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Izdala in založila: Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, zanjo Rafko Lah. 
Uredniški odbor: Maja Benkovič, Janez Bergant, Jana Jus, Mojca Koncilja, Polona Smerke, 
Tadeja Šink (urednica), Anamarija Erčulj.  
Tehnično uredil in fotografiral: Janez Bergant. 
Lektorirala: Jana Jus. 
Slika na naslovni strani: Nadrealizem. Lucija Blažej, 8. c. 
Slike na zadnji strani: Učenci likovnega krožka Nevlje – mentorica Barbara Bergant. Deklica s 
ptico: Žiga Kotnik, Manca Ozimek, Natalija Štih. Zlata ptica (računalniška risba): Eva Jamnik, 
Katja Kotnik, Žan Lamovšek.  
Učenci 4. a razreda - učiteljica Majda Pogačnik. Domišljijske podobe: Nina Ćehić, Lucija 
Jančar, Alan Muradbašić. 
Učenci 4. in 5. razreda - mentorica Meta Kregar. Prevzetne gospodične: Veronika Beznik, 
Manca Sodnik in Zala Dovič. 
Slika na notranji naslovni strani: Tihožitje.  
Slike na strani 2:  Učenci 4. razreda Nevlje – učiteljica Vesna Jamšek. Črno –beli kontrast: 
Nejka Spruk, Polona Golob, Jan Škrjanc, Ana Ogrin, Maja Gruden in Ana Koželj. 
Tisk: Artpro d.o.o. 
Naklada: 950 izvodov. 
Kamnik, junij  2011. 
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SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI, 
 

STARŠI, 
 

KOLEGICE IN KOLEGI! 
 

V šestem letniku almanaha bomo prebirali  
zanimive vsebine, dogodke, zapise, dosežke. 

 
Učenka Hana Mavrič je v zborniku,  

ki nosi naslov Ptice sanj,  
objavila odličen literarni prispevek.  

Naslov prispevka je  
NEKATERE KNJIGE SO KOT ČOKOLADA.  

Prispevek je v celoti objavljen v tem almanahu.  
Učenka Hana med drugim napiše: 

…umetnost je otroka pravilno,  
zdravo vzgajati, z ljubeznijo in z dobrimi nameni…. 

vsak ima v sebi nek potencial, talent,  
katerega bi moral prepoznati in razvijati… 

 ne živite samo v sanjah,  
raje jim sledite na poti v življenje… 

 
Ob koncu šolskega leta 

 se iskreno zahvaljujem delavcem šole  
za odlično opravljeno delo.  

Vsem staršem za sodelovanje z učitelji,  
učencem za dosežene uspehe.  

Radost in veselje  
naj zaznamujeta 

 vaše letošnje počitnice. 
 
 
 

Rafko Lah, ravnatelj 
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BESEDA UREDNICE 
 
Medtem ko razmišljamo o velikih rečeh, 
projektih in načrtih, skoraj ne opazimo, kako 
hitro beži čas. Da bi lahko uživali v drobnih 
zadovoljstvih, vam želimo, da si vzamete 
trenutek časa za prebiranje letošnjega 
almanaha.  
 
V njem vam letos predstavljamo ustvarjalnost 
naših učencev. Mnogokrat navodila za delo 
skoraj niso potrebna, saj se otroci v trenutku 
prepustijo toku umetniškega izražanja. Takrat se 
utrnejo zanimive ideje, zgodijo najlepši izdelki, 
nastanejo čudovite stvaritve in zapišejo globoka 
razmišljanja. 
 
Ustvarjalnost naših učencev je raznovrstna. V 
almanahu vam prikazujemo ustvarjanje naših 
učencev na različnih področjih umetnosti, od 
gledališke, literarne, glasbene, likovne in drugih. 
 
Poleg vseh teh umetnosti pa ne moremo mimo 
dosežkov učencev, ki so se preizkusili na 
tekmovanjih v znanju in športu. Spet se lahko 
pohvalimo z lepim številom občinskih in 
državnih prvakov. Kot ste že vajeni, vam dosežke 
predstavljamo na koncu almanaha. Opozorimo 
pa naj še na to, da nekatera športna tekmovanja 
do zaključka redakcije še niso bila izvedena, zato 
jih nismo mogli zapisati. Iskrene čestitke vsem, 
ki so dosegli nove izjemne rezultate.   
 
Uvodoma vam predstavljamo izbor nekaterih 
pomembnejših dogodkov na šoli, sledijo zapisi o 
sodelovanju v državnih in mednarodnih 
projektih, v katerih smo se predstavili z izdelki, 
razmišljanji, delavnicami in raziskovalno nalogo.  
V mednarodnem projektu Etwinning smo prejeli 
znak kakovosti za lansko šolsko leto, v katerem 
so učenci spoznavali običaje ob božiču in veliki 
noči ter v okviru mednarodnega leta 
astronomije izvedli intervjuje s slovenskimi 
naravoslovci. V projektu E-knjiga (Stisni roko v 
pest) so učenci razmišljali o vojnih grozotah in 
poustvarjali zgodbe filmov z vojno tematiko, v 
projektu Turizmu pomaga lastna glava so učenci 

na turistični tržnici z raziskovalno nalogo 
Rokovnjači v dolini Kamniške Bistrice prejeli 
srebrno priznanje. V okviru Otroškega 
parlamenta so razmišljali o vplivu medijev na 
mladostnike, v projektu Rastem s knjigo so 
ustvarjali v knjižnici in v dar prejeli knjigo Toneta 
Pavčka Majnice, v projektu Korak k sončku pa so 
spoznavali življenje drugačnih.  
 
V nadaljevanju si lahko ogledate fotografije in 
preberete zapise o ustvarjanju učencev. 
Prepustite se ustvarjanju pravljic, pesmic, 
gledaliških igric, likovnim delavnicam, 
glasbenemu ustvarjanju, izdelovanju ročnih 
izdelkov, izdelavi ročnih lutk in prikazu lutkovne 
igrice, izdelavi in pisanju »Moje prve knjige«, 
gibalnim spretnostim v zimski šoli v naravi, 
pisanju domišljijskih spisov, zapisom v tujem 
jeziku in tudi odličnim kuharskim sposobnostim, 
ki je naši ekipi prinesla srebrno priznanje. Še 
posebej pa smo ponosni na razmišljanje naše 
devetošolke o knjigah, ki lahko zaznamujejo 
naše življenje in je bilo objavljeno v zborniku 
prispevkov mednarodnega projekta Comenius 
Regio. 
 
Sledijo zapisi učencev, ki so prejeli nagrade na 
literarnih ali likovnih natečajih. Učenci so 
razmišljali o sanjski knjižnici, pisali ljubezenske 
pesmi in spreminjali življenje kamniške 
Veronike. 
 
V zaključku navajamo športne dogodke 
letošnjega šolskega leta, med katerimi smo 
ponosni na vse športne dosežke učencev, 
predvsem pa na športno popoldne staršev in 
učencev z naslovom Vesnine igrarije.  
 
Razmišljajte o velikih rečeh, uživajte pa v 
drobnih zadovoljstvih. Lepe počitnice vam želim. 
 

 

Tadeja Šink, urednica
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IZBOR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV  
September 2010 

 Prvi šolski dan. 

 Letna šola v naravi za petošolce (Savudrija). 

 Naravoslovni tabor za osmošolce (CŠDO 
Vojsko in Trilobit nad Jesenicami). 

 Zaključek literarnega natečaja o Kamniški 
Veroniki v MKK. 

 

 

 

 

 

Oktober 2010 

 Državni projekt Javne agencije za knjigo 
Rastem s knjigo za sedmošolce v MKK. 

 Tehniški dan (Hobiji in preživljanje prostega 
časa za šestošolce). 

 Vaja evakuacije na matični šoli in 
podružnicah. 

 Mednarodni mesec šolskih knjižnic in 
literarno-likovni natečaj z naslovom Moja 
sanjska knjižnica. 

 
November 2010 

 Projekt z delavnicami na temo »medvrstniški 
odnosi« za tretješolce.  

 
December 2010 

 Začetek sodelovanja v projektu ŠKL. 

 Božično-novoletni sejem s kulturnim 
programom. 

 Gledališki krožek razredne stopnje uprizori tri 
igrice: Muca Copatarica, Hotel Hrast in Didel 
didel daja. 

 Tradicionalno šolsko plesno tekmovanje. 

 Uprizoritev gledališke igrice Čista žlica na PŠ 
Vranja Peč. 

 Začetek gledališkega projekta na PŠ Tunjice z 
uprizoritvijo dveh igric: gledališka igrica Nori 
december v šolski klopi in lutkovna igrica 
Babica zima, kje si. 

Januar 2011 

 Zimska šola v naravi za šestošolce (Cerkno). 

 
 Literarni natečaj Najlepša ljubezenska 

pesem. 

 Začetek delavnic za starše v okviru 
preventivnega programa na temo drog 
Izštekani. 
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Februar 2011 

 25. festival Turizmu pomaga lastna glava in 
priprava raziskovalne naloge Rokovnjači v 
dolini Kamniške Bistrice.  

 

 

 

 
 

Marec 2011 

 Tehniški in kulturni dan (pustna povorka po 
Kamniku in zaključno rajanje v športni 
dvorani za učence razredne stopnje in 
tehniški dan z izdelavo pustnih mask za 
učence predmetne stopnje). 

 Korak k sončku ( obisk slovenskega 
dramskega igralca Gojmira Lešnjaka Gojca). 

 Projekt Pasavček za prvošolce. 

 Zaključek projekta Red je… v Mekinjah. 

 Turistična tržnica na festivalu Turizmu 
pomaga lastna glava v Kranju. 

 
 

 Šolski projekt (medpredmetno sodelovanje 
za devetošolce, prevajanje slovenskih pravljic 
v angleščino, računalniško oblikovanje in 
ilustriranje knjig). 

 Plavalni tečaj za tretješolce. 

 Revija otroških in mladinskih pevskih zborov 
v Domu kulture Kamnik. 

 Vesnine igrarije, športno dopoldne za učence 
in starše v organizaciji upravnega odbora 
šolskega sklada. 

 Nacionalni otroški parlament v Ljubljani. 

 Uprizoritev gledališke igrice učencev PŠ 
Vranja Peč Pesem za mamico ob 
materinskem dnevu. 

April 2010 

 Dan jezikov za devetošolce (ogled muzikala 
Chicago v izvedbi angleške gledališke skupine 
Šolskega centra Rudolfa Maistra iz Kamnika). 

 Kviz v poznavanju zgodovine Kamnika. 

 Tehniški dan za učence predmetne stopnje 
(izdelki za pomladni sejem). 

 Pomladna prireditev na PŠ Tunjice in 
uprizoritev igrice Veronika z Malega gradu. 
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Maj 2010 

 Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. 
razrede. 

 3. Veronikin festival. 

 Osrednja šolska prireditev (Pomladne sanje s 
prodajnim sejmom). 

 Finale kviza o poznavanju Kamnika za 
osnovnošolce (1. mesto naših učencev). 

 Občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu. 
 
  

 

Junij 2010 

 Izlet devetošolcev v Gardaland. 

 Zaključek pouka in valeta za devetošolce. 

 Zaključek pouka za učence od 1. do 8. 
razreda. 

 

Kratek tedenski pregled dogajanja letošnjega šolskega leta si lahko preberete tudi na spletni strani 
www.os-fa.si pod zavihkom Šolska kronika (Dogodki na šoli 2010/11). 

 
PROJEKTI 
 

E- KNJIGA: STISNI ROKO V PEST! 
V letošnjem šolskem letu so učenci naše šole sodelovali v projektu 
Ministrstva za šolstvo E-knjiga: Stisni roko v pest! S tem projektom 
so bili v slovenskem šolskem prostoru obeleženi leto knjige, 70. 
obletnica upora proti okupatorju in 20. obletnica neodvisnosti 
Slovenije. V okviru projekta smo z učenci obravnavali pesem Mateja 
Bora Črni možje, prebirali knjige Zlatin dnevnik, Dnevnik Ane Frank, 
Sadako hoče živeti in Deček v črtasti pižami, učenci so spoznavali 
spominska obeležja iz 2. svetovne vojne ter si ogledali filma Ne joči, 
Peter in Deček v črtasti pižami. Učenci so napisali številna 
poustvarjalna besedila v obliki fiktivnih intervjujev, pisem in 
dnevnikov literarnih oseb, nadaljevanj zgodb ter razmišljanj o 
prebranem in gledanem. Besedila smo združili v dve e-knjigi, prvo so 
izdelali učenci 7. a in 7. b razreda, drugo pa osmošolci in devetošolci 
pri dodatnem pouku iz slovenščine.  
 

 
INTERVJU S SHMUELOM 
 
Z nami je gospod Shmuel Wegh. Vsi ga poznamo kot pisatelja. Piše predvsem za mladino. V njegovih 
zgodbah najdemo veliko trpljenja in iskrenega prijateljstva. Le redki vemo, da je bilo njegovo otroštvo 
polno trpljenja in da mu je ravno prijateljstvo pomagalo najti pot iz težkih trenutkov. 
 
Dober dan, kako ste kaj? 
Dober dan. Malo sem utrujen od leta iz Amerike, a sem hkrati vesel, ker sem ravno danes predstavil 
svojo novo knjigo. 
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Kaj pa opisujete v svoji novi knjigi? 
V njej opisujem del svojega težkega otroštva, je pa tudi zgodba o iskrenem prijateljstvu, ki mi je 
pomagalo, da sem preživel tiste čase. 
 
Prosim, povejte nam kaj o vašem otroštvu. 
Seveda, z veseljem. Prihajam iz židovske družine. Med 2. svetovno vojno so mene in mojo družino 
zaprli v taborišče. Tam sem spoznal tudi dečka Bruna, s katerim sva postala dobra prijatelja. A Bruno 
je bil sin nemškega komandanta, zato sva se sporazumevala preko bodeče žice, ki je razmejevala 
taborišče od ostalega sveta. Nekega dne je moj oče izginil in mene je zelo zaskrbelo. Bruno se je 
ponudil, da mi ga pomaga poiskati. Res je naslednjega dne prišel z lopato, izkopal luknjo pod žico, jaz 
pa sem mu dal obleko, da ne bi izstopal, in odpravila sva se. Očeta sva našla v neki baraki, a nastal je 
problem, kako ga neopaženo pripeljati ven … 
 
Kaj pa ste storili? 
Z Brunom sva vzela vsak po eno samokolnico in jo napolnila z zelnatimi glavami. Ko sva šla mimo 
barake, sem spustil svojo samokolnico, a izgledalo je, kot da mi je padla. Bruno pa je spustil svojo, ker 
naj bi mi hotel pomagati pospraviti. Tako sta obe samokolnici ležali na tleh poleg zelnatih glav. In 
vžgalo je. Oče se je ob vsem tem neredu izmuznil iz barake, med potjo pobral mamo, ki je takrat 
delala na bližnjem vrtu. Ko stražarja nista več usmerjala pozornosti na naju, sva odhitela do luknje 
pod bodečo žico, kjer sta naju že čakala moja starša. Skupaj smo se izmuznili čez luknjo in odhiteli do 
Brunovega doma, kjer nas je Bruno skril v vrtno lopo. 
 
Kaj se je zgodilo potem? 
Taboriščnike, ki so bili v očetovi baraki, so odpeljali v plinsko celico. Ker so Nemci mislili, da je oče 
med njimi, ga niso pogrešali.  
 
Res žalostna usoda mnogih Židov v taborišču. Za vas je bil konec srečen? 
Res je. Pri Brunu smo ostali do konca vojne. Bruno nam je skrivaj nosil hrano in obleke. 
 
Kaj pa po koncu vojne? 
Brunovega očeta so zaprli za deset let, Bruno pa se je z mamo in sestro preselil v Berlin, kjer živi še 
danes. Mi smo se preselili v Ameriko. 
 
Ali ste z Brunom še v stikih? 
Da, ponovno sva se srečala leta 1965, ko sem predstavljal svojo knjigo v Berlinu. Poiskal sem ga in 
oba sva se zelo razveselila drug drugega. Od takrat naprej sva v rednih stikih. Bruno je bil danes tudi 
gost na predstavitvi moje knjige. 
 
Gospod, veselil me je ta pogovor z vami. Želim vam prijetno bivanje v Berlinu in še veliko prodanih 
knjig. 

Brina Kvasič, 7. a 
 
DANETOVA ZGODBA 
 
Sem Dane. Ko sva z Lovrom izvedela, da bova morala prepeljati tri otroke na osvobojeno ozemlje, 
sem bil zelo razočaran, saj to za dva stara borca – minerca – sploh ni dobra akcija. Že na začetku poti 
sem vedel, da bo največ težav s Petrom. Malo me je potolažilo, ko sem Dolfeja prepričal, da sva 
zamenjala puški.  
Najbolj mi je šlo na živce, ker je Peter brez prestanka piskal in sem bil zelo zadovoljen, ko mu je Lovro 
pokvaril piščalko. Zelo sem bil razočaran, ko sem ugotovil, da so Nemci požgali kurirsko barako, ko pa 
sem se vrnil, sem odkril, da je Peter pobegnil. Našel sem ga pri minskem polju, tik preden je hotel 
potegniti za ročno bombo. Komaj sem mu to preprečil. Bil sem tako hud, da sem ga našeškal.  
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Dolfeja na začetku nisem bil najbolj vesel, potem pa sem bil še kar zadovoljen z njim. Najbolj sem se 
mu smejal, ko je pripeljal vola, da bi ga pomolzli.  
Otroci so bili lačni in sem šel v samotno hišo vprašat, če nam gospodinja lahko naredi polento. Takrat 
me je napadla neka ženska in sem bil zelo jezen. Potolažil sem se šele, ko je povedala, da je 
partizanka Magda in da je v bližini naše poti jama, kamor Nemci spravljajo orožje. Ugotovil sem, da je 
to najboljša priložnost za dobro akcijo. Tudi Lovro se je strinjal. Ko pa smo prišli v bližino, sta mi Lovro 
in Magda rekla, da ne morem sam. To mi ni bilo všeč. A ko so me Nemci zagledali in začeli streljati 
name, sem se strinjal in šele takrat opazil, da Petra ni. Našli smo ga v bližnji jami. Vsi smo se skrili 
vanjo, medtem ko so nas Nemci iskali. Ko sem ugotovil, da rov, ki vodi naprej, vodi naravnost v jamo, 
kjer Nemci skrivajo orožje, sem bil zelo vesel. Z Lovrom sva minirala jamo in odhitela nazaj.  
Magda mi je bila zmeraj bolj všeč. Potem smo šli k reki, da bi odveslali na drugo stran. A ko sem 
opazil Nemce, sem vedel, da jih moram ustaviti. Šel sem jim nasproti in tako preusmeril njihovo 
pozornost. Začelo me je že skrbeti, ker so bili močnejši od mene. Zelo sem se razveselil, ko sem 
zagledal Dolfeja z mitraljezom, ki mi je prišel na pomoč.  
Vrnila sva se k ostalim. Od srca sem se nasmejal, ko sem slišal Lovra, kakšen govor ima, ker misli, da 
so me Nemci ustrelili. Prišli smo na osvobojeno ozemlje. Kako sem bil presenečen, ko sem izvedel, da 
je komandant Brina v resnici Magda! Upal sem, da ne bo vse življenje komandant in razmišljal o najini 
skupni prihodnosti. 

Jernej Gruden, 9. c    
mentorici Irena Kotnik in Tadeja Kilar  

 
eTwinning projekt »Mednarodni teden in običaji« OŠ Frana Albrehta prejel Evropski znak kakovosti 

 
Šolam po vsej Evropi so podelili Evropski znak kakovosti za njihove dosežke pri 
delu v projektih eTwinning v okviru najnovejšega kroga priznanj. 
Evropski znak kakovosti je nastal leta 2006 in od tedaj ga je prejelo na stotine 
šol z namenom dodatne potrditve njihove kakovosti na področju evropskega 
sodelovanja. 
Nacionalne svetovalne službe (NSS) v svojih državah ovrednotijo in podelijo 
Nacionalni znak kakovosti šolam, za katere so ugotovile, da izpolnjujejo 
potrebna  merila. Če sta vsaj dve šoli, ki sodelujeta v projektu, prejeli 

Nacionalni znak kakovosti s strani svoje NSS, potem od Centralne svetovalne službe (CSS), ki ima 
sedež v Bruslju, prejmeta Evropski znak kakovosti. 
Ta edinstveni znak pomeni, da je delo učiteljev, učencev in šol doseglo najvišjo evropsko raven. Ti 
učitelji in njihovi projekti predstavljajo zgled drugim glede tega, kaj je mogoče doseči v akciji 
eTwinning. 
 
V šolskem letu 2009/10 je OŠ Frana Albrehta koordinirala projekt »International weeks and 
festivals«. V njem sta sodelovali še šoli iz Francije in Nizozemske. Poleg navezovanja stikov, 
spoznavanja in elektronskih stikov smo izvedli tudi izmenjavo. Prav tako smo spoznavali običaje ob 
božiču in veliki noči ter v okviru mednarodnega leta astronomije izvedli intervjuje s slovenskimi 
naravoslovci. 

Lidija Vidmar in Anita Rusak Kastelic 
 
TURISTIČNI KROŽEK: Rokovnjači v dolini Kamniške Bistrice 
 
Učenci turističnega krožka so v okviru projektne naloge z naslovom »Rokovnjači v dolini Kamniške 
Bistrice« pripravili turistično pot, ki obiskovalce preko igre in zgodb popelje po rokovnjaških sledeh. 
Pot vodi od Doma v Kamniški Bistrici do rokovnjaškega spodmola, kjer se druženje zaključi s pravo 
rokovnjaško veselico – finfranjem.  
Za popestritev projekta in uspešnejše trženje so učenci pripravili tudi spominke, letak in družabno 
igro. Logotip, ki se v projektu pojavlja, je motiv čudežne roke, ki je rokovnjače reševala iz številnih 
nevarnosti.  
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mentorica Mirjam Hribernik 
 
OTROŠKI PARLAMENT 
Na otroškem parlamentu smo širše spregovorili o nevarnostih različnih medijev. Sodelovali so 
predstavniki različnih šol iz okolice Kamnika. Parlament je vodila učiteljica Tina Plahutnik z OŠ Frana 
Albrehta. Prisostvoval je tudi župan Marjan Šarec ter nekaj drugih pomembnih oseb. Med 
pogovorom smo prišli do nekaterih spoznanj, da rumeni tisk ne daje realnih informacij, poleg tega pa 
so te pogosto le trač, ki ga ljudje hitro sprejemamo. Omenjeno je bilo, da so lahko nevarna tudi 
Facebook in druga socialna omrežja, če jih ne znamo pravilno uporabljati. Prek internetnega spleta 
odrasli in predvsem otroci nepremišljeno pošiljamo v svet svoje podatke in druge osebne informacije, 
ki jih nekateri izrabljajo v nepoštene namene ter jih izkoriščajo za različne načine izsiljevanj. 
Ob zaključku smo poiskali rešitve za pametno ravnanje pri uporabi teh omrežij. Sklenili smo, da se 
bomo trudili zmanjšati možnosti zlorab ob uporabi interneta. Pri tem moramo posebej paziti da: 

 Nikakor ne posredujemo svojih osebnih podatkov in fotografij nepoznanim in manj znanim 
osebam.  

 Ne nasedamo povabilom v srečanja z nikomer, brez vednosti staršev. 

 Ne nasedamo obljubam tujcev, s katerimi komuniciramo preko spleta. 
Gregor Šegel, 7. c 

 
Učenci naše šole so zastopali občino Kamnik tudi na regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu, 
kjer so izbrali tudi temo otroškega parlamenta za naslednje šolsko leto (JUNAKI NEŠEGA ČASA, KDO 
IN ZAKAJ SO)? 

mentorica šolskega parlamenta Tina Plahutnik 
 
V okviru projekta Otroški parlament in projekta Preventiva;  Misli s svojo glavo, so učenci dramskega 
krožka Vranje Peči pripravili gledališko igrico z naslovom Čista žlica, ki govori o reklamah. Zaigrali so jo 
na matični šoli in podružnicah. Po igrici je sledila delavnica, na kateri so se učenci pogovarjali o vplivu 
medijev in o globljem razumevanju reklamnih sporočil za družbo.   
 
Nekatere izjave učencev o igrici: 
»Predstava, igrica nam je bila všeč, bila je poučna in aktualna. V njej smo prepoznali veliko reklam, 
najbolj nam je bila všeč Mercatorjeva reklama, zaradi pesmi.« (3. razred) 
 
»Predstava mi je bila zelo všeč. Če pa bi bila vsebina predstave resnična, bi bilo to zelo čudno. Sodnik 
je verjel v reklame, izgledalo je, da je zasvojen z njimi in ni bil pravičen. Reklamam ni dobro verjeti, saj 
ne prikazujejo resnice. Človek hoče narediti svoj izdelek čim bolj popularen in zato plača televiziji, da 
predvaja reklamo z njegovim izdelkom. S tem zviša prodajo tega izdelka. Kdaj se vprašam, zakaj ne 

Na festivalu »Turizmu pomaga lastna glava« 

so s predstavitvijo projekta na turistični tržnici 

osvojili srebrno priznanje. 

 

Ekipa OŠ Frana Albrehta: Luka Hrastovec, 

Patricija Hribar, Luka Jeglič, Eva Jemec, 

Domen Pavlič, Janja Ravnikar, Neža Trtnik. 
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živimo preprosto in zakaj hočemo še in še. Zakaj ne pogledamo ljudi, ki živijo v bolj revnih celinah, 
državah ali mestih in tam živijo v hišah iz blata in s slamnato streho. Vesel bi bil, če bi bil kakšen drug 
način za reklame in da bi težje vplivale na nas. Ker jim verjamemo, starše takoj prosimo, naj nam 
kupijo ta izdelek, ki ga poskusimo, a ponavadi se izkaže, da reklame lažejo.« (Alan Muradbašić, 4. a) 
  
»Igrica je bila odlično prikazana in nasploh zanimiva, ker so z nastopom prikazali različne reklame in 
znali uporabiti reklame kot del teksta. Dobro so se znašli pri vlogah, jih dobro uprizorili in zabavno 
odigrali. Zelo dobri so bili njihovi kostumi.« (5. razred) 
 
Nekatere izjave učencev o reklamah: 
»Reklame mi niso všeč, ker me med risanko zmotijo.« (Izak, 3. a) 
»Pred TV ne smemo biti predolgo, saj so med zanimivim delom vedno reklame. Bolje je iti ven. Sedeti 
za računalnikom ni zdravo, od jogurtov pa se lahko zredimo.« (Anja Juntez, 3. b) 
»Menim, da so reklame samo zato, da privabijo obiskovalce, da kupujejo in tako porabijo denar. 
Prodajalci pa ga dobijo. Če ne bi bilo reklam, tudi nobeden ne bi prišel kaj kupit, razen, če bi kaj 
potrebovali.« (Ana Krzyk, 4. a) 
»Reklame so odličen čas med filmom, da greš na stranišče.« (Božo Petrič, 5. a) 
Še nekaj foto-utrinkov iz uprizoritve igrice Čista žlica. 

          
mentorica Andreja Ortl 

 
SEDMOŠOLCI V KNJIŽNICI – PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
Naši sedmošolci so v okviru državnega projekta Javne agencije za knjigo z naslovom Rastem s knjigo 
obiskali Matično knjižnico Kamnik. Knjižničarke so pripravile zanimiv program (učenci so se tako 
informacijsko opismenjevali, spoznavali knjižnico ter izdelovali prazgodovinsko orodje in oblačila ter 
poskusili zanetiti ogenj. Na koncu je vsak učenec prejel v dar knjigo pesnika Toneta Pavčka, Majnice – 
fulaste pesmi), z ilustracijami Kostje Gatnika. Učenci so v Matični knjižnici preživeli lepo dopoldne.

 
        

Informacijsko opismenjevanje.              Učenci netijo ogenj.                             Učenci v dar prejmejo 
knjigo. 

 
knjižničarka Irena Kotnik 
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PROJEKT KORAK K SONČKU                   
 
V šolskem letu 2010/2011 je projekt potekal na naši šoli že tretjič. Vanj so bili 
vključeni vsi učenci razredne stopnje na matični in na podružničnih šolah. Namen 
projekta je opozarjati na drugačnost med nami, v naših razredih, na šoli in v 
vsakdanjem življenju. 
V vsakem oddelku je seznanjanje z drugačnostjo potekalo nekoliko drugače. Vse 
dejavnosti so vodile prizadevne učiteljice, njim pa so priskočili na pomoč še 
nekateri zunanji izvajalci, pod vodstvom specialne pedagoginje. 
 
Prvošolci so si ogledali risanko na temo drugačnost z naslovom Zeleni severni 
medvedek Egon. Listali so po slikanicah z naslovom Muca vegetarijanka, ki so jo 
dobili v dar od Zveze Sonček ter likovno ustvarjali. Obiskali so tudi osnovno šolo s prilagojenim 
programom 27. julij in se pridružili njihovim učencem na prireditvi ob materinskem dnevu in na 
zaključni prireditvi. 
 
Drugošolci so se seznanjali s slabovidnostjo in slepoto. Srečali so se s slepim gospodom Vikijem in se 
učili primernega vedenja do drugačnih preko knjižice Bontonček. Izkušnjo slepote pa so pridobivali  
preko slepe steze, ki so jo izvedli z razredničarkami ter slikali o doživetjih slepe steze. 
 
Tretješolcem se je letos pridružila socialna pedagoginja Zala, ki se je z učenci pogovarjala o 
medsebojnih odnosih in jim tematiko približala preko različnih iger vlog. 
 
Četrtošolci so se podrobneje seznanjali z disleksijo preko delavnice, ki jo je v vsakem razredu izvedla 
specialna pedagoginja. Brali so knjigo z naslovom Čisto poseben levček Leon in se pogovarjali o 
vsebini skupaj z razredničarkami. Srečali so se tudi z igralcem Gojmirjem Lešnjakom Gojcem, ki jim je 
življenje z disleksijo predstavil skozi lastno izkušnjo. Svoje vtise so strnili in jih zapisali v obliki 
prispevkov za šolski časopis. 

         
 
Petošolci so spoznavali drugačnost na temo gibalna oviranost. Spoznali so vrstnike z Zavoda za 
invalidno mladino (CIRIUS) in se z njimi pomerili v prilagojenih športnih igrah kot so golbal, odbojka z 
baloni, hokej na vozičkih, košarka. O cerebralni paralizi so izvedeli več preko gradiv o tej temi. Izdelali 
so tudi plakate o gibalni oviranosti. 
Poleg omenjenih dejavnosti pa so učenci iz POŠ Vranja Peč polepšali dan učencem iz Ciriusa z 
dramsko uprizoritvijo. 

specialna pedagoginja Janja Hribernik 
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                                                                                                učiteljica Majda Pogačnik 
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BESEDNO IN LIKOVNO USTVARJANJE V 1. B 
 
Račka 
Bila nekoč je mala račka,  
ki jo je čakala mačka. 
Mačka imela velike je oči,  
ki so se svetile kot luči. 
Račka šla je proti mlaki, 
tam bili sta že dve sraki. 
Sraki ribe sta lovili 
in v grmovje se pred mačko skrili. 

Račka k mlaki je prišla 
in hudobno mačko zagledala. 
Hitro v mlako je skočila  
in nevarno mačko poškropila. 
Ta se je v grmovje skrila 
in si masko nataknila. 
Za račko v vodo je skočila, 
a na koncu utonila. 

Pesnice in pesniki iz 1. b 
IZ PAPIRNEGA KROŽNIČKA SMO IZDELALI »SADNI KLOBUK«. 

 

 

 

 

 

 

       TISKANJE S PRSTI: PTICE SE ŽE ZBIRAJO NA ŽICAH, DA BODO ODLETELE V TOPLE KRAJE.  
 

 

 

 

 

 

 

 
       POZNATE KNJIGO: PET KUŽKOV IŠČE PRAVEGA? 
       POGLEJTE, KAKO SI JAZBEČARJE PREDSTAVLJAJO PRVOŠOLCI. 
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OBLIKOVALI SMO PARK S SPOMENIKOM RUDOLFA MAISTRA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SI PREDSTAVLJATE MASKE NAREJENE Z VOŠČENKO NA BRUSNI PAPIR?  
 
 

 

 

 

 

 

 

POD SPRETNIMI PRSTI PRVOŠOLCEV LAHKO NASTANEJO ZANIMIVI ŽIVALSKI KIPI IZ GLINE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRVOŠOLCI ZELO RADI LIKOVNO USTVARJAMO. DRUGO LETO, KO BOMO ZNALI VSI PISATI, PA OD 
NAS LAHKO PRIČAKUJETE ZANIMIVE PISNE IZDELKE. 
 

učiteljici Natalija Rak in Darja Habjan 
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PRVOŠOLCI IZ MEKINJ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

učiteljica Urška Strgar 

Narisali so strip o 

meni! Res imenitno! 

Kaj bi se zgodilo, če volk 

ne bi pojedel Rdeče 

Kapice? 

Volk nam je 

padel v vodnjak.  

Lačennnn!  Kje 

so zamaški? 

Kakšnega metulja 

boš pa ti narisal? 

Ustvarjalni 

počitek, 

hahaha… 
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PRVOŠOLCI IZ NEVELJ 
 
ARBORETUM, VEDNO ZANIMIV, VIR NAVDIHA ZA PRVOŠOLCE IN VSE OSTALE …ŠOLCE. 

Ogledali smo si ANGLEŠKI PARK, FRANCOSKI PARK in OBČUDOVALI GREDICE S TULIPANI.  

Sem ter tja smo objeli kakšno drevo…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…potem pa smo imeli kar nekaj dela z iskanjem dinozavrov. Učitelj Janez nam je namreč 

pripravil fotografske uganke. Vse smo rešili, nič nam ni ušlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEPE ROŽE IN DREVESA, 

A DINOZAVRI OGROMNI 

RAZGRAJAJO IN NAS STRAŠIJO, 

KAŽEJO ZOBE, A  MI SE NE BOJIMO.  
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Pri likovni vzgoji smo oblikovali dinozavre iz gline.

        

 Za oblikovanje prostora pa smo s prsti tiskali cvetove tulipanov in oblikovali 

gredice, zvijali valovito lepenko in oblikovali francoski park, za dinozavre pa 

smo delali origami in jih oblikovali iz dveh delov.  

     Vsak učenec 

je pripravil podlago za park, na koncu pa smo vse skupaj sestavili in na 

fotografijah si lahko ogledate, kaj je nastalo.     

učiteljici Barbara Bergant in Mojca Antonin  
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SVET PRAVLJIC V 2. RAZREDU 
 
V 2. razredu smo se v okviru projekta podali v svet pravljic, kjer smo brali, poslušali, gledali, 
pripovedovali, raziskovali in dramatizirali pravljice. Ker nam je bilo veliko pravljic všeč, smo se 
odločili, da pravljice pomešamo med seboj, jim kaj dodamo, si izmislimo nove pravljice in nastalo je 
kar nekaj novih pravljic. Predstavili smo jih še drugim učencem.  
 
MUCA COPATARICA IN NJENI PRIJATELJI (Nevlje)  
 

 

Verjetno že veste, kdo so njeni prijatelji?      
Postali smo pravi igralci, ki se znamo vživeti v vsako vlogo…. 
 
Lotili smo se izdelave copatk, saj smo želeli muci pomagati pri njenem delu…. 

 
učiteljica Darja Klopčič Lisičić 

 
 

MATIČNA ŠOLA, 2. RAZRED 

 

Pravljice smo popestrili tudi z glasbo… Nastopali smo prav vsi, čeprav se nekaterih ne vidi… 
učiteljica Maja Škrjanc 
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ŽIVALI SE POGOVARJAJO… (2. b razred) 
 
Zbiranje nalepk, za album Jungle mania, je bilo povod za nastanek pravljice z naslovom Živali se 
pogovarjajo. Ob menjavi sličic se glavna junaka Nejc in Filip vprašata, ali se mogoče živali tudi 
prepirajo. Nejc o tem tako zavzeto premišljuje, da zaspi in v sanjah se mu prikažejo različne živali, ki 
se prepirajo o tam, kateri letni čas je najbolj pomemben. Spor zgladi junakinja Svet živali, s pomočjo 
katere živali ugotovijo, da je vse prav, tako kot je. Štirje letni časi in vsi enako lepi.  
Ker je bila ideja za pisanje pravljice vzeta iz razredne dinamike, so učenci pravljico takoj vzeli za svojo 
in navdušeno sodelovali pri delitvi vlog in oblikovanju naglavnih mask. Igro smo odigrali pred učenci 
1. b in 2. a. Le ti so naš trud nagradili z bučnim aplavzom in sladkimi bombončki.   

       

učiteljica Barbara Spruk Golob  
 

1. in 2. RAZRED IZ TUNJIC … 
… smo spoznali lepo pravljico SVETLEČE PERO, v kateri eno samo ptičje pero polepša dan veverici, 
prašičku, žabcu in krtu, še najbolj pa se ga razveseli bolan dedek krt.  

    

 
Pravljico smo zaigrali v razredu. Da smo bili bolj podobni živalim, smo si sami naredili maske. 

 
učiteljica Jelka Vrhovnik 
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      2. RAZRED MEKINJE 
  
 
 
 
 
 
Veseli smo se lotili izdelovanja lutk za pravljico 
SAMOROG, katero smo pred tem zapisali čisto sami.  
 

 

 

 V naših rokah so samorog, trije bratje, ptice, vila, 

princ…. v trenutku  zaživeli. Mladi lutkarji so spretno 

in sproščeno svojo mojstrovino predstavili 

prijateljem iz ostalih razredov. 

 

  

 

 

Po predstavi so nas prijatelji nagradili z aplavzom, mi pa 

njih s prisrčnim nasmehom.     

 
 

učiteljica Jana Svetec 
 

DRUGOŠOLCI IZ MEKINJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V MANJŠIH SKUPINICAH SMO "STAKNILI" SVOJE UČENE 
GLAVICE, MODROVALI IN ZAPISALI. 
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učiteljica Jana Svetec 
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V mesecu novembru smo v tretjem A in B razredu v projektnem tednu spoznavali Frana Albrehta kot 
pesnika, pripovednika in prevajalca. Njegove junake iz prevedenih del smo likovno izrazili preko 
tehnik: trganke in odtisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 3. b razreda 

 

 

 

 

 

 

 

Pravljica tretjega A razreda 
KRALJ IN KRALJIČNA 
 
Nekoč je na nekem gradu živel žalostni kralj. V drugem gradu pa je živela žalostna kraljična in ona ni 
poznala žalostnega kralja. A na gradu ni bila sama, saj je imela dobro vilo, ki ji je nekega dne 
povedala, da ni samo ona tako žalostna. Kraljično je zanimalo, če je tudi kralj žalosten zato, ker blizu 
prebiva zmaj. Vila je šla vprašat kralja. Naslednji dan je vila sporočila, da je kralj žalosten zato, ker je 
sam. Kraljična ji je rekla, naj pripelje tega kralja. Dobra vila je res še isti dan kralja pripeljala v grad. Ko 
je kralj zagledal kraljično, je kar zažarel. Takoj ji je povedal, da ni lepše kraljične, kot je ona. Potem mu 
je tudi sama povedala, zakaj je tako žalostna.  Kralja je zanimalo, zakaj ne uporabi dobre vile. 
Naslednji dan je dobra vila začarala zmaja v služabnika in srečno so živeli do konca svojih dni.   
Eva Seretin, 3. a 

učiteljica Monika Šimenc 
 

Joj, kako smo se dobro spremenili-e  

v pisatelje-ice in ilustratorje-ice. 

Zelo zanimive zgodbe so nastale. 

Meni je najbolj prisrčna Anina 

pravljica.  
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Pravljica tretjega B razreda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
učiteljica Maja Benkovič 
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….so  tretješolci pisali svojo pravljico. Nekateri junaki so pomagali, drugi so se zaljubili, bili začarani. 
Pomagala so jim nenavadna bitja. Vsi pa še danes živijo in se veselijo. 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

 Jan Erdelić, 3. r. Nevlje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 

David Golob, 3. r. Nevlje      

Sredi gozda je našel lopato. Pobral jo je. 

Lopata pa je kar sama odšla po poti naprej. 

Starček je šel za njo. Lopata pa je začela 

kopati in odmetavati zemljo. Iz zemlje je 

pokukal zaboj. Starček ga je odprl in v njem je 

bilo polno draguljev. Vse to so videli zlobni 

možici. Starčka so privezali k smreki, dragulje 

pa odnesli. Skrili so jih v gozd. Ko se je 

starček rešil, ga je lopata že čakala. Vsa 

vesele je odskakljala pred njim. Prišla sta do 

skale. Lopata je začela kopati. Odkopala je 

zaboj z dragulji. Tedaj so se prikazali možici. 

Lopata je začela mahati in zakopavati možice. 

Ko je končala, sta vzela dragulje in odšla 

domov. Živela sta srečno do konca dni. 

 

Nekoč pred davnimi časi so živeli  trije bratje, kralj 
in kraljična. Vsi bratje so bili zaljubljeni v to 
kraljično. Vendar je kralj rekel, da jo lahko dobi 
samo eden. Kralj se je spomnil na čarobni cekin. 
Rekel jim je, da kdor ga bo našel, se bo poročil s 
kraljično. Vendar bo z zlato štoparico meril čas. 
Kdor ne bo prišel od dveh do petih, se ne bo poročil. 
Odšel je starejši brat. Na poti je srečal palčka. 
Palček ga je vprašal, če mu prinese jabolko. Veliki 
brat ga je zavrnil Palček je s čarovnijo kazalec na 
zlati štoparici premaknil na pet. Veliki brat je izginil 
v grad. V gradu ga je čakal kralj. Rekel mu je, da se 
ne more poročiti s kraljično. Ko je ponoči veliki brat 
spal, se je spremenil v groznega zmaja. Odletel je. 
Zjutraj je šel srednji brat. Tudi pri njem je bilo 
tako. Zvečer se je spremenil v grozno gospo mačko. 
Naslednji dan je šel mlajši brat. Ko je prišel do 
palčka, mu je odtrgal jabolko. Palček mu je dal 
cekin. Tudi on je izginil. Zelo ga je bilo strah kralja. 
Toda kralj mu je dal kraljično za ženo. Poročila sta 
se. Živela sta srečno do konca dni. Starejša brata sta 
se pa pretepala. 
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Smilil se je sam sebi. 
Takrat pa k njemu 

prileti čebelica, ki 

opazi, da je žalosten. 
Čebelica se odloči, da 

ga bo pičila. In res, po 
piku leteči konj 

vstane, se zahvali 

čebelici in odleti k 
svojim otrokom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 učiteljica Andreja Modrijan 
 
 
3. in 4. razred PŠ MEKINJE 
 

Sodelovali smo na likovnem natečaju »Varna 
pot vsepovsod«. 

   
V našem razredu si želimo najboljše. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O dramskem ustvarjanju 
in disleksiji smo se  
pogovarjali z Gojcem. 
 

ČUDEŽNI LETEČI KONJ 
Nekoč je v Kamniku živel 

leteči čudežni konj. V 
Kamniku je pomagal 

otrokom, ki niso imeli 

staršev. Izpolnjeval jim je 
majhne, a za njih velike 

stvari.. Z njim  so se otroci 
igrali, leteli po zraku, jedli 

sladoled, predvsem pa so 
se zabavali. Toda nekega 

dne je leteči čudežni konj 

zbolel.                       
Kaja Pančur, 3. r Nevlje 

 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik – 2010/11 

 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pisali smo pravljice. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
Ustvarjalno pa smo preživljali tudi odmore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napenjanje možganov četrtošolcev  
pri izvajanju poskusov iz naravoslovja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 učiteljica Špela Grkman 
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PREVZETNE GOSPODIČNE 

»RES HUDO JE, ČE PRELEP SI ZA TA POVPREČEN SVET! « 

V mesecu februarju so stene kamniške galerije »Šola Idej«polepšale: 

DOMIŠLJAVA, VAŽNA, PRETKANA, JEZIČNA, VZVIŠENA, ČUDOVITA, KRASNA, 

PRIVLAČNA, POSTAVNA, OČARLJIVA, PRELEPA, ZAPELJIVA, MODNA, BOGATA 

in UREJENA gospodična. 

Ob kulturnem prazniku so jih s čopiči na slikarska platna upodobile učenke 

četrtih in petih razredov. 
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Prav presneto prevzetna je bila tudi Uršika iz  

Prešernovega Povodnega moža  

in da ne govorimo o mnogoterih razvajenih deklinah današnjega časa. 

Ob otvoritvi razstave smo četrtošolci v odlični igralski zasedbi zaigrali 

Prešernovega Povodnega moža in novejšo različico  

Andreja Rozmana – Roze z naslovom Urška. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In upamo, da nismo pretirano prevzetni, če rečemo: 

» DOBRO SMO SE ODREZALI!« 

ČETRTOŠOLCI  

z učiteljicama Marjeto Kregar in Marijo Ropas 
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4. RAZRED IZ NEVELJ SE PREDSTAVLJA V PESMIH 
TO SMO MI – NEVELJČANI 
 

Veselih obrazov smo v 4. razred stopili, 
prijazno in veselo učiteljico smo dobili. 
 
V ljubek razred smo vstopili, 
težke torbe smo nosili  
in se v šoli dosti novega naučili. 
 
Petnajst čez osem pouk se začne, 
mi pa veseli smo učiteljice. 
 
K športni zmeraj radi gremo, 
tam se veselimo, telovadimo, 
zato gibčni smo zelo. 
 
Pri likovci ustvarjalni smo 
in same petke dobivamo. 
 
Testi pri vsakem predmetu lahki so, 
ker pridno učimo se zelo. 
 
Petka vsi se veselimo, 
ker zadnji dan v šoli je, 
potem pa iz šole zdrvimo, 
saj se igranja doma veselimo. 
  
SAŠA BALOH, KATJA KOTNIK,  
PATRICIJA SUŠNIK 

V četrtem razredu prepira ni,  
ker prijateljski smo vsi. 
Šport skupaj nas drži, 
zato prijateljstvo kar frči. 
 
Večino časa smo pridni vsi, 
le včasih nas kaj razjezi 
in nekaj predmetov nas ne veseli. 
 
Velikokrat z avtobusom nas na izlet odpeljejo 
in zato presrečni smo. 
 
Matematika nam dobro gre, 
saj brez prstov računamo že. 
Tudi pisanje nam leži,  
sploh pri slovenščini. 
Ko likovna se začne, 
pripravljeni smo na ustvarjanje. 
 
Če čez cel dan pridni smo prav vsi, 
nas učiteljica velikokrat z glasbo nagradi. 
 
TEO FLIS, JAN GRILJ, LOVRO PLANKO, 
ŽAN LAMOVŠEK, JAN ŠKRJANC,  
DAVID TRTNIK, GAL ŽAGAR 
 

 
Četrti razred smo zdaj mi in v Groharjevi hiši smo bili, kjer smo glasbeno ustvarjali. 
Tudi na Veliki planini smo bili, kjer smo se smučali in kepali. 
Ko smo v šolo spet prišli, nismo utrujeni bili. 
V šoli smo se zabavali in slike risali. 
Knjige smo prebrali in teste pet pisali.  
Tudi zobna sestra je prišla in pluse nam je delila. 
Najbolj kul razred smo, ker radi se zabavamo.                                      
 
ANA KOŽELJ, ANA PIRC 

 
Mi četrtošolci radi imamo se zelo, 
vedno ko smo skupaj, imamo se lepo. 
 
Če je kdo užaljen, za njega poskrbimo 
in ga razveselimo. 
  
Ko napoči športna, hitro se preoblečemo 
in se že ogrevamo. 
 

 
Dobro se razumemo, plešemo, pojemo in se 
veselimo, 
vsi učenci dobri smo 
in zato veliko dobrih ocen dobivamo. 
 
Naš pouk poteka gladko, 
ker mi pridni smo močno. 
V šoli vse zabavno je,  
ker naučimo veliko novega se. 
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URŠKA BERNOT, POLONA GOLOB, TINA VRANKAR 
 

NEJKA SPRUK, MAJA GRUDEN, ANA OGRIN 
 

V šoli se imamo fajn, 
prijatelji smo vsi skupaj zdaj. 
  
Telovadba naša je, 
ker najljubši predmet je za vse. 
 
Družbe mi ne maramo, 
vendar pa petke imamo. 
 
Pri matematiki radi računamo, 
besedilnih nalog pa ne maramo. 
 
Pri angleščini nam včasih ne gre, 
učiteljica pa vedno vse ve. 

Slovenščina je vedno težka, 
ker v njej se vedno najdejo nagajivke. 
 
Pri glasbi plešemo, se vrtimo 
in pojemo. 
 
Pri razredni vse mogoče se dogaja, 
zmenki pa najljubši so nam. 
 
Pri likovni vedno dobri smo, 
zato tudi ocene lepe so. 
 
TINKARA BALANTIČ, MARUŠA PETEK 

učiteljica Vesna Jamšek 
PETOŠOLCI  USTVARJAMO 

 
JAMSKA UMETNOST 
Učenci radi oblikujemo. Tokrat smo z našimi 
spretnimi prsti ustvarili jamsko umetnost. 
Najprej smo razvaljali na zraku sušeno 
modelirno maso, da je dobila okroglo obliko. 
Glino smo namazali z lepilom in posuli z 
drobnim peskom, da je nastala groba površina. 
Ko se je posušila, smo s črno barvo narisali 
namišljeno žival in jo pobarvali z rjavo in črno 
barvo. Na koncu pa smo umetnino premazali še 
z lakom. 
Tjaša Vrtačič, 5. a 

 

LADJA 
Svoje ročne spretnosti smo preizkusili v 
izdelovanju ladjic. Izdelali smo jo po načrtu, na 
koncu pa smo jo okrasili še z lastnimi dodatki in 
tako »razburili« lastno domišljijo. Zabavno je 
bilo gledati, kako so zaplule. Verjetno nas je kar 
nekaj takih učencev, ki ob pogledu na ladjico 
pomislimo na morje, saj komaj čakamo 
počitnice. 
 
Ana Berwanger, 5. a 

 

 
VODNO KOLO 
Vodno kolo je model, ki ponazarja mlin. 
Narejeno je iz stiropora, plastičnih žličk in žic.  
Delo je bilo najbolj zabavno, ko smo rezali 
stiropor s stironožem. Če na žličke, ki so 
zapičene v stiropor, naliješ vodo, se kolo zavrti. 
Najlepša kolesa smo razstavili. 
 
Lana Mujanović, 5. b 
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VODNI HRAM 
 
Izdelali smo vodni hram, ki ga uporabljamo za 
shranjevanje vode. Najprej smo naredili leseni 
stolp, kamor smo pozneje postavili plastenko, 
ki je namenjena shranjevanju vode. V plastenko 
smo naredili tudi večjo luknjico in vanjo zalepili 
cevko.  
Vodni hram smo preizkusili tako, da smo v 
plastenko, ki stoji navpično na stolpu, nalili 
vodo. Nato smo odvili pokrovček, in voda je 
začela iztekati. 
Klara Flerin, 5. b 
 

 

TAM TAM 
 
Če hočeš svoj TAM TAM, moraš obiskovati 
naravoslovno tehnični krožek. Pri delu moraš 
biti vztrajen in natančen. Za izdelavo smo 
potrebovali dva plastična lonca, blago, vrvico in 
lepilo. Da je izdelek lepši, smo ga okrasili z 
barvnimi okraski. 
Kljub temu, da je delo zahtevno, smo vsi izdelali 
svoj instrument. Imamo svoj TAM TAM bend. 
 
Miša Šala, 5. b 

 

 
DIDAKTIČNI NAMIZNI KVIZ 
 
Tokrat smo računalnik uporabili za izdelavo 
didaktične namizne igre. Na temo, ki smo si jo 
izbrali, smo v računalniškem programu Slikar 
narisali sliko, ki je ozadje pri kvizu. To sliko smo 
prinesli v Word program. Sliko smo opremili z 
barvnimi krogi in številkami. Sestavili smo tudi 
vprašanja v treh težavnostnih stopnjah. Za 
igranje je bilo potrebno napisati še pravila igre. 
Ko je bilo to delo opravljeno, smo vse stiskali in 
plastificirali.  
Vse smo shranili v škatle, ki smo jih sami 
»kaširali« s prtički. Delo je bilo zabavno in 
poučno. 
Božidar Petrič, 5. a                                               
 

 

  
  

učiteljici Mateja Jamnik in Simona Podboršek 
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DAN NEVELJSKIH PETOŠOLCEV NA CENTRALNI ŠOLI 
 
Cin, cin, je zazvonila budilka. Jutro je in to dobro, saj nas je čakal dan poln dogodivščin. 
Takoj, ko smo se vsi zbrali pred šolo, smo odšli na avtobus. Na šoli smo se razdelili v skupini. 
Saj veste, punce imamo prednost, zato smo lahko izbirale kam gremo najprej. »Gremo k učiteljici 
Denise!«, smo zakričale vse v en glas! Čez nekaj trenutkov smo se znašle v gospodinjski učilnici. Tam 
nas je pričakala učiteljica Denise. Posedla nas je v klopi in nam razložila potek ure. Vse smo bile 
navdušene, ko smo izvedele, da bomo pekle vaflje. Juhu, ko bodo pečeni, jih bomo lahko pojedle. 
Vzele smo vsaka svoj predpasnik,  si umile roke ter pričele z delom. Pripravile smo krožnike, prtičke in 
skodelice. Učiteljica nam je pripravila maso, ki smo jo z zajemalko vlivale v pekač za vaflje. V pekaču 
smo jih pustile toliko časa,  dokler na njem ni zagorela rdeča lučka. Priznam pa, da me je že zdaj malo 
strah 6. razreda, saj nam je učiteljica povedala, da pri ocenjevanju vsaka padla kapljica pomeni oceno 
manj. Nastali so nam odlični vaflji, zato smo jih naredile še učiteljici Neži in učitelju Janezu.  

 
S fanti smo nato zamenjali učilnice. V računalniški učilnici smo pogostile že navedena učitelja. 
Usedle smo se vsaka pred svoj računalnik in začele reševati naloge. Nalogam ni bilo konca, zato smo 
bile zelo zaposlene. Reševale smo matematične naloge, kar mi je bilo zelo všeč. Še vedno mi je žal, da 
se je ura tako hitro končala.  

 
Na koncu se je razred spet združil v celoto. Zelo me je zanimalo kateri od mojih sošolcev ima največje 
tricepse, bicepse in ostale skupine mišic. To se je pokazalo, ko smo plezali po drogu. Izkazalo se je, da 
smo vsi zelo močni. 
Kasneje smo se preizkusili še v dvoranskem hokeju in na skakalnem poligonu. Stežka smo se poslovili 
od centralne šole, vendar vse je tolažila misel, da bomo užitek v kuhanju, športu in računalniku 
okušali tudi v naslednjih razredih. 

 
Žana Drolc, 5. razred Nevlje 

 učiteljica Neža Hafner 
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PETOŠOLCI IZ MEKINJ … 
 

smo z veseljem sodelovali v skupnem projektu 
Korak k sončku. Srečali smo se z otroki iz 
Ciriusa. Najprej smo se predstavili, nato pa igrali 
sedečo odbojko in za nas novo igro golbal. To 
druženje nas je vse obogatilo. 
 
 
 
 

 
 
 

Po vrnitvi v šolo smo izdelovali plakate. Povabili 
pa smo tudi Janovo mamico, zdravnico, ki nam 
je razlagala, zakaj se otroci rodijo gibalno ali 
drugače prikrajšani. Sklenili smo, da bomo  
pazili na svoje zdravje, saj bi vsi imeli radi nekoč 
zdrave otroke. 
 
 

 

Radi sprejmemo obiskovalce. Ob kulturnem 
prazniku smo občudovali rezbarske mojstrovine 
g. Romana in se tudi sami preizkusili v tej 
umetnosti. 
 
Z dleti je treba zelo previdno. Biti moraš 
potrpežljiv in vztrajen, da motiv dobi svoj pravi 
izraz. 
 
 
 

 

 
Kako priti do svoje prve knjige? Pot je kar zahtevna, vodi pa tudi 
skozi knjigoveško delavnico, kjer se striže, lepi, šiva… 
 
 

 
 
 

Radi slikamo. Že pogled skozi okno mekinjske 
šole nam ponudi čudovit motiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Srčke nekateri vlivajo iz modelirne mase, drugi 
jih sešijejo ali pa spečejo. Na koncu se pa vsi 
sladkamo! 
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Fantje 
gradijo.  
Ni jim 
vseeno za  
usodo 
kozolcev. 
 
 
 

Dekleta tkejo. 
 

Ko se pridružijo starši, je (po)ustvarjanje za 
otroke še posebej zanimivo in veselo. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

                                                                                                            
 
 

učiteljica Bernarda Rifel 
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TUNJIČANI SMO UMETNIKI  
 
V Tunjicah celo šolsko leto ustvarjamo v okviru GLEDALIŠKEGA PROJEKTA.  
 Učenci doživljajo  prvine gledališke in lutkovne umetnosti , razvijamo zanimanje za 
sprejemanje različnih gledaliških in lutkovnih predstav (mladinsko gledališče, lutkovno gledališče…). 
 Ustvarjamo manjše in večje predstave, nastopamo na odru ter se učimo delati v skupini. 
 Z učenci sami izdelamo rekvizite za igro. 
 
Izdelali smo že veliko različnih lutk in jih oživili: lutke na palčkah, ročne lutke, naprstne lutke, lutke na 
kuhalnicah…    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutkovna igra »Babica zima, kje si?« 
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Pripravili smo več dramskih iger, s katerimi nastopamo na raznih prireditvah:  

          
»Nori december v šolskih klopeh«                       Glasbena pravljica »Miške in mavrica« 

 »Veronika z Malega gradu« 
Zelo radi tudi plešemo, pojemo in igramo na instrumente. 

              
 učiteljici Jelka Vrhovnik in Jana Razboršek 

 
Učenci 4. in 5. razreda smo z veseljem sodelovali v projektu Moja prva knjiga, kjer smo izdelali čisto 
sami svojo knjigo.  Postali smo pravi mali knjigovezi in tudi pisatelji. Napisali smo zanimive zgodbe o 
življenju nekoč. Lotili smo se različnih tem. Napisali smo, kako se delajo koši, kako potekajo koline, 
kako so kuhale naše babice, kako so lovci lovili risa, opisali smo življenje v šoli, igrače otrok. Knjige 
smo pisali z velikim veseljem in jih bodo tudi razstavili in pokazali širši javnosti.  

     
 

                                                           učenci 4. in 5. razreda PŠ Tunjice in učiteljica Jana Trebušak 
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     NA PODRUŽNICI VRANJA PEČ SMO SAMI PRAVI IGRALCI IN IGRALKE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VTISI UČENCEV: 
Pri dramskem krožku vsi sodelujemo. Sara napiše igro, mi pa se jo naučimo. Zelo uživamo, ko igramo. 
Če dobro zaigramo, je naša mentorica zelo vesela. 

Aljaž Kvas, 5. razred 
 
Pri dramskem krožku se učimo besedilo in igrati. V igrah so različne vloge od Pehte do rjuh. Rada 
imam dramski krožek. Rada nastopam, rada imam vloge. Pri krožku mi je vse všeč. Imamo najboljšo 
mentorico na svetu. Hvala njej. 

Anja Štukelj, 4. razred 
 
V dramskem krožku sodelujem že pet let. Naša mentorica je Sara Lužovec. Uči nas od igranja z 
lutkami do igranja na odru. 

Anja Kotnik, 5. razred 
 
Letos smo odigrali že veliko predstav in vse so mi bile všeč. Tudi gledalcem, ki so si jih ogledali. V vlogi 
sodnika so se mi vsi smejali, ker sem imel smešno lasuljo in obleko. Naša režiserka Sara nas dobro 
nauči odigrati predstavo in zato so nam gledalci hvaležni. Z igranjem zadovoljimo gledalce, oni pa nas 
s ploskanjem. Vsem učencem iz Vranje Peči je igranje všeč. Z dobro režiserko, učiteljico in vajo nam 
vedno uspe zadovoljiti ljudi. 

Nejc Erdani, 5. razred 
 
Nastopamo v dramskem krožku. Igre piše Sara. Nastopali smo v Kamniku, Ciriusu, Mekinjah, Nevljah 
in še v raznih šolah in krajih. Nastopam v različnih vlogah. Igram že od šestega leta. 

Katja Šuštar, 5. razred 
 
Pri dramskem krožku sem igral Berilo. Rad igram s sošolci. Všeč mi je bila vloga, ki sem jo imel. Igre 
nam piše Sara. 

Aleksander Leon Štukelj, 2. razred 
 
Imamo mentorico, ki nam vsako leto napiše več igric. Naučimo se jih in igramo. Če igro dobro 
odigramo, je mentorica vesela. 

Zvonko Mlinar, 4. razred 
 
Pri dramskem krožku sem igral Rjuho. Vloga mi je bila všeč. Pridno se učim tekst. Ko nastopam, mi je 
prijetno. Ko je nastopa konec, me mami pohvali. 

Nejc Krznar, 2. razred 
 

Pst, tišina; igrica o branju Čista žlica; igrica o reklamah,… 
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Rad se učim tekst za igrico. Rad igram vlogo, ki mi je dodeljena. Z veseljem bom igral v igrici ob 
zaključku šolskega leta. Avtorica igre je Sara. 

Nejc Močnik, 2. razred 
 
 

 
 
 
ODZIVI UČENCEV: 
Danes so prišli učenci iz Vranje Peči in so nam predstavili zgodbo o reklamah. Zgodba nam pove, da 
vse stvari, ki so v reklamah niso resnične. Njihova oblačila so mi bila zelo všeč. V igrici so nastopali 
sodnik Ivan, šef trgovine Bušek in trgovka Milka. Igrica mi je bila všeč, ker so bile vmes reklame. 

 
Polona Golob, 4. razred Nevlje 

 
Danes smo si ogledali igrico, ki so nam jo zaigrali učenci iz Vranje Peči. Dogajala se je na sodišču. V 
njej so osmešili reklame za nekatere izdelke. Za Aktivijo v reklami rečejo, da zmanjša napihnjenost, v 
igri pa se je igralka napihnila, zato je tožila trgovca. Na sodišču je bilo zelo smešno, ker je sodnik verjel 
v reklame in se smešno obnašal. Mama ga je prišla zmerjat, ker je naročil smrdeč pralni prašek. 
Osmešijo tudi reklame za šampone in zdravila. Igrica je bila super. Naučili smo se, da ne smeš verjeti 
reklamam, ker velikokrat pretiravajo in ni vse res, kar govorijo. Igra je bila smešna in zabavna. 
 

Maja Gruden, 4. razred Nevlje  
 
Učenci iz Vranje Peči so zelo dobro odigrali igrico. Še posebej so bile dobre reklame kot je bila 
Aktivija, Lekadol, Merkator, Tuš... Vem, da so v to vložili veliko časa. Malo učencev je, pa so že igrali v 
veliko igricah. Bili so zelo dobri. Jaz ne verjamem reklamam. Čestitke! 
 

Ana Koželj, 4. razred Nevlje 
 

učiteljica Maja Jesenik Štefin 
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POMLADNO USTVARJANJE V PODALJŠANEM BIVANJU PODRUŽNICE MEKINJE 
 
V jutranjem varstvu in v podaljšanem bivanju 1. in 2. razreda ustvarjamo različne izdelke: obeske za 
na okna, rišemo na lesene deščice, izdelujemo svetilke, slike iz papirnatih robčkov, voščilnice iz 
cvetlic, darilne vrečke, okraske za polepšanje šole in še mnogo drugih zanimivih stvari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pri ustvarjanju se veselimo novih izdelkov, razvijamo ročne spretnosti, si med seboj pomagamo, se 
pogovarjamo in se zabavamo.  

                        učiteljica Barbka Marin 
 

 
V podaljšanem bivanju 3., 4. in 5. razreda nam poleg pisanja 
domačih nalog in učenja, ostaja še dovolj časa za ustvarjanje. 
Skozi celotno šolsko leto smo ustvarjali različne izdelke, vezane na 
različna obdobja v letu, praznike, letni čas, … 
V pomladnem ustvarjalnem kotičku smo izdelali panjske končnice, 
ki krasijo panje in jih s svojimi različnimi motivi naredijo še bolj 
pisane in zanimive. Najprej smo si jih nekaj ogledali, se pogovorili 
o motivih, ki jih krasijo, in se dogovorili, kaj bomo sami slikali na 
deščice.  
 
Pri izdelovanju končnic smo uporabili servietno tehniko. Deščice smo najprej ovili v barvne serviete  
in jih s pomočjo posebnega lepila prilepili nanje.  

 
Ko so se osušile, smo nekateri  iz serviet  izrezali manjše motive in 
jih po želji razvrščali in lepili na to podlago,  drugi pa so z barvnimi 
tuši slikali različne motive: cvetlice, čebele, cvetoče drevo, 
čebelnjak … 
Panjske končnice so z uporabo izbrane tehnike dobile starinski 
videz. Končane izdelke smo dekorirali s slamo in jih razstavili v 
naši šoli.  

 
 

učiteljica Mojca Jontes 
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NEKAJ UTRINKOV IZ USTVARJALNIH DELAVNIC NA PŠ MEKINJE 
 

Okrasne blazine smo izrezali iz filca, obšili z 
okrasnim šivom in dodali polnilo. 

 
 
 
 
 
 

Nekaj venčkov za božični in novoletni okras. 
 

 

Tudi pri izdelavi slaščic smo lahko ustvarjalni, 
mar ne? 

 
 
 
 

Zrcalce, zrcalce na steni povej… 
 

  
mentorica Bernarda Rifel 

 
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA PONUJAJO MNOGO PRILOŽNOSTI ZA SPROSTITEV IN 
USTVARJANJE. 
 

Jesenske slike iz listov… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… in ježki iz bučnih semen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izdelovanje tetk Jesenk iz naravnih materialov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…igramo se, igramo se… 
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Hoja pa vrvi. Ni prave zime brez sneženega moža. 
 

V peskovniku je vsak dan veselo. Dogaja se tudi ob igrišču. 

Da bi bilo prazniki lepi, smo izdelovali božične voščilnice in  adventne venčke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V učilnici tehnike smo izdelali ptičje hišice                  Tudi slikanje z akrilnimi barvami je lahko                             
za ptice na našem vrtu.                                                  zabavno. 
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI CERKNO 
CERKNIŠKI SONČKI SMO SE IMELI RES LEPO … 
 
Na lepo nedeljsko jutro, 23. 01. 2011, smo se veseli in dobre volje zbrali pred kamniško športno 
dvorano in se za pet dni poslovili od svojih staršev in drugih bližnjih. Po predhodno zabavnem 
pripetljaju z avtobusom nas je precej ovinkasta pot pripeljala do Cerknega, kjer smo se prepustili 
užitkom na snegu in drugim še neznanim skritim dogodivščinam.   
Vse dni zimovanja smo vsi, tako smučarji brez, kot tisti z veliko smučarskega predznanja, prišli na svoj 
račun. Preizkusili in uživali smo v alpskem smučanju, kot tudi v klasičnem teku na smučeh. Dodatno 
motivacijo med učenjem smučanja pa nam je vlil snežni park, ki nam je dal možnost, da smo še na 
drugačen način užili zimske vragolije. Popoldneve in večere pa smo večinoma ustvarjalno preživeli kar 
v hotelu. Poleg obveznega preizkusa v plavanju smo izdelali unikatne razglednice za svoje družine. 
»Spletli« smo tudi cofke in si naredili medalje, katere smo zadnji dan naključno podelili vsem 
smučarjem. V bližnjem muzeju smo si ogledali celo cerkljanske laufarje. Večere smo si popestrili s 
tombolo in izbiro naj cerkniških talentov.  
Nepričakovano so nam dobro voljo prinesli učenci drugega letnika Srednje vzgojiteljske šole 
Ajdovščina, ki so nam zaigrali predstavo »Rilko in Cvilko«. Za njihov trud smo se jim zahvalili z bučnim 
aplavzom in s posebej za njih izdelano zahvalo.  
Svojo zimsko šolo v naravi smo zaključili z zabavnim tekmovanjem, po katerem smo učencem, ki so 
posebej navdušili z različnimi »spretnostmi«, podelili nagrade. Poleg zvoka prečne flavte, ki nas je 
vsako noč pospremila v sladek sen, ter zvoka trobente, ki nas je prebujal v nov dan, nam bodo v 
spominu ostale tudi lepe misli in želje, katere smo si za spodbudo vsakodnevno podarjali.  V četrtek 
zvečer smo vsi celi in srečni objeli svoje starše ter jim že začeli pripovedovati o naših nepozabnih, 
sončnih trenutkih s Cerknega.  

 
V imenu cerkniških sončkov zapisali Darja Habjan in Mojca Praprotnik 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustvarjalnost šestošolcev… 
LAŽ IMA KRATKE NOGE 
(doživljajski spis) 
 
 Bila je sobota zvečer. Starša sta se odpravila na večerjo s prijatelji. S sestro sva ostala sama 
doma. Imel sem enkratno priložnost, da si ogledam grozljivko, ki mi je všeč. 
 Vedel sem, da staršev dolgo časa ne bo, kajti večerje s prijatelji se ponavadi zavlečejo dolgo v 
noč. Vedel pa sem tudi, da so grozljivke prepovedane.  
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»Pa kaj potem, saj ne bosta izvedela,« sem si mislil. Lucija mi je obljubila, da me ne bo izdala. V 
zameno sem ji obljubil, da se bom po končanem filmu z njo igral družabno igro Pračloveki. Udobno 
sem se namestil v fotelj in užival v gledanju filma. Starša sta se pozno vrnila domov. Bila sta 
zadovoljna, sva bila z Lucijo že v posteljah. Vse je bilo v najlepšem redu: sestra me ni izdala, starša sta 
bila zadovoljna, jaz pa srečen, da sem gledal grozljivko. Počutil sem se kot zmagovalec. 
              Ko pa so se ugasnile luči in je sobo prekrila tema, me je postalo strah. Začele so se mi 
prikazovati strahote iz filma. Bolj sem vlekel odejo čez glavo, bolj me je bilo strah. 
»Če grem k staršema, bosta posumila, da je nekaj narobe.« Če ostanem v postelji, bom umrl od 
strahu,« sem razmišljal. Odločitev je padla. Šel sem do staršev in povedal vso resnico. Najprej sem 
poslušal nekaj vzgojnih besed, potem pa sta me pospremila v sobo in počakala, da sem zaspal. V veži 
pa je celo noč gorela luč. 
 Če bom še kdaj želel storiti kakšno prepovedano stvar, bom to rajši povedal, kajti vsaka laž 
slej ko prej pride na dan. 

Jakob Jančar, 6. c 
 

NAŠLA SEM ŽELEZNI PRSTAN 
(domišljijski spis) 
 
Nekega dne sem se potepala po gozdu in odkrila neverjetno stvar. V listju se je nekaj zasvetilo. 
Odmaknila sem listje in zagledala prelep diamant. Dva koraka naprej je bil še en diamant, malo naprej 
pa še eden. Bila sem izjemno navdušena. Z diamanti v roki sem odšla naprej.  
Prišla sem do lovske opazovalnice. Zagledala sem lovca, ki je streljal ubogo srno. Rekla sem mu, da 
mu dam diamant, samo da neha streljati na srno. Lovec je takoj sprejel ponudbo. Ko je lovec odšel, je 
do mene pritekla srna in se mi zahvalila, ker sem ji rešila življenje. Dala mi je delček prstana in rekla, 
da mi bo še dobro služil, nato pa stekla stran.  
Hodila sem naprej in prišla do pašnika, kjer je pastir s palico tepel ovco. Rekla sem mu, da naj pusti 
žival pri miru, v zameno pa sem mu ponudila diamant. Kmalu je do mene pritekla ovca, ki sem jo 
rešila in mi v zameno dala drugi del prstana. Ovca se je nato vrnila nazaj k čredi.  
Hodila sem naprej in zagledala kmeta, ki je namerno tepel mačko. Stopila sem do njega in mu v roke 
dala diamant ter rekla: »Pusti mačko pri miru.« Tudi mačka mi je v zameno dala darilo. To je bil tretji 
del prstana. Mačka mi je na koncu rekla, naj sestavim dele skupaj, nato pa je odšla.  
Sestavila sem dele skupaj in ne boste verjeli, kaj se je zgodilo. Prstan se je zasvetlikal in okrasil z 
majhnimi kamenčki. Na njem je pisalo: VSE KAR SI ŽELIŠ, DOBIŠ. Zaželela sem si, da bi se znašla v 
ogromni palači in da bi do palače z limuzino prišla še mama in oče. To se je res zgodilo in tako sem 
spoznala, da prstan res dela čudeže. 

Laura Rak, 6. c 
 
MOJE POČITNICE 
 
Ko so se začele počitnice, sem bila zelo vesela, ker sem vedela, da bom lahko vsak dan jahala. Zjutraj, 
ko sem vstala, sem zajtrkovala, nato pa sem odšla v hlev. Osedlala sem kobilo in se odpravila v 
menežo. Najprej sem jahala tam, nato pa smo se odpravili na teren. Naslednji dan sva z mami odšli v 
Ljubljano po nakupih. Popoldne sem se skupaj z Leo, Taro in Laro peljala na bowling. Naslednji dan 
sva s prijateljico Ano odšli po zvončke. Popoldne pa sem brala. Tudi drugače sem med počitnicami 
veliko brala. V petek smo s prijateljicama Ano in Sašo odšle na bowling. V soboto je bil najbolj 
zanimivi del počitnic. Fotografirali smo konje v različnih položajih za vsakoletno zbirko fotografij. 
Veliko takih fotografij se porabi za razne koledarje.  V nedeljo sem spet pomislila na šolo in pripravila 
šolsko torbo. Tako sem počitnice preživela s prijateljicami, v hlevih, v branju knjig, v gozdovih, veliko 
časa pa sem preživela tudi s svojo kobilo, ki je žal še premlada, da bi jo lahko jahala, zato jo samo 
lonžiram. 

Laura Rak, 6. c 
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LITERARNA USTVARJALNICA LETOŠNJIH OSMOŠOLCEV 
 
Spodnja zgodba je nastala tako, da je vsak izmed učencev osmih razredov zanjo prispeval eno poved. 
Razredničarke stremimo k temu, da kot generacija držimo skupaj in počnemo enake stvari. Naslov so 
zgodbi izbrali učenci, ki so bili v času, ko smo jo pisali, odsotni. Likovni izdelki so nastali na kulturnem 
dnevu ob obisku galerije Miha Maleša. Nekatera mnenja učencev o pisanju skupne zgodbe si lahko 
preberete na koncu prispevka. 
 
POT DO POZITIVNEGA 

 
Jutri pišemo biologijo pa nič ne znam. S sošolcem Klemenom premišljujeva, kako bi plonkala. Ura je 
devet in začeli smo pisati test. Iz žepa sem potegnil plonkiče. Celoten test sem preplonkal narobe in 
»zašutiral«. Doma so me nadrli. Naslednjo uro biologije sem popravljal. Ponovno sem zabil. Učiteljica 
mi spet teži, da bom ponavljal. Naslednji dan sem ponovno pisal biologijo in sem se zelo učil. Ampak 
kljub temu nisem nič znal. Spet šut. Na niti eno vprašanje nisem znal odgovoriti, zato sem bil zelo 

žalosten. Zdaj moram pa te tri negativne popraviti. Spet se bo treba 
učiti! In to ves teden! 
Do testa je samo še en dan, jaz pa še vedno ne znam nič. Če bom spet 
zabil, bom en mesec brez računalnika in televizije. A to se ne bo 
zgodilo, ker se bom res ves dan učil. Kljub temu, da sem se mislil učiti, 
sem raje ves popoldan s prijatelji igral nogomet. Zvečer pa sem bil na 
Facebook-u. Igral sem Farm Ville in se pogovarjal s prijatelji. Šele 
pozno sem se ponovno spomnil na biologijo. Pogledal sem zvezek in 
ugotovil, da še vedno nič ne znam. Vztrajal sem za knjigami in na 
koncu dobil dve. Ko sem prišel domov, sem staršem povedal veselo 
novico. Tudi oni so bili zelo veseli. In naslednjič sem pisal še bolje. 
Postal sem razredni piflar. Dobival sem same 

petice, razen pri športni vzgoji. Začel sem 
trenirat šah in boks ter bil zelo uspešen. Doma se je stanje izboljšalo in 
družina je ponosna name. Zdaj sem vesel, ker se mi ni treba več toliko 
učiti. Ves dan sem lahko zunaj s prijatelji. 
Razen, ... o joj, jutri pa pišem slovenščino. Upam, da bo vsaj dve. Če bo 
dve, bom zelo ponosen nase. A ker vem, da spet nič ne znam, pričakujem 
negativno, zato sem šel na sproščevalno jogo. Ko sem prišel domov, sem 
zopet videl zvezke za slovenščino, a Facebook me je spet premamil. Šele 
pred večerom sem odprl zvezke in malo ponovil, nato pa odšel spat. 
Sanjal sem, da bom imel zaključeno pet. Ko sem prišel v šolo, je bila prva 
ura slovenščina. Učiteljica nam je zagrozila, da če bomo plonkali, nam bo 
vzela teste. Vsi smo bili zelo živčni. Pričela se je ura slovenščine in učiteljica 
nam je razdelila teste. Nekateri so plonkali in njim je vzela teste. Jaz pa 
sem bil priden in nisem nič plonkal, ker sem znal. Na koncu ure sem bil 
zelo ponosen nase, ker nisem plonkal in s tem ostal zvest svojim načelom 
in zapovedim. 

Ker sem bil odličen, so mi starši kupili vozovnico za New 
York. Tam je bilo res dobro. Ogledal sem si kip svobode. 
Bil je res lep. Ja, res je bilo zelo, zelo lepo. Staršem sem 
poslal razglednico, na kateri sem bil fotografiran pred 
kipom svobode. Čez dva dni sem dobil SMS. Pisalo je, da 
izgledam zelo lepo in če je New York res tak, kot v filmih. 
Odgovoril sem, da je lepši in da si ga morata ogledati. 
Naslednji dan sta res priletela in odločili smo se, da se 

preselimo v New York. 
Generacija osmošolcev 2010/11 
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Mnenja učencev: 
To da sem napisala samo en stavek, mi ni bilo odveč. Saj se mi zdi to dovolj. Če bi morali napisati več 
kot to, bi bilo preveč. Saj nas v 8. razredu ni malo. Ko sem pisala stavek, sem razmišljala, kaj bi 
napisala, da bi bilo kar najbolj smešno. Na začetku sem mislila, da zgodba ne bo najboljša, a ko sem jo 
na koncu prebrala, se mi je zdela prav super. 

Nika Železnikar, 8. b 
 
Zgodbica za Almanah se mi je zdela zelo zanimiva. Zelo je bila zabavna, pa tudi zahtevna, saj je težko 
nadaljevati stavek drugega učenca. Na koncu je vse skupaj izpadlo zelo dobro. Upam, da bomo to še 
kje ponovili. 

Anže Gorjan Novak, 8. c 
 
Zdelo se mi je zanimivo, ker smo lahko delali kot celotna generacija 8. razredov in smo se hkrati 
zabavali z branjem stavkov enako starih učencev. 

Manca Grkman, 8. a 
 
Zdelo se mi je v redu, samo zgodba ni ne vem kaj. Ideja sama pa je zelo dobra. 

Peter Reisinger, 8. a 
 
Pisati to zgodbo se mi je zdelo zanimivo, ker je vsak dodal nekaj svojega. Zdi se mi bolje, da smo pisali 
cele stavke, ne samo ene besede. Zanimivo je, da smo napisali zgodbo, ki govori o testu biologije, 
katerega smo naslednji dan res pisali. 

Maja Vrabec, 8. b 
 
Tako besedilo se mi zdi dobra ideja, ker nihče ne prevladuje in vsak prispeva delček. Zdi se mi, da 
bomo dobro napisali zgodbo, ker smo vsi to stvar vzeli resno. Delček dam jaz, delček daš ti, skupaj 
imamo dobro se vsi. 

Katarina Spruk, 8. c 
Pa smo le končali našo zgodbo. Ker sem ta dan praznovala rojstni dan, me je doletela ta čast, da sem 
napisala zadnji stavek in s tem zgodbo zaključila. Skupaj smo napisali kar dobro zgodbo. 

Lucija Hergouth, 8. c 
 
To, da vsi trije razredi skupaj pišemo zgodbo za almanah, se mi zdi super ideja, ker bo na koncu nastal 
naš skupen izdelek. V ta izdelek bo vsak vložil nekaj truda in svojih zamisli.  

Lara Koritnik, 8. c 
 
Zdi se mi super, da skupaj pišemo to zgodbo, ker bomo dobili zelo zanimivo zgodbo, ker smo jo 
ustvarili skupaj.  

Jan Šuštar 8. b 
 
 
Ustvarjalnost devetošolcev v angleščini 
HOW WAS WHEN OUR GRANDPARENTS WERE IN SCHOOL 
 
..SOME THINGS ABOUT SCHOOL.. 
My grandmother told me some facts about her school days. First four years children went to primary 
school (1st to 4th class), then next four years to lower gymnasium (5th to 8th class) and after that to 
higher gymnasium (gymnasium). They had lessons from Monday to Saturday, from morning to 
afternoon. School was from September to January, then was one week of winter holidays, and then 
school to June. Only one week holidays between year! 
 
 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik – 2010/11 

 
 

47 

1. CLOTHES 
Girls were wearing uniforms, just like teacher. Uniform 
was made from special kind of strong cloth (Slovene 
named klot). In the school they were in shoes. They had 
to wear one special thing – narokavniki. They had 
school accessories in briefcases. 
 
2. SCHOOL SUBJETS 
Some of their subjects were different like now or we 
don’t have them. They learnt calligraphy and catechism 
in primary school and Latin in gymnasium. They learned 
German eight years. At calligraphy teacher said that left 

hand is “bad”, so pupils had to write with right hand.  
 
3. CATECHISM, HOLY COMMUNION AND CONFIRMATION 
Like I said, they had catechism in school. Normally came priest and they had one lesson of catechism. 
They had Holy Communion very early, already in first class, so the confirmation was in fourth class. 
 
4. SNACK 
Pupils brought their snacks from home. Normally the snack was bread and apple, in the school they 
got milk. At snack every pupil must ate one spoon of fish oil. It was very disgusting.  
 
5. PENALTIES 
In that time were corporal punishments allowed, so the teacher can hit you with stick or punish you. 
You must go to knell on corn, stay in the corner or you had wooden donkey on your back.  
 

Lučka Majcenovič, 9. razred, 6. skupina English 
VELIKA PLANINA 
 
On Velika planina archaeologists found a bronze winged axe and horseshoes. Buildings and other 
objects are from Late Middle Ages (14th-16th century) when shepherds settled on Velika planina. 
From 1907 the records of the first skiers –Drenovci (the name for first skiers on Velika planina) exist. 
In 1963 a cable car to Velika planina started to work. In 1987 the state championship in hang gliding 
took place there.                                                                                                                                                          
The herdsmen’s settlement is known as one of few settlements of such size in Europe and attracts 
many visitors through the year. The local’s name for a cottage is a herdsman hut or a shepherd’s 
home. Roofs were covered with pine shingles (local name for shingle is šinkel). Cottages were made 
of wood and stone. They were of oval shape and sometimes even without windows.                                                                                                                                   
On the edge of the mountain settlement on Velika planina there is Preskar´s cottage-museum. It’s 
known as a small, grey and oval-shaped hut. Preskar original cottage was built in 1912 and burnt in 
1945 (during the Second World War) together with all the huts and the Chapel of Our Lady of the 
Snow. After the war, most shepherds (including Andrej Preskar) replaced the destroyed huts with the 
new ones. In 1957 Vlasto Kopač monumentally protected Preskar’s cottage and in 2005 the 
Municipality of Kamnik declared it as the cultural monument of local importance. 
In 1939 shepherds and the architect Jože Plečnik built the Chapel of  Our Lady of the Snow. It was 
made of stone and wood and its shape was similar to other buildings on Velika planina. The Chapel 
was also covered with pine shingles. The chapel stands on the same place as before the Second 
World War. They built it again in 1988 on the initiative of shepherds.                                                                    
Shepherds used to be on the mountain for almost three months, because they looked after animals 
during grazing. They cut down forests and made butter and cheese, so they didn’t have a lot of free 
time. But they always went to Sunday mass and kids loved playin games.  

Katja Traven, 9. č 
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A VISIT FROM ZAMBIA 
 
A man from Zambia came to our school. He used to be a teacher in Zambia, but now he has been 
living and teaching in Slovenia for about four years. He visited our school to present his native 
country. It was very interesting. He taught us that Zambia has a shape of a butterfly. The capital city 
of Zambia is Lusaka. He showed pictures of Zambia in all seasons. There are rich and poor people. 
Rich people live only in Lusaka or big cities. Family is very important in Zambia. People in Zambia 
don’t own cars, they own small buses. There are small cities. When tourists go out of the city they 
can see slams. Slams are parts of cities in Zambia where the lowest social classes live. There is a lot of 
criminal and violence. When he finished the presentation he played Zambian music. He brought 
special drums. We followed him with clapping. We had a lot of fun and the lesson was over too 
quickly.  

Patricija Lozančić and Špela Hribar, 9. b 
 
Devetošolci so pri dejavnostih medpredmetnega povezovanja (Dan jezikov) prevajali slovenske 
pravljice v angleški jezik. Pravljice so prevedli, opremili s kolofoni in jih ilustrirali. V prispevku so 
objavljene naslovnice in začetki štirih prevedenih pravljic. 

 
 In the harbour of the wide river the boat was anchored. 
Marko's dad was carrying tourists and cargo to the other side of 
the river. Near the port was a small bay which was Marko's 
favourite place for playing. There was the port for his boats, 
rafts and sailing boats. He was making them from wood, twigs 
and boards. Boats were sailing nicely and Marko was proud of 
them. 

But the river was sometimes bad. It rise and it was dangerous. 
Waves took Marko's port, destroyed the boats and brought 
mud. When the river became safe, Marko made a new port 
with more beautiful boats. 

Somewhere near the river, between meadows was a gravel pit 
with water – a small lake. One morning Marko saw there 
people with tents. They were modellers. They brought their 
models of boats, sailing boats and ships. They were made very 
thoroughly and they looked like real. 

 

At the edge of the city, in the middle of meadows and fields 
there was a small sports airport. Early in the morning, when the 
sun barely left foothills of forests in the distance you could hear 
mighty blowing and loud hissing noise. 

Above dewy grass were heads of colourful balloons were rising 
each breathing its in own rhythm. Soon they became so big that 
they covered the whole area.  

During the rustling noise the balloons were floating near the 
ground. The view of them was really wonderful. Gently and 
slowly they were going higher through the cold air of a clear 
morning. They were  becoming smaller and smaller. They were 
so many. It looked like the sky has beauty marks. 
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Gojko lived in a flat on the edge of a town. His mom worked in a 

garden park and his father worked in a factory. They were 

coming home late and Gojko spent most of his time on the back-

yard with his friends. They loved riding bicycles. 

All of his friends had better bicycles than him. Miha had a BMX, 

Nejc has just got a new city bicycle, Tejč was proud of his 

mountain bicycle with gears and Luka had a bicycle with strong 

spring under his seat. Only Gojko got his pony from his older 

brother.  

It was very damaged, colour hided under the stickers, screws 

were weakening and the chain was falling off. That is the reason 

why he wanted a new bicycle. But not a bicycle like Miha got for 

his birthday. It was an expensive sport bicycle that he had in his locked room and he could not ride 

with it on a back-yard. Gojko wanted an ordinary bicycle so he could ride to school and to his 

grandpa on the country.  

 
In the middle of the valley squeezed among the mountains was a 

small railway station. Trains that were coming far from the north 

and were sending away to the south were stopping here. On the 

separated railway track next to the stationmaster office was 

standing the beautiful, old engine. It was glittering black painted, 

its wheels that hadn’t been working for a long time, were red. In 

the vicinity, there was the horse chestnut which was gave 

shadow to the old engine and a bench under it in the hot 

afternoons.  

A boy Maj and his grandpa Bor loved to spend time on the bench 

under the horse chestnut. The grandpa was retired engine-driver 

and he liked to tell his grandson stories about his journeys on  

Maj was playing on the engine. It was wonderful to be a chief      

guard.  

The engine obeyed Maj in everything. At dangerous sections on bridges, up the river, and in tunnels, 

it had to drive slowly. On high and steep slopes Maj helped it to pull weight of the carriage behind it. 

After that, the train could continue its journey easily. Maj named her “Puhačka”. Maj asked it: “Tell 

me, how you drove court gentlefolk at the seaside.” And Puhačka told him stories about courtiers 

that were travelling from Austrian manor to baths on the Italian coast.  

Puhačka told Maj about ladies in wonderful clothes, full of frills, about their big hats, adorned with 

soft flared feather that cooled and shaded their faces, and about cute young gentlemen and ladies 

who ran on the train and secretly tried to see the engine.  
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Ustvarjalnost na natečajih 
 
Nagrajeni izdelek literarno-likovnega natečaja Ptice sanj: knjiga, zgodba ali pesem, ki je zaznamovala 
moje življenje. Natečaj so organizirali na OŠ Rodica v okviru mednarodnega projekta Comenius Regio 
– BIBLIOPREVENTIVA.  

 
NEKATERE KNJIGE SO KOT ČOKOLADA 
 
Pisanje ni ravno eno mojih močnejših področij. Prav tako ne pišem svojega dnevnika. Mislim, da tudi 
ne bi našla ravno veliko časa za analiziranje svojega življenja. Kljub temu, da se pisanju raje izognem, 
pa ogromno razmišljam. O vsem. Najraje pa o smislu življenja in nedoseženih ali pa že doseženih 
ciljih. Na žalost pa je moje razmišljanje zelo nestabilno in niha glede na počutje in dogodke, ki so se 
razvili preko dneva. Vendar pa nikoli ne obupam in venomer najdem neko novo motivacijo za 
stopanje naprej. In ravno ta tema me je spodbudila k današnjemu pisanju. Sicer bi si raje ogledala 
kašen film, vendar me nekaj še vedno drži na stolu. To preprosto moram zliti na papir. To kar me 
spremlja skoraj vsak dan in kar preprosto noče več zapustiti mojih misli…  
 
Branje že od nekdaj zaznamuje moje življenje. Nekatere knjige so kot čokolada, preprosto se jim ne 
moreš upreti. In ko enkrat začneš z branjem takšne knjige je bolje, da vse nujne opravke preložiš na 
naslednji teden, kajti odložiš jo lahko šele tedaj, ko prebereš njen zadnji stavek. Ravno to se je zgodilo 
tudi meni. Knjiga, ki bi jo morali vsi vsaj enkrat prebrati, MI OTROCI S POSTAJE ZOO. In ne samo 
prebrati, ampak ob njej tudi razmišljati in se učiti na tujih napakah. Kajti življenje je prekratko, da bi 
se učili samo iz svojih napak. Vsebina knjige me je pravzaprav prevzela. O njej nisem razmišljala samo 
kak dan ali dva pač pa več tednov, če ne celo mesecev. In tudi sedaj, po nekaj letih, odkar sem odprla 
njeno prvo stran, me zmrazi, ko samo pomislim kaj vse je prestajala glavna junakinja in njeni prijatelji. 
Najhuje od vsega pa je to, da knjiga ni nerealna. Pravzaprav je čista resničnost, resničnost pred katero 
si raje zatisnemo oči in ušesa, se zakopljemo med blazine in nočemo več slišati zanjo. A to je pogubno 
dejanje. Res je, da resničnost ni vedno lepa in da mnogokrat hudo boli. Ravno zato se nekateri ljudje, 
na žalost med temi ljudmi prevladujejo predvsem mladi, zatečejo k drogam. Nekateri zaradi obupa, 
spet drugi zaradi dolgčasa ali pa ker hočejo imeti svojo avtoriteto, da jih bodo ljudje spoštovali, se jih 
mogoče celo bali. Pravzaprav bi bilo zelo zanimivo pokukati v možgane »drogeraša«. Kakšne so 
njegove želje, če jih sploh ima. Kako on razmišlja o življenju, o svetu, o ljudeh, o sebi. Mislim, da bi vsi 
ljudje morali imeti dobro mnenje o sebi. Kajti, če nimaš dobrega mnenja o sebi potem je težko imeti 
dobro mnenje o nekom drugem. Ne razumem tudi pesimističnih ljudi. Občudujem ljudi, ki v vsaki 
stvari najdejo nekaj dobrega. Meni to ne bi tako zlahka uspelo. 
 
Smešno je, da si navkljub obilici dogodkov, ki so se mi zgodili, zapomnim tudi take, ki bi jih bilo bolje 
pozabiti. Spominjam se recimo nekega zimskega večera. Snežilo je in vse rastlinje je bilo prekrito z 
belo odejo snega. Domov sem prišla vsa mokra od dolgega snežnega sprehoda. Iz radovednosti in 
občudovanja nad pokrajino sem pogledala skozi okno in namesto veličastnega pogleda sem uzrla tri 
mladeniče, ki so se skrivaje med smetnjaki drogirali. Bila sem še zelo majhna in nisem razumela 
njihovega početja. Zato sem očeta vprašala, zakaj se igrajo med smetmi in ne zunaj na snegu. 
Verjetno mu je bilo to težko razložiti, pa je vendarle to storil. Za svoje starše lahko trdim, da se vedno 
potrudijo po svojih najboljših močeh, ne glede na njihovo zasedenost. Mislim da se vse manj staršev 
zanima za svoje otroke. Nekaterim so na žalost celo v napoto. Velik problem v današnjem svetu je 
predvsem vzgoja, red in disciplina. To so tri osnovne stvari, pravzaprav družbeni pogoji za neko 
normalno in urejeno življenje. Ne rečem, da je vzgoja lahka stvar, pravzaprav je še niti nisem 
preizkusila, vendar lahko po besedah svojih staršev trdim, da se splača v vsakem primeru. Umetnost 
je otroka pravilno, zdravo vzgajati, z ljubeznijo in dobrimi nameni, včasih ne popustiti pri kakšni stvari 
in obenem še razviti odličen odnos z otrokom. Glavni vzrok velikega števila mladih zasvojencev je 
ravno v vzgoji. Če bi vsi starši vzgajali po teh načelih, bi bilo na svetu veliko več otrok, ki bi razmišljali 
z zdravo pametjo in bi spoštovali vrednote, sebe, vsa živa bitja, cel svet. Vendar je to le utopija. Časi 
se spreminjajo in ljudje prav tako, vendar se bojim, da le na slabše. Ljudje vse manj razmišljajo z 
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lastno glavo, prepuščajo se toku manipulacij. Ravno v temu tiči tudi problem tistih, ki so se odločili za 
droge. Saj, ko je še bil čas, da bi rekli glasen NE in si ne dovolili, da bi z njimi upravljal nekdo drug in bi 
ne  izgubili nadzora nad lastnim telesom, takrat bi bil še čas zagospodariti nad lastnim življenjem. Si 
morda dokazati, da se znajo postaviti zase. Mnogokrat je potem žal prepozno. Vse je moč doseči z 
močno voljo. Ko pa si enkrat v tem začaranem krogu drog, ko ugotoviš, da se ti za neverjeten občutek 
svobode in užitka sploh ni več potrebno truditi, se vprašaš, čemu. Ah, čemu bi si še naprej oteževal/a 
življenje s problemi, če pa s pomočjo drogo rešiš vse. Temu bi se lahko reklo tudi razmišljanje za 
lenuhe. Saj je vendar užitek, ko rešiš kakšen problem.  Zmagoslavje na koncu je neštetokrat boljše od 
varljivega občutka sreče ob drogi. Vendar je za to potrebnega ogromno vloženega truda, veliko dela 
in energije. Kljub temu pa se zasvojenci zelo motijo v tem pogledu, ko trdijo, da se z drogo da rešiti 
vse probleme. Seveda temu ni tako. Lahko bi rekli le, da si jih preloži na jutrišnji dan. Saj… če ničesar 
ne narediš kajpada ne moreš ničesar s tem rešiti. 
 
Poznam kar nekaj ljudi, ki so se odločili za to neustrezno pot reševanja problemov, torej za droge. 
Rada bi jim kako pomagala, vendar mislim, da se jim uporaba drog sploh ne zdi problematična. 
Pravzaprav bi se bilo zanimivo vprašati, kdo je sploh 'izumil' droge. Seveda so se kasneje posamezniki 
in organizirane skupine pričeli pečati z njimi na veliko zaradi dobička. Vsi so mislili le na denar in kako 
bodo obogateli, nihče pa ni ob tem pomislil na uničene ljudi. Droga je strup, vendar je ta strup še 
tolikokrat hujši, ker te ne ubije v trenutku, temveč te muči in spravlja na oni svet počasi, a zanesljivo. 
Kljub zavedanju pa se ji včasih človek preprosto ne more upreti.  
 
Naj se vrnem nazaj k zgodbi meni ljube knjige. Najbolj me je razžalostil »drogerašev« način življenja. 
Njihov vsakdan se sestoji predvsem iz dolgočasja. Dnevi se ponavljajo, vedno po istem kopitu. Zase 
trdim, da bi raje umrla, kot da bi pristala na življenje, ki bi se vrtelo vedno v istem krogu, da se jutra 
ne bi več razlikovala, da bi vedno počela ene in iste stvari, da niti ne bi več vedela ali je dan ali je noč. 
Mislim, da mora biti vsak dan nekaj posebnega, nekaj neponovljivega. Čar in smisel življenja je ravno 
v teh vsakodnevnih, drobnih stvareh, ki te osrečujejo. Menim, da zasvojeni niti ne zna več ceniti časa, 
ki mu je dan. Njihov osrednji dnevni problem pa se kot vselej vrti okoli denarja. Natančneje, kako priti 
do denarja. Zato se vedno več mladih ne spušča samo v jemanje drog, temveč tudi v preprodajo in 
krog se s tem ponovno prične širiti. Denar s svojo veljavo tako neprestano povzroča vedno nove 
probleme. Dolgoletni odvisniki od drog tudi niso več sposobni za delo. S tem si zožijo možnosti 
poštenega zaslužka na minimum. Mnogi zaradi tega zaidejo tudi v prostitucijo. Nekateri preprosto 
kradejo, spet drugi prosjačijo. Ob spoznanju, v kakšni bedi živijo nekateri ljudje, mi je kar hudo pri 
srcu. Zlasti ko pomislim, kaj vse bi lahko ti ljudje naredili iz sebe. Kako kvalitetno življenje bi lahko 
imeli. Vsak ima v sebi nek potencial, talent, katerega bi moral prepoznati in razvijati.   
 
V življenju je potrebno vsaj približno vedeti, kaj pravzaprav iščeš, kakšen naj bi bil tvoj smisel. Zato… 
samo v sanjah ne živite, raje jim sledite na poti v življenje. 

Hana Mavrič, 9. č 
 
KAMNIŠKA VERONIKA VČERAJ, DANES, JUTRI 
 
V Matični knjižnici Kamnik, ki je tako rekoč naša soseda, so spomladi 2010 ob občinskem prazniku 
razpisali literarni natečaj z naslovom Kamniška Veronika  včeraj, danes, jutri. Na OŠ Frana Albrehta 
smo se na razpis z veseljem odzvali in naši učenci so tako ustvarjali ter pri zapletanju in razpletanji 
zgodbe o Veroniki z Malega gradu uporabili veliko domišljije. 
 
Jeseni je izšel zbornik prispevkov literarnega natečaja, v katerem je objavljeno lepo število spisov 
naših učencev. Še več, spisi naših učencev so se odlično uvrstili, avtorji zmagovalnih prispevkov pa so 
na prireditvi ob izidu zbornika prejeli tudi nagrade.  
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Gal Berwanger (2. mesto drugega triletja) in direktorica MKK Breda Podbrežnik Vukmir. 

 
1. mesto med prispevki prvega triletja 
REŠENA VERONIKA 
Odkar se je Veronika pogreznila v zemljo, je minilo točno sto let. Spala je in čakala na mladeniča, ki jo 
bo rešil tako da jo bo izkopal izpod ruševin. 
Nekega dne je na Mali grad prišel Jan. Po radiu je že večkrat slišal legendo o Veroniki. Predvideval je, 
da mu lahko uspe rešiti deklico. Kamni so bili zelo težki, zato je na pomoč poklical prijatelja Žigo. 
Skupaj sta nadaljevala z delom. Žiga je bil zelo močan. Veliko skal mu je uspelo premakniti.  Skale, v 
kateri pa je bil odtis Veronikine pesti, pa ni premaknil niti za en centimeter.  Oba sta na pomoč 
poklicala še sošolca Mateja.  Vsi trije so prijeli skalo in uspelo jim je.  Zagledali so čudno pošast – pol 
lepo deklico, pol grdo kačo. Predstavila se jim je. Žiga in Mateja je bilo zelo strah, Jan pa je bil 
pogumen.  Veronika jih je pomirila. Obljubila jim je, da jim ne bo naredila nič žalega, če jo primejo za 
rep in ji ga utrgajo stran. Mateju in Žigi se je rep zdel ostuden, Jan pa se je počutil odlično, saj je imel 
prvič v roki kačji rep.  Potegnili so in rep odtrgali. Veroniko so odnesli v posteljo. Spala je tri mesece, 
med tem časom pa so ji zrasle nove noge. Dečki so jo prišli obiskat. Jan se je takoj zaljubil vanjo. 
Kmalu sta se poročila, imela sta trojčke.  
Veronika je postala zelo prijazna, ker je ugotovila, da je božja moč res velika. Spomnila se je na svoje 
tri skrinje zaklada. Našla jih je v svoji jami. Vsakemu Kamničanu je dala sedet bankovcev. Veronika in 
Kamničani so sedaj vse srečni. 

Ermin Dedić, Iza Golob, Rebeka Krt, Doroteja Repinc, Luka Romšak, Eva Šobar   
2. razred PŠ Mekinje 

 
1. mesto med prispevki drugega triletja 
VERONIKA Z MALEGA GRADU VČERAJ 
Pred davnimi časi je na Malem gradu v Kamniku živela Veronika. Bila je ošabna in prevzetna. Zaradi 
svoje skoposti se je spremenila v pol kačo in pol žensko. Nanjo se je zrušil grad in pod ruševinami je 
čakala na svojega rešitelja. 
Nekega poletnega jutra se je na grad odpravila sirota Jerica.  Bila je povsem sama na širnem svetu.  V 
veselje ji je bilo opazovati mesto, ki je bilo obžarjeno od sonca. Deklice otroci niso marali, ker ni mela 
bombonov, s katerimi bi kupovala njihovo naklonjenost. Njeni edini prijatelji so bile drobne živali, ki 
jih je našla v travi, pod kamenjem, v lužah ali na drevju.  Na Malem gradu se je ozirala na vse strani. 
Pogled se ji je ustavil na pisanem metuljčku, ki je sedel na skali. Počepnila je k njemu in od sreče 
zajokala. Njena solza je raztopila skalo, pod katero je čepela zakleta deklica.  Veronika je ugotovila, da 
so punčkine solze čudežne, zato jo je prosila, naj eno solzo kane še na njen kačji rep, a Jerica ni mogla 
jokati na prošnjo drugih.  Veronika in Jerica sta si povedali svoji življenjski zgodbi.  Jerica se je Veroniki 
zasmilila, zato ji je ponudila svoje iskreno prijateljstvo.  S tem jo je tako osrečila, da je začela jokati, 
kot bi deževalo.  Solze so tekle po Veroniki in njen rep se je spremenil nazaj v človeške noge.  Obe 
deklici nista mogli verjeti, da se je zgodil čudež. 
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Vzeli sta zaklad in ga razdelili med revne ljudi. Sebi sta zgradili 
leseno kočijo, v kateri sta živeli, kot bi bili sestri. Veronika je 
svoja doživetja zapisala v knjigo, Jerica pa o tem pripoveduje 
svojim vnučkom. 
    Zala Svetec, 5. razred Mekinje 

 
 
 
 
 
 

Zala Svetec (1. mesto drugega triletja) in direktorica MKK 
Breda Podbrežnik Vukmir. 
 

 
LITERARNI NATEČAJ: IŠČEMO NAJLEPŠO LJUBEZENSKO PESEM 
 
Na naši šoli je od 3. 1. 2011 do 4. 2. 2011 potekal literarni natečaj, s katerim smo iskali najlepšo 
ljubezensko pesem naše šole.  V enem mesecu  je v kuverto v knjižnici prispelo 37 pesmi, izmed 
katerih je komisija, sestavljena iz knjižničark,  učiteljev in učencev, izbrala najlepši (eno iz razredne in 
eno s predmetne stopnje). Zmagovalni pesmi sta komisijo prepričali s svojo izvirnostjo, bogastvom 
izraza in izpovednostjo. Z natečajem smo se poklonili spominu na našega največjega pesnika Franceta 
Prešerna.   
  
Zmagovalna pesem z razredne stopnje je pesem Sladka ljubezen, njena avtorja pa sta učenca Jan 
Škrjanc in Lovro Planko iz 4. razreda podružnične šole Nevlje. Najlepša ljubezenska pesem s 
predmetne stopnje pa je pesem sedmošolke Lejle Kličić Love song. Avtorji pesmi so si prislužili knjižne 
nagrade. 
 
SLADKA LJUBEZEN 
Sladka ljubezen 
sladka je kot lizika,  
sočna kot bonbon. 
Nikoli pozabil je ne bom.  
  
Na telefon napišem SMS ji:  
Ljubim te … me ljubiš ti … prosim te … odpiši 
mi.  
Takoj telefon zazvoni, 
napiše mi: 
S tabo bi bila vse dni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOVE SONG 
Zelene oči in lep nasmeh 
iskren pogled 
ter biser v očeh. 
  
Sijaj v laseh, 
dotik z neba, 
dih je zaspal, 
moje misli si bral! 
  
Težko priznam, 
 a glasno povem, 
da najlepši si ti. 
  
Tvoj glas v spanju 
me pozdravi, 
tvoj smeh pove mi, 
kako ljubim te. 
  
Ker vem, 
ko se me dotakneš, 
svet ustavi se.                       

mentorica Irena Kotnik 
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MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC NA OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK 
 
Tudi na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik smo se pridružili praznovanju mednarodnega meseca 
šolskih knjižnic. Iz nabora idej, ki so bile posredovane s strani Sekcije za šolske knjižnice pri ZBDS, smi 
se odločili, da na šoli razpišemo natečaj. Na spletni strani šole, na jutranjem sestanku učiteljev in s 
posebnim vabilom smo vse učence povabili k sodelovanju pri literarno-likovnem natečaju z naslovom 
Moja sanjska knjižnica. V prihodnjih letih naj bi se namreč v Kamniku gradila nova šola in zato je bilo 
to izhodišče za razmišljanje o tem, kakšno šolsko knjižnico si otroci želijo, oziroma kako si 
predstavljajo sanjsko šolsko knjižnico. Natečaj je bil namenjen vsem učencem šole.  
 
Natečaj je trajal mesec dni (od sredine septembra do 20. oktobra 2010). Prejeli smo veliko 
prispevkov, med katerimi je tričlanska komisija izbrala tri najboljše izdelke v dveh kategorijah, med 
literarnimi in likovnimi izdelki. Izdelki in ideje učencev so bile nadvse zanimive, saj nas v prihodnosti 
menda čaka, da bomo v službo knjižničarke hodile z raketo, namesto nas bodo pravljice brali roboti, 
nekdo si je zaželel, da bi bila na sredi knjižnice čudežna preproga, ki bi učence popeljala v svet vsake 
knjige oziroma pravljice, ki bi si jo izbral in še bi lahko naštevali. Skratka, učenci si želijo pravljičnega 
sveta, v katerem se počutijo varne. 
Preberite si, kakšne so njihove sanjske knjižnice… 
 
SPIS O SANJSKI KNJIŽNICI 
 
Pri vhodu sanjske knjižnice igrajo harmonikarji. Ko vstopiš, te spremljajo tvoje najljubše knjige, ki 
hodijo po štirih nogah. V tej knjižnici je veliko različnih soban. Po dolgi hoji skozi vse sobane se lahko 
zlekneš v mehak in udoben stol. Potem pridejo gospe, ki ti zmasirajo noge. 
Sobane so zares velike in čudovite. Recimo soba za kriminalke je kot razdrta jama in v njej so knjige 
zaprašene. Tiste knjige, ki pa so rezervirane, plavajo v potoku v zlatih krstah. Potem je tu še soba o 
Egiptu. Ta ima obliko piramide in tu lahko vidiš prave mumije. Raziskovalci si lahko izposodijo 
povečevalno steklo in proučujejo okostje faraona. Soba za punce pa je v bistvu velik stolp v obliki 
šminke. Tu se povzpneš po zlatih stopnicah. Na ograji so posodice s pudrom in ostalimi ličili. V tej sobi 
je veliko knjig o lepoti, zdravju in ličenju. Iz stolpa se lahko spustiš po toboganu iz ogrlice in pristaneš 
v sobi za strašljivke. Tu se lahko udobno namestiš na postelji iz žebljev. Ob njej sedi vampir in 
pripoveduje najstrašnejše zgodbe. Če pa želiš brati sam, ti luč drži mumija. Otroški oddelek pa je 
velik, pisan vrt. Na tem vrtu je tudi gredica, ker rastejo Frutki. Na eni strani je stena, na kateri je 
ogromna pobarvanka, ki jo otroci barvajo kolikor dolgo hočejo. Zgodbice jim berejo junaki iz risank: 
Nodi, Fifi, Kiti, Motovilka in drugi. Potem so tu še sobe za zdravnike, o živalih, o napredni tehnologiji 
in še posebna za politike. Tako si jaz predstavljam sanjsko knjižnico.   

Nejka Spruk, 4. razred Nevlje 
 
MOJA SANJSKA KNJIŽNICA 
 
Sanjska knjižnica se nahaja na Vilinski ulici 161. Vsi v tej deželi Sanj so pravljični. Ko sem vstopila v 
knjižnico, so knjige letale po zraku. Usedla sem se na eno izmed njih in povedala, kam bi rada šla, v 
kateri prostor v knjižnici. Izbrala sem knjigo, jo vzela s police in brala. Kar naenkrat pa sem videla 
sliko, ki mi je bila všeč kot še nikoli nobena druga. Ko je mimo mene priletela neka knjiga, sem skočila 
nanjo in odletela v svet, v tisto deželo, ki je bila naslikana v knjigi. Tam mi je bilo neznansko všeč. Res 
je bilo lepo. Ko je bila ura 12.00, je knjiga prišla pome. Odletela sem nazaj v knjižnico. Iskala sem še 
kakšno knjigo. Veliko sem jih potem tudi prebrala. Kar naenkrat pa sem se zopet znašla v nekem 
povsem drugem prostoru. Bila je velika dvorana, v kateri je bilo polno vil, ki so iskale knjige. Tam 
spodaj pa je bila tudi ravnateljica knjižnice. Šla sem po hodniku naprej, čisto tiho kot miška. Prišla 
sem v zelo visoko dvorano. Kakšnih 50 metrov. Gledala sem gor in sploh nisem opazila okna. Zaletela 
sem se vanj. Ko sem spet pogledala gor, sem videla, da je na vsaki polici več kot 500 knjig. Med njimi 
pa je bilo 500 napojev. Sredi dvorane je stala knjiga na zlatem stojalu in z zlatimi platnicami. Začela 
sem brati, brala sem in brala. Knjiga je imela približno 5550 stani. Ko pa sem prišla do polovice, sploh 
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nisem opazila, da sem se znašla v vrtincu, ki me je vodil neznano kam. Odvedel me je v nek prostor, 
ampak nisem prav pozorno gledala okoli sebe, ker se je vse dogajalo prehitro. Spet me je zajel 
vrtinec, ki me je popeljal nazaj v knjižnico. Ob osmih pa sem se vrnila domov.  

Anja Štukelj, 4. razred Vranja Peč  
 
 
MOJA SANJSKA KNJIŽNICA 
 
Mojo sanjsko knjižnico bi zgradili palčki. Bila bi velika, vendar bi bilo v njej vse majhno. Razdeljena bi 
bila na otroški in mladinski oddelek, oddelek za odrasle, naravoslovni oddelek, oddelek ročnih del in 
oddelek za nebralce. 
Otroški oddelek bi bil oranžne barve. V njem bi bile majhne police z majhnimi knjigami. Poleg knjig bi 
bile še igrače, blazine, stene pa bi bile okrašene z otroškimi slikami, ki bi predstavljale junake iz 
risank. 
Mladinski oddelek bi bil razdeljen na dekliškega in fantovskega. V dekliškem oddelku bi bilo vse v roza 
barvi. Tudi rože na policah bi imele roza cvetove. Blazine bi bile v obliki srčka. Če bi se usedel nanje, bi 
se zaprle kot cvet. Fantovski oddelek pa bi bil modre barve. Na sredini sobe bi bila velika raketa. V 
njej bi lahko brali. Iz stropa bi visel velikanski dinozaver. Če bi bral knjige o dinozavrih. Bi moral 
splezati prav na vrh in se zapeljati po toboganu. Spodaj bi te čakal palček, ki bi ti bral knjigo.  
V oddelku za odrasle bi knjige stregli odrasli, izkušeni palčki. Soba bi bila rdeče barve, stene pa bi bile 
porisane z rožicami. Vsepovsod bi bilo polno udobnih, mehkih, toplih stolov. Tam kjer bi se skrivale 
ljubezenske zgodbe, bi viseli srčki. Kjer bi bile zgodovinske knjige, bi bile obešene slike gradov. Police, 
kjer bi se skrivale kriminalke, bi bile okrašene s pištolami in noži. 
Prav posebna soba pa bi bila soba, kjer bi hranili knjige z naravoslovno vsebino. Ko bi prišel skozi 
vrata, bi moral skozi labirint v obliki drevesa. Ko bi prišel do konca, bi se usedel na stol v obliki buče. 
Ta stol bi dišal po bučni juhi. Police bi bile zelo visoko. Na strop bi bila privezana vrv. Če bi želel dobiti 
knjigo s police, bi se moral povzpeti po vrvi. Na drugi strani drevesa bi bil slap, po katerem bi tekle 
knjige. Če bi želel prebrati knjigo, bi se lahko usedel na gugalnico, ki bi bila okrašena z metulji, 
pikapolonicami, čebelicami in hrošči.     
Največja soba pa bi hranila knjige o kuhanju, šivanju, vrtnarjenju in drugih ročnih delih. Na stropu 
sobe bi bila narisana mavrica. V vsakem kotu bi bil lesen stol v obliki orehove lupinice.  
V moji sanjski knjižnici pa bi bila tudi soba za tiste, ki ne marajo branja. V njej ne bi bilo ne polic ne 
knjig ne stolov, sploh ničesar. Le palček bi bral knjige. Najprej bi bral knjigo, Janko in Metka, nato Pet 
prijateljev, pa Čarovnice pa Veronika z Malega gradu in tako dalje. Vsi tisti, ki ne marajo brati, bi 
lahko opravili bralno značko.  
Najmanjša sobica pa bi bila sobica, kjer bi se pogovarjali o knjigah. V njej bi bila miza z osmimi stoli. V 
kotu sobe bi bil tudi štedilnik, kjer bi si lahko skuhali čaj ali kavo. 
Pridite v mojo sanjsko knjižnico, saj se v njej skriva polno zanimivih stvari.  

Eva Jamnik, 5. razred Nevlje 
 
Ob praznovanju meseca šolskih knjižnic je seveda glavno vlogo igral omenjeni natečaj. V šolski 
knjižnici pa se je dogajalo še več dejavnosti. Obe knjižničarki sva izvedli prve ure KIZ-a z učenci od 
prvega do šestega razreda. Učence sedmega razreda (trije oddelki) smo v okviru državnega projekta 
Rastem s knjigo peljali na obisk Matične knjižnice Kamnik, kjer so knjižničarke pripravile izredno 
zanimiv program. Vsi učenci so v dar prejeli knjigo Toneta Pavčka z naslovom Majnice. V zadnjem 
tednu pred počitnicami pa smo začeli še z glasovanjem za Mojo naj knjigo 2011. 
V šolski knjižnici se vedno nekaj dogaja, saj se trudimo, da bi učence čim bolj motivirali za branje in 
knjige.  

Irena Kotnik in Tadeja Šink, knjižničarki 
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VELIK USPEH MALIH KUHARJEV 
 
Letos smo se opogumili in se tudi mi, OŠ Frana Albrehta, prijavili na regijsko tekmovanje za Zlato 
kuhalnico. V ekipi vsake šole so lahko sodelovali trije učenci, ki so morali pridno prihajati na priprave 
kuhanja in pripravljanja že vnaprej določenih jedi. Urili smo različne načine priprave matevža, 
dušenega rdečega zelja ter piščančjih prsi s kožo.  Veliko pozornosti smo namenili tudi aromi ter 
serviranju in dekoriranju jedi.  
 
17. februarja je prišel naš dan D. Polnih rok različnih kuharskih pripomočkov in s »polno glavo« malih 
kulinaričnih skrivnosti smo se odpravili v Radovljico na Srednjo gostinsko in turistično šolo. Tam se je 
v uvodnem delu srečanja na različne, izvirne načine predstavilo deset ekip osnovnih šol iz različnih 
koncev Slovenije. Trojice kuharjev so predstavile svojo šolo, ekipo, mentorje, nekaj besed pa so 
namenile tudi načinu priprave svoje različice zgoraj omenjenih jedi. Ekipe malih kuharjev so izžrebale 
svoja delovna mesta v kuhinjah, ob 10.00 pa so si že zavezale predpasnike, nadele kuharske kape ter 
se odpravile za štedilnike »čarat« svoje prave kulinarične umetnije. Medtem ko je komisija odraslih, 
že izurjenih kuharjev in gostincev budno spremljala in ocenjevala delo naših ekip, smo morali 
mentorji kuhalnice in ostalo kuharsko orodje prepustiti otrokom ter se za eno uro umakniti s 
prizorišča pripravljanja jedi. V velikem pričakovanju smo čakali, kako bo našim ekipam uspelo svoje 
recepte s spretnimi rokami prenesti na krožnik. Ob 11.00 so se na razstavni mizi že začeli vrstiti 
pogrinjki, ki smo jih vsi navzoči požirali z očmi. Tako kuharji kot mentorji smo si oddahnili, saj smo 
delo opravili po svojih najboljših močeh. Občudovali smo svoj krožnik in krožnike vseh ostalih ekip, ki 
so krasili mizo in nam v želodčku zbujali občutke lakote. Med tem, ko je stroga, 6-članska komisija po 
strogih kriterijih ocenjevala že pripravljene in servirane jedi, smo  mentorji in naši mali kuharji, na 
katere smo bili še pred podelitvijo priznanj zelo ponosni, lahko okušali, kar nam je uspelo skuhati.  
 
Po ogledu šole in po predavanju o zdravi prehrani je nastopil čas, da izvemo, kako so naše delo ocenili 
strokovnjaki s področja kuharstva. Nestrpni smo čakali, kdaj bo glavni član komisije poklical ime naše 
šole in nam zaupal, kakšen uspeh smo dosegli. Predstavniki OŠ Frana Albrehta smo si iskreno 
zaploskali ob podelitvi srebrnega priznanja ter si priznali, da je ves naš trud opravičeno poplačan. 
Izvedeli smo, da smo se spopadli s hudo konkurenco. Naša šola je na tekmovanju sodelovala kot 
debitantka in zato smo bili doseženega priznanja resnično zelo veseli. 
Za odlično zastopanje svoje šole malim kuharjem velikih kulinaričnih skrivnosti še enkrat iskreno 
čestitamo in jim tudi v prihodnje želimo veliko kuharskih užitkov. 
 

 
 
 

 
mentorica Mojca Praprotnik  
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OGLED SMUČARSKIH SKOKOV V PLANICI 2011 
 
Zavarovalnica Triglav je letos v Planico peljala kar 3000 otrok. Eni izmed obiskovalcev smo bili tudi 
nekateri učenci osnovne šole Frana Albrehta. V četrtek, 17. marca, smo se ob 7.00 zbrali na avtobusni 
postaji in se s posebnim avtobusom odpeljali proti Planici. Z istim avtobusom so se peljali tudi učenci 
drugih kamniških šol. Na avtobusu so nam razdelili vstopnice, rdeče rutke, bon za malico in tatuje. Vsi 
smo bili polni pričakovanja in adrenalina. Ko smo prispeli je bilo tam že veliko otrok. Takoj smo stekli 
na tribune in iz nahrbtnikov vzeli navijaško opremo. Razpoloženje je bilo naravnost odlično, polno 
navijaškega duha. Najprej je potekal trening. S skoki so začeli predtekmovalci, nadaljevali pa pravi 
smučarsko skakaški mojstri. Z zanimanjem smo poglede usmerjali visoko v zrak in bili navdušeni nad 
daljino skokov, ki so jih skakalci zmožni narediti na planiški kraljici. V premoru je voditelj pred 
mikrofon poklical Petra Vodeta in Zlatka, ki sta nas malo pozabavala. Dolgčas nam vsekakor ni bilo, 
saj smo ob glasbi zaplesali s zabavnimi Kuža Paziji (maskotami zavarovalnice Triglav). Sledile so 
kvalifikacije skokov. Glasno smo navijali še posebno za slovenske skakalce. Ko so bile kvalifikacije 
končane, je večina odšla do Roberta Kranjca, ki je skočil najdlje. Odšli smo še v šotor, kjer smo dobili 
toplo malico in čaj. Kmalu je na oder prišel Peter Vode in zapel nekaj skladb. Na odru smo pozdravili 
tudi slovensko reprezentanco in Primoža Peterko, ki se je poslovil od svoje uspešne kariere. Domov 
smo se vrnili okrog  16.00 uri. Ogled smučarskih skokov je bilo zagotovo nepozabno doživetje. 

Petra Pirc, 9. a in Katarina Kumer, 9. c 

  
 
VESNINE IGRARIJE NA OŠ FRANA ALBREHTA 
 
Šolarji petkrat tedensko gulijo šolske klopi in se skupaj z učitelji in starši trudijo, da bi dosegli 
zahtevane cilje. Da šola ne bi bila le delo in obveznosti, ampak tudi zabava in predvsem »nekaj, kar 
imamo radi«, se učitelji trudijo s popestritvijo pouka in različnimi oblikami in metodami dela. Včasih 
to zahteva dodatne učne pripomočke in vsak nadstandard je povezan tudi z denarjem. Tega se dobro 
zavedamo tudi predstavniki učiteljev in staršev, ki tvorimo Upravni odbor šolskega sklada. 
Starši otrok, ki obiskujejo omenjeno šolo, vsako leto prostovoljno prispevajo nekaj denarja za Šolski 
sklad. V šoli se maja organizira Sejem za prosti čas, na katerem potekajo prodajne razstave izdelkov 
učencev, ki jih le ti naredijo pri pouku, oziroma na različnih delavnicah. Izvedemo tudi srečelov in celo 
prodajo peciva »naših« mamic (babic, očkov, tet,…) 
Letos smo vsemu temu zelo »na hitro« dodali še športno aktivnost, ki smo jo poimenovali Vesnine 
igrarije. Slovanska boginja pomladi nas je navdihnila in iz prvotne ideje, da bi pripravili tek, 
netekmovalne oblike, na katerem bi otroci tekli skupaj s svojimi starši, se je srečanje razširilo na 
orientacijo, ples in igre v telovadnici.  
Petinsedemdeset družin se je odločilo, da podpre našo idejo in s simbolično štartnino prispeva k 
bogatejši blagajni Šolskega sklada. 
Največ udeležencev se je preizkusilo v orientaciji, ki jo je vodil Nejc Zorman. Zanimivo je bilo 
opazovati, kako so se posamezne skupine organizirale in jasno je bilo, kdo je glavni v družini. 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik – 2010/11 

 
 

58 

V telovadnici sta učiteljici Tamara Bračič in Jana Svetec spodbujali male in velike, da so se pomerili v 
hokeju, badmintonu in preizkusili spretnosti na različnih poligonih. 
Naša prireditev ne bi bila čisto prava, če se ne bi tudi plesalo. Za animiranje in učenje plesnih korakov 
v eni od skupin sta poskrbeli plesni učiteljici Ana in Maja iz plesne šole Šin Šin Sokol Kamnik.  
Tudi teklo se je; družinsko, v štafetah, posamezno…Celo 800 metrov dolg krog je postal utrujajoč. 
Poleg že omenjenih oseb smo za izpeljavo Vesninih igrarij poskrbeli predsednik sklada Rok Krt in člani 
Metka Bizjak, Natalija Rak, Miha Flis in Nataša Planko. 
Sobotno dopoldne je doseglo svoj namen in ljudje dobre volje, ki so se kljub nekoliko oblačnemu 
sobotnemu dopoldnevu odločili, da se razgibajo v dobri družbi, so nam pomagali narediti korak na 
višjo stopničko. Z denarjem Šolskega sklada bomo tudi to leto pomagali socialno šibkim družinam, 
poleg tega pa bomo z nakupom švedske skrinje, blazine za skok v daljino, desk za ravnotežje, stojala 
za sušenje risb, digitalne kamere, didaktičnih pripomočkov za dodatno strokovno pomoč, 
pripomočkov za poskuse in delo na terenu (naravoslovje, fizika, biologija in kemija), prosto stoječega 
koša za košarko, kompletov Lego kock ali družabnih iger, bele premične obojestranske table in celo 
bobna prispevali h kvalitetnejšemu vzgojno izobraževalnemu procesu naših otrok. 
 

                                                         za Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Frana Albrehta Nataša Planko 
 
 

        Plesna delavnica                                Dogajanje v športni dvorani 

Start teka v okolici šole      Orientacijski tek  

Organizacijski odbor  
Vesninih igrarij  
v družbi razigranih otrok 
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ŠPORTNI UTRINKI V SLIKAH 

Matevž Planko je dosegel 
sanjski rezultat na 
ljubljanskem maratonu. 
Bravo! 
 

 
Gašper Štrajhar ostaja naš 
odličen Robin Hood. 
 

 
Izjemen uspeh naših tekačev 
na državnem krosu v Novem 
mestu, 11. maja 2011. Tinkara 
Capuder je med šestošolci 
dosegla prvo mesto, med 
sedmošolci pa je Matevž 
Planko dosegel prvo, Kristina 
Uršič pa tretje mesto.  
 

 
V  letošnjem šolskem letu 
smo se udeležili 1. državnega 
prvenstva v bowlingu. 
Predtekmovanje nam je 
prineslo odličen rezultat, da 
bi nas lahko v finalu za 
nagrado dvignilo z balonom 
visoko v zrak… malce 
razočarani Anja, Uroš in David 
smo brez mikavne nagrade 
ostali s 13. mestom na trdnih 
tleh. 
 

 

V finale DP v MPP sta se 
uvrstila le Jan Pibernik in 
Klemen Bergant, za 
prizadevno treniranje pa si 
pohvalo zaslužijo Matevž 
Planko, Matevž Štritof, 
Klemen Končnik in Katarina 
Kumer. 
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Najmlajše košarkarje sta 
prizadevno trenirala Uroš 
Anžin in Sašo Gabrovšek. 
 
 

 
Z odbojkarji na naši šoli se 
trudita trenerja Živa Cof in 
Jure Sitar. 
 

 
Tudi letos smo tekmovali v 
projektu ŠKL- odbojka. 
Dosegli smo 3. mesto. 
 

 
Množično pa obiskujejo 
nogometni krožek učenci 
razredne stopnje, zanje se 
trudi Rok Švajger.
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Rok Šimenc je pokazal svojo moč pri suvanju 
krogle in osvojil 1. mesto v občini Kamnik. 

 

Na šoli imamo najhitrejša dekleta v občini… 
Suzana Orehek je bila odlična v teku na 300 m. 

 

Najhitrejše v občini Kamnik v štafeti 4 x 100 m. 

 

Hana ostaja najhitrejša na 60 m. 

 
Trojna zmaga naših deklet v teku na 1000 m. 
Bravo, Karmen, Liza in Zala. 
 

 
Na občinskem kolesarskem tekmovanju »Kaj veš o 
prometu« so se učenci pomerili v teoretičnem 
znanju (pisanje testov), v spretnostni vožnji 
(kolesarski poligon) in v praktični vožnji (vožnja po 
mestu po prometnih površinah). Veseli smo 
njihovih odličnih rezultatov. V ekipni razvrstitvi v 
kategoriji 6. in 7. razred so dosegli 1. mesto (Katja 
Marolt, Blaž Sovdat, Tadej Sovdat, Leopold Rener)  
in v kategoriji 8. in 9. razred 2. mesto (Jan 
Korošec, David Zorko, Jure Černevšek, Tim 
Zavasnik). 

 

 

Seveda so ti ekipni rezultati odraz odličnih posameznih uvrstitev. Katja 
Marolt je dosegla 1. mesto povsem brez kazenskih točk (premagala 
številne fante), njen rezultat pa sta dopolnila še Blaž in Tadej Sovdat, ki 
sta si še z enim tekmovalcem delila 3. mesto. V kategoriji starejši 
učenci pa je Jan Korošec dosegel 2. mesto. Vsi tekmovalci so se veselili 
lepih praktičnih nagrad, še posebno pa Katja in Jan, ki sta si prislužila 
povsem novi kolesi. 
 
 
 

učitelja športne vzgoje Tamara Bračič in Simeon Klokočovnik 
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ŠPORT ZA SPROSTITEV: KOLESARSKI IZLET 

V petek, 8.10.2010, popoldan ob 15.30 smo se zbrali pred šolo. Z učiteljicama Tamaro in Jano smo 

pogledali, ali imamo s seboj vse, kar sta nam naročili . Dobro in varno opremljeni smo 

se podali na 25-kilometrsko pot s kolesom. Vreme je bilo lepo,  zato smo uživali v vožnji in 

ob božanju sončnih žarkov. Pot smo nadaljevali proti Podgorju,  kjer nisem čutila 

posebnega napora do Kriškega Bajerja, kjer smo se ustavili ob manjšem jezeru.  Žejni 

smo popili malo vode, nato pa nadaljevali pot proti Komendi. Kljub utrujenosti sem se 

počutila dobro, saj sem vedela, da sem varna, ker na poti ni bilo veliko prometa. Čez Komendo

 smo peljali proti Podborštu in naprej proti Komendski in Cerkljanski Dobravi. Ustavili 

smo se v Zalogu pri Lahovškem ribniku, kjer so ribiči lovili ribe. Mi pa smo se posedli na 

klopce  pri brunarici in tam pojedli sendviče ali kakšne bombone, ki smo jih kupili ob naši 

poti. Po malici in krajšem počitku smo se odpravili domov. Ker nas je že malo preganjal čas  

smo se odločili, da se domov vrnemo po krajši poti. Šli smo mimo Zaloga do Klanca, čez Komendo in 

Križ, do Podgorja in v Kamnik. . Vsi skupaj smo se odpeljali do šole , kjer smo 

se razšli. To je bil moj prvi daljši izlet s kolesom  in moram priznati, da sem zelo uživala. 

Želim si, da bi bilo takih izletov več, saj je bila pot zanimiva in varna.  Izlet mi ji bil všeč.   

Tjaša Jerman Flerin, 7. b 

http://penelope.fmf.uni-lj.si/diri0607/index.php/Slika:Sonce.p
http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.delo.si/assets/media/picture/20100909/sz1_komenda.jpg&imgrefurl=http://www.delo.si/clanek/120748&usg=__sp_4laTpw2KV-WqL7mvgKYeVZtY=&h=165&w=250&sz=11&hl=sl&start=0&zoom=1&tbnid=WkM9F_42v44n7M:&tbnh=117&tbnw=177&prev=/images?q=komenda+sredi%C5%A1%C4%8De&um=1&hl=sl&biw=1259&bih=539&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=750&ei=QVqzTPz-BdCRjAfC6YQS&oei=QVqzTPz-BdCRjAfC6YQS&esq=1&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=142&ty=
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://img117.imageshack.us/img117/3206/nemo1nf3.jpg&imgrefurl=http://breakontrough.blog.hr/&usg=__8umOidZvKCR3eRUJmPICt-LK7-A=&h=184&w=249&sz=12&hl=sl&start=0&zoom=1&tbnid=JqhhaLs7ZTqYwM:&tbnh=124&tbnw=165&prev=/images?q=riba+nemo&hl=sl&gbv=2&biw=1259&bih=539&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=375&ei=ByqyTMv7HpG7jAf6vIiKCQ&oei=ByqyTMv7HpG7jAf6vIiKCQ&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:4,s:0&tx=87&ty=
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NAJBOLJŠE ŠPORTNICE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 
 
Mlajše učenke: 

1. MESTO: KRISTINA URŠIČ, 7. a 
2. MESTO: EVA JEMEC, 7. c 
3. MESTO:NELI ŠUBELJ, 7. a 

 

 

Starejše učenke: 
1. MESTO: HANA MAVRIČ, 9. č 
2. MESTO: KATARINA KUMER, 9. c 
3. MESTO: META MOTNIKAR, 9. a 

 

 
NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2010/2011 
 
Mlajši učenci: 

1. MESTO: MATEVŽ PLANKO, 7. c 
2. MESTO: GREGOR POLJANŠEK, 7. a 
3. MESTO: BLAŽ MEDMEŠ, 7. c 

 
 
 

Starejši učenci: 
1. MESTO: UROŠ POLJANŠEK, 9. č 
2. MESTO: JAN PIBERNIK,  8. c 
3. MESTO: ADAM ZUPAN, 9. a 

DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN DRŽAVNIH 
TEKMOVANJIH OD SEPTEMBRA 2010 DO MAJA 2011 

UČENKA, UČENEC Raz. PODROČJE NIVO DOSEŽEK MENTOR/-ICA 

Meta Motnikar 9. a logika državno Zlato Silva Maroh 

Liza Uršič 9. c zgodovina regijsko Srebrno Andrej Homar 

Katja Traven 9. č zgodovina regijsko Srebrno Andrej Homar 

Leon Lombergar 9. b matematika področno Srebrno Danijel Bezek 

David Zorko 9. c matematika področno Srebrno Danijel Bezek 

Anže Gorjan Novak 8. c matematika področno Srebrno Danijel Bezek 

Jurij Strehar 8. a matematika področno Srebrno Silva Maroh 

Gal Berwanger 7. c matematika področno Srebrno Silva Maroh 

Maruša Balantič 7. c matematika področno Srebrno Silva Maroh 

Krištof Špenko 9. a matematika področno Srebrno Danijel Bezek 

Katja Traven 9. č matematika področno Srebrno Silva Maroh 

Leon Lombergar 9. b astronomija državno Zlato Danica Mati Djuraki 

Krištof Špenko 9. a astronomija državno Srebrno Danica Mati Djuraki 

Jurij Strehar 8. a fizika področno Srebrno Danica Mati Djuraki 

Jernej Gruden 9. c fizika področno Srebrno Danica Mati Djuraki 
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Krištof Špenko 9. a fizika področno Srebrno Danica Mati Djuraki 

Jurij Strehar 8. a matematika državno Zlato Silva Maroh 

Leon Lombergar 9. b kemija državno Zlato Tanja Bervar 

Jurij Strehar 8. a kemija državno Zlato Tanja Bervar 

Mihael Boštjan Končar 7. a matematika področno Srebrno Majda Kalan 

Lara Uršič 7. b matematika področno Srebrno Majda Kalan 

Ivana Davidović 7. c matematika področno Srebrno Silva Maroh 

Eva Terbovšek 8. c matematika področno Srebrno Majda Kalan 

Meta Motnikar 9. a matematika področno Srebrno Danijel Bezek 

Adam Zupan 9. a matematika področno Srebrno Danijel Bezek 

Hana Mavrič 9. č matematika področno Srebrno Majda Kalan 

Maša Rajh 9. č matematika področno Srebrno Majda Kalan 

Maša Rajh 9. č slovenščina področno Srebrno Dragica Kovačič 
Lukner 

Božidar Petrič 5. a Vesela šola državno Zlato Simona Podboršek 

Adam Zupan 9. a angleščina regijsko Srebrno Mirta Vrhovnik 

Sebastjan Zupin 9. c angleščina regijsko Srebrno Mirta Vrhovnik 

Jan Korošec  
David Zorko   
Jure Černevšek  
Tim Zavasnik Verbole  

8. c 
9. c 
8. b 
9. b 

Kaj veš o prometu občinsko 2. mesto ekipno, 
kategorija 8. in 9. r. 

Simeon Klokočovnik 

Blaž Sovdat   
Katja Marolt  
Leopold Rener  
Tadej Sovdat 

7. c 
7. c 
6. c 
6. a 

Kaj veš o prometu občinsko 1. mesto ekipno, 
kategorija 6. in 7. r. 

Simeon Klokočovnik 

Jan Korošec  8. c Kaj veš o prometu občinsko 2. mesto, 8. in 9. r. Simeon Klokočovnik 

Katja Marolt 7. c Kaj veš o prometu občinsko 1. mesto, 6. in 7. r. Simeon Klokočovnik 

Blaž Sovdat   7. c Kaj veš o prometu občinsko 3. mesto, 6. in 7. r. Simeon Klokočovnik 

Tadej Sovdat   7. c Kaj veš o prometu občinsko 3. mesto, 6. in 7. r. Simeon Klokočovnik 

 
 

ŠPORTNI DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN DRŽAVNIH 
TEKMOVANJIH OD SEPTEMBRA 2010 DO MAJA 2011 

 

 
UČENKA, UČENEC ŠPORT NIVO DOSEŽEK MENTOR/-ICA 

Adelisa Rujević, Maša Hribar, Hana 
Mavrič, Lara Koritnik 

odbojka na mivki polfinale DP 
 

3. mesto Živa Cof 

Lenart Pino Lah, Andrej Repnik, 
Jure Rovšek, Gašper Hribar 

odbojka na mivki polfinale DP 
DP 

1. mesto 
6. mesto 

Jure Sitar 

Matevž Planko atletika Ljubljanski 
maraton 

1. mesto zunanji sodelavec 

Matevž Planko gorski tek državno 1. mesto zunanji sodelavec 

Tamara Sitar gorsko kolesarstvo državno 1. mesto zunanji sodelavec 

Meta Motnikar, Maša Hribar, 
Suzana Orehek, Lučka Majcenovič, 
Lucija Grkman, Klara Koprivec, 
Nina Perhavec, Adelisa Rujović, 
Katarina Kumer, Hana Mavrič, 
Tamara Sitar, Neli Šubelj, Patricija 
Hribar, Nika Možic 

košarka občinsko 1. mesto Simeon Klokočovnik 

Meta Motnikar, Maša Hribar, 
Suzana Orehek, Lucija Grkman, 
Klara Koprivec, Adelisa Rujović, 
Katarina Kumer, Hana Mavrič, Neli 
Šubelj, Patricija Hribar, Nika Možic 
 

košarka področno 3. mesto Simeon Klokočovnik 
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Maša Hribar, Adelisa Rujović,  
Hana Mavrič, Neli Šubelj, Patricija 
Hribar, Špela Šmidovnik, Lea 
Bartolj, Tjaša Gregorinčič, Neža 
Repnik, Lucija Hergouth, Katjuša 
Ljušič Čermelj, Lara Koritnik 

odbojka občinsko 
področno 
državno 

1. mesto 
1. mesto 
uvrstitev v 
polfinalu DP 

Aleš Prosen 
Živa Cof 

Pino Lenart Lah, Gašper Hribar 
Andrej Repnik, Jan Šimnovec 
Jan Jurič, Blaž Medmeš 
Valentin Beznik, Teodor Podobnik 

odbojka občinsko 
področno 
državno 

2. mesto 
2. mesto 
uvrstitev v 
četrtfinale 
DP 

Aleš Prosen 
Jure Sitar 

Neli Šubelj, Patricija Hribar, 
Kristina Uršić, Sara Jagodić, Sanela 
Bešić, Lejla Kličić, Eva Jemec, 
Veronika Vodnik, Nika Možic, Ivana 
Davidović 

košarka občinsko 1. mesto Simeon Klokočovnik 

Neli Šubelj, Patricija Hribar, 
Kristina Uršić, Sara Jagodić, Sanela 
Bešić, Lejla Kličić, Eva Jemec, 
Veronika Vodnik, Larisa Nina 
Breznik, Nika Možic, Ivana 
Davidović 

košarka področno 3. mesto Simeon Klokočovnik 

Pino Lenart Lah, Gašper Hribar, 
Andrej Repnik, Jan Šimnovec, Jan 
Jurič, Blaž Medmeš, Valentin 
Beznik, Teodor Podobnik, Maša 
Hribar, Adelisa Rujović, Hana 
Mavrič, Neli Šubelj, Patricija 
Hribar, Špela Šmidovnik, Lea 
Bartolj, Tjaša Gregorinčič, Neža 
Repnik, Lucija Hergouth, Katjuša 
Ljušič Čermelj, Lara Koritnik 

ŠKL odbojka državno 3. mesto Aleš Prosen 
Jure Sitar 
Živa Cof  

Jan Pibernik, Uroš Poljanšek, 
Matevž Planko, Klemen Bergant, 
Tim Verbole Zavasnik 

MPP, ekipno ½ finale DP 3. mesto Tamara Bračič 

Klemen Bergant  
Jan Pibernik 

MPP, posamezno finale DP 8. mesto 
12. mesto 

Tamara Bračič 

Anja Rutar, Uroš Poljanšek,  David 
Zorko 

bowling, ekipno področno 
državno 

1. mesto 
15. mesto 

Tamara Bračič 

Tjaša Gregorinčič, Max Filip Uršič, 
Jan Pibernik 

bowling, ekipno področno 4. mesto Tamara Bračič 

Klara Koprivec, Gašper Štrajhar, 
Jure Černevšek 

bowling, ekipno področno 7. mesto Tamara Bračič 

David Zorko,  
Uroš Poljanšek,  
Anja Rutar,  
Tjaša Gregorinčič,  
Klara Koprivec 

bowling, posamezno področno 1. mesto 
3. mesto 
1. mesto 
2. mesto 
4. mesto 

Tamara Bračič 

Neli Šubelj, Ana Pibernik, Eva 
Jemec, Patricija Hribar, Klara 
Bašelj, Veronika Beznik, Lana 
Mujanović, Klara Flerin, Žana 
Drolc, Anja Hribar, Anja Papuga, 
Nika Možic 

mala odbojka občinsko 2. mesto Živa Cof 

Jaka Strajn, Blaž Medmeš, Jan 
Jurič, Rok Benkovič, Teodor 
Podobnik, Matic Sadjak, 
Aleksander Sever, Maj Drolc 

mala odbojka občinsko 2. mesto Jure Sitar 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik – 2010/11 

 
 

67 

Rok Slabe, Luka Vrhovnik, Patrick 
Podpečan, Tadej Sovdat, Bernard 
Sovdat, Blaž Sovdat, Matevž 
Štritof, Gregor Šegel, Žiga Zajc, 
Gregor Poljanšek, Tim Špehonja, 
Jan Spruk, Blaž Medmeš, Jan 
Repanšek 

košarka občinsko 2. mesto Uroš Anžin 

Tim Verbole Zavasnik, Nejc 
Komatar, Uroš Jagodić, Dejan 
Trifunović, Tilen Bergant, Klemen 
Bergant, Adnan Begić, Robin Pantić 

mali nogomet občinsko 2. mesto Boris Bunc 

Lenart Pino Lah, Andrej Repnik, 
Peter Jerič, Adam Zupan, Uroš 
Poljanšek, Robi Čevka, Jaka Narat, 
Lenart Hribovšek, Žiga Kovač, 
Gregor Poljanšek, Rok Bodlaj 

košarka občinsko 3. mesto Aleksander 
Gabrovšek 

Lucija Lampe Kastelic 
 
Tinkara Capuder 

plezanje državno 4. mesto 
(brez licence) 

6. mesto 
(z licenco) 

zunanji sodelavec 

Gašper Štrajhar 
 
Maša Rajh 

lokostrelstvo državno 3. mesto 
(z licenco) 

6. mesto 
(brez licence) 

zunanji sodelavec 

Neža Hren 
 

atletika, tek 60 m občinsko 1. mesto učitelji ŠVZ 

Matevž Planko atletika, tek 600 m občinsko 1. mesto učitelji ŠVZ 

Klara Strehar atletika,  
skok v daljino 

občinsko 1. mesto učitelji ŠVZ 

Gregor Poljanšek atletika, tek 300 m občinsko 1. mesto učitelji ŠVZ 

Hana Mavrič atletika, tek 60 m občinsko 1. mesto učitelji ŠVZ 

Suzana Orehek atletika, tek 300 m občinsko 1. mesto učitelji ŠVZ 

Karmen Orehek atletika, tek 1000 m občinsko 1. mesto učitelji ŠVZ 

Rok Šimenc atletika,  
suvanje krogle 

občinsko 1. mesto učitelji ŠVZ 

Hana Mavrič, Karmen Orehek, 
Klara Koprivec, Jasna Kveder 

atletika štafeta 
4x100m 

občinsko 1. mesto učitelji ŠVZ 

Kristina Uršič kros državno 3. mesto zunanji sodelavec 

Tinkara Capuder kros državno 1. mesto zunanji sodelavec 

Matevž Planko kros državno 1. mesto zunanji sodelavec 

Hana Mavrič atletika, tek 60 m področno 2. mesto učitelji ŠVZ 

Gregor Poljanšek atletika, tek 300 m področno 2. mesto učitelji ŠVZ 

Tinkara Capuder atletika, tek 300 m področno 2. mesto učitelji ŠVZ 

Klara Strehar atletika,  
skok v daljino 

področno 2. mesto učitelji ŠVZ 

Ana Pibernik atletika,  
met vortexa 

področno 2. mesto učitelji ŠVZ 

Karmen Orehek atletika, tek 1000 m področno 2. mesto učitelji ŠVZ 

Matevž Planko atletika, tek 600 m področno 1. mesto učitelji ŠVZ 

Liza Uršič, Matevž Planko, Jan 
Škrjanc, Tinkara Capuder, Tjaša 
Vrtačič 
Adam Zupan, Kristina Uršič, Gaja 
Perko 
Karmen Orehek 
 

akvatlon regijsko 1. mesto 

 
 
2. mesto 

3. mesto 

učitelji ŠVZ 
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Učenci, ki so obiskovali 9. razred na OŠ Frana Albrehta Kamnik v šolskem letu 2010/11 

BERGANT ANDRAŽ 9. a 

ČERNEVŠEK JAN 9. a 

GRKMAN LUCIJA 9. a 

HRIBAR MAŠA 9. a 

HRIBOVŠEK LENART 9. a 

JANEV KOSTANTIN 9. a 

JERIČ PETER 9. a 

KERZNAR NUŠA 9. a 

KOTNIK LARA 9. a 

LIPIČNIK MAŠA 9. a 

MAJCENOVIČ LUČKA 9. a 

MOTNIKAR META 9. a 

OREHEK SUZANA 9. a 

PIRC PETRA 9. a 

PROJ MONIKA 9. a 

SPRUK DOMEN 9. a 

STELE MIHA 9. a 

ŠČEK ALJOŠA 9. a 

ŠPENKO KRIŠTOF 9. a 

ŠURK KARIN 9. a 

ZUPAN ADAM 9. a 

  

BENKOVIČ BLAŽ 9. b 

BOŠTIC MATJAŽ 9. b 

CAJHEN KAJA 9. b 

ČIBEJ SERGEJA 9. b 

HRIBAR ŠPELA 9. b 

JUSTINEK ENJA 9. b 

KEMPERL PETRA 9. b 

KOPRIVEC KLARA 9. b 

KOVAČ ŽIGA 9. b 

KVEDER JASNA 9. b 

LAH LENART PINO 9. b 

LOMBERGAR LEON 9. b 

LOZANČIĆ PATRICIJA 9. b 

PANTIĆ-ŠINDRIĆ ROBIN 9. b 

PERHAVEC NINA 9. b 

REPNIK ANDREJ 9. b 

ROVŠEK JURE 9. b 

RUTAR ANJA 9. b 

SEVER SERGEJ 9. b 

STRAJN LUKA 9. b 

URŠIČ TIM 9. b 

ZAVASNIK VERBOLE TIM 9. b 

ZUPANČIČ VALERIJA 9. b 

BALANTIČ SARA 9. c 

BERGANT KLEMEN 9. c 

BERGANT TILEN 9. c 

FRONTINI MANCA 9. c 

GRUDEN JERNEJ 9. c 

JAGODIĆ UROŠ 9. c 

JERETINA LUKA 9. c 

KOMATAR NEJC 9. c 

KOZLEVČAR HANA 9. c 

KUMER KATARINA 9. c 

LESKOVEC JERNEJ 9. c 

LETNAR TOMAŽ 9. c 

PETEK MIHA 9. c 

RUJOVIĆ ADELISA 9. c 

SITAR UROŠ 9. c 

SPRUK PRIMOŽ 9. c 

URŠIČ LIZA 9. c 

VRHOVNIK KLARA 9. c 

ZORKO DAVID 9. c 

ZUPIN SEBASTIJAN 9. c 

  

BODLAJ ROK 9. č 

ČEVKA ROBERT 9. č 

DEDIĆ ENES 9. č 

ERDANI DANIJEL 9. č 

HRIBAR MANCA 9. č 

HRIBAR VID 9. č 

KOMATAR SARA 9. č 

KOMATAR ŠPELA 9. č 

KOSMATIN LUKA 9. č 

LAZAREVIČ ROBERT 9. č 

MAVRIČ HANA 9. č 

NARAT JAKA 9. č 

POLJANŠEK UROŠ 9. č 

RAJH MAŠA 9. č 

ŠIMENC ROK 9. č 

ŠIMNOVEC JAN 9. č 

ŠINKOVEC JANJA 9. č 

ŠKRJANC ANDRAŽ 9. č 

ŠUŠTAR UROŠ 9. č 

TRAVEN KATJA 9. č 

TRDIN MARUŠA 9. č 
VINŠEK ANITA 9. č 

 
pripravila Marinka Krznar 
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