igri smo se
pozabavali z baloni. Rezultat zadnje igre pa si lahko
ogledate na sliki levo.
Po športnih igrah smo imeli malo počitka. Posladkali
smo se s pecivom, čipsom in piškoti, ki smo jih prinesli s
seboj. Sledile so igre z žogo. Na voljo smo imeli
odbojko, nogomet, košarko in med dvema ognjema. DJji so poskrbeli za glasbeno vzdušje. Zato so se nekateri
raje odločili za ples, kar si lahko ogledate na zadnji
fotografiji.
Starši so nas gledali in kramljali med seboj. Nekateri pa
so se nam tudi pridružili pri igri. Bilo je zelo zabavno.
Proti koncu našega druženja so nekateri odločili za
igranje drugih iger, kot so badminton, podajanje
žoge,… Ob 19.00 se je športno popoldne zaključilo.
Večina je odšla s starši domov. Nekateri pa so še nekaj
časa ostali in pomagali pri pospravljanju.
Vsak izmed nas je imel svojo odgovornost in s tem
prispeval k temu, da je bilo naše druženje lepše in
prijetnejše. Bilo je zelo zabavno in v prihodnosti si tega
želimo še več.

Lejla Ličina, 7.a, Nika Železnikar, 7.b,
Eva Terbovšek, 7.c
in razredničarke: Lidija Vidmar, Ema Vidic Judež,
Tamara Bračič
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OBČINSKO KOLESARSKO TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU«
Teden pred tekmovanjem smo bili povabljeni k sodelovanju učenci, ki smo imeli prejšnje leto najboljše
rezultate na spretnostnem poligonu in v teoretičnem preizkusu. Prejeli smo teoretično gradivo, da smo
se lahko na preizkus pripravljali in učili doma. V ponedeljek, 10. maja, smo izbrani učenci 6., 7., 8. in 9.
razredov imelo prvo vajo, testiranje na računalnikih. Kasneje smo odšli ven, si oblekli odsevne jopiče in se
vozili po mestu Kamnik. V torek, 11. maja, smo imeli ponovno vaje na računalniku in na spretnostnem
poligonu. V sredo, 12. maja, smo z vajami začeli že zgodaj, saj smo na spretnostnem poligonu vadili že
pred poukom. Po pouku smo imeli vaje na računalnikih in na igrišču. Potem smo odšli domov, se malo
podkrepili (saj veste, da prazen »žakelj« ne stoji pokonci, kako bi se šele vozil naokrog) in že smo bili
pripravljeni na nov izziv. Še istega dne smo se ob 14.45 zbrali pred šolo Toma Brejca. Z učiteljem smo se
dogovorili, kje in kako bomo vozili in že je prišel čas za tekmovanje. Najprej smo vozili po mestu Kamnik.
Po končani vožnji smo takoj spet dobili delo, saj smo morali reševati teste na računalnikih. Takoj zatem je
bil na sporedu spretnostni poligon. Ko smo odpeljali preko vseh ovir, pa je prišel najbolj napet trenutek,
saj smo morali čakati na rezultate. Končno smo jih po 45 minutah tudi dočakali.
IN TUKAJ SO REZULTATI, NA KATERE SEM TUDI SAMA ZELO PONOSNA :
V kategoriji 6. in 7. razredov smo “franovci” zasedli :
1. mesto : Jure Černevšek, 7.b
2. mesto : Blaž Sovdat, 6.c
3. mesto : Jan Korošec, 7.c
6. mesto : Katja Marolt, 6.c
Ekipno smo zasedli 1. mesto, saj smo imeli najmanj kazenskih točk. Šoli smo s tem priborili tudi pokal in
priznanje.
V kategoriji 8. in 9. razredov pa smo osvojili :
4. mesto: Andraž Železnik, 9.c
6. mesto: Tim Zavasnik, 8.b
Za njima pa še Kevin Rihter in David Zorko. V isti kategoriji smo zasedli 4. mesto.
Vsak sodelujoči je prejel novo kolesarsko čelado, Jure Černevšek iz 7.b pa je za nagrado prejel GORSKO
KOLO!
Na koncu smo se vsi skupaj s priznanjem, pokalom in kolesom še fotografirali. Tudi učitelj Simeon nas je
pohvalil in povedal, da smo ga res presenetili. Za nagrado nas je peljal na sladoled in sok. Zame je bil dan
čudovito zaključen, saj sem kljub hudi konkurenci osvojila zelo dobro uvrstitev. Seveda pa je k uspehu v
veliki meri pripomogel prav naš učitelj Simeon, saj si je vedno znal vzeti čas za nas in vsa naša vprašanja.
Z nasveti nam je neprecenljivo pomagal.
Za vse iskrena hvala.
Upam, da bom tudi prihodnje leto lahko del zmagovite ekipe.
Katja Marolt, 6.c
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KLEPET S HANO MAVRIČ
Na šoli te poznamo kot dobro športnico. V zadnjih dveh letih si ob zaključku šolskega leta prejela pokal
za najboljšo športnico šole.
Kako se je začelo tvoje športno življenje?
Že kot otrok sem vzljubila praktično vse športe. Za to se moram zahvaliti predvsem očetu, ki me je vpeljal
v svet športa. Vzdržal je tudi ob moji jezi in togoti, ki sem jo doživljala ob poskusih osvajanja novih
športnih veščin. Žoga je postala že zelo kmalu moja stalna spremljevalka. Moja starša sta vedno
ponavljala, da se moram poleg šole ukvarjati vsaj še z enim športom, učenjem tujega jezika in glasbo.
Šport se mi je od teh treh dejavnosti najbolj priljubil. Pri sedmih letih sem pričela s prvimi treningi
atletike. Treningi so bili možni le v Ljubljani, kamor me je po naporni službi peljala mami.
S katerimi športi vse si se že ukvarjala in kakšni so bili tvoji uspehi?
Pri atletiki sem vztrajala dve leti, nato pa sem se ji zaradi trajne poškodbe kolena morala odpovedati.
Kljub temu se vsako leto udejstvujem šolskega atletskega tekmovanja. Najraje in najhitreje tečem na 60
metrov. V lanskem letu sem zasedla 5. mesto na državnem tekmovanju v Celju. Eno leto kasneje so moje
življenje zapolnili treningi plavanja. Sprva sem trenirala le trikrat na teden, sčasoma pa so treningi
prerasli na kar osemkrat tedensko. Kljub napornim treningom sem le-te obiskovala redno in vestno. To se
mi je kaj kmalu obrestovalo. Na plavalnem državnem prvenstvu v Novi Gorici sem na 50 metrov prosto v
finalu odplavala drugi najboljši čas in si priborila srebrno medaljo in postala vice državna prvakinja. Po
odličnih plavalnih rezultatih sem pustila tudi ta šport. Navdušila sem se nad odbojko. Kljub temu, da
treniram skoraj vsak dan, hodim na treninge čedalje rajši. Moram se pohvaliti, da smo v letošnjem letu
sodelovali pri ŠKL-ju in osvojili izvrstno tretje mesto. S tem smo dokazali, da smo Albrehtovci ne samo
dobri učenci, temveč tudi dobri športniki.
Kateri šport ti je najbolj prirasel k srcu?
Izmed teh treh športov me je najbolj pritegnila prav odbojka. Všeč mi je ekipni duh, ki mi je bil v prejšnjih
dveh posameznih športih povsem neznan. Omeniti pa moram, da me je šport naučil še nečesa, za kar
menim, da je v življenju zelo pomembno in koristno. Če želiš biti dober športnik in tudi učenec, moraš
imeti dobre delovne in učne navade. Pomembna je igra s časom, torej organizacija dela.
Ali treningi ovirajo tvoje osebno življenje?
NE, nikakor. Ravno odbojka je tista, ki me spravi v dobro voljo in me prebudi iz dnevnega spanca. Sploh si
ne predstavljam, kaj bi vse dni po šoli delala ure in ure doma…v brezdelju.
Ali te šport povezuje s prijatelji?
Sprva nisem poznala nikogar, tako kot na vsakem začetku. Sčasoma sem spoznavala ljudi in z nekaterimi
navezala dobre stike. V življenju je vedno tako, da ljudje prihajajo in odhajajo. Upam pa, da bom spoznala
čim več novih ljudi in ohranila trdno prijateljsko vezo z že poznanimi.
Kakšni so trenutni uspehi pri odbojki?
Največji dosežek je vsekakor uvrstitev v polfinalni obračun in zasluženo tretje mesto v odbojki ŠKL-ja.
Igrali smo tudi pri šolski odbojki, vendar so nas igralke Kanala pričakovano premagale in na nadaljnje
pomembnejše uvrstitve nismo prišle. Tudi klubski rezultati niso slabi. Lansko leto smo pri mali odbojki
dosegle 5. mesto, letos pa se še borimo za 9. mesto.
Kakšno je geslo ali slogan vaše ekipe?
Za geslo ali slogan ne vem. Lahko pa povem, da na koncu vsakega treninga stopimo skupaj in glasno
zavpijemo CALCIT 1. Pri odbojki moraš imeti vzdržljiva ušesa, saj te od vsega kričanja, vreščanja, vpitja na
koncu treninga močno bolijo.
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Misliš, da se ti obeta uspešna kariera v športu?
Tega ne morem trditi, saj nikoli ne veš, kam se bo obrnil življenjski tok. Menim pa, da mi je ta šport pisan
na kožo in v njem nameravam vztrajati še kar nekaj let. Zelo cenim ljudi, ne samo športnike, ki so dosegli
svoje sanje in v njih uživajo. Dalj časa nisem vedela, česa si pravzaprav želim. Sedaj vem, da si najbolj od
vsega želim biti srečna. Že kar nekaj dni mi v glavi odzvanja tale misel: NAJSREČNEJŠI JE TISTI, KI ZA
SVOJO SREČO NE POTREBUJE SREČE. Tej misli bom po vsej svojih močeh skušala slediti in kdo bi vedel,
morda jo tudi ujamem.
Kakšne načrte imaš v daljni prihodnosti z odbojko?
Sprva bodo mojo kariero sestavljali predvsem treningi, treningi in še enkrat treningi. Kasneje, ko
odrastem in si naberem obilo izkušenj, želim nastopati kot članica in igrati pred nabito dvorano
navdušenih in navijaških gledalcev. Mislim, da je to neverjeten občutek, ko ekipi pripomoreš k zmagi
pred tolikšno publiko in vsi vzklikajo ter se veselijo skupaj s teboj in ekipo. Ta občutek bi rada izkusila.
Morda mi bo nekoč uspelo tudi na evropski ravni pomeriti se z najboljšimi evropskimi ekipami. Tudi v
primeru, če ne uspem v odbojki, me bo šport spremljal skozi celo življenje in mi prinašal ogromno zabave
in užitkov, ki jih ne okusiš nikjer drugje.
Intervju sta pripravila in uredila: Hana Mavrič, Jan Šimnovec, 8.č

O GORSKEM TEKU S SUZANO OREHEK
Suzana Orehek je učenka 8. razreda. Že skoraj 2 leti se ukvarja z gorskim tekom, ki je, kot pravi, njen
najljubši šport. Treningov je veliko, a so zato tudi rezultati na tekmovanjih odlični.
Koliko časa že treniraš gorski tek?
1 leto in pol.
Zakaj si se odločila za ta šport?
Ker mi je všeč tek in sem rada v naravi.
V katerem klubu treniraš?
Klub gorskih tekačev Papež.
Kolikokrat na teden imaš treninge?
4-krat do 5-krat.
Kje potekajo treningi?
Treningi potekajo v Stranjah in na štadionih.
Kdaj imaš tekme?
Po navadi ob sobotah.
Kateri je najvišji vrh, na katerega si tekla?
Šmarna gora in Osojnik.
Tvoji najboljši dosežki?
Bila sem 5. na državnem tekmovanju OŠ in SŠ v uličnem teku v Žalcu in še veliko odličnih uvrstitev na
ostalih tekmovanjih, pred kratkim sem bila 2. v teku na Sv. Primoža.
Imaš kmalu kakšno tekmovanje?
18. aprila je eno izmed pomembnejših tekmovanj, štafeta Šumberk.
Vso srečo na tem in seveda tudi na vseh prihodnjih tekmovanjih!
S tekačico Suzano Orehek se je pogovarjala Lučka Majcenovič

INTERVJU Z NOGOMETAŠEM MATEJEM MARTIĆEM
Zakaj si se odločil za treniranje nogometa?
-Zato, ker mi je ta šport všeč.
Kdo te je navdušil za igranje nogometa?
-Za igranje nogometa me je navdušil stric, ker je tudi sam nogometaš.
Koliko časa že treniraš?
-Treniram že sedem let.

- 51 -

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2009-10
Pri katerem klubu treniraš?
-Pri nogometnem klubu Radomlje.
Kolikokrat na teden imaš treninge?
-Trening imam štirikrat na teden.
So treningi naporni?
-Da, treningi so zelo naporni.
Kako potekajo vaši treningi?
-Na začetku treninga se ogrejemo, potem naredimo nekaj kondicijskih vaj, nato preigravamo akcije za
tekmo, nekaj časa igramo in na koncu treninga vadimo udarce na gol.
Kako pogosto imaš tekme?
-Tekme imamo vsak vikend.
Kakšne uspehe ste že dosegli kot ekipa?
-Moj največji uspeh je, ko smo s selekcijo U-10 v Murski Soboti osvojili tretje mesto na državnem
prvenstvu v dvoranskem nogometu. Eden izmed uspehov je tudi, ko smo s selekcijo U-12 postali državni
prvaki na travnatem igrišču (stadion).
Marija-Lara Schnabl in Manca Močnik, 9.č

DVORANSKO LOKOSTRELSKO DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENSKIH OSNOVNIH IN
SREDNJIH ŠOL
Lokostrelski klub Kamnik je 4.3.2010 v športni dvorani OŠ Frana Albrehta organiziral
najštevilčnejšo lokostrelsko tekmovanje, in sicer dvoransko lokostrelsko državno prvenstvo slovenskih
osnovnih in srednjih šol. Tekmovanje je namenjeno osnovnošolcem in srednješolcem, ki se ukvarjajo s
tem lepim športom v lokostrelskih klubih ali pa preko šolskih krožkov. Na to tekmovanje sta se prijavila
302 tekmovalca iz 108 osnovnih in srednjih šol.
Mladi lokostrelci so streljali na enotno razdaljo 18 m, in sicer 10 x 3 puščice, kar pomeni, da je
največji možni rezultat 300 krogov. Na tekmovanju smo lahko opazovali zagnanost začetnikov in
izkušenost že uveljavljenih lokostrelcev, kar se je pokazalo tudi pri rezultatih. Osnovno šolo Frana
Albrehta sta zastopala učenca Gašper Štrajhar in Mitja Kuret. Gašper Štrajhar je z rezultatom 280 krogov
izmed 28 tekmovalcev v kategoriji učenci 7. do 9. razred osvojil odlično 2. mesto, Mitja Kuret pa je v isti
kategoriji z 240 krogi osvojil 24. mesto.

DRŽAVNO PRVENSTVO V PLAVANJU 2010
Učenci OŠ Frana Albrehta smo se 16.4.2010 udeležili državnega prvenstva v plavanju. Tokrat smo šolo
predstavljali Ula Kozinc, Adam Zupan in jaz v plavalni disciplini 100 mešano. Tekmovanje ni potekalo po
starostnih kategorijah, zato smo imeli mlajši učenci manj možnosti za dosego odličja. Kljub vsemu pa smo
dali vse od sebe in dosegli dobre rezultate. Ula Kozinc je izboljšala svoj osebni čas, prišla v finale in
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dosegla odlično 8. mesto. Za las je mesto v finalu ušlo Adamu Zupanu, ki je dosegel 9. mesto. Sam pa sem
si med tekmovalci svojega letnika priplaval 4. mesto. Naših rezultatov je bil učitelj in spremljevalec na
tekmovanju Simeon Klokočovnik zelo vesel.
Jaka Podjed, 7.c

IMPROLIGA OBISKALA UČENCE V ŽELEZNIKIH
V petek, 9. aprila 2010, smo se člani improlige iz OŠ Frana Albrehta ponovno zbrali, da bi na z našim
nastopom osnovni šoli v Železnikih razveselili učence, ki so osvojili bralno značko.
Že zgodaj smo se odpeljali z avtobusom iz Kamnika proti Poljanski dolini. Bilo je megleno aprilsko jutro, ki
nas ni motilo, vedeli smo, da je pred nami lep dan. Veselili smo se srečanja z osnovnošolci v Železnikih.
Nas je bilo dvanajst učenk in učencev, in sicer iz različnih razredov predmetne stopnje, to smo: Lara, Zala,
Aleksandra, Lovro, Meta, Katarina, David, Tim, Lovro, Katarina, Mojca, Evelina ter še dijak iz kamniške
gimnazije Andraž in učenka Leja iz OŠ Radomlje, ki sta s plesom popestrila naš nastop. Spremljali so nas
učiteljici Tamara in Jana ter Goran, ki je strokovnjak za improligo.
V OŠ Železniki so nas prijazno sprejeli in nas okrepčali z malico. Sledil je naš nastop v šolski telovadnici,
kjer so bili zbrani učenci značkarji s predmetne stopnje. Najprej smo jim predstavili pomen improlige.
Zaigrali smo štiri discipline: Stroj, Neznani predmet, Tri minute in V pol časa. Vse discipline so bile
improvizirane, brez naučenega teksta. Gledalci so navdušeno spremljali in sodelovali pri izvedbi naših
disciplin. Zadnja impro disciplina je imela naslov Zgodovinski dogodek. Zanjo smo se naučili tekst in jo
dopolnili s športnim nastopom. Učenci so nas nagradili z aplavzom.
Naš obisk je tako dosegel svoj namen. Zadovoljni, da je za nami prijetno srečanje s sovrstniki v Železnikih,
smo se odpeljal nazaj proti Kamniku.

Evelina Štefin, 9.č
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UČENCI NAŠE ŠOLE PREJELI OBČINSKA PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE
Občina Kamnik, v sodelovanju s Športno zvezo in Domom
kulture Kamnik, vsako leto podeljuje priznanja za športne
dosežke in uspešno delo na področju športa.
Letošnja prireditev je bila za nas še posebej pomembna,
saj so nas organizatorji povabili k sodelovanju. S športnoakrobatsko točko smo nastopili na samem začetku
slovesnosti. Dom kulture v Kamniku se je, posebej za to
priložnost, spremenil v telovadnico…. gostje so vstopali v
dvorano, mi pa smo v soju luči, ob dimnih efektih in super
glasbi, izvajali najrazličnejše gimnastične vragolije. Točko je idejno zasnovala učiteljica Tamara, izvedli pa
so jo učenci naše šole in trije dijaki ŠCRM. Špela Hribar se je poigravala s trakom, Klara Koprivec je lovila
ravnotežje na gredi, Aleksandra Perčič, Lara Koritnik, Neja Modic Nose, Klara Vrhovnik, Anže Gorjan
Novak in Domen Spruk so preskakovali kozo, v višave pa so s pomočjo male prožne ponjave poleteli Tim
Verbole Zavasnik, Ines Vidmar, Peter Kürbus in Andraž Koritnik. Občinstvo je bilo navdušeno, med njimi
pa je ponosno sedel tudi naš ravnatelj, gospod Rafko Lah.
Na naši šoli imamo res dobre športnike, kar se je izkazalo tudi tekom podeljevanja priznanj.
Pa predstavimo tiste »ta boljše« za leto 2009.
Matevž Planko, 6.c:
- 3. mesto na šolskem državnem prvenstvu v krosu;
- 1. mesto za pokal Alpe Adria v akvatlonu in triatlonu;
- 2. mesto na Ironkids akvatlonu v Celovcu;
- 1. mesto na duatlonu v nemškem Wiesbadnu.
Z Matevžem je nekaj besed spregovorila učenka 9.b, Zala Trnovec.
Matevž Planko je učenec šestega razreda in že pet let trenira triatlon.
Za treniranje ga je navdušil oče, saj je tudi on včasih treniral triatlon.
Najbolj si želi biti tako uspešen še naprej.

Gašper Štrajhar, 7.b:
- osvojil je naslov državnega prvaka v disciplini ukrivljeni lok;
- naslov državnega prvaka v kategoriji 900 krogov;
- dva naslova šolskega državnega prvaka;
- 2. mesto na državnem prvenstvu FITA;
- 1. mesto na Slovakia grand cup turnirju v Bratislavi;
- dosegel je štiri nove državne rekorde.
Za naš Almanah nam je povedal, da ga je za lokostrelstvo navdušil
brat in sedaj že dve leti in pol trenira. Najljubše pri vsem športu pa
mu je, ko zadane desetko in nato stoji na stopničkah.
Karmen Orehek, 7.c:
- 3. mesto v skupni razvrstitvi Pokala Slovenije v gorskem teku,
za kar je prejela posebno priznanje Atletske zveze Slovenije, odbora
za gorski tek, na slovesni prireditvi najboljšim gorskim tekačem
sezone 2009;
- 3. mesto na državnem prvenstvu na Ratitovec;
- 2. mesto na državnem prvenstvu na Grintovec;
- 2. mesto na državnem prvenstvu v gorskem teku za osnovne
šole.
Intervju s Karmen je prispevala učenka 9.b, Neža Bergant.
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Karmen Orehek eno leto in pol trenira gorski tek. Prijateljica jo je dolgo prepričevala, naj začne trenirati
in sedaj trenira štirikrat na teden, ob vikendih pa ima pogosto tekme. Še naprej želi dosegati dobre
rezultate in ko smo jo povprašali, ali bo še trenirala, je seveda rekla, ja.
Kristina Uršič, 6.a:
- 2. mesto na državnem plavalnem prvenstvu za mlajše deklice
na 200 m mešano, 200 m prosto in 100 m mešano v 25 m bazenu;
- 3 . mesto na 50 m delfin v 50 m bazenih.
Kristina nam je povedala, da plavanje trenira tri leta. Treninge ima
desetkrat na teden in pri tem uživa, le teka ne mara preveč. Najraje si
pred treningom privošči makarone. S plavanjem bo vsekakor
nadaljevala in uresničevala svojo željo; čim dlje ostati tako dobra.

Adam Zupan, 8.a:
- 1. mesto na zimskem državnem plavalnem prvenstvu na 100
m hrbtno in 100 m delfin v 25 m bazenih;
- 2. mesto na zimskem državnem plavalnem prvenstvu 50 m
delfin v 25 m bazenih;
- 3. mesto na zimskem državnem plavalnem prvenstvu na 50
m prosto in 100 m mešano v 25 m bazenih;
- 2. mesto na poletnem državnem plavalnem prvenstvu v 50 m
bazenih na 200 m mešano;
- 3. mesto na poletnem državnem plavalnem prvenstvu v 50 m
bazenih na 200 m hrbtno, 50 m delfin in 100 m hrbtno.
Učenki 9. b, Janji Kepec, je Adam zaupal, da je aktiven plavalec že
celih sedem let. Za plavanje ga je navdušil njegov oče. Plavati ter
dosegati odlične rezultate pa želi še dolgo časa.
Tinkara Capuder, 5.b:
- 3. mesto v skupni razvrstitvi na državnem prvenstvu v
športnem plezanju v kategoriji cicibanke.
Intervju s Tinkaro je prispevala Zala Trnovec, 9.b.
Tinkara trenira triatlon in plavanje. Oba športa jo zelo veselita, čeprav
ima raje plezanje, ki ga trenira že od prvega razreda. Tinkara je zelo
zaposlena, saj trikrat na teden trenira triatlon, plezanje pa štirikrat.
Vendar pa zanjo to še ni dovolj, saj nam je povedala: »Če bom imela
čas, bom poleg triatlona in plezanja trenirala še kaj drugega.«

Učenci: Gašper Golob SŠ, Tim Bartolj, 9.b, Gregor Boštic, 9.b,
Domen Leskovec, 9.b, Jernej Leskovec, 8.c, Klemen Bergant,
8.c, Andrej Repnik, 8.b in Tim Verbole Zavasnik, 8.b.
Ekipni državni prvaki v kategoriji starejših dečkov v skokih z
male prožne ponjave.
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Odbojkarski klub Calcit Kamnik, ekipa deklic v mini odbojki.
Ekipo so sestavljale tudi učenke naše šole, in sicer: Ana
Pibernik, 5.a, Neli Šubelj, 6.a, Brina Kvasič, 6.a, Eva Jemec,
6.c in Klara Bašelj, 6.a.
3. mesto na državnem prvenstvu.

Odbojkarski klub Calcit Kamnik, ekipa dečkov v mini odbojki
Ekipo so sestavljale tudi učenci naše šole, in sicer: Rok
Kočevar, 9.a, Lenart Pino Lah, 8.b, Jure Rovšek, 8.b, Gašper
Hribar, 7.a, Jan Šimnovec, 8.č, Leon Lombergar, 8.b, Valentin
Beznik, 7.a, in Luka Strajn, 8.b.
3. mesto na državnem prvenstvu.

Vaterpolsko društvo Kamnik, ekipa kadetov
Del uspešne ekipe je bil tudi naš učenec Robin
Pantić Šindrić, 8.b.
1. mesto v državnem prvenstvu 2008/2009.
Robin Pantić Šindrić je član vaterpolskega
društva Kamnik. Vaterpolo trenira že sedem let,
in to šestkrat na teden. Ko smo ga povprašali,
kaj mu je najljubše, nam je povedal: »Najraje
streljam na gol.«
NA ŠOLI SMO PONOSNI, DA IMAMO TAKO DOBRE ŠPORTNIKE. ČESTITKE VSEM!
Učiteljica: Tamara Bračič
Učenke: Zala Trnovec, 9.b, Neža Bergant, 9.b in Janja Kepec, 9.b

ŠPORTNIKI ŠOLE za šolsko leto 2009/ 2010
Dobrih športnikov in športnic na šoli je veliko. Vsi tisti, ki so znali združiti športno obnašanje z odličnimi
šolskimi športnimi rezultati, so letošnje šolsko leto zmagovalci.
Prav je, da vam jih predstavimo:
MLAJŠE UČENKE:
3. MESTO
KRISTINA URŠIČ, 6.a
Kristina je odlična plavalka, ki se dobro znajde tudi na kopnem.
Uspešna je bila v krosu in teku na 600 m.
2. MESTO
LARA KORITNIK, 7.c
Lara je odbojkarica, ki z veseljem zelo uspešno zastopa šolo tudi
na tekmovanjih v atletiki in košarki.
1. MESTO
KARMEN OREHEK, 7.c
Karmen je zelo dobra tekačica, ki ji ni ovira teči navzgor, navzdol ali pa kar naravnost… Hitra in zelo
uspešna je.
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MLAJŠI UČENCI:
3. MESTO
GAŠPER HRIBAR, 7.a
Gašper je predan odbojki, svoje odbojkarsko znanje pa uspešno
preizkuša tudi že na tekmovanjih s starejšimi učenci.
2. MESTO
MATEVŽ PLANKO, 6.c
Matevž je zelo marljiv športnik. Na šolskih tekmovanjih je zelo
uspešen v krosu in atletiki.

1. MESTO
JAN PIBERNIK, 7.c
Kjer je gibanje in » se športa« je zraven Jan. Uspešno je zastopal šolo na tekmovanjih v skokih z male
prožne ponjave, mini odbojki, krosu, atletiki, nogometu… pa tudi soplesalko Lucijo je uspešno zavrtel na
šolskem plesnem tekmovanju.
STAREJŠE UČENKE
3 . MESTO si delijo:
META MOTNIKAR, 8.a
Meta je dejavna na vseh športnih področjih. Uživa v igrah z žogo,
pa tudi s tekom na daljše razdalje se uspešno spopada.
TJAŠA ŠMIDOVNIK, 9.b
Tjaša je dobra odbojkarica, ki zna tudi odlično plesati.
LIZA URŠIČ, 8.c
Liza je prava borka v teku na daljše razdalje. Naj vam zaupam, da
prav nobene od sotekmovalk ne želi gledati v hrbet.
2. MESTO
SARA PETEK, 9.b
Sara dosega svoje najboljše športne rezultate v odbojki, kar ji zelo veliko pomeni, uspešna pa je tudi v
atletiki.
1. MESTO
HANA MAVRIČ, 8.č
Hana obožuje šport. Gibanje je njen način življenja. Je odlična odbojkarica in tudi najhitrejša učenka na
šoli….fantje, težko jo boste ujeli.
STAREJŠI UČENCI
3. MESTO si delita:
LENART PINO LAH, 8.b
Pino je zelo uspešen in nadarjen odbojkar in košarkar.
TIM VERBOLE ZAVASNIK, 8.b
Tim je najbolj uspešen v skokih z male prožne ponjave, tuji pa mu
niso tudi plesni koraki.
2. MESTO
ROK KOČEVAR, 9.a
Rok je kapetan in uspešen član naše odbojkarske ekipe, ki je osvojila 2. mesto na državnem prvenstvu v
odbojki in 3. mesto v odbojki na mivki. Izredno hiter pa je tudi v teku na 60 m.
1. MESTO
JERNEJ JURIČ, 9.b
Jernej je vzoren športnik. Rad ima odbojko in najbolj uživa takrat, ko nasprotni ekipi uspešno blokira
napadalni udarec.
V imenu učiteljev ŠVZ: Tamara Bračič
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DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA PODROČNIH IN DRŽAVNIH TEKMOVANJIH
OD SEPTEMBRA 2009 DO MAJA 2010
UČENKA, UČENEC
Janja Kepec
Lina Valentinčič
Sabina Halilović
Sara Petek
Kaja Špruk
Jernej Jurič
Jernej Ftičar
Žiga Brumen
Leon Lombergar
Jurij Strehar
Lucija Blažej
Anže Gorjan
Novak
Lucija Hergouth
Max Filip Uršič
Liza Uršič
Leon Lombergar
Leon Lombergar
Meta Motnikar
Katja Traven
Krištof Špenko
Hana Mavrič
Maša Rajh
Peter Kovač
Gregor Boštic
Gregor Boštic
Jurij Strehar
Leon Lombergar
Anja Pogačnik
Liza Uršič
Maša Rajh

RAZ.
9.b
9.a
9.b
9.b
9.a
9.b
9.č
9.c
8.b
7.a
7.c
7.c

Področje
sladkorna bolezen
sladkorna bolezen
sladkorna bolezen
nemščina
nemščina
nemščina
angleščina
astronomija
logika
matematika
matematika
matematika

NIVO
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
državno
področno
področno
področno

DOSEŽEK
zlato
zlato
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
zlato
srebrno
srebrno
srebrno

MENTOR/-ICA
Marija Veršnik
Marija Veršnik
Marija Veršnik
Lidija Vidmar
Lidija Vidmar
Lidija Vidmar
Anita Rusak Kastelic
Danica Mati Djuraki
Silva Maroh
Silva Maroh
Danijel Bezek
Danijel Bezek

7.c
7.a
8.c
8.b
8.b
8.a
8.č
8.a
8.č
8.č
9.b
9.b
9.b
7.a
8.b
9.a
8.c
8.č

matematika
matematika
matematika
matematika
astronomija
matematika
matematika
fizika
matematika
matematika
matematika
matematika
fizika
matematika
kemija
biologija
matematika
slovenščina

področno
področno
področno
področno
državno
področno
področno
regijsko
področno
področno
področno
področno
področno
državno
državno
državno
državno
področno

srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno in zlato
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
zlato
srebro
srebro
zlato
srebrno

Danijel Bezek
Silva Maroh
Silva Maroh
Danijel Bezek
Danica Mati Djuraki
Danijel Bezek
Silva Maroh
Danica Mati Djuraki
Majda Kalan
Majda Kalan
Danijel Bezek
Danijel Bezek
Danica Mati Djuraki
Silva Maroh
Tanja Bervar
Tanja Bervar in Monika Jelenc
Silva Maroh
Dragica Kovačič Lukner

ŠPORTNI DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN
DRŽAVNIH TEKMOVANJIH OD SEPTEMBRA 2009 DO MAJA 2010
UČENKA, UČENEC
Sara Petek, Lara Trstenjak, Hana Mavrič in Matjaša Vehovec
Jernej Jurič. Tim Bartolj, Anže Hribar, Gregor Boštic in Lenart
Pino Lah
Sara Petek, Lara Trstenjak, Hana Mavrič, Tjaša Šmidovnik in
Matjaša Vehovec
Jernej Jurič. Tim Bartolj, Anže Hribar, Gregor Boštic, Rok
Kočevar in Lenart Pino Lah
Karmen Orehek
Diana Kotnik
Suzana Orehek
Karmen Orehek
Diana Kotnik
Suzana Orehek
Peter Jerič, Žiga Rahne, Timotej Hribovšek, Nejc Urankar, Peter
Kovač, Andrej Repnik, Dominik Stele, Jernej Jurič, Rok Čevka,
Grega Boštic, Domen Lipovšek, Robert Klopčič
Sara Petek, Tina Vesna Novak, Tjaša Šmidovnik, Adelisa
Rujović, Klara Lukanc, Matjaša Vehovec, Lara Koritnik, Lea
Bartolj, Špela Šmidovnik, Lara Trstenjak, Hana Mavrič

Področje
odbojka na mivki
odbojka na mivki

Nivo
polfinale DP
polfinale DP

Dosežek
1. mesto
1. mesto

MENTOR/-ICA
Jure Sitar
Jure Sitar

odbojka na mivki

finale DP

8. mesto

Jure Sitar

odbojka na mivki

finale DP

3. mesto

Jure Sitar

ulični tek Žalec
ulični tek Žalec
ulični tek Žalec
gorski tek Smlednik
gorski tek Smlednik
gorski tek Smlednik
košarka

DP
DP
DP
DP
DP
DP
občinsko

5. mesto
9. mesto
6. mesto
2. mesto
13. mesto
12. mesto
2. mesto

Ivan Urh
Ivan Urh
Ivan Urh
Ivan Urh
Ivan Urh
Ivan Urh
Aleksander
Gabrovšek

Rok Kočevar, Grega Boštic, Jernej Jurič, Klemen Kotnik, Lenart
Pino Lah, Luka Strajn, Anže Hribar, Domen Lipovšek, Andrej
Repnik, Gašper Hribar

odbojka

Tim Verbole Zavasnik, Jan Pibernik, Gašper Vrhovnik, Luka
Strajn, Jernej Leskovec, Domen Leskovec

MPP

področno
občinsko
področno
¼ finale DP
polfinale DP
občinsko
področno
polfinale DP
finale
polfinale DP

4. mesto
1. mesto
1. mesto
2. mesto
3. mesto
1. mesto
1. mesto
1. mesto
2. mesto
1. mesto

odbojka
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Tim Verbole Zavasnik, Jan Pibernik, Gašper Vrhovnik, Luka
Strajn, Jernej Leskovec, Domen Leskovec, Klemen Bergant
Tim Verbole Zavasnik

MPP

finale DP

2. mesto

Tamara Bračič

MPP
MPP
MPP
ŠKL odbojka

1. mesto
2. mesto
3. mesto
2. mesto
3. mesto

Tamara Bračič

Gašper Vrhovnik
Domen Leskovec
Sara Petek, Tina Vesna Novak, Tjaša Šmidovnik, Adelisa
Rujović, Klara Lukanc, Matjaša Vehovec, Hana Mavrič,Lara
Koritnik, Lea Bartolj, Špela Šmidovnik, Lara Trstenjak, Rok
Kočevar, Grega Boštic, Jernej Jurič, Lenart Pino Lah, Luka
Strajn, Anže Hribar, Domen Lipovšek, Andrej Repnik, Gašper
Hribar, Klemen Kotnik
Gašper Hribar, Valentin Beznik, Jan Pibernik, Jan Jurič, Rok
Benkovič, Leon Lombergar, Jaka Strajn, Žiga Špelič
Špela Šmidovnik, Tjaša Gregorinčič, Neža Repnik, Lara Koritnik,
Katjuša Čermelj Ljušić, Ana Pibernik, Lucija Hergouth
Liza Uršič
Karmen Orehek
Ula Kozinc
Adam Zupan
Jaka Podjed
Hana Mavrič
Karmen Orehek

polfinale DP
finale DP
finale DP
polfinale DP
finale

atletika: tek 600 m
atletika: met vortexa
atletika: tek 1000 m
atletika: tek 60 m

2. mesto
1. mesto
2. mesto
1. mesto
1. mesto
1. mesto
8. mesto
9 .mesto
4. mesto
2. mesto
1. mesto
3. mesto
3. mesto
1. mesto
1. mesto
1. mesto

Jure Sitar

Matevž Planko
Jan Korošec
Liza Uršič
Rok Kočevar

občinsko
področno
občinsko
področno
občinsko
občinsko
finale DP
finale DP
finale DP
področno
občinsko
področno
področno
občinsko
občinsko
občinsko

mini odbojka
mini odbojka
kros
kros
plavanje
plavanje
plavanje
atletika: tek 60 m
atletika: tek 600 m

Učenci, ki so končali 9. razred na OŠ Frana Albrehta Kamnik v šolskem letu 2008/09
1. ALIBEGIĆ ADISA
2. AVDIĆ IRIS
3. ARBI NEŽA
4. BALANTIČ KLARA
5. BEGIĆ HAMDIJA
6. BENKOVIČ JURE
7. BEŠIĆ MEDINA
8. BRINOVAR LUCIJA LUNA
9. BRLEC BLAŽ
10. BRUMEN JURE
11. CERAR LUCIJA
12. ČERMELJ LJUŠIĆ ALEKSANDER
13. GOLOB ANJA
14. GOLOB GAŠPER
15. GOLOB MAJA
16. GOLOB ŽAN
17. GUBERINIĆ ADMIR
18. HAJDINJAK TOMAŽ
19. HRIBAR URBAN
20. JEGLIČ TJAŠA
21. KAPLJA KARMEN
22. KLEMENC MARUŠA
23. KOČAN EDITA
24. KOLEŠA ŽANA
25. KOSEC LEA
26. KOMATAR KAJA
27. KOSMATIN URBAN
28. KOTNIK MITJA
29. KOTNIK PETER
30. KOVAČ MARTIN
31. KOŽELJ ANDREJ
32. KREVS KAJA
33. KROŠELJ KLARA
34. LAZAREVIČ TAMARA
35. LOMBERGAR PETER

36. MESTEK VILI
37. MOTNIKAR LENART
38. MUNDA ŽAN
39. MURATOVIĆ ELVIS
40. NOVAK TINKARA
41. OSOLNIK NIKO
42. OSOLNIK ROBERT
44. PANČUR EVA
45. PANČUR LEON
46. PEČEVNIK JANEZ
47. PETEK SEBASTJAN
48. PEVEC POLONA
49. PLAHUTA JERNEJ
50. PLEČKO TADEJ
51. PUHAN ROK
52. REŠETAR NINA
53. RIHTARŠIČ EVA
54. ROMŠAK ALJAŽ
55. ROMŠAK TINA
56. SITAR LEA
57. SLAPNIK JOŠKO
58. SKUBIC NEJC
59. SMREČNIK MOJCA
60. STELE GREGOR
61. STELE JURE
62. STELE ŽIVA
63. ŠIMENC ALJAŽ
64. ŠKRIJELJ AZRA
65. ŠMIDOVNIK SAŠA
66. ŠPEHONJA ŽAN
67. ŠTRAJHAR KLEMEN
68. ŠTRITOF GREGOR
69. VERBIČ MARTIN
70. VRTAČIČ NINA
71. ZADNIK ROK
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Živa Cof
Grega Hribar
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Učitelji ŠVZ
Učitelji ŠVZ
Učitelji ŠVZ
Učitelji ŠVZ
Učitelji ŠVZ
Učitelji ŠVZ
Učitelji ŠVZ
Učitelji ŠVZ
Učitelji ŠVZ
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Učenci, ki so končali 9. razred na OŠ Frana Albrehta v šolskem letu 2009/10
1. AČIMOVIĆ IVANA
2. AJDARPAŠIĆ ADNAN
3. ALAGIĆ IRIS
4. BARTOLJ TIM
5. BERGANT NEŽA
6. BLAGOJEVIĆ VESNA
7. BOŠTIC GREGOR
8. BRUMEN ŽIGA
9. CAPUDER KAJA
10. CUKJATI ŽAN
11. ČEHUN TADEJ
12. ČEVKA ROK
13. DIZDAREVIĆ SANEL
14. DRNOVŠEK ELVIRA
15. FAZLIĆ ALMA
16. FTIČAR JERNEJ
17. GOLOB KLARA
18. GREGL ANŽE
19. GUŽVIĆ TEJA
20. HALILOVIĆ SABINA
21. HORVAT KATJA
22. HRIBAR ANŽE
23. HRIBOVŠEK TIMOTEJ
24. JEMEC MIHA
25. JONTEZ JAN
26. JURIČ JERNEJ
27. JURJEVIČ KRISTJAN
28. KAJTAZOVIĆ EDIN
29. KAVAŠ PATRICIJA
30. KEMPERLE ANJA
31. KEPEC JANJA
32. KLOPČIČ ROBERT
33. KOČEVAR ROK
34. KOTNIK KLEMEN
35. KOVAČ PETER
36. KOZINC ULA
37. KUNEJ MATIC
38. KURET MITJA
39. LAMOVŠEK JURE
40. LEMIČ ANA
41. LESKOVEC DOMEN
42. LETNAR LARA
43. LIPOVŠEK DOMEN
44. LOZANČIĆ GABRIELA
45. LOŽAR PIA
46. LUKANC KLARA
47. MARTIĆ MATEJ
48. MOČNIK MANCA
49. MULALIĆ ANJA

50. NARAT ALENKA
51. NEŽMAH KATARINA
52. NOGRAŠEK ŽAN
53. NOVAK MIHA
54. NOVAK TINA VESNA
55. PANGERŠIČ KATARINA
56. PAVIČ ANJA
57. PESTOTNIK TIM
58. PETEK LOVRO
59. PETEK SARA
60. PLAHUTNIK MIHA
61. PODLESEK MOJCA
62. POGAČNIK ANJA
63. PUHAN NATAŠA
64. RAHNE ŽIGA
65. REMS MOJCA
66. RIHTER KEVIN
67. RUTAR JAN
68. SCHNABL MARIJA LARA
69. SITAR TILEN
70. SLEKOVEC NINA
71. STELE DOMINIK
72. STELE FLORIJAN
73. SUŠNIK ROK
74. ŠMIDOVNIK TJAŠA
75. ŠPRUK KAJA
76. ŠPRUK TADEJ
77. ŠTEFIN EVELINA
78. ŠTRITOF MONIKA
79. ŠTUPAR MATIC
80. ŠTUPAR MARKO
81. ŠUKLJE NEŽA
82. ŠUŠTAR LUCIJA
83. TERNOVEC ZALA
84. TRATNIK MIHA
85. TRSTENJAK LARA
86. URANKAR NEJC
87. VALENTINČIČ LINA
88. VEHOVEC MATJAŠA
89. VENGUST UROŠ
90. VRABEC ZALA
91. ZDOVC ANA
92. ZHU YIJIE
93. ZORE ALJAŽ
94. ŽELEZNIK ANDRAŽ
95. ŽIBERT MATIC

Pripravila: Marija Krznar
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