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VIZIJA
Osnovne šole

FRANA ALBREHTA KAMNIK 

Na naši šoli bomo spoštljivi,
pošteni in iskreni drug do drugega. 
Cenili in razvijali bomo delavnost, 

strokovnost in odgovornost. 
Z dobro komunikacijo med šolo,

domom in krajem
bomo neprestano gradili  
kulturo dobre skupnosti. 
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SPOŠTOVANI STARŠI, UČENKE IN UČENCI, KOLEGICE IN KOLEGI. 

Veseli smo, da vam v prvem letniku almanaha lahko predstavimo nekaj vsebin, ki so 
zaznamovale šolsko leto 2005/06, naše učenke in učence pri ustvarjalnih dejavnostih in 
naše druge najvidnejše dosežke. Avtorji prispevkov so učenci, starši in strokovni delavci 
šole. Želimo si, da boste seznanjeni z našim delom, z dejavnostmi, ki jih opravljamo. 
Načrtujemo, da bo šolski almanah redna oblika vezi med šolo, domom in krajem, še 
posebej, če bo odziv bralcev pozitiven.  
Ob koncu šolskega leta se najprej zahvaljujem vsem delavcem šole za dobro sodelovanje, 
veliko prizadevnost pri šolskem in obšolskem delu, vsem staršem za sodelovanje z 
učitelji, učencem za dosežene uspehe. Želim vam mirne in vesele počitnice. 

RAZVOJNE USMERITVE ŠOLE 
Temelj razvojnemu načrtu je vizija šole. Pri sooblikovanju zapisa vizije so sodelovali 
učenci, starši in strokovni delavci šole. Tudi analiza ankete »strateško načrtovanje« je 
povezana z razvojnimi načrti v prihodnjem obdobju. Trudili se bomo za dobro 
sodelovanje in komunikacijo s starši in širšo skupnostjo, ki je kakorkoli povezana z 
življenjem in delom šole. Želimo urediti zunanje površine pri vseh šolskih stavbah, še 
posebej ob podružničnih šolah in tudi matični šoli. Na ta način želimo del pouka preseliti 
iz učilnic v naravo. V naslednjem šolskem letu se bomo trudili sestaviti tak urnik, ki ne bo 
imel prostih ur za učence. V naslednjem šolskem letu bomo skupaj z učenci in starši 
oblikovali šolska pravila, preuredili bomo spletne strani, skupaj bomo spoznavali možnosti 
za učinkovitejše pristope k mladostnikom z neželenimi oblikami vedenja, vključevali se 
bomo v mentorstvo in prostovoljno delo. V naslednjih letih nameravamo povečati še več
možnosti za izbor naravoslovnih vsebin, vključevali pa se bomo tudi v mednarodne 
projekte.

NEKAJ VIDNEJŠIH INVESTICIJ, VZDRŽEVANJ IN USMERITEV 
V tem šolskem letu smo uredili dva šolska vrtova: v Mekinjah in pri matični šoli, kjer smo 
postavili ograjo, uredili zemljišče, zasejali trato in posadili drevesa. Sanirali smo dimnik 
v Mekinjah, kupili nove garderobne omarice na matični šoli, namestili zaščitno ograjo v 3. 
nadstropju matične šole, kupili traktorsko kosilnico, prenovili sanitarije na podružničnih 
šolah v Mekinjah in Tunjicah, kjer smo tudi zamenjali streho, zamenjali okna in prenovili 
šolsko avlo. 
Naš pogled je usmerjen k sanaciji in prenovi matične šole. Med drugim potrebujemo in 
pričakujemo varno šolo, ki bo imela ustrezno jedilnico, multimedijsko učilnico, dovolj 
veliko zbornico, prostore za administrativno osebje, prenovljene naravoslovne učilnice in 
druge učilnice na predmetni stopnji, ustrezne atrije za prvošolce, urejene in prenovljene 
zunanje površine… 

    Rafko Lah, ravnatelj
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DELO POSAMEZNIH ORGANOV NA ŠOLI 
SVET ŠOLE 
V šolskem letu 2005/06 smo v svetu šole nadaljevali spomladi začeto delo. Svet se je 
spomladi na novo konstituiral, saj je prejšnjemu potekel mandat. Ker je z novim šolskim 
letom svet imenoval novega ravnatelja šole, smo se precej ukvarjali z organizacijskimi 
spremembami. Drugi del delovanja pa je bilo oblikovanje in spremljanje organizacijskega, 
pedagoškega in vzgojnega delovanja šole, ki je potekalo v sodelovanju z vodstvom šole, 
delavci, učenci in starši ter nenazadnje z lokalno skupnostjo. V preteklem šolskem letu 
se je svet sestal štirikrat. Na vsebinskem področju smo izvedli vse zakonsko predpisane 
naloge: sprejem LDN-ja za leto 2005/06, sprejem finančnega načrta za tekoče leto, 
obravnava in sprejem zaključnega računa in poslovnega poročila za preteklo leto. 
Spremljali smo tudi delovanje Sklada šole, obravnavali pedagoško in vzgojno 
problematiko. Obravnavali smo pravilnike za delo z nadarjenimi, poseben status učencev,
subvencioniranje šolske prehrane in učbenikov, kriterije za zaključni učni uspeh, 
prometno varnost okoli šole, obravnavali in potrdili smo vizijo šole…  
Na področju investicij smo spremljali uresničevanje finančnega načrta in sprejeli 
dopolnila, ki so omogočila nadaljevanje del na zunanjem urejanju centralne šole. 
Obravnavali smo problematiko protipotresne sanacije šole ter probleme, ki se s tem 
pojavljajo (obseg sanacije, časovni okvir, motnje v pedagoškem procesu). 
Svet šole je predvsem skušal biti odprt za spremembe, ki jih narekuje samo delo, za vsa 
»majhna« vprašanja, ki so se pojavljala v zvezi s šolo in skušal utrjevati vezi med vsemi 
dejavniki, ki so vpleteni v šolski proces.  

Janez Bergant 

SVET STARŠEV 
Starši učencev OŠ Frana Albrehta smo se v šolskem letu 2005/06 sestali trikrat. Na 
seji v mesecu septembru smo v naši sredini pozdravili novega ravnatelja g. Rafka Laha. 
Med pomembnimi sklepi septembrske seje je zagotovo imenovanje dveh članov Sveta 
staršev v delovno skupino za oblikovanje vizije šole ter izvolitev še ene članice v Upravni 
odbor. Na seji v mesecu novembru smo gostili občinska moža g. Toneta Smolnikarja in g. 
Antona Kamina, ki sta spregovorila o sanaciji šole. Povedala sta, da sredstev za sanacijo 
trenutno še ni. Med drugim smo se dogovorili, da starši na oddelčnih skupnostih 
predstavimo vrednote in poslanstva, ki jih bomo na naslednji seji predstavili in analizirali. 
Na seji meseca marca smo predstavili zapisano vizijo šole, se pogovorili o delu svetovalne 
službe, o reviji pevskih zborov in pomladnem sejmu ter o ureditvi zunanjega zemljišča
pri matični šoli.  
Pri samem vodenju sej nismo imeli nikoli večjih težav, seje so bile vedno sklepčne in 
konstruktivne.                                         

Ema Hribovšek 

ŠOLSKI SKLAD 
Šolski sklad je izredno aktiven odbor, namenjen pridobivanju sredstev in financiranju 
nadstandardne opreme, zvišanju standarda pouka in podobno. Naša prioriteta so socialno 
šibki učenci, ki bi jim radi omogočili udeležbo na taborih in dnevih dejavnosti. Šolski 
sklad se zelo zavzema za promocijo šolskih prireditev in ostalih inovativnih idej in pobud, 
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kot so sejmi, natečaji in nagrade vzornim učencem. Najbolj pa nas je razveselilo, da je 
bila naša pobuda za skupni pevski zbor učiteljic in staršev sprejeta, saj sklad združuje 
interese učencev, šole in staršev. V lanskem letu smo ogradili okolico centralne šole ter 
uredili zunanje površine podružnice Mekinje. Letos dokončujemo zunanjo ureditev 
centralne šole, kupili pa bomo tudi električni klavir.  

Bianka Rumble 

ŠOLSKI PARLAMENT 
Učenke so se pripravile na letošnjo temo otroškega parlamenta Tabuji-prepovedane 
stvari. Pripravile in izvedele so anketo o izkušnjah s spolnostjo in drogami med učenci 9. 
razredov. V okviru razrednih ur so učenci 8. in 9. razredov v skupinah obravnavali tabu 
teme: smrt, samomor, spolna zloraba, hendikep, droge. Analizo ankete in dela v skupinah 
so dekleta predstavila na občinskem otroškem parlamentu v ZUIM Kamnik.

Tina Plahutnik

SVETOVALNA SLUŽBA 
Delo z učenci
V okviru dneva dejavnosti Jaz in ti so si učenci 9. razredov ogledali film Trinajstletnici 
in v delavnicah skupaj s svetovalno službo in zunanjimi strokovnjaki obravnavali tri 
tematska področja: droge, prijateljstvo in ljubezen, spolnost. 
9. b je v sodelovanju z OZ RK Kamnik izvedel humanitarni projekt zbiranja rabljenih 
knjig, s katerimi so obdarili otroke iz socialno-ekonomsko ogroženih družin. Pripravili so 
prednovoletno obdarovanje z Dedkom Mrazom in zabavnim programom. 
V letošnjem šolskem letu smo začeli dajati poudarek prostovoljnemu delu. Učenci so bili 
prostovoljci v Domu starejših občanov Kamnik in v oddelkih podaljšanega bivanja. 
Gledališki krožek je nastal v sodelovanju svetovalne službe z učiteljico slovenščine. K 
sodelovanju smo pritegnili tudi učence z neželenimi oblikami vedenja. Prikazali so 
predstavo Pet Pepelk in bili deležni mnogih pozitivnih kritik s strani laične in strokovne 
javnosti.

Pet pepelk na gostovanju na Pediatrični kliniki v Ljubljani 
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Sodelovanje s starši 
Pripravili smo roditeljski sestanek za starše učencev, ki so imeli v prvem ocenjevalnem 
obdobju negativno oceno ali šibko znanje pri posameznem predmetu. Informirali smo jih 
o možnih oblikah pomoči in osvetlili vlogo staršev pri izboljšanju učnega uspeha otrok. Za 
te učence smo izvedli delavnico o učenju.
V aprilu smo izvedli roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev, na katerem so 
ravnatelj, pedagoginja in učiteljice predstavili šolo, življenje in delo v prvem razredu, 
značilnosti prve triade, jutranje varstvo in podaljšano bivanje. 
Na roditeljskem sestanku za starše učencev 4. razreda na temo Prehod na predmetno 
stopnjo je pedagoginja predstavila značilnosti mladostniškega obdobja in spremembe, ki 
čakajo učence v 5. razredu. 
Izvedena predavanja za starše 
Zdenka Zalokar Divjak, doc. dr.: VZGOJA ZA ODGOVORNO ODRAŠČANJE OTROK
Marko Juhant, specialni pedagog: PREHOD V SREDNJO ŠOLO 
Aleš Bartol, višji kriminalist: ZAKAJ DROGE? 

Petra Kastelic in Tina Plahutnik  

STIKI S STARŠI 
Letošnje šolsko leto smo še posebej namenili pripravljanju skupne strategije za še bolj 
kvalitetno sodelovanje s starši: Šola in starši – na istem bregu. Prednostne naloge so bile 
sprejemanje pobud staršev in uresničevanje nekaterih (Literarno–likovni natečaj). 
Organizirali smo skupne govorilne ure, in sicer vsak prvi ponedeljek v mesecu, ob 17. uri. 
Vsak oddelek pa je imel najmanj tri roditeljske sestanke.   

UČITELJSKI ZBOR 
Glavne teme pedagoških konferenc in izobraževanj:  

23. avgust 2005, uvodna pedagoška konferenca 
25. avgust 2005, predavanje Otroci s posebnimi potrebami, dr. Božidar Opara 
22. oktober 2005, predavanje Komunikacija in vzgojni proces, doc. dr. Zdenka 
Zalokar Divjak 
29. november 2005, pedagoška konferenca: oblikovanje vizije šole 
1. februar 2006, predavanje Starši – šola, mag. Silvo Marinšek 
15. marec 2006, pedagoška konferenca: šolska dokumentacija, strateško načrtovanje
16. maj 2006, pedagoška konferenca: načrtovanje za naslednje šolsko leto, delovna 
obveznost učitelja 
junij 2006, predavanje o načrtovanju in medpredmetnem povezovanju, mag. Vera 
Bevc
30. junij 2006, zaključna pedagoška konferenca 

KNJIŽNICA
V preteklem šolskem letu je knjižnica sodelovala v različnih projektih. Društvo Bralna 
značka in projekt M knjiga sta v naši športni dvorani organizirala uvodno prireditev tega 
projekta. Na naše zaključne prireditve ob bralni znački smo povabili kar nekaj pisateljev 
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in ilustratorjev: Vid Pečjak, Andreja Peklar, Matea Reba… Sodelovali smo pri natečajih 
(likovno-literarni natečaj), pri ustvarjanju almanaha ob 40. letnici podružnice v Tunjicah, 
pri ustvarjanju publikacije o izbirnih predmetih in nenazadnje tudi pri sestavi almanaha, 
ki ga imate pred seboj. Na področju spodbujanja branja smo letos obnovili tudi 
sodelovanje s starši. Na roditeljskem sestanku smo predstavili idejo o bralnem 
nahrbtniku za učence 1. in 2. razreda. V nahrbtnik smo dali knjige in revije, ki so jih 
otroci in starši skupaj prebrali, starši pa so napisali svoje vtise. V zvezi z obdelavo 
gradiva pa smo veseli, da nam je uspelo računalniško obdelali vse gradivo, ki ga imamo v 
knjižnicah naših podružnic. 

Mnenje starša o bralnem nahrbtniku 

TEKMOVANJA IN USPEHI NAŠIH UČENCEV 

Učenci naše šole so se pod vodstvom učiteljev udeležili različnih šolskih, regijskih in 
državnih tekmovanj, na katerih so bili zelo uspešni. 
DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH IZ ZNANJA: 

Bralno značko je na razredni stopnji opravilo 399 učencev, na predmetni 163. Imeli 
smo 32 zlatih bralcev. Učenci so brali tudi za angleško (57 zlatih priznanj) in nemško 
bralno značko (3 zlata priznanja). 
Na kvizu NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR je ekipa Sovic iz podružnične šole 
Nevlje osvojila 1. mesto in za nagrado konec junija 2006 odpotujejo v Washington. 
EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU: 103 učenci so dosegli bronasto priznanje.
VESELA ŠOLA: učenci od 3. do 9. razreda so dosegli 13 bronastih, 6 srebrnih in 3 
zlata priznanja (Adam Zupan 3. b, Nina Vrtačič 5. a, Klara Krošelj 5. c).  
CANKARJEVO PRIZNANJE: učenci 8. in 9. razredov so dosegli 2 bronasti in 1 
srebrno priznanje (Sabina Gruden 9. b).  
ANGLEŠČINA: učenci 9. razredov so dosegli 4 bronaste, 1 srebrno (Eva Močnik 
Pečevnik 9. b) in 1 zlato (Teo Hribovšek 9. a).  
KEMIJA: učenci 8. in 9. razredov so dosegli 12 bronastih in 2 zlati priznanji (Ana 
Hergouth 8. č in Monika Homar 9. b). 
MATEMATIKA:  učenci od 5. do 9. razreda so dosegli 53 bronastih in 13 srebrnih 
priznanj (7. razred: Ariadna Štorman, Mirjam Homar, Ana Barbara Uršič, Domen 
Kotnik, Žiga Hren, 9. razred: Maja Rejc, Elmedin Dedić, Anže Slana, Nejc Zupan, 
David Klobčar, Sabina Gruden, Monika Homar, Nastja Poljanšek). 
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NEMŠČINA: tekmovali so učenci od 7. do 9. razreda, bronasto priznanje je dosegel 
Elmedin Dedić 9. b. 
LOGIKA: učenci od 5. do. 9. razreda so dosegli 12 bronastih in 1 zlato priznanje 
(Monika Homar 9. b). 
ZGODOVINA: učenci od 7. do 9. razreda so dosegli 4 bronasta in 5 zlatih priznanj 
(Monika Homar 9. b, Nina Čarman 9. c, Barbara Grkman 9. c, Urška Pevec 8. a, Mirjam 
Homar 7. b). 
BIOLOGIJA: učenci 7. in 8. razredov so dosegli 3 bronasta, 1 srebrno (Urša Bergant 
9. c) in 2 zlati priznanji (Barbara Grkman 9. c, Matic Slabe 8. c). 
SLADKORNA BOLEZEN:  učenci 8. in 9. razredov so dosegli 30 bronastih, 2 srebrni 
(Sara Orehek 8. a, Ana Grkman 8. b) in 1 zlato priznanje (Urška Pevec 8. a).   
FIZIKA: učenci 8. in 9. razreda so dosegli 5 bronastih in 3 srebrna priznanja (Nejc 
Zupan 9. č, Anže Slana 9. b in Monika Homar 9. b). 
Tudi učenci podružničnih šol so tekmovali na različnih tekmovanjih. Vsi so sodelovali 
v Cici Veseli šoli in za sodelovanje prejeli priznanja. Drugi pomembni rezultati pa so: 

VRANJA PEČ: 9 učencev je sodelovalo v projektu »Knjigobube - pobarvana pravljica«, 
dosegli so 6 bronastih priznanj v tekmovanju za Evropski matematični kenguru, v Veseli 
šoli pa imajo državnega prvaka med tretješolci (osemletka), in sicer je to Danijel Erdani. 
MEKINJE: učenci so dosegli 13 bronastih priznanj v Evropskem matematičnem 
kenguruju, učenci 3./9 pa so dosegli 1. mesto v tekmovanju za čiste zobe.  
TUNJICE: učenci so dosegli 5 bronastih priznanj za Evropski matematični kenguru.
NEVLJE, učenci so dosegli 24 bronastih priznanj za Evropski matematični kenguru, 
učenke 3./8 so zmagale na kvizu National Geographic Junior, na občinskem krosu so 
učenci 2./9 in 3./8 dosegli 2 tretji in 2 prvi mesti, v Veseli šoli je 6 učencev doseglo 
bronasto, 3 pa srebrno priznanje.  
Kar nekaj tekmovanj do zaključka redakcije še ni bilo izvedenih, zato žal nismo mogli 
navesti vseh doseženih rezultatov. 

DOSEŽKI NA ŠPORTNIH TEKMOVANJIH:
Učenci 1. triade so vključeni v športni progam Zlati Sonček, učenci 2. triade pa v 
program Krpan. Med drugim so učenci v različnih športnih disciplinah tekmovali tudi  
posamezno in ekipno. Dosegli so naslednje rezultate: 

Mala prožna ponjava (ekipno)  
- dekleta (od 5. do 9. razreda): 5. mesto v polfinalu državnega prvenstva (DP) 
- fantje (od 3. do 5. razreda): 2. mesto v polfinalu in 2. mesto v finalu DP 
- fantje (od 7. do 9. razreda): 1. mesto v polfinalu DP in državni prvaki  

Košarka (ekipno) 
- fantje (8. in 9. razreda): 3. mesto na občinskem tekmovanju 
- fantje (letnik 1993 in mlajši): 1. mesto na občinskem in 4. mesto na področnem

tekmovanju  
Rokomet (ekipno) 

- fantje (8. in 9. razreda): 2. mesto na občinskem tekmovanju 
- fantje (letnik 1993 in mlajši): 1. mesto na občinskem tekmovanju 

Odbojka (ekipno) 
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- dekleta (8. in 9. razreda): 1. mesto na občinskem in področnem tekmovanju, 4. mesto 
v polfinalu DP 

- fantje (8. in 9. razreda): 3. mesto na občinskem tekmovanju 
- dekleta (od 5. do 7. razreda): 2. mesto na občinskem in področnem tekmovanju 
- fantje (od 5. do 7. razreda): 2. mesto na občinskem in 4. mesto na področnem

tekmovanju 
Vaterpolo (ekipno) 

- fantje (od 5. do 9. razreda): 2. mesto na občinskem in 1. mesto na področnem
tekmovanju 

Nogomet (ekipno) 
- fantje (od 5. do 8. razreda): 4. mesto na občinskem tekmovanju 

Kros (ekipno) 
- dekleta (od 1. do 3. razreda, od 3. do 6. razreda in od 7. do 9. razreda): vsi 1. mesto 

na občinskem tekmovanju 
- fantje (od 1. do 3. razreda): 1. mesto na občinskem tekmovanju 

Atletika (ekipno) 
- fantje letnik 1994 in mlajši ter letnik 1991 in mlajši: vsi 1. mesto na občinskem 

tekmovanju, 48 učencev se je uvrstilo na področno tekmovanje 
- dekleta (letnik 1991 in mlajši): 1. mesto v štafeti 4x100m na področnem tekmovanju 

Mala prožna ponjava (posamezno) 
- Ines Vidmar: 10. mesto v polfinalu DP 
- Žiga Sadar: 4. mesto v polfinalu DP 
- Andraž Koritnik: 5. mesto v polfinalu DP 
- Gašper Golob: 10 mesto v polfinalu DP 

Plezanje (posamezno) 
- Maša Pestotnik: 4. mesto v polfinalu DP 
- Lenart Podbrežnik: 4. mesto v polfinalu DP 

Atletika: posamično področno tekmovanje (letnik 1991 in mlajši) 
- tek 300 m: Neža Grkman - 1. mesto na področnem tekmovanju z odličnim rezultatom, 

ki obeta visoko uvrstitev na državnem tekmovanju, ki bo konec šolskega leta 
- tek 60 m: Jure Bunič - 4. mesto, Ines Vidmar - 3. mesto, Doroteja Miklič - 5. mesto  
- skok v daljino: Peter Kürbus - 5. mesto 
- suvanje krogle: Matic Žagar - 1. mesto 
- met žogice: Matej Berlec - 3. mesto, Juš Dobnikar - 5. mesto, Ana Katarina Hribar - 

2. mesto 
- tek 1000 m: Tjaša Romšak - 5. mesto 

Atletika: posamično področno tekmovanje (letnik 1994 in mlajši) 
- tek 600 m: Mitja Kotnik - 4. mesto, Anamarija Šušteršič - 2. mesto  
- skok v višino: Grega Boštic - 5. mesto 
- tek 60 m: Eva Rihtaršič - 1. mesto 
- tek 300 m: Nina Vrtačič - 1. mesto 
- skok v daljino: Urška Slevec - 3. mesto 

Plavanje: posamično državno prvenstvo 
- Timi Pirc Podobnik: 3. mesto med kategoriziranimi 
- Nejc Zupan: 5. mesto med kategoriziranimi 
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- Juš Dobnikar: 3. mesto med nekategoriziranimi 
- Matic Žagar: 4. mesto med nekategoriziranimi

Gorsko kolesarjenje 
- Blaž Petek: 3. mesto v finalu DP 
Vsem iskrene čestitke! 

TABORI IN ŠOLE V NARAVI 
Tabor: V preteklem šolskem letu smo organizirali tabor za učence 8. razredov. 
Novembra 2005 so učenci 8. a in 8. b odšli v Trilobit (Javorniški Rovt), učenci 8. c in 8. č
pa so marca 2006 odšli v Kranjsko Goro. 
Letna šola v naravi: Učenci 4. razredov so septembra 2005 plavali v Savudriji. 
Zimska šola v naravi: Učenci 5. razredov so februarja 2006 veselo smučali v Cerknem. 
Plavalni tečaj: Učenci 3. razredov devetletke so se učili plavati v bazenu v Kranju 
(decembra 2005) in v termah Snovik (januarja 2006). 

LIKOVNO - LITERARNI NATEČAJ
Učenci so sodelovali tudi na likovno-literarnem natečaju. Kako dobro znajo povezati 
literaturo in likovno umetnost kaže pesem Neže Spruk.

POMEMBNEJŠI DOGODKI NA OŠ FRANA ALBREHTA V SLIKAH 
V preteklem šolskem letu se je na naši šoli odvilo kar nekaj prireditev in dogodkov, ki so 
jih v sliki in besedi obeležili tudi v različnih časopisih (Gorenjski Glas, Kamniški Občan).
Nekaj dogodkov pa smo s fotoaparatom zabeležili tudi sami. Na spodnjih slikah si lahko 
ogledate utrinke iz revije pevskih zborov, pomladnega sejma, uvodne prireditve projekta 
M-knjiga, božičnega sejma v Nevljah (bil je tudi v Mekinjah, vendar žal ni posnetkov), 
prireditve ob zaključku projekta Koristna izraba prostega časa v Mekinjah, proslave ob 
kulturnem dnevu na matični šoli, tekmovanja v plesu, evakuacijske vaje ob požaru in zelo 
uspešnega tehniškega dne. Pokazali pa smo našo zmagovalno ekipo na kvizu National 
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Geographic Junior, ki potuje v Washington. Posebno mesto smo namenili tudi letošnji 
slavljenki, podružnični šoli v Tunjicah, ki letos praznuje 40. obletnico šolske stavbe.  
V tem almanahu je prostora samo za nekaj slik, vseh zanimivih dogodkov nismo mogli 
prikazati (med drugim ni slik prireditve ob Albrehtovem dnevu in gledaliških predstav 
učencev iz Vranje Peči), saj se vsak dan zgodi ogromno zanimivosti, ki nam ostanejo le v 
srcu.

              
            Prvi sneg v Tunjicah                                         Pomladni sejem na matični šoli   

                      
           Revija pevskih zborov                                          Evakuacijska vaja ob požaru 

       
Božični sejem v Nevljah                             Plesno tekmovanje na matični šoli 
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M-knjiga in gostja Marinka Fritz Kunc                    Proslava ob kulturnem prazniku            

          
             
                                               

Prireditev ob zaključku projekta 
»Koristna izraba prostega časa«

v Mekinjah

Kviz National Geographic Junior 
in naše Sovice 

Ustvarjanje na tehniškem dnevu
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INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA 

Že v uvodu smo omenili nekaj najvidnejših investicij, ki smo jih opravili v preteklem 
šolskem letu, zato si na tem mestu lahko ogledate nekaj slik omenjenih investicij.  

                 Nova fasada na matični šoli                         Vrt in igrišče pri matični šoli 

Naša letošnja slavljenka – podružnična šola Tunjice 
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Učenci OŠ Frana Albrehta se 
predstavijo...
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Mateja Uršič 8. a 

Likovno snovanje 1 

Izdala in založila: OŠ Frana Albrehta Kamnik, zanjo Rafko Lah 
Zbrala in uredila: Tadeja Šink 
Tehnično uredil in fotografiral: Janez Bergant 
Slika na naslovnici: Nela Perko, 7. b 
Tisk: Artpro d.o.o 
Kamnik, junij 2006 
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