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Almanah
Osnovne šole
Frana Albrehta
Kamnik
za šolsko leto
2016/2017
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Lea Vrsnkar, 8. a

Luna Krevs, 8. a

Luka Žan Kirn, 8. b

Izdala: OŠ Frana Albrehta Kamnik, zanjo Rafko Lah
Uredila: Tadeja Česen Šink
Tehnično uredil in fotografiral: Janez Bergant
Slika na naslovni strani: Korl Železnikar, 8. c
Kamnik, junij 2017
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DRAGE UČENKE IN UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI, SODELAVKE IN
SODELAVCI!
Iskreno vam čestitam za še en letnika Almanaha. Skupaj smo iskali močna področja
ustvarjanja, se trudili graditi spoštovanje in odlično sodelovanje. Vaši odzivi, nekateri
izdelki in rezultati so za vse nas nagrada in navdih za naprej.
Poleg ustvarjalnih idej, izdelkov, zapisov ste bili mnogi med drugim uspešni na številnih
natečajih. Posebej ponosni smo, da smo prvič organizirali prvi mednarodni likovni in
literarni natečaj, prav tako prvič pa smo osrednješolsko prireditev izvedli na šolskem vrtu.
Učenci ste bili izredno uspešni na vseh področjih.
Drage učenke in učenci, učiteljice in učitelji!
Za vse vaše ustvarjalnosti in prizadevanja vam iskreno čestitam! V času počitnic vam želim
obilo veselja in smeha, pa tudi kanček poletne radovednosti.
vaš ravnatelj Rafko Lah

BESEDA UREDNICE
Pred vami je enajsti Almanah, ki je hkrati tudi drugi, ki je izšel v elektronski obliki. Že lani
smo zapisali, da imajo vse oblike Almanaha prednosti in slabosti. Prednost elektronske
oblike smo videli med drugim tudi v tem, da nas ne omejuje s prostorom, zato smo našim
učencem in učiteljicah letos spet lahko dali proste roke pri izbiri teme, s katero se
predstavljajo. Veliko prostora smo prav zato lahko dali ustvarjalnosti naših učencev, saj
objavljamo prispevke, s katerimi so učenci sodelovali na številnih natečajih. To so bili
literarni, fotografski in likovni natečaji.
Tako kot v vseh dosedanjih izdajah, vam tudi letos predstavljamo osrednješolsko prireditev
in ostale glavne poudarke šolskega leta, nismo pa pozabili na vse uspehe naših učencev in
učiteljev na področju znanja in športa.
Vabimo vas k pregledovanju, branju in klikanju Almanaha na vaših elektronskih napravah.
Želimo vam mirne počitnice in uspešno premagovanje izzivov prihajajočega šolskega leta.
Tadeja Česen Šink, urednica
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IZBOR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV
September 2016
Prvi šolski dan.
Letna šola v naravi v Savudriji za petošolce.
Jesenski športni dnevi.
Dan jezikov za devetošolce.
Projekt Bodi pozoren, bodi previden (projekt
Slovenske Karitas o trgovini z belim blagom).
Podelitev naslova Kulturna šola na OŠ Petrovče.
Geografska ekskurzija na Primorsko za
sedmošolce.
Oktober 2016
Aktivnosti ob Tednu otroka z naslovom Svet, v
katerem želim živeti.
Odprtje likovne razstave v Šoli idej.
Sejem srednjih šol.
Korak k sončku - obisk Ciriusa.
Medpredmetni tematski dan z naslovom
protestantizem za devetošolce.
Kulturni dan za sedmošolce Religije in kulture.
Ekskurzija na Kras za devetošolce.
Dvodnevni tabor Za življenje in veselje na PŠ
Mekinje.
8. Veronikin tek.
Jesenske počitnice.
November 2016
Slovenski dan hrane s tradicionalnim slovenskim
zajtrkom – kulturni dan Spoštovanje
Praznovanje mednarodnega meseca šolskih
knjižnic z natečajem Sanje kralja Matjaža in
Albrehtov dan (gost Sten Vilar).
Nastop v oddaji Male sive celice.
Plavalni tečaj v dveh delih za tretješolce.
December 2016
Obisk matične knjižnice Kamnik v okviru projekta
Rastem s knjigo za sedmošolce.
Srečanje z upokojenci šole in božično-novoletna
prireditev.
Prižig lučk na novoletni jelki.
Ustvarjalne novoletne delavnice za starše na
matični šoli in podružnicah z okrasitvijo vseh
šolskih stavb.
Tradicionalno plesno tekmovanje
5

Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti s
podelitvijo nagrad sodelujočim na prvem
mednarodnem literarnem in likovnem natečaju z
naslovom Jesen.
Novoletne počitnice.
Tridnevni naravoslovni tabor v CŠOD Zreče za
devetošolce.
Petdnevni naravoslovni tabor v CŠOD Soča za
sedmošolce.
Obisk pesnika in pisatelja Ferija Lainščka.
Januar 2017
Zimska šola v naravi v Cerknem za šestošolce.
Tehniški dan za osmošolce in devetošolce na temo
poklicne orientacije.
Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja.

Februar 2017
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku dobrodelna prireditev v sodelovanju s pevskim
zborom Cantemus in klapo Mali grad.
Informativni dnevi za vpis v srednje šole.
Pust - tehniški dan.
Tematski dan o Francetu Prešernu za osmošolce.
Zimske počitnice (dva dni).
Marec 2017
Zimske počitnice (tri dni)
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov na OŠ
Toma Brejca.
Naravoslovni tabor za drugošolce v domu Čebelica
v Dolenji vasi pri Čatežu.
Projekt Srce pogreša dom - prvo mesto Korl
Železnikar (likovno delo).
Šolski natečaj Ujet v zgodbi.
Noč v šoli.
April 2017
Eko dan z naslovom Sonce.
Prireditev ob zaključku bralne značke: gost Tone
Partljič.
Korak k sončku – obiskal nas je igralec Gojmir
Lešnjak Gojc.
Bralni projekti: bralni nahrbtnik, IBBY poslanica,
knjižnica malo drugače, menjava rabljenih knjig
Knjiga za knjigo, knjižnica na obisku med poukom
likovne umetnosti.
Prvomajske počitnice. ¸
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Maj 2017
NPZ za 6. in 9. razrede.
8. Veronikin festival (turistično vodenje po
Kamniku – učenci TVZ).
Ekskurzija v Posočje za osmošolce
Bralnice pod slamnikom na OŠ Toma Brejcagostja nizozemska pisateljica Marjolijn Hof.
Korak k sončku - obiskal nas je paraolimpijec kolesar Primož Jeralič.
Junij 2017
Osrednješolska prireditev Vsi smo sonce.
Športni dan v naravi za predmetno stopnjo.
Tehniški dan za šestošolce in sedmošolce o
poklicih.
Žogarija.
Ekskurzija na Štajersko za šestošolce.
Občinska podelitev priznanj in knjižnih nagrad
najboljšim učencem in dijakom kamniških
osnovnih in srednjih šol ter Glasbene šole Kamnik.
Evakuacijska vaja.
Zaključna prireditev in proslava ob dnevu
državnosti.

Tedenski zapis dogodkov si lahko preberete na www.os-fa.si, zavihek Šolska kronika.
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DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN
DRŽAVNIH TEKMOVANJIH
OD SEPTEMBRA 2016 DO JUNIJA 2017

David Knavs
Maj Blažič

7.a
8.a

logika
logika

NIVO
TEKMOVANJA
državno
državno

Maja Helena Končar
Neža Strehar
Lucija Vrhovnik

8.a
8.c
9.a

logika
logika
logika

državno
državno
državno

zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

Silva Maroh
Silva Maroh
Silva Maroh

David Golob
Maj Blažič

9. b
8.a

sladkorna bolezen
Razvedrilna matematika

državno
državno

zlato priznanje
zlato priznanje

Maja Dobljekar
Silva Maroh

Ela Urankar
Kaja Berk Skok
David Golob

8.c
6.a
9.b

razvedrilna matematika
razvedrilna matematika
razvedrilna matematika

državno
državno
državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

Silva Maroh
Silva Maroh
Silva Maroh

Mojca Mlakar

9.b

državno

srebrno priznanje

Silva Maroh

David Golob

9.b

državno

srebrno priznanje

Monika Jelenc

Lucija Vrhovnik

9.a

državno

srebrno priznanje

Monika Jelenc

Nina Ogrin
Blaž Sušnik

9.c
9.b

razvedrilna matematika
biologija (Tekmovanje iz znanja
biologije za Proteusevo priznanje)
Biologija (Tekmovanje iz znanja
biologije za Proteusevo priznanje)
nemščina
angleščina

državno
državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje

Lidija Vidmar
Mateja Stare

Ivana Mušič Lap
Ana Bizjak

9.a
9.b

angleščina
angleščina

državno
državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje

Mateja Stare
Mateja Stare

Maj Blažič
Ela Urankar
Lara Rozoničnik

8. a
8. c
8. c

fizika
tekmovanje iz kemijskih poskusov
tekmovanje iz kemijskih poskusov

področno
državno
državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

Danica Mati Djuraki
Danica Mati Djuraki
Danica Mati Djuraki

Neža Strehar
Manca Ozimek
Ela Urankar

8. c
8. c
8. c

tekmovanje iz kemijskih poskusov
tekmovanje iz kemijskih poskusov
kemija

državno
državno
državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

Danica Mati Djuraki
Danica Mati Djuraki
Danica Mati Djuraki

Izak Poljanšek
Ela Urankar

7. a
8. c

astronomija
fizika

državno
državno

srebrno priznanje
zlato priznanje

Danica Mati Djuraki
Danica Mati Djuraki

Maj Blažič
Gregor Parazajda
Maja Helena Končar

8. a
5.
8. a

fizika
matematika
matematika

državno
državno
državno

zlato priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje

Danica Mati Djuraki
Urška Novak
Majda Kalan

Ela Urankar
Maj Blažič

8. c
8. a

matematika
matematika

državno
državno

zlato priznanje
zlato priznanje

Silva Maroh
Majda Kalan

Val Vrhovšek
Loti Albiani
Kaja Berk Skok

5.
5.
6. a

matematika
matematika
matematika

državno
državno
državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

Manica Kozjek
Simona Podboršek
Karmen Ležić

Nika Zemljič
David Knavs

6. a
7. a

matematika
matematika

državno
državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje

Karmen Ležić
Majda Kalan

Enja Mijovski
Lucija Vrhovnik
Lucija Vrhovnik

8. b
9.a
9.a

matematika
geografija
geografija

državno
regijsko
državno

srebrno priznanje
srebrno priznanje
zlato priznanje

Silva Maroh
Ema Vidic Judež
Ema Vidic Judež

Ana Tomašič
David Golob
Anamarija Kotnik

8.c
9. b
7.b

geografija
matematika
Zlata kuhalnica

regijsko
državno
regijsko

srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje

Ema Vidic Judež
Silva Maroh
Mojca Praprotnik

Sara Kolar
Katja Jagodic

8.c
8.c

Zlata kuhalnica
Zlata kuhalnica

regijsko
regijsko

srebrno priznanje
srebrno priznanje

Mojca Praprotnik
Mojca Praprotnik

UČENKA, UČENEC RAZRED

PODROČJE

DOSEŽEK

MENTOR/-ICA

zlato priznanje
zlato priznanje

Silva Maroh
Silva Maroh
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ŠPORTNI DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH,
REGIJSKIH IN DRŽAVNIH TEKMOVANJIH
OD SEPTEMBRA 2016 DO JUNIJA 2017
UČENEC, UČENKA

RAZRED PODROČJE

NIVO TEKMOVANJA

DOSEŽEK

MENTOR

Tea Repnik

9.c

kegljanje

državno

4. mesto

Aleš Prosen

Tea Repnik

9.c

kegljanje

področno

2. mesto

Aleš Prosen

Tea Repnik

9.c

kegljanje

občinsko

1. mesto

Aleš Prosen

Timotej Rauter

9.a

kegljanje

občinsko

1. mesto

Aleš Prosen

Timotej Rauter

9.a

kegljanje

področno

2. mesto

Aleš Prosen

Timotej Rauter

9.a

kegljanje

državno

13. mesto

Aleš Prosen

Anja Mrak

9.b

kegljanje

področno

4. mesto

Aleš Prosen

Blaž Plahuta

7.b

kegljanje

področno

2. mesto

Aleš Prosen

Aleksander Lošić

9.a

kegljanje

področno

6. mesto

Aleš Prosen

Luka Repnik

7.c

kegljanje

področno

4. mesto

Aleš Prosen

Blaž lorenčič

7.c

kegljanje

področno

5. mesto

Aleš Prosen

Inti Maček

1. ne

šah do 9 let

državno

5. mesto

Aleš Prosen

Patrik Štupar

4. tu

šah ekipno do 12 let

področno

3 mesto

Aleš Prosen

Sitar Oskar

4.

šah ekipno do 12 let

področno

4 mesto

Aleš Prosen

šah ekipno do 12 let

področno

5 mesto

Aleš Prosen

šah ekipno do 12 let

področno

6 mesto

Aleš Prosen

občinsko

1. mesto

področno

2. mesto

četrtfinale državno

4.mesto

občinsko

2. mesto

Gaj Zupanc
David Krumpestar

6. a

Igor Džunov

9.c

Kevin Vrevič

9.c

Klemen Kranjec

8.b

Robi Pavlovič

9.b

Aleksander Lošić

9.a

Jakob Podbevšek

9.a

Vid Markovič

9.c

Žiga Obradović
Matic Škrjanc (samo na
obč.)

8.a

Stefan Milojević

5.a

Žan Pavlič

6.b

Nejc Kosirnik

6.c

Jaka Obradović

6.c

Luka Okorn

6.c

Rok Flerin

6.c

Luka Repnik

7.c

Domen Jurjević

7.c

Blaž Lorenčič

7.c

Izak Poljanšek

7.a

Nika Zemljič

6.a

Nika Kordič Zemljen

6.c

mali nogomet

Slevec Zdravko,
Klanšek Matjaž
(zunanji)

8.b

mali nogomet

gorski tek

področno

državno

odbojka - starejše deklice občinsko

1. mesto
3. mesto

Slevec Zdravko,
Denis Agović
(zunanji)

Simeon
Klokočovnik
Simeon
Klokočovnik
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Naja Lipičnik

7.c

Nika Sotošek

8.a

Nina Šmidovnik

9.b

Eva Seretin

9.c

Manca Vehovec

9.c

Miha Okorn

6.b

Enej Sladič

6.b

Nika Mujanović

7.a

Nika Rauter

7.c

Klemen Kranjec

8.b

Nejc Krmavnear

8.b

David Golob

9.b

Lenart Torkar

5. ne

2.

Gašper Rifel

4. ne

3.

Jaka Bodlaj

4. ne

4.

Nejc Dobovšek

4. ne

5.-8.

Lovro Levak

4. ne

9.-16.

Nal Dobovšek

4. ne

Bor Lukša

3.b

Miha Hribar

4. ne

9.-16.

Matevž Fefer

4. ne

9.-16.

Ožbej Kotnik

4.a

17.-24.

Jure Bezjak

3.b

17.-24.

Žan Boltar

3.b

17.-24.

Viktor Kacarski

4.a

Ema Cvek

4.a

Iva Tomašić

4.a

Jan Šobar

6.c

Klemen Kranjec

8.b

Enej Sladič

6.b

Žan Trebušak

7.a

9.-14.

Nik Mujanović

7.a

9.-14.

Eva Šobar

8.c

Anuša Pavlič

6.b

Eva Šobar

8.c

Anuša Pavlič

6.b

Jan Šobar

6.c

Klemen Kranjec

8.b

Ema Cvek

4.a

Iva Tomašić

4.a

Gašper Rifel

4. ne

Jaka Bodlaj

4. ne

Nejc Dobovšek

4. ne

Lenart Torkar

5. ne

odbojka - starejši dečki

občinsko

4. mesto

Simeon
Klokočovnik

9.-16.

namizni tenis: učenci od
1. - 5. razreda

9.-16.

občinsko

17.-24.
1.

namizni tenis: učenke od
1. - 5. r.

Simeon
Klokočovnik

2.
1.
2.

namizni tenis: učenci od
6. - 9. razreda

5.-8.

namizni tenis: učenke od
6. - 9. r.

1.

namizni tenis: ekipno

2. mesto

namizni tenis

5.-7.

občinsko

Simeon
Klokočovnik
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Jan Šobar

6.c

Klemen Kranjec

8.b

Eva Šobar

8.c

Ana Flere

8.b

Tara Mandić

8.b

Enja Mijovski

8.b

Natalija Koželj

8.b

Anja Mrak

9.b

Eva Seretin

9.c

Ajda Kličić

9.c

Eva Šobar

8.c

Maja Helena Končar

3. mesto

4. mesto

Simeon
Klokočovnik

nogomet deklice

področno

2. mesto

8.a

plavanje

področno

1. mesto

Maj Babačič

5.a

športno plezanje

področno

Žan Rozoničnik

6.a

Miha Okorn

6.b

Enej Sladič

6.b

Domen Stele

6.b

Nik Mujanović

7.a

odbojka - mlajši dečki

občinsko

2. mesto

Simeon
Klokočovnik

Žan Trebušak

7.a

Izak Poljanšek

7.a

Nik Rauter

7.c

Matic Hrabar

7.c

Žan Rozoničnik

6.a

Miha Okorn

6.b

Enej Sladič

6.b

Domen Stele

6.b

Nik Mujanović

7.a

odbojka - mlajši dečki

področno

1. mesto

Simeon
Klokočovnik

Žan Trebušak

7.a

Izak Poljanšek

7.a

Nik Rauter

7.c

Matic Hrabar

7.c

Nika Zemljič

6.a

Nika Kordič Zemljen

6.c

Naja Lipičnik

7.c

Anita Boštic

7.c

Ivana Janeva

7.c

odbojka - mlajše deklice

občinsko

4. mesto

Simeon
Klokočovnik

Ivana Petrović

7.c

Darja Aćimović

7.a

Martina Trdin

7.a

Aleksandra Sadar

7.a

David Golob

9.b

lokostrelstvo

regijsko

David Golob

9.b

lokostrelstvo

državno

Simeon
Klokočovnik
Simeon
Klokočovnik

Simeon
Klokočovnik
Simeon
Klokočovnik
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1. m. ekipno in 1.
m. posamezno Tamara Bračič
1. m. ekipno in 1.
m. posamezno Tamara Bračič

Žan Rozoničnik

6.a

mpp - mlajši učenci

polfinale dp

Jan Inkret

6.c

mpp - mlajši učenci

polfinale dp

Nemanja Milojević

4.a

Val Antonin

6.a

Žan Pavlič

6.b

Matic Škrjanec

8.b

mpp - st. učenci

polfinale dp

Maj Drolc

9.a

Jernej Hribar

9.b

Igor Džunov

9.c

Nik Mujanović

7.a

Barbara Kokalj

9.a

mpp - st. učenke

polfinale dp

Žan Rozoničnik

6.a

mpp ml. učenci

finale dp

30. mesto
Tamara Bračič
1. m. ekipno in 3.
m. posamezno Tamara Bračič

Jan Inkret

6.c

Enej Sladič

6.b

Val Antonin

6.a

Nemanja Milojević

4.a

Maj Drolc

9.a

mpp st. učenci

finale dp

1. mesto ekipno Tamara Bračič

Jernej Hribar

9.b

Matic Škrjanec

8.b

Igor Džunov

9.c

Nik Mujanovič

7.a

Nik Mujanović

7.a

atletika skok v višino

finale dp

12. mesto

Tamara Bračič

Luka Dacar

8.c

atletika tek 300 m

finale dp

4.mesto

Tamara Bračič

Naja Lipičnik

7.c

Nika Zemljič

6.a

odbojka na mivki

občinsko

2.mesto

Tamara Bračič

Nika Kordič Zemljen

6.c

Nik Mujanović

7.a

Miha Okoren

6.b

odbojka na mivki

občinsko

2. mesto

Tamara Bračič

Enej Sladić

6.b

Martina Kemperl

9.b

atletika met vortexa

občinsko

2.mesto

Tamara Bračič

Nik Mujanović

7.a

atletika skok v višino

občinsko

1. mesto

Rok Flerin

7.c

atletika tek 60m

občinsko

1.mesto

Manca Maradin

7.b

atletika tek 600m

občinsko

2.mesto

Izak Poljanšek

7.a

atletika tek 600m

občinsko

1.mesto

Naja Lipičnik

7.c

atletika met vortexa

občinsko

1. mesto

Karolina Zbičajnik

6.c

atletika skok v daljino

občinsko

1.mesto

Jakob Zupet

7.a

občinsko

3. mesto

Maja Helena Končar

8.a

Jernej Hribar

9.b

atletika skok v daljino
atletika tek 1000m
občinsko
atletika tek 1000m
občinsko

Aljaž Resnik

9.b

atletika skok v daljino

občinsko

2. mesto

Aleksander Lošić

9.a

atletika skok v daljino

občinsko

3. mesto

Kaja Pančur

9.a

atletika skok v višino

občinsko

1. mesto

1. mesto ekipno
in 2. mesto
Tamara Bračič
posamezno

2. mesto
1. mesto
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Nika Sotošek

8.a

atletika skok v višino

občinsko

2. mesto

Kristja Kralj

8.c

atletika skok v višino

občinsko

3. mesto

Jona Poljanšek

9.c

atletika tek 300m

občinsko

2.mesto

Luka Dacar

8.c

atletika tek 300m

občinsko

1.mesto

Nik Mujanović

7.a

atletika skok v višino

področno

1.mesto

Izak Poljanšek

7.a

atletika tek 600m

področno

3.mesto

Enja Mijovski

8.b

atletika skok v višino

področno

2.mesto

Karolina Zbičajnik

6.c

atletika skok v daljino

področno

2.mesto

Luka Dacar

8.c

atletika tek 300m

področno

2.mesto

Jona Poljanšek

9.c

atletika tek 300m

Luka Leković

6.c

kros - ekipno

državno

16. mesto

Aleš Prosen

Tim Trebušak

6.a

kros - ekipno

državno

16. mesto

Aleš Prosen

Karolina Zbičajnik

6.c

kros - ekipno

državno

16. mesto

Aleš Prosen

Ana Vidovič

6.b

kros - ekipno

državno

16. mesto

Aleš Prosen

Manca Maradin

7.b

kros - ekipno

državno

13. mesto

Aleš Prosen

Katarina Krzyk

7.c

kros - ekipno

državno

13. mesto

Aleš Prosen

Izak Poljanšek

7.a

kros - ekipno

državno

13. mesto

Aleš Prosen

Maks Černelič

7.b

kros - ekipno

državno

13. mesto

Aleš Prosen

Maja Helena Končar

8.a

kros - ekipno

državno

5. mesto

Aleš Prosen

Tara Mandić

8.b

kros - ekipno

državno

5. mesto

Aleš Prosen

Jan Maradin

8.c

kros - ekipno

državno

5. mesto

Aleš Prosen

Luka Dacar

8.b

kros - ekipno

državno

5. mesto

Aleš Prosen

Jona Poljanšek

9.c

kros - ekipno

državno

3. mesto

Aleš Prosen

Eva Petek Bregović

9.c

kros - ekipno

državno

3. mesto

Aleš Prosen

Jernej Hribar

9.c

kros - ekipno

državno

3. mesto

Aleš Prosen

Kevin Vrevič

9.c

kros - ekipno

državno

3. mesto

Aleš Prosen

Karolina Zbičajnik

6.c

kros

občinsko

2. mesto

Aleš Prosen

Vita Škrjanc

6.c

kros

občinsko

4. mesto

Aleš Prosen

Alja Bezjak

6.b

kros

občinsko

12. mesto

Aleš Prosen

Gaja Vdovč

6.c

kros

občinsko

14. mesto

Aleš Prosen

Nikola Leković

6.c

kros

občinsko

7. mesto

Aleš Prosen

Val Antonin

6.a

kros

občinsko

12. mesto

Aleš Prosen

Marko Bojič

6.c

kros

občinsko

13. mesto

Aleš Prosen

Manca Maradin

7.b

kros

občinsko

1. mesto

Aleš Prosen

Anita Boštic

7.c

kros

občinsko

10. mesto

Aleš Prosen

Izak Poljanšek

7.a

kros

občinsko

1. mesto

Aleš Prosen

Jaka Dacar

6.a

kros

občinsko

15.mesto

Aleš Prosen

Maja Helena Končar

8.a

kros

občinsko

1. mesto

Aleš Prosen

Nena Kvas

8.c

kros

občinsko

4. mesto

Aleš Prosen

Medeja Šerkezi

8.b

kros

občinsko

6. mesto

Aleš Prosen

Jan Maradin

8.c

kros

občinsko

2. mesto

Aleš Prosen

Luka Dacar

8.b

kros

občinsko

3. mesto

Aleš Prosen

Jona Poljanšek

9.c

kros

občinsko

2. mesto

Aleš Prosen

Žan Vdovč

8.c

kros

občinsko

15. mesto

Aleš Prosen

3.mesto

13

Kaja Pančur

9.c

Anja Marolt

9.a

Anja Mrak

9.b

Špela Spruk

9.b

Martina Kemperl

9.b

Nina Šmidovnik

9.b

Tea repnik

9.c

Rebeka Čibej

9.b

Jona Poljanšek

9.c

Manca Vehovec

9.c

Eva Seretin

9.c

Nika Sotošek

8.a

Nik Grofelnik

košarka

občinsko

2. mesto

Aleš Prosen

4. ne

13. mesto

Aleš Prosen

Rok Grofelnik

4. ne

14. mesto

Aleš Prosen

Nejc Dobovšek

4. ne

15. mesto

Aleš Prosen

Aleksandar Bojić

4. ne

16. mesto

Aleš Prosen

Anže Dežman

5. ne

2. mesto

Aleš Prosen

Maj Mandić

2. ne

9. mesto

Aleš Prosen

Luka Dežman

3. ne

5. mesto

Aleš Prosen

Matic Černelič

4.b

6. mesto

Aleš Prosen

Ema Bernot

5. ne

5. mesto

Aleš Prosen

Lejla Osolnik

4. ne

8. mesto

Aleš Prosen

Jasna Plahuta

4. ne

9. mesto

Aleš Prosen

Maks Černelič

7.b

3. mesto

Aleš Prosen

Samo Merklin

6.a

7. mesto

Aleš Prosen

Manca Maradin

7.b

1. mesto

Aleš Prosen

Jan Maradin

8.c

1. mesto

Aleš Prosen

Nejc Flis

9.a

4. mesto

Aleš Prosen

Maja Helena Končar

8.a

1. mesto

Aleš Prosen

Anja Marolt

9.a

3. mesto

Aleš Prosen

Anže Dežman

ne

8. mesto

Aleš Prosen

Luka Dežman

ne

19. mesto

Aleš Prosen

Ema Bernot

ne

21. mesto

Aleš Prosen

Maks Černelič

7.b

22. mesto

Aleš Prosen

Manca Maradin

7.b

9. mesto

Aleš Prosen

Jan Maradin

8.c

13. mesto

Aleš Prosen

Maja Helena Končar

8.a

6. mesto

Aleš Prosen

Anja Marolt

9.a

13. mesto

Aleš Prosen

Anja Mrak

9.b

smučanje

področno

11. mesto

Aleš Prosen

Manca Vehovec

9.c

smučanje

področno

18.mesto

Aleš Prosen

Žiga Obradović

8.a

smučanje

področno

17. mesto

Aleš Prosen

Jernej Hribar

9.a

smučanje

področno

20.mesto

Aleš Prosen

Elija Baloh

3.b

plezanje

regijsko

skupno 1.mesto

Elija Baloh

3.b

kros

občinsko

2. mesto

področno

akvatlon

državno

Natalija Rak
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Lucija Jelenc

3.b

kros

občinsko

4. mesto

Natalija Rak

Žan Boltar

3.b

kros

občinsko

6. mesto

Natalija Rak

Jure Bezjak

3.b

kros

7. mesto

Natalija Rak

Miha Okorn

6.b

občinsko
področno letnik 2003 in
mlajši

1. mesto

Tamara Bračič

Enej Sladič

6.b

Nik Mujanović

7.a

Naja Lipičnik

7.c

Nika Kordič Zamljen

6.c

Nika Zemljič

6.a

Anita Boštic

7.c

Nik Mujanović

7.a

Miha Okorn

6.b

Enej Sladić

6.b

Naja Lipičnik

7.c

Nika Kordič Zamljen

6.c

Nika Zemljič

6.a

Nina Šmidovnik

9.b

Eva Seretin

9.c

Naja Lipičnik

7.c

Nik Mujanović

7.a

Enej Sladić

6.b

Miha Okorn

6.b

odbojka na mivki

odbojka na mivki

področno letnik 2003 in
mlajši

3. mesto

Tamara Bračič

odbojka na mivki

področno letnik 2004

1. mesto

Tamara Bračič

odbojka na mivki

področno letnik 2004

1. mesto

Tamara Bračič

odbojka na mivki

področno letnik 2002

2. mesto

Tamara Bračič

odbojka na mivki

področno letnik 2002

2. mesto

Tamara Bračič

Vsem učencem in mentorjem oziroma trenerjem
čestitamo za dosežene rezultate.
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Osrednješolska prireditev VSI SMO SONCE
Po neštetih pregledovanjih vremenske napovedi in zrenja v nebo smo jo vendarle »spravili pod streho«.
Pravzaprav to težko trdimo, saj smo letos osrednješolsko prireditev prvič pripravili pod milim nebom.
Nebo nam je bilo tokrat res naklonjeno, saj je sonce, ki smo si ga izposodili za vodilno temo današnjega
dne, prijazno grelo vse prisotne na pravljično okrašenem prizorišču.
Dan smo začeli s kulturno prireditvijo, na kateri so se nam s svojimi točkami predstavili učenci
podružničnih šol in matične šole, ki so nastopili pod budnim očesom svojih mentorjev.
Prisotne sta s toplimi in sončnimi besedami nagovorila naš ravnatelj, gospod Rafko Lah, in podžupan
občine Kamnik, gospod Matej Slapar. Ob tej priložnosti je predstavnik Zavarovalnice Triglav, gospod Ivan
Sušnik, šoli predal avtomatski električni defibrilator, ki bo pomagal reševati življenja naše šole in njene
okolice. Za donacijo se je zahvalila tudi ravnateljica OŠ 27. julij.
Gospod Miha Flis, predstavnik šolskega sklada, ki se prireditve ni mogel udeležiti, pa je poslal kratek
pozdravni nagovor, v katerem nam je sporočil, da bo dobrodelni izkupiček današnjega dne namenjen
nakupu novih gugalnic, ki bodo v prihodnjem šolskem letu razveseljevale učence matične šole in jim
popestrile dejavnosti na prostem.
Naše letošnje prizorišče je bilo kakor sonce; vsak žarek nam je ponudil svoje presenečenje. Po končani
prireditvi smo se obiskovalci lahko sprehodili po vrtu in si izbrali dejavnosti, ki so nam bile najbolj všeč.
Izbirali smo lahko med športnimi aktivnostmi, lahko smo si postregli s knjigami, se ustavili na stojnicah ob
dobrodelni razstavi izdelkov naših učencev, se udeležili ustvarjalnih delavnic …
Druženje se je končalo ob prijetnem sejemskem vzdušju. Vsekakor pa se prihodnje leto vsi sončki znova
srečamo na šolskem vrtu.
O našem dogodku so poročali tudi na spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/novice/Vsismo-sonce-03-06-2017), in na portalu Kamnik.info (http://www.kamnik.info/tag/vsi-smo-sonce/).
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V nadaljevanju pa se lahko naužijete ustvarjalnosti naših
učencev.
Kako smo bili ustvarjalni v MEKINJAH?
1. razred
V prvem razredu smo se pogovarjali o znanilcih pomladi. Nato smo svoj pomladanski šopek, s pomočjo
rok, odtisnili tudi sami. Pri delu smo se zelo zabavali.
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4. razred
V 4. razredu PŠ Mekinje smo bili ustvarjalni na likovnem in literarnem področju, ko pa nam je vreme
dopuščalo smo se preselili v učilnico na prostem in tam svoje znanje poglabljali ob zvokih ptic in šelestenju
vetra.

MOJA DOMOVINA
Moja domovina je res lepa dežela,
ker v njej živim
in veselo se smejim.
26. 12. dan samostojnosti in enotnosti je,
zato še bolj vesel postane.
(Eva Mavec)
ZANIMIVOSTI SLOVENIJE
Gremo v Metliko,
kjer Zeleni Jurij je doma,
pa še v Planico gremo,
kjer poletimo do gora.
Imamo pa medvedko,
tam z mladičema
in v Kočevju je doma.
(Ana Podbevšek)

SLOVENIJA
Slovenija ima veliko gozdov,
v njih pa veliko volkov.
Prekriva jo nešteto gozdov, mest in vasi,
zato moramo biti nanjo ponosni vsi.
(Aljaž Hančič)

MOJA DOMOVINA
Moja domovina je Slovenija,
njena soseda pa Italija.
Našo kulturo spoštujem,
zato se po njej zgledujem.
Slovenske pesmi prepevam rada,
ker je to meni zabava.
Zdaj pa še na Bled,
grem na sladoled,
potlej pa na kremšnito,
ki obožujem jo zelo.
Zdaj pa grem na Veliko planino,
malo smučat tja dol v dolino.
(Neli Lukanc Poljanšek)
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SLOVENIJA
Slovenija ima mnogo različnih pokrajin,
jaz pa vam jih na glas predstavim.
Od Triglava do Ptuja kjer kurent je doma,
a zima se ga boji,
da kar na Grintavec zbeži.

SLOVENSKA POKRAJINA
Pojdimo v Postojno kjer kapniki vise,
pa zavijmo v kraško jamo, katere konca ni.
Pojdimo kar v Lipico kjer lipicanec je doma,
zanimivih konjev tam kar mrgoli,
lepi so prav vsi.

Zdaj pa na severovzhodno mejo,
kjer štorklje so doma,
tam je tudi mesto Murska Sobota.

Zaplujmo čez Bohinj,
povzpnimo se čez veliko vzpetin,
da pridemo na Triglav,
saj on je naš ponos,
do njega imamo spoštljiv odnos.
(Gabriel Podobnik)

Slovenija ima nekaj kar nima vsaka država,
ne to ni dobrava.
Portorož, Koper, Izola in Piran,
so tista mesta, ki nosijo ta mali ocean.
(Matevž Romšak)

MOJA DOMOVINA
Slovenija lepo pokrajino ima,
polno Alp in gora.
V teh okoliščinah živijo različne živali,
lipicanci, srne in piščančki mali.
Tloris Slovenije je kot kokoš,
ki je tam doma.
V notranjosti Slovenije je glavno mesto Ljubljana,
ki grad ima in zdaj postal je muzej.
Vreden je ogleda,
zato naj si ga vsak turist ogleda.
(Nina Trunk)

POT PO SLOVENIJI
Pojdimo v Planico,
kjer Peter skače in nato v Gorico,
kjer češenj kar ne zmanjka,
ker tam živi ena mamka.
Na Ptuju kurent kar žari,
ko se tako poti.
Gremo na koncu še v Kočevje pogledat risa,
ki ne pije kisa.
Nad Slovenj Gradcem teče reka Drava,
tam je cela reka zdrava.
Pojdimo še do Jesenic,
tam Kekec Bedanca lovi,
Bedanec pa se sove boji.
Slovenija ima veliko gora,
tam je planinski orel doma.
(Tajda Adrovič, Filip Pisek)
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5. razred
Moj hobi
Že kot majhen otrok, sem se rad igral z žogo. S starši sem hodil na nogometno igrišče, kjer so igrali
nogomet otroci, ki so bili dovolj stari, da so lahko trenirali v klubu. Jaz sem bil še premajhen. Želel sem si,
da ga bi tudi sam nekoč treniral. Nogomet je skupinski šport in moraš biti dovolj star, da znaš delati v
skupini.
V prvem razredu sta me starša vpisala v Kamniški nogometni klub. V klubu treniram že pet let. Ko sem
začel trenirati, sem imel trening trikrat na teden, sedaj pa ga imam štirikrat. Spomladi, poleti in jeseni smo
na igriščih zunaj, pozimi pa v telovadnici. V naši ekipi NK Kamnik U-11 je triindvajset fantov in ena punca.
Trening se prične z ogrevanjem, nadaljuje se s postajami, na katerih se izvajajo različne vaje. Pomembno
je, da si ogrejemo mišice, da ne pride do poškodb. Ko opravimo kondicijski del treninga sledi še igra z
žogo. Pri igri z žogo izboljšujemo tehniko in nadzor nad žogo.
S klubom obiskujemo tudi turnirje in tekme, ki so po Sloveniji. Bil sem tudi na mednarodnem turnirju v
Avstriji. Tekme potekajo po polovici igrišča. Na igrišču je sedem igralcev. Moj položaj med igro se
spreminja, večino igre pa igram v obrambi.
Tilen Bencan 5.r. Mekinje
DOBILA SEM KUŽKA
Kužke imam rada že od nekdaj. Močno sem si želela imeti
kužka. Starše sem iz dneva v dan prosila, da ga dobimo.
Želela sem si pasjega prijatelja, kateremu bom zaupala in
se z njim zabavala.
Starši so bili sprva proti, da bi dobila kužka, potem pa so si
premislili. Skupaj smo se pogovorili, kdo vse bo zadolžen
za skrb novega družinskega člana in kako je potrebno vsak
dan skrbeti zanj . Kužka smo posvojili iz Maribora, kjer so
imeli leglo štirih lepih rjavi kosmatincev. Ko sem prvič
videla sliko kužka , sem od sreče kar zajokala.
Prišel je dan, ko sem ravno praznovala deveti rojstni dan.
Na vratih je zazvonil zvonec. V stanovanje sta stopila očka
in mamica, ki sta v roki držala darilo za moj rojstni dan.
Bilo je majčkeno, rjavo in kosmato bitje. Bila sem tako
vesela, da se tega ne da opisati. Poimenovali smo ga Čarli.
In tako se je začelo življenje s kužkom Čarlijem. Vsak dan
zgodaj zjutraj ga odpeljemo na sprehod, ga redno hranimo
in razvajamo. Čarli ima zelo rad otroke, še posebej pa ima rad igre na travniku in igre z žogo. Zelo je
prijazen in vedno vesel.
Zdaj je Čarli star že dve leti in življenje brez njega si ne morem predstavljati.
Lara Hrdlička, 5. r
Lokostrelstvo
Predstavil bom moj hobi, ki je lokostrelstvo. To je šport, pri katerem moraš biti zelo umirjen in natančen,
če želiš čim bolje zadeti tarčo. S tem športom se ukvarjam že dve leti. Najprej sem treniral preko šolskega
športnega društva, ker pa me je ta šport zelo navdušil, sem se odločil, da začnem trenirati v klubu. Treningi
so se začeli z uvodnimi tečaji, kjer smo se bolj pogovarjali o zgodovini lokostrelstva in ugotovili, da je lok
orožje, s katerim je potrebno razumno ravnati. Sedaj smo začeli s treningi na strelišču, ki potekajo trikrat
tedensko (ponedeljek, sreda in petek) po dve uri. Treningi potekajo v petih delih. Najprej se ogrejemo,
nato sledi elastika (10 minut), streljanje (1h 30min), potem vaje za moč (15 minut) in za konec sledijo še
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raztezne vaje.
Moj najljubši del treninga je streljanje. Imam odličnega trenerja Dena Habjana, ki je na OI dosegel odličen
rezultat. Za dobre dosežke je potrebno ogromno truda in vaje. Moj najboljši dosežek na 20 m je trenutno
2X 10 točk, 3X 9 točk in 1X 8 točk, kar je zame kot začetnika zelo dober rezultat. Do sedaj sem streljal s
klubskim lokom, trenutno pa pričakujem čisto svoj lok. Če bo možno, ga vam nekega dne pokažem.
Pri tem športu pa ni pomemben samo lok, ki je sestavljen iz ročaja, krakov in tetive, temveč so pomembni
tudi dodatki: stabilizator, ki pripomore k temu, da puščica manj vibrira, guma za puljenje je namenjena
temu, da se puščica lažje izpuli iz tarče, kliker pa pripomore k bolj natančnem strelu...Zraven sodijo tudi
drugi dodatki. To so: nahrbtnik za lok, tok za puščice, puščice, ščitnik za roko ,prste in prsi, komolčna
zanka, lepilo za peresa in stojalo za lok. Celotna oprema je kar precej draga, saj že začetniška oprema
stane okrog 360 €,večji tekmovalni loki pa lahko tudi par tisoč evrov.
Tudi sam si želim, da bom nekoč streljal s tako dobrim lokom. V kratkem se začne sezona tekem, ki se jih
precej veselim, da bom lahko tudi jaz hodil na tekmovanja s svojim novim lokom.
Timi Žagar 5.r. Mekinje
MOTOKROS
Motokros je šport, kjer se motokrosist pelje s kros motorjem po posebni progi, narejeni za te motorje.
Proge so hribovite in narejene za skoke. Proge so izdelane iz peska, blata in iz zemlje. Za kros motor ne rabiš
izpita in se ne smeš peljati po cesti, ampak po progi. Za motokros potrebujemo opremo: oklep za zaščito
trupa, rokavice, čelado za zaščito glave, športni puli, očala, hlače in škornje. Za motokros moraš biti dovolj
močan in pozoren. Motor si izbereš glede na starost, velikost in koliko je motor močan. Motokros je
sestavljen iz: motorja, okvir, vzmetenje, pnevmatike, zavore, izpuh, krmilo. Z motokrosom sem se spoznal
pri 11 letih. Za motokros me je navdušil ati. Ko se še nisem rodil, je ati že imel kros motor, s katerim se je
vozil po progah. Ko sem bil star 8 let, mi je ati kupil štiri kolesnik. A enkrat sem se skoraj poškodoval in ati
ga je nato prodal, saj je bil premočen zame. Od takrat naprej sem si vedno želel motokros motor, a ati mi
ga ni dovolil do 11 leta. Nato me je presenetil s kros motorjem. Zelo sem bil srečen. Prvič sem se peljal pri
prijatelju. Zelo zabavno se je bilo peljati in zame je bila to dobra, nepozabna izkušnja. Letos pa sem za
dvanajsti rojstni dan dobil nov motokros motor, prejšnjega pa sem dal bratu. Ta motor je večji, močnejši,
bolj nestabilen in vožnja z njim je hitrejša.
Zdaj ko imam svoj velik motokros motor se vsak dan nekaj novega naučim.
Domen Muhič, 5.r Mekinje

21

Kako smo bili ustvarjalni v NEVLJAH?
1. b razred
NAREDILI SMO
KRONE IN
POSTALI PRAVI
KRALJI
(PRAVLJICA:
ŽABLJI KRALJ)

RADI IMAMO
MATEMATIKO.
UČIMO SE ŠTEVILA
DO 10. ZDAJ ŽE
RAČUNAMO DO 20.

BOLI ME
ZAPESTJE.

PAZI NA
MOJO
GLAVO!

PRIPRAVLJENI NA
OPERACIJO. GOSPA
MOJCA POLJANŠEK NAM
JE PREDSTAVILA POKLIC
MEDICINSKE SESTRE.

AUUU!
BOLI!!!
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LOVIMO PRVE
SONČNE ŽARKE

KITKE,
BARVE,
MODERNE
FRIZURE…
GOSPA MOJCA
US JE
PREDSTAVILA
FRIZERSKI
POKLIC.
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LEPIMO, RIŠEMO,
SLIKAMO,
STRIŽEMO…

24

Kako smo bili ustvarjalni na VRANJI PEČI?
MOJ NAJLJUBŠI PREDMET je likovna umetnost. Všeč mi je, ker rišemo, slikamo, oblikujemo
iz gline in žice. Rada rišem živali, naravo in cvetlice. Moje umetnine so bile na razstavi v
Budnarjevi hiši.
Lana Pogačar, 2. r
V šoli smo imeli ŠPORTNI DAN. Šli smo na pohod. Zjutraj smo se zbrali v šoli. Vzeli smo
malico in šli na pot. Hodili smo skozi gozd. Na travniku so se pasle krave in ovce. Na cilju smo
pojedli malico in sladoled. Po odmoru smo šli domov. Od hoje so me bolel noge.
Simon Narat, 4. r
PODRUŽNIČNA ŠOLA VRANJA PEČ ima en oddelek. V tem oddelku imamo prvi, drugi, tretji
in četrti razred. V prvem razredu je pet učencev, vsi so dečki. V drugem razredu sta dva
učenca, deček in deklica. Tretji razred sestavlja en učenec. V četrtem pa sta dva dečka.
Imamo učiteljico Majo, ki je zelo prijazna. Na šoli imamo pritličje in dva nadstropja. V pritličju
imamo učilnico, kjer se vsak dan skupaj učimo, garderobo in stranišča. V prvem nadstropju
imamo še eno učilnico, v kateri poteka pouk angleščine. V drugem nadstropju pa je kuhinja,
knjižnica in zbornica. Na šoli je deset učencev. Imamo se zelo lepo, še posebej med športno
vzgojo. Na prostem s kredo narišemo polja in se igramo razne igre z žogo. To je tudi moj
najljubši predmet.
Nejc Okorn, 4. r
Na naši šoli poteka DRAMSKI KROŽEK. Učimo se različna besedila. Najprej izberemo igro.
Potem se besedilo naučimo na pamet. Naš nastop predstavimo na našem odru, ki ga imamo
kar v učilnici. Gledalci so starši in krajani, Po igri pripravimo pogostitev. Všeč mi je, ko
nastopamo, ker so igre zabavne. Ko vadimo, se zelo zabavamo in smejemo. Igral sem
različne vloge: policist, lovec na duhove, medicinska sestra in princ.
Maks Rems, 3. r
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Kako smo bili ustvarjalni v KAMNIKU?
1. a razred

Če bi sonce ugasnilo, bi svetlobo videli še osem minut, potem pa bi se nam dobesedno stemnilo pred
očmi. Nastala bi tema, a ne popolna, saj bi še vedno videli zvezde na nebu. Ohladili bi se oceani in morja, ki
bi s časom zaledenela, kar bi Zemljo spremenilo v ledeni svet. Vse to in še mnogo več so v sklopu
naravoslovnega dneva o soncu izvedeli in izbrskali prvošolci. Njihovi odgovori pred tem, so bili zanimivi in
iskrivi:
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1. b razred

KAJ BI SE ZGODILO, ČE BI SONCE UGASNILO?

VES ČAS BI SVETILA LUNA.
BILA BI NOČ.
VES ČAS BI BILE ZVEZDE.
BILO BI MRZLO.
SEDELI BI OB RADIATORJU.
VES ČAS BI DEŽEVALO.
OBLEČENI BI BILI V PALERINE.
BIL BI SONČNI MRK.
NE BI SE SONČILI.
ZUNAJ SE NE BI KOPALI.
NE BI SE MOGLI KOPATI….
…..ZATO KLIČEMO SONCE NAZAJ Z IGRO IN PLESOM!
30
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2. a razred

GOVORNI NASTOPI V 2. A

32
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BRALNE STRATEGIJE – IZDELKI 2. a
Letos smo se v okviru pouka in knjižnično informacijskega znanja naučili več bralnih strategij. Tole so naši
izdelki dveh strategij, in sicer RIBJA KOST ter POJMOVNA MREŽA V OBLIKI DLANI
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2. b razred
Razredna pesem
Jakob je bolj miren fant,
ki rad naravo ima,
na šolskem vrtu
se počuti kot doma.
Rubi je plesalka prava,
saj to ji dobro gre od nog,
ko pleše, poje in se vrti,
pozabi na vse skrbi.
Zejnie je športnica ta prava,
ko žogo v roke ona dobi,
takrat v igri med dvema ognjema,
vse otroke izloči.
Patrik naš je mali sonček,
se zjutraj v razred prismeji,
ko pa pouka konec je,
se še bolj razveseli.
Filip M. je prava glavca,
on vse zna in vse ve,
in tudi če ni poklican,
rad odgovore pove.
Dino je nemiren fant,
ki rad se s kockami igra,
včasih tudi kakšno ušpiči,
vendar mu je žal pri priči.
Matej P. je pravi zabavljač,
sošolce heca in bodri,
najraje pa jim smešnice
in vice govori.
Ronja rada bere in govori,
se s sošolkami in sošolci
o knjigah pogovarja
in v daljne dežele odleti.
Ela je prava klepetulja,
ki vse opazi in uredi,
če pa zraven je še Nika
jima pa res para ni.
Kristina je mila deklica,
ki na violončelo rada igra,
rada pa tudi riše
in kaj lepega napiše.
Matej T. nekoč športnik bo postal,
saj nogomet mu je prva stvar,
pridno trenira in se bori,
da čim boljšo uvrstitev dobi.
Luka V. tudi računa rad,
je hiter, spreten, da je kaj,
ko pravilen rezultat dobi,
je srečen kar za tri.
Markus je zgovoren fant,
ki rad stvari ti razloži
in to tako,
da ga razumeš edino ti.

Kiara se rada s sošolkami igra,
takrat ustvarja, riše, poje
in upošteva nasvete tvoje.
Brina lepo piše in še lepše riše,
ustvarja, striže in packa,
največja strast pa so ji konji,
ko v sedlu z njimi oddivja.
Mark živahen fant je,
je včasih miren, včasih ne,
odvisno kakšna luna na nebu je.
Luka L. je fuzbaler,
ki žogo rad ima,
tudi frizura je v stilu,
saj se k imidžu poda.
Anisa rada se igra,
bere, piše in kramlja,
se s sošolkami druži
in z dobro voljo jih okuži.
Nika je bistra deklica,
ki vse opazi in uredi,
čeprav včasih zato,
tudi potrebe ni.
Julija je med poukom mirna,
vse to pa se spremeni,
ko na vrsti je odmor
in igra s prijateljicami.
Lan bolj miren je fante,
ki najraje od daleč opazuje vse,
včasih pa na to pozabi
in vso svojo energijo porabi.
Jan je hiter kot raketa,
ki se vedno mu mudi,
ni važno ali je kolona ali vrsta,
on vedno vse prehiti.
Tajda je mirna deklica,
ki se vedno rada igra,
rada pa tudi pripoveduje
in nove načrte snuje.
Filip V. je matematik,
on računa še in še,
takrat je srečen in vesel,
kot če bi na tomboli zadel.
Tilen je razgledan fant,
ni tuja mu narava,
tudi za družbo zanima se
in za vse nove informacije.
To je razred 2. B,
ki skupaj smo že leti dve,
se radi učimo ali pa ne
važno, da luštno skupaj nam je.
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3. a razred
Športni dan Žogarija
Starši so po elektronski pošti dobili sporočilo o športnem dnevu, ki je potekal 6. 6. 2017. S
seboj smo morali prinesti manjši nahrbtnik, puščico in šolske copate. V šolo smo morali
priti ob 8. uri. Pouk pa se je začel ob 8 in 20 minut. Najprej smo morali narediti zastavice, na
katerih je pisalo DAJMO NAŠI NOGOMETAŠI ali pa DAJMO NAŠI, pa še kaj so učenci 3. a
razreda napisali. Potem smo odšli v športno dvorano. Anja in Svit, ki sta tekmovala in
predstavljala našo šolo (3.a razred), sta šla na športno igrišče, ostali pa smo odšli na
tribuno.
Žogarija se je lahko začela. Tam so bile različne igre, nogomet, poligon in igre z žogo.
Žogarija je trajala 2 šolski uri, potem pa je bila malica. Anja in Svit na malico nista mogla
priti, saj sta med malico tekmovala. Za malico je bila sirovka in sadni jogurt. Ko sem
37

pojedla malico, sem v telovadnico Anji in Svitu odnesla malico in učitelj Brane mi je
povedal, da bomo zdaj nastopali mi s plesom Srečo ujemi. Tekla sem nazaj do učiteljice v
razred in ji to povedala. Učiteljica je takoj rekla, da naj se postavimo v kolono. Hitro smo to
naredili in tekli v telovadnico. V telovadnici je bilo še pol plesa iz druge šole, potem pa smo
bili na vrsti že mi. Srečno in veselo smo zaplesali, nato pa smo odšli na drugi del
telovadnice, kjer so bile stojnice, lego kocke, karte in kartončki. Otroci iz vrtca so se vozili s
poganjalci. Potem smo šli lahko na stojnice in poizkušali razno hrano, kot je med, sladke
jedi, riževo mleko in še kaj. Potem smo z učiteljico odšli na šolsko dvorišče in se tam igrali.
Ko je minilo 25 minut, je začel padati dež. Šli smo v učilnico in se tam še malo poigrali.
Kmalu je prišel učitelj Andrej. Čez par minut je učitelj rekel, da si moramo umiti roke in iti
na kosilo. S tem je bil današnji športni dan zaključen.
Nežka Kališnik, 3. a
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Spoznavanje Evropske unije in iskanje po virih
V sredo, 7. 6. 2017, smo imeli dve uri slovenščine. Obiskala nas je knjižničarka Tadeja.
Pogovarjali smo se o državah evropske unije. Spoznali smo različne države kot so
Madžarska, Češka, Malta …
Razdelili smo se v skupine po tri ali štiri. Vsaka skupina je dobila knjigo in dva risalna lista, ki
sta bila zlepljena skupaj. Na sredino lista je vsaka skupina nalepila zemljevid in nad
zemljevid napisala ime države. Iz sredine smo potegnili šest črt. V knjigi smo iskali podatke
in jih zapisali na plakat. Ko smo plakat naredili, smo ga pripeli na tablo. Vsaka skupina je
nato povedala dva tri stavke o »svoji« državi. Naša skupina je predstavila državo
Madžarsko. Plakati so bili zelo zanimivi.
Anja Božičnik, 3. a
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3. b razred

TO SMO MI
VSI TRETJEŠOLCI SMO,
A SE RAZLIKUJEMO.
EDEN DOBRO RIŠE,
DRUGI DOBRO POJE,
VSAKDO NEKAJ ZNA,
VAŽNO, DA PRIJATELJA IMA.
PRIJATELJI SE SKUPAJ IGRAMO
IN SE DOBRO IMAMO.
PRIJATELJ TI STOJI OB STRANI
IN PRED TEŽAVAMI TE BRANI.
RAD POSODI TI STVARI
IN ČE SI ŽALOSTEN, TE RAZVEDRI.
V RAZREDU TRUDIMO SE VSI,
DA PRIJAZNI BI BILI,
DA BI SE DOBRO RAZUMELI
TER V MIRNEM, PRIJAZNEM SVETU ŽIVELI.
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Jure

Nina

Klavdio

Bor
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Lucija

Mark
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Enja

Nina
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Turistični vodniki so se izkazali
Predmet Turistična vzgoja želi promovirati aktivnosti turizma v naši občini saj je to prav gotovo odlična
priložnost za prihodnost kraja. Naravne danosti nudijo izredne pogoje, kulturne in zgodovinske
znamenitosti so bogate, skupaj pa je treba napisati zgodbo, ki bo zanimiva za domače in tuje obiskovalce
Kamnika.
Učenke in učenci so se pri izbirnem predmetu Turistična vzgoja v šolskem letu 2016/17 zelo izkazali saj so se
preizkusili v zelo zahtevnem poklicu turističnega vodnika. Najprej so se lotili vodenja po Šutni, ki so ga
predstavili tudi širši publiki v sklopu Veronikinega festivala. Bili so odlični in idejo je cenil tudi časopis
Dnevnik, ki je veliko reportažo o vodenju objavil v svoji sobotni izdaji.
Kasneje so turistični vodniki poskrbeli tudi za svoje sovrstnike in odvodili ekskurzijo za osmošolce v Idrijo in
Posočje.
Turizem je prihodnost Slovenije zato so prijaznost, odprtost in strokovna podkovanost ključni cilji za uspeh.
Mi smo zakorakali po pravi poti.
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V nadaljevanju vam predstavljamo izdelke naših učencev, s katerimi so sodelovali na različnih natečajih.

SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI
Od 7. do 23. 9. 2016 je na šoli potekal literarni in likovni natečaj na temo Svet, v katerem želim živeti.
Učence smo spodbudili k likovnem ustvarjanju, pisanju pesmi, zgodb, zapisu razmišljanj na izbrano temo.
Lahko so se izrazili skozi risbo, sliko, s pisanjem v slovenskem ali tujem jeziku. Natečaj je bil namenjen
učencem in učenkam od 1. do 9. razreda.
Prejeli smo 10 literarnih izdelkov in 64 likovnih izdelkov.
Komisijo, ki je presojala o tem, kateri izdelki so vsebinsko bogati in izstopajo s svojo likovno ali literarno
ustreznostjo in likovno podobo, so sestavljali učenci in učenke ter strokovni delavki šole.
Na literarnem področju je komisijo s svojo iskrenostjo, močno sporočilnostjo in lepo strukturo povedi
najbolj navdušila Gaja Kukovec iz 2. a. Drugo mesto pripada Niki Ošap in Eli Poljanšek, 2. b. Tretje mesto
je zasedel Filip Maležič, 2. b.
Med številnimi likovnimi izdelki je bilo zahtevno izbrati najboljše. Izdelki so bili razvrščeni v tri kategorije.
Po mnenju komisije so najboljša likovna dela učenk Ane Omovšek, 3. b, Alje Bezjak, 6. b in Katarine Krzyk,
7. c.
Učenkam in učencu za uspeh iskreno čestitamo.
Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi vsem ostalim učenkam in učencem, ki ste prispevali veliko tako
oblikovno kot tudi vsebinsko čudovitih izdelkov.
Najlepše se zahvaljujemo tudi mentoricam Špeli Kosmatin iz POŠ Mekinje, Meti Kregar, Barbari Spruk
Golob in Anamariji Erčulj in vsem ostalim sodelavcem in staršem, ki ste otroke spodbujali k ustvarjanju.
Zahvala gre tudi članom komisij. Likovno komisijo so sestavljali Matic Nose, 9. a, Maj Drolc, 9. a, Jakob
Podbevšek, 9. a, Ana Bezjak, 9. b, Maša Erminio, 9. b in svetovalna delavka Tina Plahutnik. V literarni
komisiji so sodelovali: Sara Lesjak, 8. c, Nina Ogrin, 9. c, Dunja Korica, 9. c, Manca Vehovec, 9. c, Ajda
Kličić, 9. c, Eva Seretin, 9. c in knjižničarka ter učiteljica slovenščine Irena Milivojevič Kotnik.
Izdelke si lahko ogledate na steni pri zbornici matične šole in na panoju pred zbornico.
Naj zaključimo z besedami Nike in Ele: »Radi bi živeli v svetu brez prepira, kjer bi vsi lepo živeli in se dobro
razumeli.«

Tina Plahutnik
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RASTEM S KNJIGO 2016
Projekt Javne agencije za knjigo
(povezava Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in MIZŠ)
Vsako leto učenci 7. razreda obiščejo najbližjo splošno knjižnico. Ta jim pripravi predstavitev dejavnosti in
podari knjigo. Letos je izbrana knjiga pisatelja Vinka Möderndorferja Kit na plaži založbe Mladinska
knjiga.

KIT NA PLAŽI, naslovnica knjige

VINKO MÖDERNDORFER, pisatelj

Obisk splošne knjižnice v projektu Rastem s knjigo
Z učenci treh oddelkov 7. razreda smo 12. in 3 december 2016 obiskali splošno knjižnico Franceta Balantiča
v Kamniku, kjer so nam knjižničarke predstavile projekt, pokazale film iz knjige Kit na plaži in pripravile
delavnico iskanja gradiva po COBISS-u na temo odkrivanja mamuta v Kamniku.

Delavnica Mamut

Iskanje informacij po gradivu

Delavnica Cobiss

Delavnica Cobiss
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Natečaj
Ves mesec oktober je na šoli potekal natečaj z naslovom Sanje kralja Matjaža. Natečaj je bil literarni in
likovni. Učenci so razmišljali o sanjah kralja Matjaža, o njegovi bradi in mislih, ki nam jih želi kralj Matjaž
sporočiti. Izdelke so oddali v knjižnici do jesenskih počitnic. Izbrali smo tri najboljše iz vsake kategorije in
jim na Albrehtov rojstni dan, 17. novembra 2016, na krajši kulturni prireditvi podelili pohvale in nagrade.

STEN VILAR
ZBDS

Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016
»Naučite se razvozlati svoj svet«
V okviru praznovanja Mednarodnega meseca šolskih knjižnic smo na šoli v
sodelovanju s Studiem Anima in Stenom Vilarjem ter pevko Ditko razpisali
natečaj z naslovom

SANJE KRALJA MATJAŽA.
Za zaključek natečaja smo pripravili kratek kulturni dogodek z razglasitvijo najboljših izdelkov ter
podelitvijo nagrad in pohval, ki se je zgodil v četrtek, 17. novembra 2016, na rojstni dan Frana Albrehta, v
večnamenskem prostoru matične šole.
Na dogodku so bili prisotni ravnatelj šole Rafko Lah, soorganizator natečaja Sten Vilar, učenci in učiteljice
2., 3. in 4. razreda ter učenci predmetne stopnje, ki so sodelovali na natečaju. Program so z nastopom
popestrili učenci otroškega pevskega zbora šole in šolska inštrumentalna glasbena skupina pod vodstvom
Marka Bračiča.
Učence je najprej nagovoril ravnatelj šole Rafko Lah, ki je povedal, da smo se zbrali zaradi več razlogov. Prvi
razlog je rojstni dan Frana Albrehta, drugi pa literarni in likovni natečaj. Učencem je čestital za sodelovanje
na natečaju ter jih spodbudil k nadaljnjemu ustvarjanju. Za njim smo k besedi povabili še gosta in
soorganizatorja natečaja Stena Vilarja, ki se je zahvalil za to, da smo napovedani projekt iz lanske zaključne
prireditve za bralno značko res uresničili. Povedal je, da so vsi izdelki zelo dragoceni in učencem tudi razkril,
da v povezavi s Kraljem Matjažem pripravlja nov projekt, v katerem bodo uporabljeni tudi izdelki natečaja.
Ob koncu smo učencem podelili nagrade in pohvale. Nagrade sta prispevala Studio Anima in Sten Vilar, ki
je podaril 3 avtorska dela, ter pevka Ditka, ki je podarila 3 najnovejše zgoščenke z naslovom Ne spreminjaj
me na besedila Ferija Lainščka.
Ob tej priložnosti se še enkrat iskreno zahvaljujemo za podarjene nagrade.
Učencem, ki so sodelovali na natečaju se zahvaljujemo za sodelovanje, učencem ki so prejeli nagrade še
enkrat čestitamo, vsem pa želimo še veliko ustvarjalnega navdiha.
Tadeja Česen Šink, koordinatorica Projekta Mesec šolskih knjižnic
Organizatorji: OŠ Frana Albrehta Kamnik, zanjo Rafko Lah, Studio Anima - Sten Vilar in pevka Ditka
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Predstavljamo samo nekaj izsekov iz literarnih del natečaja.
LORA: Oj, ne, joj. Moja brada je polna prahu, mušic in bolh, pa še zapletla se mi je okrog mize. Le kje so
moji stražarji!? Straža! Straža v boj! Takoj.
REBEKA o sanjah kralja Matjaža piše: Vedno sem se trudil biti dober človek. Želel sem si, da bi me vsi
poznali po moji dobroti. Delal sem dobre stvari, rad pomagal, skušal biti nesebičen in pravičen, a so me
zatrli. Nadme in moje može so poslali vojsko. Zdaj ležim v gori pod Peco in sanjam o svetu, v kakršnega se
želim vrniti, ko se ponovno prebudim…
ZOJA pravi: Kralj Matjaž čaka na priložnost, da se bo zbudil in povezal slovenske gradove med seboj. To
bo takrat, ko bomo Slovenci začeli živeti brez prepirov. To se bo zgodilo takrat, ko ne bo več nasilja. Spet
bodo zlati časi, ne samo na Koroškem, ampak po vsej Sloveniji.
NINA pa Matjaževe sanje opisuje takole: Stavbe so bile napolnjene z ljudmi, ki so izgledali neresnični
zaradi sija, ki jih je obdajal. Vsak človek je bil neznansko lep, tudi če ni imel lepih obraznih potez. Vsi ljudje
so imeli nasmeh na obrazu in to je njihovemu videzu dajalo lepoto. Svet je bil čist in urejen, obenem pa
umazan in zmeden. Bila je čista sredina, ki ga je naredila popolnega. Vsi ljudje so bili enakovredni in
čudovito je bilo videti vse rase pomešane in spoprijateljene…
TIMOTEJ pa sanje razlaga takole: Sanje kralja Matjaža so bile prav magija. Ta magija je v njegovi bradi.
Človeka naredijo boljšega. V Afriki je napeljal reko čez vsako vas, da je bila voda. Začela je rasti hrana,
vsem je zgradil bivališča. Ko bodo vse države urejene, ko bo svet brez skrbi in ljudje veseli in zdravi, bo
brada kralja Matjaža nehala rasti. Vstal bo in se nam pridružil.
Pohvale in nagrade: Pripravili smo 6 pohval in nagrad, in sicer za 3 najboljša literarna in 3 najboljša likovna
dela. Dodali pa smo štiri pohvale za sodelovanje. Pohvale in nagrade prejmejo naslednji učenci:
V likovnem delu natečaja nagrado in pohvalo prejmejo:
Nace Kremžar 2. a
David Zalaznik Debelak, 1. r Tunjice
Zala Zver, 3. r Mekinje
Pohvalo pa prejmeta Klavdio Homar 3. b in Elija Baloh 3. b
V literarnem delu natečaja nagrado in pohvalo prejmejo:
Nina Ogrin, 9.c
Karolina Zbičajnik, 6. c
Rebeka Čibej, 9. c
Pohvalo pa prejmeta Gaja Vdovč 6. c in Timotej Posl, 5. r Mekinje

Fotografije s podelitve
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Na šoli smo razpisali tudi natečaj z naslovom Ujet v Zgodbi. Natečaj je bil literarno-likovnofotografski. Prejeli smo veliko izdelkov naših učencev, s katerimi so le-ti ponovno dokazali, da otroška
domišljija in ustvarjalnost ne poznata meja.
Rezultati natečaja:
LITERARNI DEL:
Kategorija 1.–3. r.
1. mesto: Nina Krt, 3. b
2. mesto: Brina Sakelšek, 3. a
3. mesto: Adrian Kočan, 3. a
Kategorija 4.–9. r.
1. mesto: Miha Okorn, 6. b
2. mesto: Sara Podbelšek Miklavčič, 6. c
3. mesto: Iva Tomašić, 4. a
FOTOGRAFSKI DEL:
Zmaga: Pika Vrhovnik, 9. a
LIKOVNI DEL:
1. mesto: Sara Pestotnik, 5. b
2. mesto: Tim Rajterič, 2. r. TU
Vsem uvrščenim in sodelujočim iskreno čestitamo.

ZMAGOVALNA PESEM NA ŠOLSKEM NATEČAJU "UJET V
ZGODBI"
Ko stopil v knjižnico sem prazno,
staro, temno, zapuščeno,
mi pogled padel je na knjigo zaprašeno,
ki kljub starosti izgledala je krasno.
Po stopim tja do nje,
v zraku čutim čarovnijo,
saj knjiga sama se v naročje moje dvigne
in mi nudi gledat staro poezijo.
Tam stric s prstom mi pomigne,
ko bukvo odprem na strani stosedemintrideseti
in moje mi telo v knjigo švigne
gledat, kaj se godilo je takrat na sveti.
Ko ves zamaknjen gledam čudo sveta,
ki se v knjigi ves čas je kazalo bralcam,
se mi razodene lepota tamkajšnjega soneta,
zato se posvetim tistim čudnim stvarcam.
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In vidim to, kar bi v knjigi s črkami pisalo,
pred svojimi očmi kot v gledališču,
a le da sam sem tudi del predstave
in gledam tam postavo čudne glave.
Se spomnim, kaj nam učitelj je govoril,
ugotovim, da to je zgolj Kupido,
ki se od strahu pred mano hitro skrije.
Tedaj ugotovim, da v roke padle so Prešernove mi poezije.
Se spoznam zdaj z njegovimi junaki:
Povodnim možem, Lejlo in boginjo Živo,
tam je Valjhun s svojimi vojaki
ter »zarja, ki zlati z rumenmi žarki glavo sivo.«
Pa vprašam ga – Andreja Smoleta,
kako spet v naš čas se pride,
on odgovori mi, da ta knjiga je zakleta
ter da se vrnem lahko le dokler Sonce ne zaide.
Brž pohitim tja do obzorja
ter ugledam Sonca zadnji krajec,
mi pljuča polni žalost in pa sol morja,
a brž zaznam rahel vrtljajec.
Se telo zasuka mi v tej sili
In oči zaprem, da nič več ne vidim,
začutim še, da roka mi po zraku krili
in že obležim na tleh ter se smilim.

A veselje zatem napolni dušo mojo,
od pustolovščine se trese roka mi vsa,
se vrnem brž v hišo svojo
in končno spet sem doma.
Miha Okorn, 6. b
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Fotografije Pike Vrhovnik
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Srce pogreša dom
KOVDO je letos že četrtič organiziral natečaj z naslovom Srce pogreša dom. Objavljamo nekaj prispevkov,
ki smo jih poslali na natečaj. Še posebej pa smo ponosni na likovno delo Korla Železnikarja, ki je prejel prvo
nagrado.
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Evropa v šoli
Letos je potekal likovni, literarni, video in fotografski natečaj Evropa v šoli, ki ga je organizirala Zveza
Prijateljev Mladine na temo Svet, v katerem želim živeti. Udeležili so se ga učenci iz vse Slovenije.
Naša učenka Maša Erminio, 9. b, je v kategoriji tretje triade dosegla izjemno prvo mesto v državi. 11. 5.
2017 je potekal zaključek natečaja in podelitev nagrad v Festivalni dvorani v Ljubljani.

Iskrene čestitke!

Zaključna prireditev in podelitev nagrad

Maša Erminio z učiteljico likovne umetnosti Anamarijo Erčulj
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Ustvarjanje novinarjev pri Šolskem novinarstvu
Šolski novinarji so vse leto pisali o dogodkih, ki jih lahko preberete na povezavi:
http://solskikomentarji1617.blogspot.si/. Želimo vam prijetno branje.

Naša šola je v tem šolskem letu obnovila naziv Kulturna šola.
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik

 Naslov Kulturna šola podeljuje JSKD- Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti.
 Prvo kandidaturo smo vložili leta 2013 in bili uspešni.
 Prvi naslov je veljal za obdobje 2013-2016.
 Šola je z imenovanjem dobila pravico do uporabe zastave in logotipa. Zastave so
izobešene na vseh lokacijah šole.
 Drugo kandidaturo smo vložili leta 2016.
 Vlogo za naziv smo oddali za področja, na katerih smo aktivni učenci in učitelji:
o vokalna glasba,
o inštrumentalna glasba,
o gledališče,
o lutke,
o folklora,
o ples,
o likovno in fotografsko področje,
o literatura,
o kulturna dediščina.
 Prejeli smo visoko število točk in s tem obnovili naslov, ki velja od 1. 9. 2016 do 31. 8.
2021.
 Šola uporablja logotip, na vse lokacijah pa je izobešena tudi zastava.
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NAJBOLJŠI ŠPORTNIK ŠOLE 2016/17
Tako kot v znanju, se učenci merijo tudi v športnih igrah in spretnostih. V tem šolskem letu so se pomerili
na 46. šolskih tekmovanjih, v več kot 20 - tih različnih športnih panogah. Na tekmah napeto spodbujamo
in navijamo za naše tekmovalce. Našim športnikom pa je zagotovo veliko doživetje doseči dober uspeh za
sebe in za svojo šolo.
V šolskem letu 2016/2017 je naš najuspešnejši športnik v kategoriji fantov, letnik 2002/2003
Jernej Hribar
Udeleženec dveh državnih tekmovanj. Ekipna zmaga v MPP (mali prožni
ponjavi) in tretje mesto na ekipnem krosu. Posamezna zmaga v atletiki, na
Veronikinem teku, tekmoval tudi v smučanju in vsestranskost dokazal tudi z
zmago na šolskem plesnem tekmovanju v kategoriji vseh plesov. Priznanje je
prejel na valeti.

Drugi najuspešnejši športnik naše šole je Igor Džunov
Igor je prav tako državni ekipni zmagovalec v MPP, s šolsko nogometno
ekipo je dosegel četrtfinalno tekmo na državnem tekmovanju. Tekel na
državnem ekipnem krosu, na atletskem tekmovanju in prav tako
zmagovalec šolskega plesnega tekmovanja v angleškem valčku. Priznanje je
prejel na valeti.

Tretje mesto športnika šole si delijo kar trije učenci. Kevin Vrević, Jan Maradin in Klemen Kranjec.
Kevin je odličen nogometaša, ki je prav tako član šolske ekipe z udeležbo na državnem tekmovanju, tekel
je na državnem ekipnem krosu in na atletskem tekmovanju. Priznanje je prejel na valeti.
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Jan Maradin je dober tekač z odličnimi rezultati na atletskem tekmovanju, krosu, predvsem pa v
akvatlonu, kjer se je po področni zmagi udeležil državnega tekmovanja.
Klemen Kranjec je vsestranski športnik, ki je poleg državne udeležbe v nogometu uspešno igral še,
odbojko, namizni tenis in se udeležil šolske atletike in krosa.

V kategoriji najboljša športnica OŠ Frana Albrehta, letnik 2002/2003, je prvo
mesto dosegla
Maja Helena Končar. Je dobra tekačica in odlična plavalka. Zmagala na
področnem tekmovanju v plavanju in akvatlonu, zmagala na krosu, odlična v
atletiki in se dobro odrezala na državnem tekmovanja v akvatlonu in ekipnem
krosu.

Drugo mesto je dosegla Jona Poljanšek.
Jona je dobra tekačica, saj je stala na zmagovalnih stopničkah na državnem
ekipnem krosu, na občinskem krosu, na občinskem in področnem tekmovanju v
atletiki, na Veronikinem teku. Igrala pa tudi košarko kot članica šolske ekipe.
Priznanje je prejela na valeti.

Tretje mesto si delita Tea Repnik in Anja
Marolt
Obe sta zastopali šolo v košarkarski ekipi.
Tea je zmagovala na občinskih in področnih
tekmovanjih v kegljanju ter na državnem
tekmovanju zasedla 4. mesto.
Anja je odlična tekačica. Dobre rezultate je
dosegla na državnem tekmovanju v gorskem
teku in v akvatlonu, tekmovala pa tudi na
atletskem tekmovanju in na Ljubljanskem
teku. Priznanje sta prejeli na valeti.
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V kategoriji fantov, letnik 2004/2005 (torej, 6. in 7. razred) je naš
najuspešnejši športnik
Nik Mujanović. Nik trenira odbojko in zmaguje na občinskih in področnih
tekmovanjih, je vodilni igralec v igri male in velike odbojke in v odbojki na
mivki. Na državnem tekmovanju v MPP je dosegel ekipno zmago, potem
tekmoval še v namiznem tenisu¸ košarki in nazadnje zmagal na občinskem
in področnem tekmovanju v skoku v višino in se udeležil še državnega
tekmovanja.

Drugo mesto pripada Izaku Poljanšku, ki je prav tako ekipni
področni zmagovalec v mali odbojki. Izak je vrhunski tekač.
Zmagal je na državnem tekmovanju v gorskem teku, prav
tako na Veronikinem teku, na občinskem krosu in atletskem
tekmovanju, tretji na področni atletiki in tekel na državnem
ekipnem krosu.

Tretje mesto je osvojil Žan Rozoničnik. Tudi on je priigral šoli področno
zmago v mali odbojki, tekmoval tudi v namiznem tenisu, atletiki, zablestel
pa kot ekipni zmagovalec v MPP na državnem tekmovanju, kjer je kot
posameznik postal tretji najuspešnejši ponjavar v državi.
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V kategoriji mlajših deklic je zmagovalka Manca Maradin.
Manca je zmagovalka občinskega krosa, področnega tekmovanja v
akvatlonu, druga na atletskem tekmovanju in tekmovala na državnem
tekmovanja v ekipnega krosa in akvatlonu.

Druga je Karolina Zbičajnik. Z odličnimi skoki v daljino je na občinskem
tekmovanju zmagala, v Domžalski regiji pa bila druga. Druga na
občinskem krosu, tretja na Veronikinem teku in odlična 8 na Ljubljanskem
maratonu. Udeležila pa se je tudi državnega tekmovanja v ekipnem krosu.

Tretje mesto pripada Naji Lipičnik. Ima odlične uvrstitve v šolski odbojki, tako
v ekipi starejših učenk kot v mali odbojki in v odbojki na mivki. Zmagala pa je
tudi v atletskem tekmovanju v metu vortexa.

O vseh športnih dosežkih smo objavljali krajše zapise na šolski spletni strani
pod zavihkom Šport. Uživajte v branju na tej povezavi. http://www.osfa.si/index.php/port-mainmenu-69/portni-doseki-mainmenu-117.
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Športna tekmovanja
DATUM
24. 9. 2016
8. 10. 2016
29. 10. 2016
25. 11. 2016
25. 11. 2016
9. 12. 2016
12. 12. 2016
13. 12. 2016
14. 12. 2016
16. 12. 2016
13. 1. 2017
25. 1. 2017
26. 1. 2017
2. 2. 2017
7. 2. 2017
16. 2. 2017
17. 2. 2017
23. 2. 2017
7. 3. 2017
9. 3. 2017
9. 3. 2017
13. 3. 2017
18. 3. 2017
23. 3. 2017
24. 3. 2017
29. 3. 2017
29. 3. 2017
6. 4. 2017
11. 4. 2017
14. 4. 2017
20. 4. 2017
24. 4. 2017
25. 4. 2017
14. 5. 2017
16. 5. 2017
24. 5. 2017
29. 5. 2017

TEKMOVANJE
Državno prvenstvo v gorskem teku
Veronikin tek
Ljubljanski maraton
Občinsko tekmovanje v košarki - starejša dekleta
Občinsko tekmovanje v košarki - starejši dečki
Področno tekmovanje v šahu
Občinsko tekmovanje v odbojki - starejša dekleta
Občinsko tekmovanje v odbojki - starejši dečki
Občinsko tekmovanje v malem nogometu – starejši dečki
Občinsko tekmovanje v malem nogometu – starejši dečki
Področno tekmovanje v malem nogometu – starejši dečki
Področno tekmovanje v smučanju
Področno tekmovanje v malem nogometu – starejši dečki
Občinsko tekmovanje v namiznem tenisu
Področno tekmovanje v malem nogometu - deklice
Četrtfinalno državno tekmovanje v malem nogometu starejši dečki
Občinsko prvenstvo v košarki - mlajši dečki
Področno ekipno tekmovanje v šahu
Področno tekmovanje v plavanju
Področno tekmovanje v malem nogometu - deklice
Polfinale DP, Skoki iz MPP
Področno tekmovanje v namiznem tenisu
Lokostrelsko dvoransko državno tekmovanje
Občinsko tekmovanje v kegljanju
Finale DP v skokih z MPP
Področno tekmovanje v kegljanju
Področno prvenstvo v športnem plezanju
Občinsko tekmovanje v mali odbojki – mlajši dečki
Občinsko tekmovanje v mali odbojki – mlajše deklice
Državno tekmovanje v kegljanju
Državno tekmovanje v ekipnem krosu
Občinski kros
Področno tekmovanje v mali odbojki - mlajši dečki
Regijsko tekmovanje v lokostrelstvu
Občinsko tekmovanje atletika
Občinsko tekmovanje v malem nogometu - mlajši dečki
Področno tekmovanje v atletiki
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31. 5. 2017
2. 6. 2017
6. 6. 2017
7. 6. 2017
9. 6. 2017
20. 6. 2017

Občinsko tekmovanje v malem nogometu - mlajši dečki
Področno tekmovanje v akvatlonu
Državno tekmovanje v akvatlonu
Državno tekmovanje v atletiki
Občinsko tekmovanje v odbojki na mivki
Področno tekmovanje v odbojki na mivki
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Učenci, ki so obiskovali 9. razred na OŠ Frana Albrehta Kamnik v šolskem
letu 2016/17
9. a
9. b
9. c
AHMETAJ VLORA
DROLC MAJ
GREGORIČ JONA
JUNTEZ ANJA
KLEMEN ŠPELA
KOGEJ KLARA
KOKALJ BARBARA
KONJEVIĆ DAŠA
KOTNIK KARIN
LOČNIŠKAR IZAK
LOŠIĆ ALEKSANDAR
MAROLT ANJA
MUŠIČ LAP IVANA
NOSE MATIC
PANČUR KAJA
PIRC ERIN
PODBEVŠEK JAKOB
RAUTER TIMOTEJ
SLANA ANJA
ŠMIDOVNIK MANCA
VRHOVNIK LUCIJA
VRHOVNIK PIKA
ZAJC GAŠPER

BIZJAK ANA
ERMINIO MAŠA
FLIS NEJC
GOLOB DAVID
GOLOB TINKARA
GREGORINČIČ JAN
HOMOVEC DAVID
HRIBAR JERNEJ
HUMAR DOMEN
KEMPERL MARTINA
KOVIČ JAKOPIČ LUCIJA
MLAKAR MOJCA
MRAK ANJA
NOGRAŠEK LUCIJA
PAVLOVIĆ ROBERT
PISEK IZABELA SONJA
POTOČNIK NIK
RESNIK ALJAŽ
ROS NIKA
SPRUK ŠPELA
STELE ZALA
SUŠNIK BLAŽ
ŠMIDOVNIK NINA
ŠTIH NATALIJA
ZORE LUCIJA

AGOVIĆ ELDINA
BALANTIČ LAN
BREGOVIČ PETEK EVA
ČIBEJ REBEKA
DŽUNOV IGOR
ERDELIĆ JAN VALENTIN
ERMAN BRIGITA
GRINTAL POLŠE JERNEJA
HORVAT MATIC
KIRN KRISTI
KLIČIČ AJDA
KORICA DUNJA
KOTNIK LEON
MARKOVIČ VID
MURADBAŠIĆ ARIJANA
OBREZA PETER
OGRIN NINA
PETEK PATRIK
POLJANŠEK JONA
REPNIK TEA
SERETIN EVA
TAŠIĆ AMILA
VEHOVEC MANCA
VIDERGAR ANDREJ
VREVIĆ KEVIN
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