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SPOŠTOVANI STARŠI, UČENKE IN UČENCI, KOLEGICE IN KOLEGI!
Ponosni smo, da vam tudi v drugem letniku almanaha lahko predstavimo nekaj vsebin, ki
so zaznamovale šolsko leto 2006/07, naše učenke in učence pri ustvarjalnih dejavnostih
in naše druge najvidnejše dosežke. Avtorji prispevkov so učenci, starši in strokovni
delavci šole. Želimo vas seznanjati z našim delom in z dejavnostmi, ki jih opravljamo.
Trudili se bomo, da bo šolski almanah redna oblika vezi med šolo, domom in krajem,
posebej nas veseli, ker je bil odziv bralcev iz preteklega leta zelo pozitiven.
Ob koncu šolskega leta se zahvaljujem vsem delavcem šole za odlično opravljeno delo,
veliko prizadevnost pri šolskem in obšolskem delu, pri kreativnem sodelovanju v različnih
delovnih skupinah, vsem staršem za sodelovanje z učitelji, učencem za dosežene uspehe.
Želim vam mirne in vesele počitnice.
NEKATERE VSEBINE IZ RAZVOJNIH USMERITEV ŠOLE IN PREDNOSTNIH
NALOG ŠOLE, KI SMO JIH URESNIČILI V TEM ŠOLSKEM LETU
Kar nekaj delovnih skupin je v tem šolskem letu opravilo pomembne naloge. Delovna
skupina, ki pripravlja predlog šolskih pravil, potrdil jih bo Svet zavoda, sestavljajo
strokovni delavci šole, starši in učenci. Njihova pomembna vloga v nadaljevanju bo
priprava predloga vzgojnega načrta šole.
Delovna skupina, ki pripravlja Almanah, se je trudila pri koordiniranju in zbiranju
prispevkov, ki jih posredujemo vam, pri tem pa so sodelovali strokovni delavci in učenci
šole.
Delovna skupina, ki je pripravila osrednjo kulturno prireditev, se je trudila pri
pripravi, organizaciji in izvedbi programskega dela in razstavno-prodajnega dela. K
sodelovanju smo poleg učencev pritegnili tudi starše, prireditev pa je bila prvič tudi
pomemben del prireditev ob prazniku občine Kamnik.
Delovna skupina za pripravo idejne ureditve in otvoritve šolskega vrta pri
podružnični šoli v Nevljah je dejavno pripomogla k vsebini šolskega vrta, največja
podružnična šola je prvič v svojem obstoju pridobila zunanje površine, ki bodo
namenjene športnim in drugim dejavnostim v naravi za učence šole in otroke vrtca.
Odbor za šolsko prehrano se je v tem letu seznanil z opravljeno anketo med učenci
šole. Nekatere pobude za spremembe v prehrani bodo šolske strokovne službe tudi
upoštevale. Odbor je predlagal nekaj pomembnih izhodišč, ki so bila osnova zapisa meril
v javnem razpisu, na podlagi katerega bo za naslednje šolsko leto izbran najugodnejši
ponudnik kosil.
Delovna skupina za oblikovanje šolskih spletnih strani bo v naslednjem obdobju
posodobila spletišče, spremljala bo novosti na IKT področju, seznanjala z njimi
strokovne delavce, pomembne vsebine bo ažurno vnašala na šolsko spletišče, načrtovala
bo elektronsko učilnico in drugo.
V tem šolskem letu smo pripravili najbolj optimalen urnik za učence, spremljali in
načrtovali smo oblike učne diferenciacije, formirali smo mladinski pevski zbor šole,
starše in drugo javnost smo seznanjali z aktivnostmi, uspehi in drugimi dejstvi, in sicer
na info točkah v vseh šolskih stavbah, na spletnih straneh, v Almanahu. Uspešno smo
izvedli skupno predavanje za starše in strokovne delavce šole, ki sta ga vodila Rudi in
Meta Tavčar, v sklopu mednarodnega projekta E-twinning smo 8 dni gostili učence in
učitelja iz mesta Leiden na Nizozemskem, naši učenci in mentorici pa so v mesto Leiden

3

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2006/07

odpotovali spomladi. Mednarodni projekt je zaznamovalo dobro načrtovanje, sodelovanje
z ambasado Kraljevine Nizozemske v Ljubljani, podpora staršev in lokalne skupnosti,
odmevna zaključna prireditev projekta v športni dvorani…
Učenci in njihovi učitelji in učiteljice so na različnih področjih tudi v tem šolskem
letu dosegli vidne uspehe.
Šolsko leto je zaznamovalo tudi uspešno sodelovanje in povezovanje z okoljem:
kulturne in druge prireditve na podružničnih šolah, gostovanja naših učencev v drugih
zavodih (Matična knjižnica, Waldorfska šola, OŠ Preserje pri Radomljah), nastop
učencev ob dnevu Zemlje na Glavnem trgu v Kamniku… uspešno sodelovanje s starši v
delovnih skupinah, na pogovornih urah, na vseh uvodnih roditeljskih sestankih in vseh
srečanjih s posameznimi skupinami staršev (starši bodočih prvošolcev, starši
četrtošolcev, ki bodo postali petošolci, starši učencev tretje triade, starši učencev, ki
so odšli v letno šolo v naravi, v zimsko šolo v naravi…)
NEKAJ VIDNEJŠIH INVESTICIJ IN VZDRŽEVANJ v tem šolskem letu
V tem šolskem letu smo posodobili računalniško opremo na matični šoli in na podružničnih
šolah, posodobili smo tudi sistem telefoniranja na matični šoli in fotokopiranje v vseh
šolskih stavbah, zamenjali nekaj iztrošenega pohištva, preuredili jedilnico in
večnamenski prostor na matični šoli: prostor smo ustrezno ogreli, del prostora
preuredili v multimedijsko učilnico, kvalitetno projekcijo pa smo zagotovili še v učilnici
biologije, zemljepisa in v učilnici na podružnični šoli v Nevljah, prav tako pa smo nakupili
avdio-vizualne pripomočke, ki bodo omogočili nazornejši pouk, posodobili učilnico za
kemijo, prepleskali povezovalni hodnik med šolo in športno dvorano. Na podružnični šoli v
Mekinjah smo zamenjali vhodna vrata, šola je pridobila tudi internetno povezavo. Na
podružnični šoli v Nevljah smo nekoliko polepšali (prepleskali) učilnice, zamenjali smo del
žlebov, na severni strani stavbe, asfaltirali dvorišče pred glavnim vhodom, uredili šolski
vrt, kupili kosilnico za košnjo trave. Na podružnični šoli v Tunjicah smo prepleskali
stopnišče, zamenjali garažna vrata, šola je pridobila tudi internetno povezavo. Na
podružnični šoli Vranja Peč smo zamenjali okna s senčili v manjši učilnici, v obeh
učilnicah smo zamenjali svetila, iztrošena vhodna vrata pa smo zamenjali z novimi.
Dejavno smo se vključili v projekt prenovitve in dozidave podružnične šole v Mekinjah in
v projekt sanacije ali novogradnje matične šole.
Rafko Lah, ravnatelj
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DELO POSAMEZNIH ORGANOV NA ŠOLI
SVET ŠOLE
V šolskem letu 2006/07 se je svet sestal štirikrat. Zaradi kadrovskih sprememb na šoli
in sprememb statusa staršev v svetu šole, se je svet delno preoblikoval. Zamenjali so se
trije člani sveta; dva predstavnika staršev in predstavnica administrativnih in tehničnih
delavcev na šoli. Svet šole je sodeloval pri oblikovanju in spremljanju organizacijskega,
pedagoškega in vzgojnega delovanja šole. Izvedli smo zakonsko predpisane naloge:
sprejeli smo LDN za šolsko leto 2006/07, finančni načrt za tekoče leto, obravnavali in
sprejeli smo zaključni račun in poslovno poročilo za preteklo leto. V okviru naših
pristojnosti smo spremljali delovanje Sklada šole in problematiko podano na Svetu
staršev. Obravnavali in potrdili smo razvojni načrt šole za obdobje 2005 - 2010, potrdili
smo kriterije in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti, potrdili smo oblike
diferenciacije pouka v naslednjem šolskem letu. Spremljali smo uresničevanje
finančnega načrta. Tvorno smo sodelovali pri spremembah in dopolnitvah finančnega
načrta ter sledili potrebam šole po čimbolj smotrnih investicijah. Sproti smo se
seznanjali s problematiko sanacije šole oziroma vse bolj s postopki, ki peljejo k
izgradnji nove šolske stavbe.
Janez Bergant
SVET STARŠEV OŠ FRANA ALBREHTA
V šolskem letu 2006/07 je imel svet staršev OŠ Frana Albrehta štiri seje, prvo v
mesecu septembru 2006, drugo v decembru 2006, tretjo v marcu 2007 in zadnjo v
mesecu maju 2007.
Prva seja je bila precej obsežna, obsegala je 13 točk. Z mesta predsednice je odstopila
Ema Meglič, zato smo izvolili novo predsednico Laro Koritnik in namestnico predsednice
Ireno Pavlič. Imenovali smo tudi predstavnika v Svet zavoda, Sama Zorka ter
predstavnico v Upravni odbor šolskega sklada, Sabino Blejc. Na seji smo imenovali
delovno skupino za pripravo in sprejem šolskih pravil, ki jo sestavljata Matjaž Rak in
Barbara Podjed. Na drugi seji smo sprejeli in potrdili Pravila delovanja Sveta staršev,
oblikovali delovno skupino za spremljanje in koordinacijo aktivnosti v zvezi z
novogradnjo, ki jo zastopajo Igor Jurič, Marija Schnabl, Samo Zorko, Irena Pavlič,
Sanja Smolnikar in Matevž Bergant. Izvolili smo tudi članico v Svet šole, Kristino Petrič.
Na tretji seji smo se seznanili z vabilom na aktiv staršev domžalske regije, podrobneje
smo se seznanili z zunanjo diferenciacijo in tekočimi informacijami o projektu izgradnje
novih osnovnih šol, pri čemer smo se povezali s starši OŠ Toma Brejca. Starši smo
prejeli anketne vprašalnike, na podlagi katerih bo šola dobila oceno, kako so starši in
učenci zadovoljni s šolo. Zadnja seja je bila v mesecu maju in je obsegala poročilo
rezultatov anket (evalvacija, poročilo projekta E-twinning, odziv k vabilu na aktiv staršev
domžalske regije ter tekoče informacije projekta novogradnje osnovnih šol).
Obisk sej je bil zadovoljiv, prav tako pa tudi sodelovanje s starši in gospodom
ravnateljem Rafkom Lahom.
Lara Koritnik
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, katerim bi radi omogočili udeležbo na taborih in dnevih dejavnosti. Šolski
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sklad se zelo zavzema za promocijo šolskih prireditev in ostalih inovativnih idej in pobud,
kot so sejmi, natečaji in nagrade vzornim učencem, ki združujejo interese šole, učencev
in staršev. Lansko leto smo z zbranimi sredstvi kupili električni klavir, digitalno kamero,
video projektor, televizijski sprejemnik, telurij, info panoje, vrtno pohištvo,
plastifikatorje. Šolski sklad je nadvse zadovoljen s sodelovanjem staršev, saj brez
njihove pomoči (materialnih in finančnih sredstev) ne bi bili tako uspešni.
Bianca Rumble
ŠOLSKI PARLAMENT
Učenke in učenci so se pripravili na letošnjo temo otroškega parlamenta: Naše mnenje o
devetletki. O počutju v šoli so se pogovarjali z učenci 1., 4., 7. in 8. razredov, ki so
kritično ocenili devetletko, izpostavili njene pozitivne in negativne plati. Ugotovitve so
predstavniki učencev predstavili na občinskem otroškem parlamentu v prostorih Občine
Kamnik in na regijskem parlamentu v OŠ Dobrova zastopali občino Kamnik. Učenca Jure
Bezjak in Neža Jamnik pa sta se udeležila nacionalnega otroškega parlamenta v
prostorih Državnega zbora.
V okviru šolskega parlamenta so učenci preverili mnenje o šolski malici in zbrali predloge
posameznih oddelkov. Šolski parlament je predloge potrdil, vodja prehrane pa jih je že
vključila v jedilnik za malico.
Predstavniki predmetne in razredne stopnje v šolskem parlamentu so imeli pomembno
vlogo tudi pri oblikovanju šolskih pravil. Izpostavili so, katera vedenja in ravnanja
učiteljev in učencev jih motijo in kako bi to uredili. Analizo mnenj in predlogov učencev
sta pripravila Ana Hergouth in Matic Slabe in jo predstavila na pedagoški konferenci.

SVETOVALNA SLUŽBA
DELO Z UČENCI
NARAVOSLOVNI DAN: ODRAŠČANJE
Naravoslovni dan za učence 9. razredov je potekal v Domu kulture Kamnik in Mladinskem
centru Kotlovnica. Učenci so v delavnicah pod vodstvom s svetovalne službe in zunanjih
strokovnjakov obravnavali štiri tematska področja: prosti čas, droge, prijateljstvo in
ljubezen, spolnost.
HUMANITARNA DEJAVNOST
9. a razred je v sodelovanju z OZ RK Kamnik izvedel humanitarni projekt zbiranja
rabljenih igrač in knjig, s katerimi so obdarili otroke iz socialnoekonomsko ogroženih
družin. Pripravili so prednovoletno obdarovanje z dedkom Mrazom in zabavnim
programom.
PROSTOVOLJNO DELO
V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s podpiranjem prostovoljstva. Učenke
opravljajo prostovoljno delo v podaljšanem bivanju, hkrati pa nam je uspelo pridobiti tudi
prostovoljki, dijakinji ŠCRM, ki nudita učno pomoč.
DELAVNICE O UČENJU
Učenci predmetne stopnje so se imeli možnost naučiti veščin učenja. Na delavnicah so
izvedeli, kako se pripraviti na učenje, kako si je potrebno organizirati domače učenje in
ostale dejavnosti. Spoznali so, na kakšen način se najlažje učijo in praktično preizkusili,
kako se učiti posamezne skupine predmetov. Pogovarjali smo se o smislu in ciljih učenja
ter iskali svoja močna področja.
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SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI:
- ZA STARŠE UČENCEV S ŠIBKIM ZNANJEM
Namenjen je bil staršem 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 STARŠE BODOČIH PRVOŠOLCEV
Ravnatelj, pedagoginja in učiteljice smo predstavili šolo, življenje in delo v prvem
razredu, značilnosti prve triade, jutranje varstvo in podaljšano bivanje.
- PREHOD NA PREDMETNO STOPNJO
Pedagoginja je predstavila značilnosti mladostniškega obdobja in spremembe, ki čakajo
učence v 5. razredu.
- PRED IZBIRO POKLICA
Starši učencev osmih razredov so bili seznanjeni z dejavniki, ki vplivajo na poklicno
odločitev, s šolskim sistemom in programi ter možnostmi informiranja.
- VPIS V SREDNJE ŠOLE
Na tem roditeljskem sestanku smo predstavili vlogo nacionalnih preizkusov znanja,
postopek vpisa v srednje šole, rokovnik in možnosti štipendiranja. Starše učencev 9.
razredov smo informirali tudi o oblikah pomoči dijakom osipnikom.
IZVEDENA PREDAVANJA ZA STARŠE:
Aleš Bartol, višji kriminalist: DROGE
Meta in Rudi Tavčar, imago terapevta: KAKO OTROKU PRIVZGOJITI DELOVNE
NAVADE
Meta in Rudi Tavčar, imago terapevta: ODRAŠČANJE – PASTI IN PRILOŽNOSTI
Predavanj se je udeležilo od 11 do 30 staršev, kar je glede na število osebno
posredovanih vabil majhno število. V težnji za boljše sodelovanje s starši bomo v
prihodnje razmišljali o drugačnih oblikah sodelovanja.
Darja Bevc, Tina Plahutnik
DELO SPECIALNE PEDAGOGINJE
Pri specialni pedagoginji Danici Zupin se vsak dan dogajajo zanimive stvari. Učenci z njo
spoznavajo učno snov na malo drugačen način. Na spodnjih slikah si zato lahko ogledate le eno od
njenih zanimivih šolskih ur.

Ali znaš pripovedovati pravljico o

šivilji in škarjicah? S skupnimi
močmi nama bo šlo hitreje.

V prvem razredu moraš knjigo
prebrati skupaj s starši, narisati
slikico in dobiš štampiljko.
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UČITELJSKI ZBOR
Glavne teme pedagoških konferenc in izobraževanj:
DATUM
VSEBINA
25. avgust 2006
uvodna pedagoška konferenca
21. september 2006 pedagoška konferenca: Priprava preizkusov znanja, delovna
uspešnost in E-twinning projekt
24. oktober 2006
pedagoška konferenca: dr. Silvo Marinšek - Šolska pravila
izobraževanje: Preprečevanje sindroma izgorevanja na delovnem mestu
28. oktober 2006
22. januar 2007
pedagoška konferenca: Ana Hrovat – Vzgojni koncept šole
29. januar 2007
ocenjevalna konferenca za OPB in razredno stopnjo
30. januar 2007
ocenjevalna konferenca za predmetno stopnjo
pedagoška konferenca: dr. Jana Kalin – Delo z oddelčnimi skupnostmi
21. februar 2007
12. marec 2007
pedagoška konferenca v okviru Šole za starše (Meta in Rudi
Tavčar: Kako otroku privzgojiti delovne navade)
27. marec 2007
pedagoška konferenca v okviru Šole za starše (Meta in Rudi
Tavčar:Odraščanje – pasti in priložnosti)
24. april 2007
pedagoška konferenca: Načrtovanje kariere in izobraževanje
pedagoška konferenca: Nadarjeni učenci, E-twinning, šolska pravila
29. maj 2007
29. junij 2007
Zaključna pedagoška konferenca
DELOVNA SKUPINA ZA OBLIKOVANJE ŠOLSKIH PRAVIL
Sredi oktobra se je prvič sestala delovna skupina za oblikovanje šolskih pravil.
Sestavljajo jo predstavniki učiteljev, svetovalne službe, vodstva šole, staršev in učencev
naše šole (skupaj devet članov). Naša naloga je precej specifična, vendar še zdaleč ne
ozko zastavljena. Glavna značilnost skupine je vključenost vseh tistih, ki so vpleteni v
delo in življenje šole. Prva faza je potekala do sredine marca, ko so aktivnosti potekale
po posameznih skupinah: učitelji smo pedagoško konferenco namenili iskanju aktualnih
področij in predlogov pravil, starši so bili aktivni na roditeljskih sestankih, učenci pa so
svoja stališča izrazili najprej v okviru razrednih ur, nato pa še na šolskem parlamentu. V
drugi fazi so na sestanku delovne skupine predstavniki staršev, učencev in učiteljev
predstavili analizo predlogov pravil in posledic kršenja pravil, ki so nastali v posamezni
skupini. V nadaljnjih srečanjih smo iskali področja, ki so nam skupna, nato smo s splošnih
skupnih področij, s pomočjo konsenza, prehajali na bolj konkretna pravila. Pestrost v
sestavi skupine je vplivala na izražanje različnih pogledov na iste teme, prispevala je k
iskrivim idejam in h konstruktivnejšim rešitvam. Strinjali smo se, da želimo konkretna,
jasna in realna pravila, ki bodo razumljiva vsem učencem, staršem in delavcem šole.
Skušali bomo uravnati tista področja življenja na šoli, ki so za nas najbolj pereča. Pravila
bodo oblikovana tako, da bodo veljala za vse udeležence (tudi učitelje in starše npr. ne
zamujajo, spoštujejo bonton ...). Med razpravljanjem smo se oprli tudi na vizijo šole, ki
je v lanskem letu postavila temelje, na katerih bi morali graditi.
Pri oblikovanju pravil smo izhajali iz področij, ki so bila največkrat izpostavljena:
medsebojni odnosi (spoštovanje, bonton, strpnost, solidarnost, odgovornost), nasilje,
odnos do okolja, skrb za zdravje in varnost, hišni red (prihod, odhod iz šole, dežurni ...).
Delovna skupina bo svoje delo opravila predvidoma do konca tega šolskega leta.
Monika Šimenc
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PROJEKT E-TWINNING
Letošnje šolsko leto je zaznamovala tudi mednarodna izmenjava naših učencev z učenci z
Nizozemske. V mesecu oktobru 2006 smo gostili naše nizozemske prijatelje, marca
2007 pa smo jih obiskali. O tem, kako je potekala izmenjava pri nas in na Nizozemskem,
sta nekaj besed v prvem delu napisali mentorici, v drugem pa so vtise strnile tri naše
učenke.
Teden med 13. in 20. oktobrom 2006 je bil za učence in učitelje na Osnovni šoli Frana
Albrehta v Kamniku pomemben teden. Pričakali smo goste iz nizozemskega mesta Leiden
in jih ves teden gostili na domovih in v šoli.
Slovenija se je v tem tednu pokazala v najlepši luči. Vreme nam je bilo vseskozi
naklonjeno ter nas je spremljalo vse dni na vseh dejavnostih. Prvi dan smo porabili za
spoznavne igre in skupaj uživali v soncu ter prečudovitem razgled na novo urejenem
šolskem vrtu. V soboto smo se z avtobusom odpravili na Primorsko, kjer smo si ogledali
Škocjanske jame ter obalni mesti Piran in Portorož. Nedeljo smo organizacijsko
prepustili družinam. V ponedeljek smo vsi skupaj prisostvovali pouku na šoli, se
predstavili članom kolektiva in popoldan pisali članke v spletni učilnici. Vreme je bilo
prelepo in sonce nas je zopet zvabilo na travnik, kjer smo se preizkusili v nogometu.
Torek dopoldan so zaznamovale delavnice o Sloveniji (kuharska delavnica in delavnica s
področja likovne vzgoje). Na koncu smo vsi skupaj z veseljem preizkusili dobrote, ki smo
jih pripravili. Popoldan nas je v svoji rezidenci sprejel nizozemski veleposlanik z družino
ter v angleškem jeziku prijazno odgovarjal na naša vprašanja. Ogledali pa smo si tudi
znamenitosti našega glavnega mesta. V sredo nas je pot peljala na Gorenjsko. Slap
Savice, Bohinjsko in Blejsko jezero so na vse nas naredili velik vtis. Del četrtkovega
dopoldneva smo preživeli v računalnici, kjer smo z veseljem pisali o vtisih preteklih dni.
Ob 10. uri nas je v TIC-u sprejel župan občine Kamnik in nam povedal veliko zanimivega o
mestu, njegovi zgodovini in sedanjosti. Skupaj z vodičko smo nato odkrivali lepote
starega mestnega jedra in prisluhnili legendi o kamniški Veroniki. Popoldan smo namenili
športnim aktivnostim in sprostitvi, kajti zvečer nas je čakala še zaključna prireditev, na
kateri smo se predstavili širši javnosti.
S projektom e-twinning smo na šoli začeli že v preteklem šolskem letu, kjer smo si prek
spletne učilnice (http://www.vreemdetaal.nl/moodle/) izmenjali nekaj tipičnih receptov
nacionalnih jedi. Odlično sodelovanje smo želeli nadgraditi tudi z izmenjavo, katere prvi
del smo uspešno pripeljali do konca. Veselili pa smo se že našega obiska Nizozemske v
marcu 2007.
Lidija Vidmar in Anita Rusak Kastelic
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slovenski
Skupina ob Bohinjskem...pri
jezeru
in … veleposlanici Tei Petrin v
Haagu.

Naš odhod na Nizozemsko se je
pričel v nedeljo popoldne, 18. 3.
2007, na Brniku. Bili smo malce vznemirjeni. Z majhnim letalom
smo poleteli čez Evropo, vse do letališča v Amsterdamu. To letališče je veliko večje od
Brnika in je drugo največje letališče v Evropi. Nato smo se z vlakom odpeljali v Leiden,
kjer so nas pričakali naši gostitelji, s katerimi smo se odpravili v njihove domove.
V ponedeljek nas je čakal prvi dan v šoli. V šoli smo delali na različnih projektih v
računalnici ali pa imeli različne aktivnosti z našimi gostitelji. Zvečer smo se odpeljali v
športni center, kjer smo se vsi skupaj pomerili v bowlingu. Nekaterim je šlo bolje,
drugim malo manj, pomembno je bilo edino to, da smo uživali. V torek smo dopoldne zopet
preživeli v šoli, popoldne pa smo odšli v Leiden, ki je približno tako veliko mesto kot
Ljubljana. Videli smo veliko znamenitosti, skupno druženje pa smo zaključili na obzidju, s
katerega je lep razgled na mesto. Naslednji dan smo se z vlakom odpeljali v Amsterdam.
Z majhno ladjico smo pluli po umazani vodi amsterdamskih kanalov. Z ladje smo videli
hišo Anne Frank. Po končani plovbi smo obiskali hišo eksperimentov »Nemo«. Z vlakom
smo se nato odpeljali nazaj v šolo, kjer smo jedli njihov tradicionalni hitri obrok, ki ga
ponavadi jedo učenci v šoli. To je ocvrt krompirček z ocvrtim mesom. V četrtek smo bili
znova v šoli, preostanek dneva pa preživeli z družinami. Peti dan smo se odpravili v mesto
Haag. Naprej smo obiskali slovensko ambasado, kjer so nas prijazno sprejeli, nato pa smo
se z avtobusom odpeljali v Minimundus. Obiskali smo tudi živalski vrt iz ledu, imenovan
»Ice zoo«. Zvečer smo imeli v šoli zabavo s karaokami. V soboto smo igrali golf na
kmetiji. Obuti smo bili v škornje, ker je bilo po tleh polno kravjakov. Že pa je prišel
zadnji dan, ko smo se polni novih poznanstev in izkušenj vrnili nazaj v Slovenijo.
Ariadna Štorman, 8.b, Kristina Blažej, 8.a in Vanessa Bera, 8.c
POMAGAJMO ZEMLJI
je bil naslov ekološki športno-dramski točki, ki so jo pod vodstvom Jane Svetec in
Tamare Bračič uprizorili učenci dramskega krožka iz PŠ Mekinje in ponjavarji s
centralne šole.
Prvič smo se predstavili na pomladni prireditvi »POMLADI V
POZDRAV« na centralni šoli.

Je lažje gor ali dol?
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Zgornji upa, da bo spodnji
dovolj hiter ...
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Odzvali smo se povabilu OŠ Preserje pri Radomljah, kjer smo nastopili na njihovi kulturni
prireditvi ob dnevu boja proti okupatorju.
Bili smo zraven, ko je mesto Kamnik praznovalo Svetovni dan Zemlje.

Mentorica Jana Svetec z "dramskim
delom" igralcev.

Celoten nastop je budno spremljala
športna mentorica Tamara Bračič.

Na koncu vsi skupaj...
Foto: Ana Stanovnik Perčič in Iztok Grilc
KNJIŽNICA
V naši šolski knjižnici se poleg opravljanja osnovnih nalog, kot so nabava, obdelava in
izposoja knjižnega gradiva, vključujemo v različne projekte. Letos smo se v projektu
Zgodbe našega kraja povezali z Matično knjižnico Kamnik. Učenci z matične in vseh
podružničnih šol so raziskovali in iskali zgodbe na temo kulturne dediščine. Za starše
prvih in drugih razredov smo pripravili roditeljske sestanke, na katerih smo predstavili
družinsko branje. Na področju spodbujanja branja smo pripravili bralne nahrbtnike, in
sicer za učence drugega in tretjega razreda iz Tunjic. Pri spodbujanju branja nismo
pozabili tudi na zaposlene. Enkrat mesečno smo se srečevali v bralnem klubu, ki smo ga
poimenovali Klepet o… Na srečanjih smo predstavili knjižne novosti, nagrajene knjige in
knjige na določeno temo, v drugem delu pa so udeleženci pripovedovali, kakšne knjige so
jim všeč in jih priporočali v branje. Vse leto pa smo izvajali tudi knjižnična informacijska
znanja, ki so v prvi vrsti oblika informacijskega opismenjevanja, na podružničnih šolah pa
tudi pomoč pri organizaciji kombiniranega pouka.
Tadeja Šink in Ivanka Učakar
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DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV V OBDOBJU OD SEPTEMBRA 2006 DO
MAJA 2007
TEKMOVANJA V ZNANJU
UČENKA,
UČENEC
Adam Zupan
Nina Vrtačič
Ana Hergouth

PODROČJE

NIVO
TEKMOVANJA

Vesela šola

2. stopnje

Vesela šola

državno

angleščina

državno

Ana Hergouth
Miha Ječnik
Ana Hergouth
Maruša Lenarčič

angleščina

državno

Mirjam Homar
Urška Pevec

kemija

državno

Mirjam Homar

fizika

državno

slovenščina

državno

Matic Slabe
Urška Pevec
Matic Slabe
Ana Podbrežnik
Sara Orehek

znanje o
sladkorni
bolezni
znanje o
sladkorni
bolezni

državno

državno

Urška Pevec

biologija

državno

Domen Kotnik

biologija

državno

logika

državno

matematika

regijsko

Peter Lombergar
Nina Vrtačič

matematika

regijsko

Ariadna Štorman

matematika

državno

Krištof Rener
Aljaž Šimenc
Ariadna Štorman
Mirjam Homar
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DOSEŽEK

MENTOR/ICA,
TRENER/-KA

srebrno
priznanje
zlato
priznanje
srebrno
priznanje
zlato
priznanje
zlato
Preglovo
priznanje
srebrno
Stefanovo
priznanje
srebrno
Cankarjevo
priznanje

Majda Pogačnik

srebrno
priznanje
zlato
priznanje

Marija Veršnik

srebrno
Proteusovo
priznanje
zlato
Proteusovo
priznanje
zlato
priznanje
srebrno
Vegovo
priznanje
srebrno
Vegovo
priznanje
zlato
Vegovo
priznanje

Majda Pogačnik
Mirta Vrhovnik
Mirta Vrhovnik
Monika Jelenc

Danica Mati
Djuraki
Vanda Sakelšek

Marija Veršnik

Marija Veršnik

Marija Veršnik

Silva Maroh
Silva Maroh

Majda Kalan

Silva Maroh
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UČENKA,
UČENEC
Peter Kovač, Gregor Boštic,
Tim Bartolj, Rok Čevka, Rok
Sušnik, Uroš Vengust, Žiga
Rahne, Žan Golob,
Aleksander Čermelj Ljušić,
Vili Mestek, Rok Zadnik,
Urban Hribar, Janez
Pečevnik
Peter Kovač, Gregor Boštic,
Tim Bartolj, Rok Čevka, Rok
Sušnik, Uroš Vengust, Žiga
Rahne, Žan Golob,
Aleksander Čermelj Ljušić,
Vili Mestek, Rok Zadnik,
Urban Hribar, Janez
Pečevnik
Žiga Sadar, Robi Kotnik,
Krištof Rener, Aleš
Balantič, Rok Slapar, Nejc
Puš, Matic Slabe,
Aleksander Čermelj Ljušić,
Anes Dacić, Žiga Hren,
Luka Hamp, Gašper Golob,
Žan Golob, Danijel Drljača,
Tomaž Hajdinjak
Žiga Sadar, Robi Kotnik,
Krištof Rener, Aleš
Balantič, Rok Slapar, Nejc
Puš, Matic Slabe,
Aleksander Čermelj Ljušić,
Anes Dacić, Žiga Hren,
Luka Hamp, Gašper Golob,
Žan Golob, Danijel Drljača,
Tomaž Hajdinjak
Adelisa Rujović, Sabina
Halilovič, Gabriela
Lozančić, Luna Brinovar,
Tina Vesna Novak,
Barbara Vrankar
Željana Blagojević, Ana
Grkman, Sara Orehek, Sara
Gregorinčič, Ines Vidmar,
Marjana Kotnik
Nejc Hočevar, Robert
Kotnik, Urban Klemenc,
Denis Milič, Anes Dacić,
Timotej Pirc Podobnik, Rok

ŠPORTNA TEKMOVANJA
NIVO
TEKMOVANJA
PODROČJE

DOSEŽEK

MENTORICA,
MENTOR

košarka

občinsko

2. mesto

Aleksander
Gabrovšek

košarka

področno

3. mesto

Aleksander
Gabrovšek

košarka

občinsko

2. mesto

Aleksander
Gabrovšek

košarka

področno

4. mesto

Aleksander
Gabrovšek

Aleksander
Gabrovšek

košarka

občinsko

2. mesto

košarka

občinsko

2. mesto

Aleksander
Gabrovšek

rokomet

četrtina finala
državnega

4. mesto

Aleš Prosen
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Slapar, Uroš Kočevar,
Andraž Koritnik, Nejc Puš,
Matic Slabe, Rok Vrhovnik,
Žiga Sadar, Marko Homar
Denis Milič, Matic Slabe,
Robert Marinko, Matic
Komatar, David Lukanc,
David Gregur, Gašper
Traven, Čazim Kurtić, Elmin
Borančić, Simon Koželj,
Marko Homar, Jasmin
Alibegić
Leon Pančur, Andraž
Železnik, Miha Novak,
Grega Štritof, Rok
Kočevar, Matic Žibert,
Gregor Boštic, Edin
Kajtazović, Matic Kunej,
Tim Pestotnik, Matej
Martič, Andrej Koželj,
Robert Klopčič, Nejc
Plahuta
Pia Kozinc, Ula Kozinc,
Željana Blagojević,
Ines Vidmar, Mateja Uršič,
Martina Jeklar, Nina Ahčin
Sara Gregorinčič, Sara
Orehek, Nika Obolnar
Ana Katarina Hribar,
Željana Blagojević, Urša
Mikeli, Ajda Spruk, Vesna
Blagojević
Domen Kotnik, Uroš
Kočevar, Tine Makovec,
Andraž Koritnik, Timotej
Pirc Podobnik, Urban
Hribar, Anže Hribar, Peter
Lombergar
Tina Vesna Novak, Vesna
Blagojević, Elvira Drnovšek,
Manca Močnik, Lara Letnar,
Matjaša Vehovec, Lea
Kosec, Adisa Alibegić,
Tjaša Gregorinčič,
Tjaša Šmidovnik
Urban Hribar, Peter
Lombergar, Anže Hribar
Jure Benkovič, Janez
Pečevnik, Tim Bartolj,
Klemen Kotnik, Gregor

prvenstva

nogomet

občinsko

3. mesto

Čazim Šabotić

nogomet

občinsko

2. mesto

Tomaž Švajger

nogomet

občinsko

3. mesto

Zdravko Slevec

odbojka

polfinale
državnega
prvenstva

3. mesto

Franci Obolnar

odbojka

občinsko

3. mesto

Danijel Habjan

odbojka

občinsko

3. mesto

Dare Vasiljevič
Veronika Pibernik

odbojka

občinsko

2. mesto

Grega Hribar
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Boštic, Jernej Jurič
Sara Gregorinčič
Sara Orehek
Nika Obolnar
Ana Katarina Hribar
Željana Blagojević
Klemen Kotnik

Matjaž Lužar

Andraž Koritnik
Tim Zavasnik
Žiga Sadar
David Rak
Ines Vidmar
Tim Zavasnik, Klemen
Kotnik, Tilen Bergant
Klemen Bergant, Tim
Bartolj, Gregor Boštic,
Luka Strajn
Andraž Koritnik, Žiga
Sadar, David Rak, Matjaž
Lužar, Domen Kotnik,
Gašper Golob, Sašo Ahlin
Primož Pančur
Primož Pančur
Timotej Pirc Podobnik
Klemen Štrajhar
Denis Milič, Matic Slabe,
Rok Vrhovnik
Katja Krošelj
Saša Šmidovnik
Jure Brumen
Gašper Golob
Klara Krošelj
Gregor Boštic
Nina Vrtačič

odbojka na
mivki
skoki z male
prožne
ponjaveposamezno
skoki z male
prožne
ponjaveposamezno

državno

1.mesto

Franci Obolnar

polfinale
državnega
prvenstva

6. mesto

Tamara Bračič

polfinale
državnega
prvenstva

6. mesto

Tamara Bračič

Tamara Bračič

skoki z male
prožne ponjave
- posamezno

državno

1. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto
6. mesto

skoki z male
prožne ponjave
– ekipno

državno

1. mesto

Tamara Bračič

skoki z male
prožne ponjave
– ekipno

državno

1. mesto

Tamara Bračič

državno
državno
državno
polfinale
državnega
prvenstva

2. mesto
1. mesto
2. mesto

Janez Gregorin
Janez Gregorin
Vlado Hanžekovič

1. mesto

Dušan Letnar

državno

3. mesto
5. mesto

biatlon
tek na smučeh
plavanje
lokostrelstvo

/
tek trojk
kros
atletika - met
žogice
atletika - met
žogice
atletika - skok
v daljino
atletika - tek
na 600m
atletika – tek
na 600m
atletika - tek
na 300m
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občinsko

3. mesto

občinsko

3. mesto

občinsko

3. mesto

občinsko

1. mesto

občinsko

2. mesto

občinsko

1. mesto

Ivan Urh
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Jure stele
Gregor Stele
Gašper Kovač
Andraž Koritnik
Ines Vidmar
Sara Orehek
Ana Grkman
Željana Blagojević
Matic Komatar
Rok Slapar
Timi Pirc Podobnik
Denis Milić, Matic Slabe,
Rok Vrhovnik in Andraž
Koritnik
Ana Grkman, Ines Vidmar,
Nina Vrtačič in Sara
Orehek

atletika - tek
na 300m
atletika - skok
v daljino
atletika – tek
na 60m
atletika – tek
na 60m
atletika – tek
na 1000m
atletika - tek
na 300m
atletika - met
žogice
atletika suvanje krogle
atletika štafeta 4 x
100m
atletika štafeta 4 x
100m

občinsko

2. mesto

občinsko

občinsko

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

občinsko

2. mesto

občinsko

2. mesto

občinsko

1. mesto

občinsko

3. mesto

občinsko

1. mesto

občinsko
občinsko

Občina Kamnik je za leto 2006 podelila priznanja za športne dosežke tudi učenkam in učencem
naše šole, in sicer Sari Gregorinčič, Sari Orehek, Niki Obolnar, Ani Katarini Hribar in Željani
Blagojević, za naslov državnih prvakinj v odbojki na mivki, ter Andražu Koritniku, Žigi Sadarju,
Davidu Raku, Matjažu Lužarju, Timoteju Pircu Podobniku, Sašu Ahlinu, Domnu Kotniku in Denisu
Miliču za ekipni naslov državnih prvakov v skokih z male prožne ponjave.

16

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2006/07

UČENKA,
UČENEC
Kaja Capuder
Nina Slekovec

Miro Jurjevič
Maša Pestotnik
Miro Jurjevič
Mari Otto
Katarina Nežmah
Jure Bezjak, Nina Filipič,
Rok Kočevar, Ana Lemič,
Petra Premk, Nina Rešetar,
Teja Romšak, Tina
Slabanja, Rok Stele,
Barbara Šimenc, Ariadna
Štorman, Tatjana Štrajhar,
Lara Trstenjak, Sandra
Žibert

UMETNOST
NIVO
PODROČJE
TEKMOVANJA
natečaj:
likovno
Raziskovalni
laboratorij leta
2030
mednarodni natečaj:
likovno
Otroška risba, spis
in fotografija 2006
razstava: Ločeno
likovno
zbiranje odpadkov

likovno

natečaj Narodne
galerije: Ročno
izdelajmo knjigo

Vsem iskrene čestitke!

DOSEŽEK
uvrstitev
del na
razstavo
uvrstitev
del na
razstavo
uvrstitev
del na
razstavo
priznanje
za ročno
izdelano
knjigo
Maistrovih
pesmi

MENTORICA
Anamarija
Zovko

Anamarija
Zovko
Anamarija
Zovko

Metka Bizjak

zbrala: Helena Mazi Golob

ŠOLA V NARAVI, TABORI, PLAVALNI TEČAJ
Letno šolo v naravi smo organizirali od 11. do 15. septembra 2006 za učence 4. razreda
osemletne šole v Savudriji. Vodja letne šole v naravi je bila Denise Zajc.
Zimsko šolo v naravi smo organizirali od 13. do 17. februarja 2007 v Cerknem za učence
5. razreda osemletne šole. Vodja zimske šole v naravi je bil Aleš Prosen.
Tudi naravoslovni in družboslovni tabori so oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki
poteka zunaj šole. Učenci osmih razredov so odšli v Centre šolskih in obšolskih
dejavnosti, ki so za take oblike dela v naravi posebej opremljeni.
RAZRED
8. b
8. a in 8. c

KRAJ
Rakov Škocjan
Duh na Ostrem Vrhu

ČAS
6. do 10. 11. 2006
6. do 10. 11. 2006

VSEBINA TABORA
Naravoslovje
Naravoslovje

Program devetletne šole predvideva v 2. ali 3. razredu devetletne šole organizacijo
plavalnega tečaja. Plavalni tečaj smo izvedli znotraj števila ur osnovnošolskega
izobraževanja. Za učence, ki se plavalnega tečaja ne bodo udeležili, smo v tem času
pripravili program, ki je v skladu s programom in cilji razreda, ki ga obiskujejo. V plavalni
tečaj so vključeni učenci 3. razreda, vodja za pripravo in izvedbo vsebine je bil Aleš
Prosen.
Čas izvedbe: 1. skupina: 13., 15., 16., 17. in 20. november 2006, 2. skupina: 5., 7., 8., 9. in
12. marec 2007.
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FOTOGRAFIJE POMEMBNEJŠIH DOGODKOV
Tudi letos smo pripravili kar nekaj prireditev in dogodkov, ki smo jim posvetili veliko
časa in truda. Sodelovali smo tudi pri mnogih projektih. Na tem mestu si lahko ogledate
samo nekaj utrinkov najodmevnejših dogodkov in projektov.

Prvi šolski dan je bil poln
pričakovanj.

Nizozemske otroke je
prišel pozdravit tudi
župan Anton Tone
Smolnikar.

Prešeren si je zaslužil
svojo proslavo.

Čudni so bili ti pustni
sloni.

Kje je že september v
Savudriji.

Tudi sneg v Cerknem je
že skopnel.

Minilo je novoletno lesno
tekmovanje …

… kakor tudi pomladni
sejem.
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Kaj smo učenci OŠ Frana Albrehta
letos počeli...
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(v Kamniku)

Igra v razredu je zanimiva, napeta…igrala na vrtu pa vseskozi zavzeta.

Zares najljubše nam je kosilo…

…oh, pisanje nalog žal ni tako
zabavno opravilo.
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V umetnike se pogosto spremenimo…pri nogometu včasih tudi gol dobimo.

Nekateri plešemo in včasih letimo…

…drugi najvišje stolpe na svetu
gradimo.

Tudi raziskovanje dobro nam gre… a na koncu spočijemo si utrujene glave.

23
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PRVOŠOLCI CENTRALNE ŠOLE (1. A, 1. B) SMO SODELOVALI V
MEDNARODNEM PROJEKTU ZA SPODBUJANJE UPORABE
OTROŠKIH VARNOSTNIH SEDEŽEV – PASAVČEK ALI EUCHIRES
ZAČELI SMO Z IGRICO O PROMETNI VARNOSTI.

NADALJEVALI Z IZDELAVO PASAVCA IN AVTOMOBILSKE OZNAKE –
OTROK V AVTU.

IN KONČALI S PREDSTAVITVIJO NAŠEGA DELA.

24
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PO KONČANEM PROJEKTU SMO UČITELJICE POVPRAŠALE OTROKE O VTISIH
IN O MOREBITNIH SPREMEMBAH V NJIHOVEM VEDENJU V PROMETU.
KAJ SE JE SPREMENILO PRI VAS DOMA GLEDE VARNOSTI V PROMETU, PO
KONČANEM PROJEKTU ,,PASAVČEK,,?



Jaz bom za rojstni dan dobila nov avtosedež, jahač. Prej ga sploh nisem imela.



Jaz zdaj očka večkrat opozorim, naj ne vozi tako hitro in mu povem, da je
rdeča luč.



Jaz sem zdaj bolj previden in se večkrat pripnem v avtosedežu.



Moj očka se je poboljšal in sedaj, ko ga jaz opozorim, ne vozi več 100 km/uro.



Moja mami se je včasih pozabila privezati, sedaj jo pa jaz vedno spomnim.



Jaz očija vedno opozorim, da se mora pripeti, pa me sploh ne posluša.



Jaz sem se vedno odpel že prej, preden je oči sploh ustavil, zdaj pa tega ne
delam več.

Učenci 1. A razreda

 Maskoto Pasavčka imam pripeto na svojem pasu. Vedno je pri meni.
 Igrica mi je bila zelo všeč. Sploh nagajiva Špelca.
 Rad sem barval Pasavčka.
 Na pamet znam pesmico o Pasavčku.
 Rada zaplešem in zapojem na Pasavčka.
 Upam, da bomo izžrebani in bomo dobili vsak svojo maskoto.
 Najbolj mi je bil všeč ples s trakovi.
 Mami mi bo kupila jahača in Pasavčka.
 Jaz bi si tudi želel sodelovati v igrici.
Učenci 1. B razreda

25
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V Nevljah, Mekinjah, Tunjicah in Kamniku smo raziskovali in napenjali
možgančke. Delo je bilo zabavno in pri pouku se nismo dolgočasili.

Sejanje moke?
Ne, ločujemo
mešanico
različno velikih
zrn s pomočjo
sita, rete in
rešeta!

V Nevljah smo spretni s svojimi ročicami.

Iz sledi
razberemo, kdo
se je gibal in
kako.
To sled je
pustil buldožer.
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Mekinjčani se spoznajo na gradbene stroje.

Ali led plava
na vodi?

Napenjanje možgančkov v Tunjicah.
Neverjetno,
voda je mokra!
Pa nismo na
morju, ampak
v Kamniku.

jezero.

Ko se 2.a razred na centralni šoli spremeni v velikoooo

Poglej, curek
je že krajši!
Gladina vode
v plastenki se
je znižala.

29
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Ob izvajanju poskusov smo se v 2. b naučili uporabljati nove besede.
V šolo hodimo že tretje leto. Vsako leto imamo različne dneve dejavnosti. Letos smo na enem od
teh dni spoznali dekleti Teo in Matejo z izgubo sluha, ki sta nam predstavili govorico gluhih. Pri
predstavitvi je sodelovala prevajalka. Tako smo se tudi mi naučili nekaj besed s kretnjami.

V šolo tako hodimo v …

(posnemajte nas in se naučite pokazati dneve v tednu)

3. a
Centralna
šola

3. b
ponedeljek,…

torek, …
Nevlje

Mekinje
sredo, …

četrtek, …
Tunjice

Vranja
Peč
in petek,…

v soboto
in nedeljo pa smo
doma.

Tea Lukan in
Mateja Kanalec30
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Na dnevih dejavnosti pa smo počeli še mnogo zanimivih stvari.

Učenci iz Nevelj smo na Starem
gradu doživljali noč.

V Tunjicah smo se veselili
pusta.

V Velenju je bil Pikin
festival poln različnih
dejavnosti.
(3. a)

Le kaj je zanimivega v
našem mestu narisal
sošolec?
(3. b)

Roke se lahko hitro spremenijo v
razbojnika, mično princesko….
In postanejo zelo gostobesedne.
(Mekinje)

Buče na Vranji Peči so zares velike.
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MOJA PRVA KNJIGA
Pri projektu so sodelovali učenci četrtega razreda osemletke iz Mekinj,
Nevelj, Tunjic in Kamnika ter njihove učiteljice.

Dogajalo se je v Mekinjah...

Risanje kamniškega grba.
(Aljaž)

Pri pisanju in risanju je bilo potrebno veliko
natančnosti in potrpežljivosti. (Žan in Jasna)

Zgodbo za mojo prvo knjigo sta mi povedala babica. Pripovedovala mi je o svojem
otroštvu. Vsebino sem najprej napisala na papir,nato pa v knjigo, ki sem jo sama
izdelala. Največ težav mi je povzročala lepa pisava in inicialke. (Nina)
Edini v razredu sem pisal knjigo o zgodovini Kamnika. Všeč mi je bilo, da sem lahko
opisal to lepo mesto, ki mi je zelo všeč. Težko mi je bilo sestaviti besedilo in
risati. (Aljaž)
Da sem lahko napisal knjigo, sta mi morala na pomoč priskočiti babica in dedek, ki
sta mi pripovedovala zgodbe iz svojega otroštva, predvsem o kmečkih opravilih.
Kljub temu, da sem imel nekaj težav, sem vesel , da mi je uspelo narediti tako
lepo knjigo. (Anže)
Zgodbo, ki sem jo opisala, mi je povedal dedek. Pripoveduje o njegovem življenju in
delu na kmetiji, ki ni bila tako modernizirana kot danes. (Sara)

...v Nevljah...

PRI IZDELAVI IN NASTAJANJU KNJIGE
MI JE BILO NAJBOLJ VŠEČ…..
-
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risanje ilustracij in izdelava platnic
(Lučka)
izdelovanje knjige (Maša L.,
Manca F., Karin)
risanje inicialk (Jernej G.)
izdelava knjige in ilustriranje
(Liza, Katarina)
izbiranje zgodbe (Rok, Primož, Špela,
Uroš P., Uroš S.)
izdelava platnic (Tomaž)
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NAJVEČ TEŽAV SEM IMEL-a
- pri pisanju kolofona (Liza, Andraž)
- zgubali so se mi listi in platnice
(Lučka, Manca H.)
- strgal se mi je papir in platnice(Manca F.)
- pri popravljanju napak (Jernej G., Rok)
- težko je bilo lepo pisati
(Primož, Sebastjan, Uroš S.)
- nisem smel uporabljati brisalca (Tomaž)
- imela sem težave z razporeditvijo prostora
(Špela, Nuša)
- pri šivanju (Vid, Maša L.)
- pri lepljenju (Uroš P., Karin, Jernej L., Nejc)
- težko je bilo obdržati rob (Maša H., Miha, Sara)
- nalepiti trak (Petra)
- imela sem kratko zgodbo (Katarina)

...v Tunjicah...
VŠEČ NAM JE BILO:
- da smo prvič sami izdelali knjigo
- predstavitev v knjižnici
- naučili smo se inicialke in kolofon
IMELI PA SMO TUDI NEKAJ TEŽAV:
- Jan z lepopisom, Rok z inicialkami, Miha z naslovom, Anita z
ilustracijami, Katja z začetkom in Aljoša z izbiro vsebine.
(Katja, Anita, Jan, Miha, Rok, Aljoša)

... in Kamniku.
KAKO JE NASTALA
KNJIGA
- vzeli smo tri liste, jih
prepognili, naredili nekaj
luknjic in začeli s šivanjem
(Konstantin, Patricija)
- za platnice smo uporabili
karton, ki smo ga prelepili z
barvnim papirjem (Blaž)
- da je knjiga bolj močna, smo
rob prelepili s trakom iz blaga
(Enej)
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INICIALKA
- sprva se mi je zdelo delo težko, nato pa sem
jih narisal kar šest (Klemen, Tilen)
- pri oblikovanju sem imel veliko idej
(Leon, David)
- narisal sem tako lepo inicialko, da sem kar
žarel od sreče (Timon)
- spoznal sem, da imajo veliko vlogo pri
videzu knjige (Jure)
- pisali smo jih s peresom (Luka S.)
- so zelo lepe, ker imajo toliko
različnih barv (Lucija, Valerija)
- okrasila sem jih enako, pobarvala pa z
različnimi barvami (Meta)
- pri prvi inicialki se mi je razlila barva,
nastala je packa
- je lepo okrašena velika začetnica, vendar jih
je težko narisati (Dan)

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2006/07

O VSEBINI
-

-

-

-

ko mi je deda pripovedoval zgodbo, se je
zelo razgovoril (Tim)
dedova zgodba o begu pred Nemci me je
zelo pretresla (Maša)
moja mama Joži je v zgodbi opisala svoj
odhod od doma med drugo svetovno vojno
(Suzana)
dedova zgodba: Slika za nagrado je
zabavna, pa tudi poučna (Enja)
ko sem pisal zgodbo, se mi je zdelo, da
slišim
zvoke dleta, ki ga je ded zabijal v les
(Andraž)
zgodbo mi je povedala stara mama
(Marko)
v zgodbi sem opisal, kako je moja babica
preživljala svoja šolska leta (Matjaž)
pri pisanju zgodbe je dobro, da si že prej
sestaviš okvirno vsebino (Lara)
vsebina in ilustracije se navezujejo na
življenje moje prababice (Krištof)
pripovedovanje gospe Ive, skrbnice iz
Budnarjeve domačije, me je zelo očaralo
(Hana)
dedek in babica sta mi povedala veliko
zgodb iz svojega otroštva, zato sem eno od
teh zapisal v svoji prvi knjigi (Adam)
v knjigi sem opisal del zgodovine
Kamnika, ki je zelo zanimiva in poučna
(Jan)

OBČUTKI
-

-

-

-

-
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izdelava knjige mi je bila všeč, saj smo
uporabljali različne materiale in načine
dela (Žiga)
pri izdelovanju platnic in šivanju listov
sem zelo uživala (Kaja)
ko smo začele s pisanjem vsebine, nas je
bilo malo strah, a smo ga kmalu
premagale in tako uspešno zaključile z
delom (Adelisa, Klara, Hana)
izdelovanje platnic je bilo zanimivo, zelo
sva uživala (Peter, Domen)
ko je bila knjiga končana, sem bila nase
zelo ponosna (Nina)
izdelovanje knjige mi je bilo zelo všeč,
saj sem se zelo zabaval (Luka K.)
strah pred pisanjem mi je pomagala
premagati učiteljica, zato sem bil ob
koncu zelo zadovoljen (Luka J.)
največ skrbi sem imel z dolžino vsebine,
vendar se je na koncu vse dobro izteklo
(Lenart)
najbolj sem užival pri ilustriranju in
izdelovanju naslovnice (Robin)
delo je bilo zahtevno, saj smo morali biti
zelo natančni (Petra)
vse učiteljice, ki so nam pomagale pri
delu, so bile zadovoljne z našimi izdelki
in so nas pohvalile (Špela)

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2006/07

36

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2006/07

37

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2006/07

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

V DISKU SO PRVE ZAČELE
PLESATI PUNCE, POTEM
PA ŠE FANTJE.

PUNCE SO SE NAMAKALE
KOT UPOKOJENCI,
FANTJE PA SMO SE ŠLI
PETELINJE BOJE.

Letos smo si ogledali botanični vrt. V njem smo si
ogledali veliko zanimivih vrst rastlin,
kot so na primer monstera, rosika, mimoza
(rastlina, ki premika liste ob dotiku) … V vrtu
je tudi eno najstarejših dreves ginko. O njem in o
rastlinah smo izvedeli veliko zanimivega,
najbolj zanimiva in najbolj gledana roža pa je bila
38
mimoza in mnogi med nami smo jo kupili.

NAŠA GLAVNA STVAR
SO BIILE VRAGOLIJE NA
SNEGU.
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E-twinning
E-Twinning club obiskujemo štirje učenci 7. a razreda (Eva, Martin,
Kaja, Ana).
Tam se zabavamo in oblikujemo internetno stran
www.vreemdetaal.nl/modlle .
V mesecu oktobru smo organizirali izmenjavo, pri kateri smo povabili
nizozemske učence, da nas obiščejo in si ogledajo Slovenijo.
Čez nekaj mesecev pa so nas povabili tudi oni in tako smo v sredini
marca odpotovali na Nizozemsko.
Avtorici članka: Eva Pančur & Kaja Komatar

Plesno tekmovanje 06/07
Na naši šoli se je meseca decembra odvijalo šolsko plesno
tekmovanje, na katerem so tekmovali vsi razredi od petega do
devetega razreda.
Med sedmimi razredi je blestel tudi naš razred.
Tekmovali smo v plesu foxtrot ter osvojili 1. mesto (Kaja Komatar,
Gregor Štritof) in 2. mesto (Luna-Lucija Brinovar, Urban Hribar)
Avtorici: Eva Pančur & Kaja Komatar
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7.c
Mi 7. c razred smo se v šolskem letu 2006/07 zelo zabavali.
Na prireditvi E-twinning smo se poslovili od Nizozemcev, ki so letovali pri
nas. V Mengšu smo si ogledali glasbeno igro musical Martin Krpan. V galeriji
Miha Maleša smo videli veliko umetniških slik. Tehniška dneva o lesu sta bila
zelo zanimiva. Za pusta smo izdelovali maske, ki so predstavljale slone. Tudi
na športnih dnevih smo uživali. Na začetku leta smo se pomerili v atletiki,
nato smo v različnih igrah tekmovali z drugima razredoma, januarja pa smo
imeli zimski športni dan. Zelo nam je bil všeč dan, ko nas je skupaj z
zanimivimi živalmi obiskala družina Kolenc.

Izlet v Narodno galerijo
Pri likovni vzgoji smo se učili o rokopisih in inicialkah. Tisti čas je bila v Narodni galeriji tudi
razstava rokopisov, zato smo odšli na ogled. Na začetku smo opazovali različne rokopisne knjige,
v katerih so bile zelo zanimive inicialke. Po ogledu smo imeli delavnice. Ustvarjali smo različne
stvari. Nekateri smo barvali , nekateri odtiskovali, spet drugi pisali s tušem. Po končanih
delavnicah smo se odpravili domov.

Ogled predstave Blazno resno slavni
V aprilu smo si ogledali predstavo Dese Muck z naslovom Blazno resno slavni. Ko smo se zbrali,
smo se z avtobusom odpeljali v Prešernovo gledališče v Kranj. Predstavo so si ogledali tudi 8. ter
9. razredi. Bila je zelo duhovita. Ko se je končala, smo se odpeljali nazaj proti Kamniku.
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V šolskem letu
2006/2007 se je vse
vrtelo okrog tega,
kam ob koncu
osnovne šole.
Marsikdo si ni mogel
predstavljati, da se
bomo morali odločiti
že tako kmalu.
Nekateri vse do
zadnjega niso vedeli
kam, drugi smo se tik
pred vpisom
premislili, spet tretji
so že ves čas vedeli,
kam se bodo vpisali.
Sedaj, ko odhajamo,
si lahko
predstavljamo, da
smo v osmih letih
osnovne šole naredili
šele temelj za vse,
kar nas čaka.
Zgrajen mora biti trdno, drugače v življenju ne bomo prišli
daleč.
Vsega, kar smo doživeli skupaj kot razred, ne bomo pozabili
kar tako. Ko pomislimo vnaprej, da se ne bomo več videvali
tako pogosto, so nekateri veseli, drugi spet ne. Če ne bomo
imeli več stikov, nas bo vsaj ta »FANGL« spominjal, da smo
nekoč vsi skupaj in vsak zase zidali temelj za šolanje in
življenje.
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V ODDELKU NAS
BILO V
NAS

JE OD 26, KOLIKOR NAS JE
5.R, OSTALO LE ŠE 23. VENDAR
TO NE MOTI, SAJ NAS KRASI
VELIKO DOBRIH LASTNOSTI,
KATERIH ŠTEVILČNOST NI
ZELO POMEMBNA.

PRI
TAKO

KER SMO NAJSTAREJŠI “MAČKI” NA ŠOLI, NAM ZANIMIVI DOGODKI
ŠELE PRIHAJAJO NAPROTI (NPZ-JI, KONČNI IZLET, VALETA).
DO SEDAJ NAM JE NAJVEČ SIVIH LAS POVZROČILO VPISOVANJE V
SREDNJE ŠOLE. MED BOLJ
ZABAVNIMI DOGODKI
PA SO BILE PUSTNE DELAVNICE,
PRI
KATERIH SMO IZDELOVALI MASKE
IN SE NATO V NJIH PREDSTAVILI
OSTALIM UČENCEM.
OD NAS, VSEM VAM ŠE EN VERZ
V RAZMISLEK: “VČASIH JE
TEŽKO, A ŽE NEKAKO BO, ČE
VSI SKUPAJ STOPIMO IN VOZ
NAPREJ PORINEMO.”
HOUK, GOVORILI SMO.
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Septembra 2006 smo pripadniki našega svojevrstnega razreda zopet prišli v šolo.
Veseli smo bili srečanja, a pestilo nas je razmišljanje o desetih mesecih sedenja
v šoli. Nekako smo se vdali v usodo in pričeli s poukom.
A vendar je kmalu prišla že prva ekskurzija, na kateri smo obiskali Kras. Ogledali
smo si Cerkniško jezero, kraške pojave in na koncu odšli še na zasluženo kosilo.
Na avtobusu je bilo zelo živahno, saj je bila tudi jakost glasbe v njem precej
visoka.

Odpadniki nad Cerkniškim jezerom

Zatem je prišlo zopet nekaj sedenja v šoli, katerega opis je nepomemben.
Kmalu je prišla nova ekskurzija. Šli smo na Rašico (P.Trubar), na Muljavo
(J.Jurčič) ter obiskali grad Bogenšperk (J.V.Valvasor). Tudi tu je bilo vzdušje
dobro, a vendar ne tako, saj je bilo malce več učenja, poleg tega pa so manjkali
še nekateri pripadniki naše skupnosti. Vseeno nam je bil izlet bolj všeč kot pa
sedenje v šolskih klopeh.
Po tej kratki sprostitvi zopet dolgo sedenje v trdih klopeh…
Kmalu je prišel zimski športni dan, katerega se posebej ne da opisati, saj si je
vsak posameznik izbral svojo dejavnost. Nekateri smo smučali, drugi so
plavali,nekateri so se potili na pohodu itd.
Prišel je pust.
Tehniški dan: Izdelava pustnih mask je minila hitro in zanimivo. Poleg tega pa je
naš razred v tem času organiziral še pustni ples za učence od 1. do 4. razreda.
Otroci so se zabavali, mi pa smo zaslužili nekaj denarja, ki ga bomo porabili za
končni izlet v Gardaland.

49

Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2006/07

To se je v letošnjem šolskem letu v našem razredu dogajalo do sedaj, a bomo
organizirali še zadnji šolski ples (predaja ključa), odšli bomo v Gardaland, čaka pa
nas tudi valeta.
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OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK
OSNOVNA
ALMANAH 2006/2007
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