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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, Anita Rusak Kastelic,
Polona Smerke, Tadeja Česen Šink (urednica).
Tehnično uredil in fotografiral: Janez Bergant.
Lektorirala: Jana Jus.
Slika na naslovni strani: Tjaša Sušnik, 8. b.
Slike na zadnji strani: Žan Vdovč, 3. Ne, Eva Flere Gorjup, 3. Ne, Tara Mandić, 3. Ne
Ana Grilj, 2. Ne, Neža Rifel, 2. Ne.
Tia Veladžić, 1. Ne, Nikola Leković, 1. Ne, Jaka Dacar, 1. Ne.
Slika na notranji naslovni strani: Jerneja Grintal Polše, 4. a.
Slike na notranji 2. strani: Ana Bizjak, 4. b, Jernej Hribar, 4. b, Arijana Muradbašić, 4. b, Jona
Poljanšek, 4. b, Kristi Kirn, 4. b, Vanja Lelek, 2. a, Ana Krzyk, 5. a, Nina Ćehić, 5. a, Manca Sodnik,
5. a, Alan Muradbašić, 5. a.
Tisk: Artpro d.o.o.
Naklada: 950 izvodov.
Kamnik, junij 2012.
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SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI, STARŠI, KOLEGICE IN KOLEGI!
»Če imate svoje učence (otroke) za takšne kot so, ne bodo nikoli boljši; če pa v njih vidite učence
(otroke), kakršni si želijo biti, vam bo to nedvomno uspelo.« (J.W. Goethe)
V sedmem letniku almanaha smo posebno pozornost namenili »junakom« našega časa.
Junaki mojega časa ste prav vi učenke in učenci, učiteljice in učitelji matere in očetje. Vsi tisti, ki ste
naredili prenekatero pogumno ali plemenito dejanje doma, v šoli, na dvorišču, v svojem kraju. Lahko se
nam zgodi, da si nekaterih stvari, ki se nam zdijo težke, ne upamo narediti. Take ovire premaga pogum.
Pogosto sta pred nami dve poti – lažja, poniglava, lenobna, potuhnjena - in težja, ki terja od nas kreposti
in plemenitost.
Življenje nam vsem daje možnost, da smo junaki vsak dan posebej, ne nujno veliki junaki, ampak
pogumni in plemeniti v majhnih stvareh.
Ob koncu šolskega leta se iskreno zahvaljujem učencem za dosežene uspehe, staršem za sodelovanje z
učitelji, delavcem šole za odlično opravljeno delo. Želim vam srečne počitnice.
Rafko Lah, ravnatelj

BESEDA UREDNICE
Spet je leto naokrog in pred vami je naš izdelek, na katerega smo ponosni. Številka letošnjega almanaha
je pravljična, zato je tudi tema pravljična. Almanah je v znamenju junakov našega časa. S časom pa je
povezana tudi naslovnica, ki nosi močno sporočilo: Zaklenimo, ustavimo čas!
Vabim vas, da si vzamete trenutek vašega dragocenega časa in uživate v ustvarjalnosti naših učencev.
V septembru 2011 je občino Kamnik in našo šolo obiskal predsednik države dr. Danilo Türk. Srečanje z
njim nas je napolnilo z obilico pozitivne energije. Predsednik je tako pri učencih in zaposlenih postal
»velik junak«. V uredniškem odboru smo se zato odločili, da bomo letos skupaj z učenci v prispevkih
razmišljali o tem, kdo so osebe ali dogodki, ki so nas zaznamovali, kdo so naši junaki, kdo so naši vzorniki
in tudi, ali smo tudi mi komu vzornik.
V uvodnem delu najprej predstavljamo zapise osrednjih dogodkov in projektov, ki so zaznamovali
preteklo šolsko leto, v drugem delu pa sledjo prispevki učencev.
Vsi učenci so, kot rečeno, v prispevkih razmišljali o junakih in vzornikih. Ugotavljamo, da so največji
vzorniki otrok predvsem starši, sledijo znane osebnosti, sovrstniki, trenerji in učitelji. Še posebej nas
veseli to, da smo v otrocih zbudili razmišljanje o tem, da je vsak človek lahko vzor drugemu. Za to niso
vedno potrebna velika dejanja, ampak so dovolj že drobne pozornosti ob pravem času ali pa iskren
prijateljski nasvet.
Ponosno objavljamo tudi dosežke naših učencev v znanju in športu. Zopet se lahko pohvalimo z državnimi
prvaki. Dosežke objavljamo 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.
Vsi smo lahko junaki, če si to dovolimo. Junaška dejanja nas bogatijo in osrečijo. In kaj je sreča?
Kot pravi »moj junak«, pesnik Tone Pavček: Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne v žepu ali pod palcem
zaklad. Sreča je, če se delo dobro opravi in če imaš koga rad.
Tadeja Česen Šink, urednica
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IZBOR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV
SEPTEMBER 2011



Prvi šolski dan.
Letna šola v naravi za petošolce, Savudrija.
Obisk predsednika države dr. Danila Türka.
Jesenski športni dnevi za učence predmetne
stopnje.

OKTOBER 2011







Teden otroka (Pojdiva s knjigo v svet).
Vaja evakuacije na matični šoli.
Mednarodni mesec šolskih knjižnic in
literarno-likovni natečaj z naslovom Fran
Albreht.
Otroška likovna razstava »Vzemite si za eno
muco časa« v Šoli idej.
Odprtje prenovljenih prostorov na podružnici
Nevlje.
Državni projekt Rastem s knjigo - sedmošolci
obiščejo MKK.
Jesenske počitnice.

NOVEMBER 2011






Naravoslovni tabor za drugošolce (matična
šola), Črmošnjice.
Projekt Ne-odvisen.si
Albrehtov dan – nastop učencev podružnice
Vranja Peč.
Tradicionalni slovenski zajtrk.
Akademija v počastitev 90-letnice rojstva
Franceta Balantiča (na ŠCRM) – začetek
šolskega projekta o Francetu Balantiču.

DECEMBER 2011
Božično-novoletni
sejem
s
kulturnim
programom in razstava najboljših predlogov za
novo likovno podobo šole.
Tabor za devetošolce, Tolmin.
Plavalni tečaj za tretješolce – prvi del.
Srečanje z nekdanjimi delavci šole.
Obisk Božička s spremstvom.
Gledališki krožek razredne stopnje uprizori tri
igrice: Meri Li En, To je naša žoga in Kdo bo
zmagal.
Otroški parlament na temo Junaki našega
časa.
Prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti.
Novoletna prireditev na Vranji Peči z igro V
pričakovanju.
Novoletna prireditev v Tunjicah z igro Jakec in
čarobno kolo.
Tradicionalno šolsko plesno tekmovanje.
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JANUAR 2012
Sejem srednjih šol.
Zimska šola v naravi za šestošolce, Cerkno.
Plavalni tečaj za tretješolce - drugi del
FEBRUAR 2012
Naravoslovni tabor za drugošolce (Nevlje, Mekinje),
Črmošnjice.
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku (spomin
na Franceta Balantiča).
Zimski športni dan za učence predmetne stopnje.
Tekmovanje Zlata kuhalnica.
Tehniški dan: Pust.
Zimske počitnice.
MAREC 2012
Literarni natečaj: Mama je ena sama.
Dan jezikov za devetošolce.
Kulturni bazar v Cankarjevem domu (na povabilo MKK
tam sodelovalo 6 sedmošolcev in knjižničarka).
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov v Domu
kulture Kamnik.
Nastop dveh lutkarjev gledališča Narcis iz Prage za
učence razredne stopnje.
Kviz o poznavanju Kamnika.
Gledališki recital učencev PŠ Vranja Peč o Francetu
Balantiču ob materinskem dnevu.
Prireditev ob materinskem dnevu za starše in krajane
v Kulturnem domu v Mekinjah.
Teniški dan: Sejemsko ustvarjanje.
Obisk dveh predstavnikov Amnesty International iz
Malezije in Zimbabveja.
2. Vesnine igrarije, športno dopoldne za učence in
starše v organizaciji upravnega odbora šolskega
sklada.
APRIL 2012
Dan zdravja za devetošolce.
Minuta za zdravje.
Regijsko srečanje mladih raziskovalcev - dve
nagrajeni raziskovalni nalogi.
Projekt Varnost in mobilnost za vse na PŠ Nevlje.
Zaključna prireditev za bralno značko.






MAJ 2012
Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razrede.
4. Veronikin festival.
Naravoslovni tabor za osmošolce, Livške Ravne in
Javorniški Rovt.
Korak k sončku (obisk slovenskega dramskega igralca
Gojmira Lešnjaka Gojca).
Osrednja šolska prireditev z naslovom: Objem
pomladi in prodajni sejem.
Občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu.
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JUNIJ 2012
Izlet devetošolcev v Gardaland.
Športni dnevi za učence predmetne stopnje.
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 2011/12).
PREDSEDNIK DRŽAVE DR. DANILO TÜRK V OKVIRU OBISKA OBČINE KAMNIK OBISKAL TUDI OSNOVNO
ŠOLO FRANA ALBREHTA KAMNIK
Predsednik Republike Slovenije
dr. Danilo Türk je v sredo, 14.
septembra
2011,
obiskal
srednjeveško mesto Kamnik. Na
povabilo kamniškega župana
Marjana Šarca je obisk začel v
občinskih prostorih. Po srečanju
z občinskim vodstvom se je s
spremstvom
sprehodil
po
starem
mestnem
jedru.
Predsednika so spremljali šefinja
Kabineta predsednika RS, Mojca
Seliškar
Toš,
svetovalec
predsednika RS za pravna
vprašanja, Stojan Tramte in
svetovalec predsednika RS za
odnose z javnostmi, Boštjan
Lajovic. Prvi izmed treh šolskih
zavodov, ki jih je predsednik
države v okviru obiska obiskal je
bila Osnovna šola Frana
Albrehta Kamnik.

Pred šolskim vhodom je
predsednika sprejel ravnatelj
šole Rafko Lah skupaj z
ravnateljico sosednje Osnovne
šole Toma Brejca Mojco Rode
Škrjanc.
Na šoli je bilo že od ranega jutra
čutiti, da smo vsi zaposleni in
učenci v velikem pričakovanju,
hkrati pa smo čutili veliko
odgovornost, saj smo želeli, da
bi bil program sprejema
predsednika države res nekaj

posebnega. Tako visok obisk se
na šolah namreč zgodi redko. Za
Osnovno šolo Frana Albrehta
Kamnik je bil to prvi obisk
predsednika države v vsej njeni
zgodovini, zato bo v vseh šolskih
kronikah, še posebej pa srcih
vseh zaposlenih in učencev šole,
ostal zapisan z velikimi črkami.
Po sprejemu predsednika pred
vhodom v šolo, so se predsednik
države s spremstvom, župan
občine Kamnik s spremstvom in
ravnatelj šole Rafko Lah
sprehodili do športne dvorane, v
kateri je napetost že naraščala.
Predsednika države in vse goste
smo učitelji in učenci stoje
pozdravili s ploskanjem.

Nato se je začelo. Na osrednji
prireditveni prostor je stopil
šestošolec Nejc in
predsedniku države
izrekel dobrodošlico.
Sledili so pozdravi, ki so jih
izrekli učenci matične šole in
vseh štirih podružnic Mekinje,
Nevlje, Tunjice in Vranja Peč.
Med pozdravi smo lahko
poslušali odlomek iz Verdijevega
Rigoletta, ob katerem so plesale
baletne plesalke in plesni par,
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športniki
pa
so
izvajali
akrobacije na parterju.
Po prvi glasbeno-športni točki je
sledil nagovor ravnatelja Rafka
Laha, v katerem je vsem
zbranim,
še
posebej
pa
predsedniku države z gosti,
predstavil našo šolo, uspehe
učencev in projekte, v katerih
šola sodeluje.
V nadaljevanju je spregovoril
predsednik države in učencem
sporočil, da je šola »kul« in nam
zaželel vse dobro.

Sledila je še ena
dinamična
glasbenošportna točka,
v kateri so se
predstavile
mažoretke,
občudovali pa

smo še akrobatsko točko naših
uspešnih skakalcev z male
prožne ponjave.
Nastopajoči
v
krogu spremljajo
plezanje učenke
po vrvi, ki je v
zraku
razprla
napis
»Veseli
smo vas«.
Po
končanem
programu, se je predsednik
države sprehodil med vsemi
nastopajočimi
učenci,
še
posebej pa
je za
odlično
pripravljen
in izveden
program čestital mentoricama
Jani Svetec in Tamari Bračič.

Za vtise ob obisku predsednika
države smo povprašali tudi
nekaj naših učencev, ki so
nastopali na prireditvi.
Patrik Gjerek, učenec 7. c, ki je
na prireditvi plesal, je povedal:
»To je bila pozitivna izkušnja v
mojem življenju, saj mislim, da
nima
veliko
otrok
take
priložnosti, da lahko nastopa za
predsednika države.«
Šestošolec Nejc Erdani, ki je
imel nalogo, da pozdravi
predsednika države, je povedal,
da mu je bilo »všeč to, da so
izmed 700 otrok izbrali mene,
da sem pozdravil predsednika
naše domovine. Ponosen sem
nase!!!«
Sedmošolka Katarina Romšak pa
je povedala: »Na prireditvi ob
obisku predsednika države dr.

Danila Türka mi je bilo najbolj
všeč, ko sem videla, da se je
predsednik držal za glavo, ko je
opazoval, kako so našega Jona
vrteli
in
ga
je
Lucija
preskakovala kot kolebnico.«
Predsednik države nas ne obišče
vsak dan, zato smo se res
potrudili. Upamo, da si bo obisk
Kamnika, še posebej pa obisk
naše šole, zapomnil po močni,
pozitivni energiji, ki je napolnila
vse kotičke naše športne
dvorane.

Tamara Bračič
Tadeja Česen Šink

LETNA ŠOLA V NARAVI, SAVUDRIJA, september 2011
V letno šolo v naravi v Savudrijo je bilo vključenih 64 učencev petih razredov in 10 učiteljev. Za pouk so
skrbele učiteljice: Meta Kregar, Vesna Jamšek in Denise Zajc. Pri pouku smo z učenci predelali vsebine iz
delovnega zvezka v naravi in s pomočjo narave.
Posebnost v tej šoli v naravi je bila, da smo se uspeli dogovoriti za ogled svetilnika. To je bil res enkraten
dogodek. Vse nove vsebine smo utrdili in ponovili na kvizu zadnji večer.
Pri delu v vodi so za učence skrbeli plavalni učitelji: Aleš Prosen, Simeon Klokočovnik, Brane Božič,
Domen Hribar, Neža Hafner, Nejc Zorman in Mojca Antonin.
Delo v vodi je potekalo v sedmih skupinah. Na osnovi preverjanja, ki smo ga izvedli prvi dan in osvojenih
delfinčkov v tretjem razredu, smo učence razdelili v homogene skupine.
Razmere za delo v vodi so bile zelo dobre. Temperatura vode je bila 26 stopinj C, kar je omogočalo
učencem, da so bili dalj časa aktivni v vodi. Predzadnji dan smo izpeljali preverjanje za delfinčke.
Preverjanje je potekalo v morju ob 50 metrski progi. Podelili smo 12 zlatih, 28 srebrnih, 23 bronastih
delfinčkov ter enega delfinčka. Delo v vodi smo popestrili z igrami, čolnarjenjem in akvatlonom, ki smo ga
izvedli zadnji dan. Vsek večer smo organizirali večerne prireditve: To smo mi, Mornarske igre, Mornarske
talente in Kviz.

pedagoška vodja LŠN Denise Zajc
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI, CERKNO, januar 2012
Zimske šole v naravi se je udeležilo kar 67 otrok šestih razredov in velika delovna ekipa enajstih učiteljev.
Imeli smo obsežen program. Poleg učenja alpskega smučanja (učenje tehnike in varnega smučanja) in
teka na smučeh smo spoznavali učne vsebine, povezane z zimsko tematiko iz narave. Spoznavali smo
kulturo gostujočega kraja (ogled Cerkljanskega muzeja: šege in navade, spoznavanje zgodovina kraja ob
ogledu kulturne zapuščine, ogled razstave fotografij lepote narave). Imeli smo ustvarjalne aktivnosti
(izdelava razglednic in spominkov – smučarskih medalj), plavalne dejavnosti v bazenu in preverjanje
znanja plavanja, pevske, dramske in igrane nastope ob izvajanju programa Tombola, plesne in
spretnostne nastope (Pokaži, kaj znaš) v programu Ples. Nastopili smo na lokalnem radiu Odmev, kjer so
učenci predstavili našo šolo v naravi in OŠ Frana Albrehta. Celotno oddajo so lahko starši poslušali preko
interneta, za kar smo poskrbeli z internetno povezavo. Sicer so bili starši z vsemi dejavnostmi njihovih
otrok sprotno obveščeni preko spletnih strani naše šole in preko mobilnega telefona, v kolikor so nas
poklicali.
Ves čas so se učenci navajali na samostojno in odgovorno bivanje: skrbeli za osebno higieno, za čistočo
ter urejenost bivalnih sob, se kulturno in zdravo prehranjevali, skrbeli za ustrezen počitek, pravilno
oblačenje in za osebne predmete.
Ekipa učiteljev je lepo uigrana (izkušnje iz prejšnjih let), delo je potekalo tekoče in programi so povsem
uspeli. Učenci so bili zelo prijetni in poslušni. Ugotovitve učiteljev so, da je to ena izmed »prijetnih«
generacij, ki je tudi močno napredovala v smučarskemu znanju.
V mesecu januarju smo imeli lepo zimsko vreme, žal brez snega. Kljub temu so bila smučišča
smučarskega centra Cerkno kvalitetno pripravljena (umetno zasnežena). Prikrajšani smo bili le za snežni
park in za nekoliko daljšo tekaško progo. Pogoji dela so bili zelo dobri in zagotovo je to eden izmed
vodilnih razlogov za visok kvaliteten napredek smučarskega znanja naših učencev. Nobeden učenec ni
zbolel. Žal smo na zadnji vetroven in hladen dan doživeli tudi prve poškodbe. Ena učenka si je
»prismučala« zlom noge (v vožnji v koloni si je prekrižala smuči, padla naprej, kljub odpetju smuči je
prišlo do zloma) in še en učenec in učenka, ki sta utrpela udarec v roko.
Navkljub nezgodi je bil poudarek programa smučarskega poučevanja na varnosti na smučišču. V prvi vrsti
smo želeli učence poučiti varnega smučanja. S številnimi razlagami in praktičnimi prikazi na smučišču ter
predavanjem v hotelu smo naše bodoče smučarje poučili na raven, ki bo v prihodnosti pripomogla dvigu
kulture smučanja na naših smučiščih.
Imeli smo izredno veliko začetnikov, kar 29 nesmučarjev. Kar devetnajst učencem smo omogočili izposojo
kompletne smučarske opreme za ceno 15 €. Ta zbrani denar porabimo za servisiranje in dokup nove
šolske opreme. Ob vrnitvi smo novim smučarjem ponudili šolsko smučarsko opremo v izposojo, za
simbolično ceno.
Tako se je nekaj »novopečenih« smučarjev udeležilo zimskega športnega dne na Krvavcu in med zimskimi
počitnicami svoje pridobljeno znanje podelilo z ostalimi družinskimi člani na enem izmed naših smučišč.
To pa je učiteljem v veliko zadovoljstvo.

pedagoški vodja ZŠN Simeon Klokočovnik
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ŠOLSKI LITERARNI NATEČAJ »MAMA JE ENA SAMA«
V mesecu marcu smo v šolski knjižnici razpisali literarni natečaj. Tudi to leto smo se odločili, da bomo
učence povabili k pisanju pesmi. Marca se kar z dvema praznikoma poklonimo ženam in materam, zato
smo naš literarni natečaj posvetili slednjim in ga naslovili »Mama je ena sama«. V pesniški nabiralnik v
šolski knjižnici je prispelo kar 117 pesmi. Največ mladih pesnikov je v oddelkih prve triade. Štiričlanska
komisija, ki so jo sestavljale šolska knjižničarka in tri učiteljice slovenščine, je bila pri iskanju najboljše
postavljena pred težko nalogo. Glede na obseg prispelih pesmi smo pesmi razdelili v dve skupini, prvo so
sestavljali prispevki učencev prve triade, drugo pa prispevki učencev druge in tretje triade. Avtorji
najboljših pesmi so prejeli priznanja in simbolične nagrade. Prav lepo pohvaljeni pa so vsi sodelujoči, ki so
tudi v letošnjem šolskem letu dokazali, da se znajo lepo izraziti tudi v pesmih ter da jim vezana beseda
lepo teče.
1. MESTO: MAMA
Mama vsako jutro me zbudi,
ko z zajtrkom k meni v sobo prihiti.
Sladko se mi smehlja,
ko pod noskom me požgečka.
Prosi me, da bi vstala,
a kaj, ko bi rada še malo spala.
Z nasmehom reče mi:
»Tako ne bo šlo, moja mala!
Šola že ne bo čakala!«
Ko pa jaz rečem ji:
»Mama, saj je samo mala šala!«
Se ji že v službo mudi,
a meni majhne poljubčke pusti.
Karin Kotnik, 4. a
2. MESTO: MAMA
Koliko mam na tem svetu čepi?
20 milijonov, bi rekli mi vi.
Mogoče se strinjam, pa vendar ni res,
moja le ena je mama zares.
Premalokrat ji pokažem svojo
hvaležnost,
pa vendar poda mi vso svojo nežnost.
Bi mami morala mami večkrat povedati
in se tega tudi zavedati,
da moja mama je na svetu ena,
nadomestiti je ne more nobena.
In kot vsak, tudi jaz vem,
da imamo otroci skupen problem.
Premalo cenimo svoje mame
in se ne zavedamo, da so le ene same.
Miša Šala, 6. c
3. MESTO: MAMA
Na svetu je
le ena moja mama
in imam jo rada,
tudi ko je bolna.
Ko se mama name jezi,
še posebej rada kriči.
Ampak jaz jo imam rada.
Nisem pa taka,
da bi jo nekomu kar dala.
Ne, moja bo do konca dni,
dokler ne zapre oči.
Ivana Bosančić. 5. a

1. MESTO: LJUBEČA MAMICA
O, mamica ljubeča,
ob tebi me je sama sreča
in ko stisneš me v naročje,
počutim se še kar otročje.
Ko pritisneš mi poljubček,
kar postanem sreče kupček.
Vedno se mi tako zazdi,
da najboljša mamica si ti.
Prav zato ti dam darilo,
da sreče pri tebi je obilo.
Ela Urankar, 3. b
2. MESTO: DRAGA MAMI
Želim ti prijeten materinski dan,
tvoj obraz naj bo vedno nasmejan.
V službi pa veliko uspeha
in pa polno vrečo smeha.
Vedno boš lepa
in izpod tuša boš prišla mokra kot kepa.
Tvoja torbica naj bo polna stvari
in naj te nič ne skrbi.
Čeprav tvojih jedi včasih nočem,
še vedno tvoj objem hočem.
Nik Mujanovič, 2. b
3. MESTO: MAMA
Mama rada lika, kuha, peče,
še posebej pa rada teče.
Ko se razjezi,
me takoj ulovi.
Ko je konec tega dneva,
izpusti še plišastega leva.
Ko ob polnoči oživi,
hitro k tebi v posteljo zbeži;
ko zarjove, se ti zdi,
da so roparji prišli.
Ker te gledajo krvavo,
veš, da zdaj ti gre za glavo
in ko glasno krikneš na pomoč,
ti mame reče: »Zdaj pa spat in lahko noč!«
Nika Sotošek, 3. r. Tunjice

Irena Milivojevič Kotnik
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LETOŠNJA ŠOLSKA KULTURNA PRIREDITEV POSVEČENA PESNIKU FRANCETU BALANTIČU
Na OŠ Frana Albrehta se vsako leto s kulturno prireditvijo spominjamo največjega slovenskega pesnika
Franceta Prešerna. Letošnja prireditev, ki je bila v torek, 7. 2. 2012, je bila posvečena še enemu pesniku,
Kamničanu Francetu Balantiču, ki je nadaljeval že od Prešerna uhojeno pot visoke poezije. Pesnikovo
življenje in ustvarjanje je bilo dolgo skrito v senci molka. Pa vendar ne tako dolgo, da bi skrbno izbrane, v
prelepe pesmi izvezene besede izzvenele v pozabo.
V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli obeležili 90-letnico pesnikovega rojstva s kulturnim projektom,
v katerega so bili vključeni vsi učenci naše šole. Pri urah slovenščine so učenci spoznavali njegove pesmi
in se seznanili z njegovo življenjsko potjo. Pri pouku tehnične vzgoje so učenci s kaligrafsko pisavo
prepisovali njegove pesmi in jih opremili z inicialkami ter izdelali zastave s pesnikovim portretom. Pri
likovni vzgoji so izdelali okrasne okvirje in inicialke za pesmi. Učenci na razredni stopnji so slikali
pesnikove portrete in pri pouku spoznavali njegove pesmi. Obiskovalci so si lahko v hodniku v prvem
nadstropju šole ogledali bogato razstavo, ki smo jo pripravili v spomin na pesnika.
Na podružnici Tunjice so učenci kiparili in pisali pesmice z akrostihom pesnika Balantiča.

Kipi pesnika Balantiča
Projekt smo sklenili s kulturno prireditvijo. Na njej so nastopili učenci s Podružnične šole Vranja Peč. Pod
mentorstvom Sare Lužovec so gledalcem pričarali čudovit literarno-dramski dogodek. Sara Lužovec,
avtorica predstave, ki kot zunanja sodelavka - mentorica dramskega krožka na PŠ Vranja Peč, že vrsto let
uspešno sodeluje s šolo, je zapisala: S prepletom verzov in utrinkov iz pesnikovega otroštva smo v
predstavi sestavili Balantičevo življenje. Brezskrbno otroško igro smo povezali s pesnikovim igranjem z
besedami, s katerimi je orisoval svoj notranji svet. Vsi dnevi njegove mladosti so "nosili klobuk po strani".
Z učenci smo poskušali kljub pesnikovi tragični usodi, po kateri v določenem trenutku zadiši tudi naša
predstava, povzdigniti njegovo ljubezen do življenja brez senc in vero v boljši jutri. Da jim je zapisano
dobro uspelo, je pričal velik aplavz in navdušenje gledalcev. Na povabilo na prireditev se je odzvala gospa
Tilka Jesenik, mlajša sestra pesnika Franceta Balantiča in dolgoletna učiteljica slovenščine na OŠ Toma
Brejca. Učencem je spregovorila o življenju svojega brata, o socialnih razmerah in o njegovi ljubezni do
poezije. Na srce jim je položila skrb za pristno slovensko besedo, ki se je dandanes prisiljena umikati
tujkam in popačenkam. Letošnje kulturne prireditve se bomo zagotovo še dolgo spominjali, ponosni smo,
da smo na tako lep način obeležili 90-letnico rojstva kamniškega pesnika.
Irena Milivojevič Kotnik

Pesem
Bobni so zabobnali,
Akustična kitara pa je zabrenkala,
Ljudska glasbila so zaigrala,
Altovski zvončki so zazvončkljali,
Na harmoniko so igrali,
Trobenta je zatrobila,
Instrumenti so vsi igrali,
Činele pa so tolkle!
Klemen Traven, 5. razred, TU

Bel golob
Bel golob priletel je,
A zakaj, nihče ne ve?
Le kaj v kljunu se blešči?
Ali pismo v njem drži?
Nima ptiček pisemca,
Tole je le travica.
Iz senika jo je vzel,
Čim prej bo graditi dom začel.
Matic Vrhovnik, 5. razred, TU

učiteljica Jana Trebušak
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OGREVAJTE SE IN BODITE SREČNI!
Učenci OŠ Frana Albrehta Kamnik so s filmom Ogrevanje v okviru računalniškega tekmovanja ACM, ki ga s
partnerji organizirajo na Inštitutu Jožef Stefan v kategoriji tekmovanje v izobraževalnih video posnetkih,
dosegli drugo mesto.
Lovro Grčar, Tadej Medved in Aleksander Sever, učenci Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, so pod
vodstvom mentoric Tamare Bračič in Danice Mati Djuraki pripravili kratek film o pomembnosti ogrevanja
pred športno aktivnostjo. Film je bil narejen z namenom, da bi pri učencih šole izboljšali mnenje o
pomenu ogrevanja, ne samo pred urami športne vzgoje, ampak pred vsako športno aktivnostjo.
V prvem delu filma učenci prikažejo, kako ogrevanje vpliva na boljšo izvedbo športne aktivnosti, torej z
dobrim ogrevanjem dosežemo boljše športne rezultate, hkrati pa ogrevanje zmanjša možnost poškodb. V
drugem delu pa so učenci k sodelovanju povabili nekaj nekdanjih učencev naše šole, ki so v intervjuju
povedali svoje izkušnje z ogrevanjem (oziroma »neogrevanjem«). Nekdanji učenec šole Domen Kotnik je
povedal, da si je na atletskem športnem dnevu poškodoval mišico na nogi. Do poškodbe je prišlo zaradi
tega, ker se pred tekom ni dobro ogrel. Nekdanja učenka šole Tjaša Repič pa je povedala, da se pred
plesnim nastopom na valeti ni ogrela. Ko je med nastopom naredila »špago«, si je močno natrgala mišico.
Prvotni namen filma je bil, kot že omenjeno, pri učencih šole okrepiti pozitiven odnos do ogrevanja pred
športno aktivnostjo in s tem okrepiti skrb za zdravje. Film so si učenci šole lahko ogledali v okviru dneva
zdravja.
Vsem učiteljem in tudi staršem, ki si boste skupaj z učenci oz. otroki ogledali naš film, (bližnjica do
posnetka: http://videolectures.net/rtk2012_osfranaalbrehta_ogrevanje/) priporočamo, da z njimi
izvedete test gibljivosti pred in po ogrevanju. Tako bodo tudi učenci sami lahko občutili razliko, kako
ogrevanje resnično pripravi telo k lažji izvedbi testa in s tem k boljšim končnim rezultatom.
Ko je bil film dokončan, sta mentorici prejeli informacijo o tekmovanju, ki ga je razpisal Inštitut Jožef
Stefan v Ljubljani. Film sta prijavili na Tekmovanje izobraževalnih posnetkov 2012 in sledilo je prvo
presenečenje. Film je bil uvrščen v ožji izbor. Na šolo je prišlo uradno povabilo na končno prireditev, ki je
bila v soboto, 24. marca 2102, na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. Tam so učenci in mentorici doživeli še
eno presenečenje, saj so izvedeli, da so dosegli 2. mesto. Presenečenje je bilo toliko večje, ker film, kot
rečeno, res ni bil pripravljen za tekmovanje. Še enkrat čestitamo učencem in mentoricama za uspeh.
Če zaključimo v slogu naših učencev, avtorjev filma, je njihovo sporočilo naslednje: Ogrevajte se in
bodite srečni!

Lovro, Alex in Tadej s priznanji
Zaključna prireditev na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani

Vir slik: http://tekmovanja.acm.si/rtk/2012/03/29/tekmovanje-rtk-je-bilo-uspe%C5%A1no

Tamara Bračič in Tadeja Česen Šink
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KAKO JE NASTAL FILM OGREVANJE?
Ideja se je porodila potem, ko smo se s prijatelji pri kemiji odločili, da naredimo raziskovalno nalogo. Z
učiteljico kemije Danico Mati Djuraki smo se domenili, da bomo z meritvami dokazali, da je ogrevanje
pred športno dejavnostjo pomembno. Začeli smo z delom. Pri športni vzgoji so nam in našim sošolcem
izmerili globino predklona, pred in po ogrevanju, in izračunali razlike med obema meritvama. Razlike so
bile kar precejšnje. Tako se je pokazalo, kako pomembno je ogrevanje. To je učiteljici športne vzgoje
Tamari Bračič dalo izvrstno zamisel: da o teh meritvah in rezultatih posnamemo kratek film. Glavni
namen je bil s filmom pokazati, kako dobro in koristno se je ogrevati. Odločili smo se, da ga objavimo na
spletno stran šole, pokažemo razredom,… S prijatelji smo si razdelili vloge. Lovro in jaz sva igrala v filmu
(Lovro je odličen improvizator, govornik in komik). Tadej pa je obdeloval filme s pomočjo programa za
obdelovanje filmov, kmalu se mu je priključil tudi Lovro. Nekajkrat nam je priskočil na pomoč tudi Matija
Trnovec s snemanjem. Večinoma pa smo si vlogo snemalca izmenjevali. Nekatere scene smo morali
posneti večkrat, če takoj niso uspele. Film smo obdelali doma in ga sproti kazali učiteljicama. Tako smo ga
v približno dveh mesecih dokončali.. Kmalu potem, ko je bil predvajan na učiteljski konferenci, je
učiteljica Mati Djuraki po naključju odkrila, da v okviru računalniškega tekmovanja ACM, ki ga s partnerji
organizirajo na Inštitutu Jožef Stefan, obstaja tudi tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih. Seveda
smo ga udeležili. Prišli smo v ožji izbor in na koncu zasedli 2. mesto v državnem merilu. Vsi smo bili zelo
veseli, saj filma nismo delali posebej za tekmovanje.
Aleksander Sever, 8. c
OTROŠKI PARLAMENT RAZREDNE STOPNJE
Učenci 5. razreda so se z mentorico Darjo Bevc pogovarjali o temi letošnjega parlamenta: Junaki
današnjega časa. Na to temo so pripravili uganke, pesmice, ankete in napisali celo pravo besedilo igrice,
ki so jo tudi zaigrali. Špela Kotnik in Erika Prelovšek iz 5. a razreda sta sestavili zgodbico s poučnim
sporočilom: JUNAKI DANAŠNJEGA ČASA
Vas zanima, kdo in zakaj je junak današnjega časa? Junaki današnjega časa so tisti, ki upoštevajo pravila:
šolska, cestna, športna, hišna... Več pa si bomo pogledali v igrici z naslovom JUNAKI DANAŠNJEGA ČASA.
Nastopajoči: Kaja, Dana, Nika, Jaka, Luka, Žan in junakinja Laura.
(dekleta so hodila iz šole in se pogovarjala)
Dana: Danes sem dobila petico pri matematiki.
Kaja: Jaz tudi.
Nika: Jaz pa štirico pri matematiki.
vse skupaj: Dobro smo se odrezale.
(fantje so se skrili za kup snega in nekaj naklepali)
Žan: Poglejte punce, hitro jih okepajmo, preden nam pobegnejo!!!!!
Luka: Ja, pa dajmo!!!!
Jaka: Podvizajmo se in hitro naredimo kepe!
(fantje so naredili nakupe kep)
Fantje v en glas: Napad!!!!!!!!!!!!!!!
Nika: Pazita, napadajo nas!!!
Kaja in Dana: Hitro se skrijmo za drugi kup snega in tam mirujmo.
Žan: Skrile so se, hitro pojdimo do njih.
(Med kupoma je cesta. Jaka vrže kepo, medtem pa mimo zapelje avto.)
Jaka: Ah! Avto, skrijmo se.
(voznik jih ne vidi)
Luka: Šuh. Pojdimo ponovno.
Žan: Ja, prav imaš.
Dana: O ne, prihajajo.
Nika: Okepajmo jih nazaj.
Dana: Ne, ne smemo!!!
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Nika in Kaja: Zakaj ne?!
Dana: Nasilje ne ustreza.
(vsi nekaj zaslišijo in pogledajo v nebo. zagledajo junakinjo Lauro)
Luka: O ne, junakinja Laura prihaja.
Jaka: Gotovo jim bo pomagala.
Luka: Vem, zakaj.
Žan: Zakaj?
Luka in Jaka: Zato, ker smo jih kepali.
Junakinja Laura: Kaj se pa tukaj dogaja!?
(junakinja Laura zavije z glasom in pogleda fante)
Junakinja Laura: Fantje, zapomnite si, nikoli ne boste junaki.
Fantje v en glas: Zakaj pa ne??
Punce v en glas: Ker ste nas kepali in nam zmeraj nagajate.
Fantje: Ne, pa ne!!!!!!
Junakinja Laura: Fantje!!!!!! Res je, kar so punce povedale.
Nika: Ha.
Kaja in Dana: Nika?!
Nika: Ja, no prav.
Fantje: Ha ha ha.
Dana: Zakaj se smejete?
Jaka: Ker je Nika nekaj naredila, na kar sta jo morali opozoriti.
(vse punce jezno pogledajo fante)
Kaja: To se lahko zgodi tudi tebi. Delaš se pametnega, ampak ti to še bolj škoduje.
Nika in Dana: Saj si že tako en cepec!
Luka: Ne pa ni, kar sebe poglejte, kakšne ste!
Junakinja Laura: Zdaj pa dovolj. Nehajte se prepirati!!!
Žan: Se ti nikoli nisi s kom prepirala?!
Junakinja Laura: Ne, potem ne bi bila junakinja.
Fantje: Vau, ti si legenda.
Junakinja Laura: Fantje prisezite, da ne boste več poredni!
(fantje prisežejo)
Punce: Jej!!! Ne bomo se več prepirali.
Naše zgodbe je konec. Ste se kaj naučili o junakih današnjega časa?
mentorica Darja Bevc
OTROŠKI PARLAMENT PREDMETNE STOPNJE
Tina Plahutnik in Bea De Cecco sta vodili delavnico s predstavniki
šolskega parlamenta predmetne stopnje z letošnjo temo otroških
parlamentov: Junaki našega časa – kdo so in zakaj? Razmišljali in
pogovarjali smo se o tem, kakšne vrednote so jim pomembne (pri
junakih, vrstnikih), kako sebe vidijo čez 10 let in ali gredo po poti teh
vrednot. Vsebino delavnice so predstavniki otroškega parlamenta
prenesli v svoje oddelke, kjer je vsak učenec izdelal svojo zvezdico,
kako se vidi čez 10 let in katere vrednote, lastnosti cenijo pri
sovrstnikih in junakih ter kdo so ti junaki in zakaj. Izdelki učencev so
v zgodnji pomladi krasili vhod šole. Pet predstavnikov otroškega
parlamenta je razmišljanja delilo s sovrstniki tudi na občinski ravni.

pripravnica Bea De Cecco
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VESELI DECEMBER DEVETAKOV
V mesecu decembru smo se učenci devetih razredov skupaj z razredničarkami in učiteljico Jano Svetec
odpravili na tridnevni tabor v Tolmin. S seboj smo učenci imeli veliko zalogo sladkarij, ki so na koncu celo
ostale. Zato smo jih zbrali in jih v okviru kratkega obiska podarili učencem od prvega do petega razreda.
Dekleta (Nika Ž., Klara R., Marija K., Lara K., Lucija S., Neja M. N., Lucija H. in Zala S.) smo skupaj z
Božičkom (njegovo identiteto tako vsi poznate) pod mentorstvom učiteljice Tamare Bračič sestavile
kratek program tega obiska. V njem ni manjkalo ne plesa, niti glasbe, napolnjen je bil s pozitivno energijo
in dobro voljo. Tudi minuto za zdravje smo uspeli vključiti vanj in skupaj z učenci ter njihovimi učiteljicami
malo potelovadili. S tem smo jih želeli motivirali, da bi tudi v prihodnje v trenutkih, ko med poukom niso
več zbrani, našli minutko in naredili nekaj dobrega zase.
Obiskali smo tudi podružnične šole in učence ter učiteljice razveselili z našim programom. Predali smo jim
tudi voščilnice z najlepšimi željami za novo leto, ki smo jih naredili sami (Nika Ž., Klara R., Blaž R., Jan Š. in
Samir A.). Misli so vanje pomagale zapisati tudi Manca G., Karolina V., Vesna J. in Nina R.. Našo
kreativnost je pri tem usmerjala učiteljica Ema Vidic Judež. Z voščilnicami smo vse najlepše zaželeli tudi
vsem ostalim zaposlenim na šoli.
Ker je bila naša predstava precej odmevna, smo se z njo pokazali še učencem predmetne stopnje na
tradicionalnem plesnem tekmovanju zadnji dan pouka v koledarskem letu 2011. Na tak način smo vsem
skupaj zaželeli vesele praznike. Zapeli smo tudi pesem Lojzeta Slaka Čebelar, ki je že na taboru postala
naša himna. Glasbeni remix je kot podlago priskrbel naš DJ Jan Š.. Da bi ostali razumeli, kaj pravzaprav
počnemo, sta nas napovedala Jan David K. in Lucija H. Besedilo sta pripravila skupaj z učiteljico Lidijo
Vidmar.
To sodelovanje mi je bilo všeč, ker smo z njim razveselili mlajše. Veliko lažje sem nastopala, če so bili
otroci veseli prihoda Božička in so bili pripravljeni tudi sodelovati.
S podobnimi akcijami bomo učenci devetih razredov nadaljevali tudi v prihodnje. Pripravite se, kmalu vas
zopet presenetimo.
Nika Železnikar, 9. b
PROJEKT KORAK K SONČKU
Projekt Korak k sončku na naši šoli poteka že četrto leto. Vanj so vključeni vsi učenci
razredne stopnje tako na matični šoli kot na podružnicah. S projektom želimo opozarjati
na drugačnost med nami, v naših razredih, na šoli in v vsakdanjem življenju. Učenci so se
pod vodstvom prizadevnih učiteljic, specialnih pedagoginj in zunanjih izvajalcev seznanjali z drugačnostjo.
Prvošolci so si ogledali risanko na temo drugačnost z naslovom Zeleni severni medvedek Egon. Z
zanimanjem so listali po različnih slikanicah na to tematiko ter likovno ustvarjali. Obiskali so tudi osnovno
šolo s prilagojenim programom 27. julij in se pridružili njihovim učencem na prireditvah ob materinskem
dnevu in ob zaključku šolskega leta. Drugošolci so se seznanjali s slabovidnostjo in slepoto. Srečali so se s
slepo deklico Zalo, ki jim je prebrala pravljico v Brailovi pisavi in se učili primernega vedenja do drugačnih
preko knjižice Bontonček. Spoznavali so različne pripomočke za slepe in slabovidne osebe. Učenci so
spoznali, da lahko v življenju marsikaj počneš, četudi si »drugačen«. Tretješolcem se je letos pridružila
socialna pedagoginja Sanja, ki se je z učenci pogovarjala o drugačnosti znotraj razreda in jim tematiko
približala preko pogovora ob ogledu risanke, socialnih igrah in izdelavi plakata.
Četrtošolci so preko delavnice, ki jo je v vsakem razredu izvedla specialna pedagoginja Janja, spoznavali
disleksijo. O disleksiji so se pogovarjali tudi s svojimi učiteljicami. Pri tem jim je bila v pomoč knjiga Čisto
poseben levček Leon. Srečali so se tudi z igralcem Gojmirjem Lešnjakom Gojcem, ki jim je življenje z
disleksijo predstavil skozi lastno izkušnjo.
Petošolci so spoznavali drugačnost na temo gibalna oviranost. Obiskali so Zavod za invalidno mladino
(CIRIUS), kjer so se s svojimi vrstniki pri športni vzgoji pomerili v prilagojenih športnih igrah (golbal,
odbojka z baloni, hokej na vozičkih, prilagojene štafetne igre). O gibalni oviranosti so prebirali tudi
različna gradiva, svoja spoznanja pa so strnili na plakatih.
Marta Bajd in Petra Zupanc, koordinatorici projekta
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TURISTIČNI KROŽEK
Učenci so v letošnjem letu razmišljali, kako bi pomagali kamniški Veroniki in jo po doooolgih letih rešili
samote podzemlja pod Malim gradom. Ob prebiranju kamniških legend in zgodb so prišli do domiselnih
rešitev. Svoje ideje so zapisovali, dve zgodbi pa opremili tudi z ilustracijami. Bogati slikanici si lahko
ogledate v šolski knjižnici.

Avtorica »Zgodbice o kamniški Veroniki in jezeru«
Slikanica »Kamniška Veronika in žabji princ« je
je Tinkara Capuder, 7. a, ilustrirala pa jo je Inana
napisana po dramski igri učiteljice Jane Svetec,
Irt Šarić, 7. a. Zgodba na zanimiv način povezuje
ilustracije pa je prispeval Blaž Sovdat, 8. c.
legende z realnimi geografskimi dejstvi, vključuje
pa tudi nekaj hudomušnih o »ljubljančanih« in
»kamničanih« 
S svojimi izdelki in idejami so se učenci prestavili tudi na letošnjem Veronikinem festivalu. Učenke pod
mentorstvom učiteljice Metke Bizjak so usmerjale male obiskovalce na ustvarjalnih delavnicah, kjer so
izdelovali žabice, Veronikin nakit in domiselno igračo »vrzi-ujemi«.

Žabci »telovadci« in plesalke učiteljice Tamare Bračič
in dramski igralci PŠ Mekinje pod mentorstvom Jane
Svetec so pripravili razgibano predstavo »Kamniška
Veronika in žabji princ«.

Učenci turističnega krožka so skrbeli za ostanek
kamniškega jezera in pomagali žabcem Veroniki
izdelati novo obleko.
Mirjam Hribernik

15

UČENCI 1. A RAZREDA

NAŠI VZORNIKI SO STARŠI
OČKA
MOJ OČKA JE ZLATI OČKA,
KER SE VEDNO Z MANO IGRA,
MI KUPUJE SLADKARIJE
TER PONOČI ME POKRIJE.
VČASIH MI POZABI DATI RUTKO,
A POTEM JE VSE VREDU ŽE,
SAJ IZDELA MI LUTKO.
MOJ TATI JE NAJBOLJŠI NOGOMETAŠ,
PA ČEPRAV GOL MU DAŠ,
SE VSAK DAN Z NJIM LAHKO IGRAŠ.

OČKA IMAM RAD/A…
MAKS: …ker me je prijavil
na nogomet in mi kupil
žogo za nogomet, ker sva
šla žogo brcat.

ENEJ:…ker se doma
igrava nogomet in se
smejim.

AJDA:…ker ko sem
zaspana, me da na hrbet
in nese v posteljo.

JAKA: …ker v dnevni igrava
nogomet in ker mi pusti, da
popoldan gledam risanko
med vikendom.

ŠPELA: …ker naju z
Majo objema.

MARKO:..ker grem lahko
z njim v službo.

MAJA R.:…ker je prijazen
in ker mi kupuje
sladkarije.

SARA:…ker me zmeraj
»crklja« in skupaj
gledava televizijo.
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MAMA
MOJA MAMA ME VSAK DAN V ŠOLO PRIPELJE
IN VSAK DAN ME PRIDE ISKAT.
MOJA MAMA JE SLADKA KOT BONBONČEK
IN VESELA KOT SONČEK.
Z MAMICO IGRAM SE LEGO KOCKE
IN SKUPAJ NAREDIVA HIŠO
ZA MOJE MUCKE.
MAMI IMAM RAD/A……
ALJA:…ker me ima
tudi ona rada.

KAJA:…ker hitro
pride domov.
DAVUD:…če oči kupi
rožico mami, me ima
ona rada.

TINE:…ker mi
pravljice bere.

JAN: …ker mi pusti
zvečer risanke gledat.

AJLA:…ker me včasih
pride iskat.

MAJA P.:…ker z
mano spi.

NIKA:…ker mi vedno
da poljubčka.

DAUT:…ker vedno z
mano spi in se z
mano igra.

AMADEJA:…ker me
ima vedno rada.

ARIONA:…ker mi kupi
igračo.
EVA: …ker me pelje na
sprehod.

VIKTORIJA:…ker mi
ponoči bere knjige in me
gleda, ko se rolam.
STEFAN:…ker me
vedno pelje na igrišče
in na sprehod.

učiteljice Barbara Spruk Golob, Darja Habjan, Neža Plahuta
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UČENCI 1. B RAZREDA

NAŠI VZORNIKI SO STARŠI
OČKA
MOJ OČKA JE JUNAK,
ZAME PRAVI KORENJAK.
SKUPAJ SE IGRAVA
IN SE VEDNO POCRKLJAVA.
A KADAR GA RAZJEZIM,
TUDI PO RITI JIH DOBIM.
VENDAR ZVEČER, KO ZASPIM,
VEDNO POLJUBČEK DOBIM.
MOJ OČI JE…
ANES: Moj očka je
najlepši in vedno za
računalnikom »visi«.

EVA O.: Moj ati je
prijazen in me nikoli ne
tepe. Rad se pogovarja
s svojimi prijatelji.

RENATA: Moj ati je včasih
prijazen, a včasih strog.
Veliko časa dela za službo
na računalniku.

BERIN: Moj oči
dela sladoled in je
prijazen.

IZA: Moj oči je včasih
strog, včasih se z mano
igra. Razvaja me in se z
mano rad »crklja«.

BENO: Moj oči je
zmerom veliko zaspan,
ker se utrudi, ker ima
hokej vsak dan.

ENEJ: Moj očka je
najboljši očka. Z legicami
se igrava in kadar se
zmotim mi vedno
popravi.

IVANA STELLA: Moj oči je
pravi kuhar, čarovnik za vse
jedi. Je prijazen in rada
skupaj gledava televizijo.

LUKA: Moj oči je
delavec in zelo rad
popravlja avte.

VAL: Moj oči je močan. Ukvarja se
s športom. Oči nima več časa za
računalnik, ker nam bo naredil
hišo.
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MAMA
MAM JE ENA SAMA
ZAME LEPA DAMA,
V KUHINJI STOJI,
IZ LONCEV PA DIŠI.
MAMA SE VEDNO SMEJI,
KO JAZ ZAPOJEM JI,
KO ROŽICA CVETI
IN METULJČEK PRILETI.
MOJA MAMI JE…
DOMEN: Moja mami je
najlepša in najboljša in
rada »štrika« saj mi je
naredila velik šal.

ŽAN: Moja mami je
prijazna. Rada bere
knjige in se rada z
mano igra.

LANA DIANA: Moja mami
je včasih stroga in
prijazna. Rada telovadi in
bere.

NEŽA: Moja mami je najbolj
športna mami, saj gre vsak
dan na sv. Primoža. Ko pa
pride domov, je kosilo na
mizi.

NIKA: Moja mami je
stroga in prijazna. Rada
kuha in hodi na pilates.

EVA V.: Moja mami
je prijazna in suha.
Doma rada
telovadi.

NACE: Moja mami
rada s psičko Dino
teče na Špico. Moja
mami je prijazna.

LUCIJA: Moja mami je
prijazna, lepa in se rada z
mano igra. Rada se ukvarja
z živalmi in kuha.

ANA: Moja mami je
najboljša mami. Rada za
računalnikom sedi.

NEJC: Moja mami je
prijazna, včasih stroga.
Rada riše in se z mano
vozi s kolesom.
TISA: Moja mami je
prijazna, včasih malo
stroga. Rada bere in me
po trgovinah pelje.

AJŠA: Moja mami je
prijazna. V šoli uči in
doma rada kuha.

LANA: Moja mami je
lepa in ima dolge lase.
Rada kuha in se »crklja«
z muckom.

učitelji Maja Škrjanc, Darja Habjan, Brane Božič
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OBJEMČKI
V oddelkih podaljšanega bivanja na matični šoli smo se v prednovoletnem času pogovarjali o tem, kako
pomembno je, da znamo ljudem pomagati in jih razveseliti.
Odločili smo se sodelovati v humanitarni akciji Obdarjanje, ki jo organizira Ringaraja.net, saj smo v njej
sodelovali že lani. Izdelali smo lutkice "objemčke", ki so bile namenjene bolnim otrokom.

Naši objemčki naj jim bi polepšali praznike in jim povedali, da smo v mislih z njimi in jim želimo skorajšnje
okrevanje.
Vsak objemček, pa naj je bil to leseni možic, zabavni škratek ali svilena hobotnica, je v sebi nosil sporočilo
miru in ljubezni.

Učitelj Brane Božič

UČENCI 2. A RAZEDA
Moj vzornik je Gorazd. Gorazd hodi na klavir in kitaro. Večkrat pride k meni na obisk. Moj vzornik je zato,
ker ima lepe lastnosti. Maks Z.
Moj vzornik je Michael Jackson, ker ima dobre uspešnice in posebne čevlje. Umrl je leta 2010. Nik
Moj vzornik je Gregor. Igra odbojko. Star je 17 let. Moj vzornik je zato, ker ima 23 medalj in tri pokale.
Anita
Moja vzornica je moja mami. Moja mami je lepa. Ni huda. Zelo je vztrajna. Imam jo rad! Zakaj je moja
vzornica? Zato, ker dobro kuha! Žak
Moj vzornik je Alek. Govori angleško. Živi na Havajih. Star je štiri leta. Imam ga rada. Je moj bratranec.
Sara Natalija
Moj vzornik je Cristiano Ronaldo. Igra v Real Madridu. Je dober nogometaš. Večkrat zadane gol. Všeč mi
je njegov dres. Všeč mi je zato, ker je dober igralec. Aljaž
Moj junak je Johnny Depp. Všeč mi je, ker je pogumen in močen. Zelo je lep in simpatičen. Vanja
Moj vzornik je Cristiano Ronaldo. Igra v Real Madridu. Ima »kul« dres. Ima odlično ime. Rok
Moja vzornica je Nea. Ima blond lase in je lepa. Vedno mi pomaga. Tjaša
Moj vzornik je Lionel Messi. Ima 25 let. Igra nogomet. Xhevdet
Moj junak je Aljaž. Star je tri leta. Včasih je malo siten. Včasih je malo zaspan. Anja
Moj vzornik je moj stric David. Vrti muziko in igra kitaro. Žan M. S.
Moj vzornik je bratranec. Ima očala. Ime mu je Slavko in je star 26 let. Ima hčerkico. Ko pridemo, se
vseskozi heca. Živi v Ljubljani pri mami. Moj vzornik je zato, ker se vseskozi heca. Darja
Moj vzornik je oči. Uči me plezanje v hribe. Star je 40 let. Žan A.
Moja vzornica je Maruša. Rada teče in rada hodi ven na sprehode. Vzor mi je, ker mi veliko dovoli in se
veliko naučim od nje. Martina
Najin vzornik je hokejist. Ime mu je Andrej. Piše se Hebar. Igra pri Olimpiji. Všeč nama je, ker dobro igra.
Ima številko 84. Drejc in Jošt
Moja vzornica je mama. Zelo rada me crklja in iz srca skuha kosilo zame. Nea
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Moj vzornik je nogometaš Cristiano Ronaldo. Rad imam klub Real Madrid, ker je notri Cristiano Ronaldo.
Zelo je dober v nogometu. Rad bi bil dober kot on. Edvin
Moja vzornica je Ana Trojnar. Ana ima dolge blond lase. Naredi zelo lepo špago in kolo. Je zabavna. In
tudi stroga. Moja vzornica je zato, ker zelo dobro pleše balet. Katarina
Moj vzornik je oči. Star je 40 let. Ime mu je Zdenko. Pospremi me do šole. Pazi me na cesti, da me avto ne
povozi. Gregor
Moja vzornica je Vanesa. Je moja sestrična. Je zabavna. Pogovarja se z menoj, zabavava se. Na njenih
rojstnih dnevih se zabavam. Tina
Moj vzornik je Messi, zato ker je dober. Messi ima rad žogo in nogomet. Ne »faula«. Denis
Moj vzornik je bratec Jan, ker hitro plava, kolesari in teče. Manca
Mojo vzornik je Neymar. Igra za Santos. Moj vzornik je zato, ker znam »foro« od njega. Dal je že nekaj sto
golov v karieri. Všeč mi je zato, ker gre letos, ko se konča sezona, v FC Barcelono. Maks Č.
Moj vzornik je Michael Jackson. On je najboljši. Ima posebne čevlje. Dober je v »komadu« Billie Jean. On
je zvezda. Anej
učiteljica Majda Pogačnik
UČENCI 2. B RAZREDA
Kaj so odgovorili učenci 2. b razreda na vprašanji: Na kaj sem ponosen pri sebi? Kdo je moj vzornik in
zakaj?
Jaz sem Hana Dijana Hajrudinović. Sem dobra v vodenju žoge. Rada pomagam prijateljem in
prijateljicam. Rada se igram s sestrično. Prijazna sem do staršev. Moj vzornik je moja sestrična, ker če ji
rečem, da se z mano igra, se igra.
Sem Gaja Medved Tekavčič. Rada imam prijatelje, zato ker mi pomagajo. Tudi jaz rada pomagam. Vestna
sem, zato ker šilim barvice in to mi veliko pomeni. Moja prijateljica je Aleksandra, ker mi posoja stvari.
Jaz sem Andreja Rupnik. Dobra sem v pisanju. Pri sebi sem ponosna na to, da rada pomagam. Moj
vzornik je sestra Tjaša, ker zelo lepo riše.
Jaz sem Naja Lipičnik. Dobra sem v teku in računanju. Dobra sem tudi v pisanju. Pri sebi sem ponosna na
to, da rada pomagam. Moj vzornik je Matic, ker mi pomaga.
Jaz sem Ivana Petrović. Dobra sem v teku. Pri sebi sem ponosna na mojo kondicijo, zato ker lahko
premagam druge v teku. Moj vzornik je sestra, ker mi pomaga, kadar staršev ni doma.
Jaz sem Ivana Janeva. Sem prijazna, včasih pa tudi kakšno ušpičim. Včasih sem spoštljiva in poštena,
včasih pa ne. Moji vzorniki so učitelji in učiteljice.
Jaz sem Vasko Shishmanov. Pri sebi sem ponosen na igranje nogometa in na to, da rad pomagam. Sem
strpen do drugih. Moj vzornik je Kristian, ker je najboljši prijatelj.
Jaz sem Maj Jerin. Pri sebi sem ponosen na to, da po likovni vzgoji pomagam pomiti palete in čopiče.
Ponosen sem tudi, ker pomagam staršem. Dober sem v igranju nogometa.
Sem Izak Poljanšek. Pri sebi sem ponosen na to, da sem dober v teku in v računanju. Moj vzornik je Bor,
ker mi posoja lego kocke.
Sem Anamarija Kotnik. Treniram balet in sem v tem dobra. Pri sebi sem ponosna na to, da rada
pomagam in sem poštena. Moja vzornica je Kaja, ki mi pomaga, če sem v težavah.
Jaz sem Martin Valavski. Dober sem v petju. Pri sebi sem ponosen na to, da sem dober prijatelj. Moj
vzornik je Bor, ker mi pomaga.
Jaz sem Matic Hrabar. Ponosen sem na to, da sem dober športnik. Uspešen sem v smučanju in rolanju
ter v delanju trebušnjakov. Moja vzornica je Naja, ker je lepa.
Sem Nina Stele. Dobra sem v slikanju, kjer sem zelo natančna. Doma rada pomagam. Ponosna sem na to,
da se z bratom lepo igrava. Moja vzornica je Kaja, ker je prijazna.
Jaz sem Nik Mujanović. Dober sem v košarki. Pri meni mi je všeč, da sem vztrajen, pošten in prijazen.
Moja vzornika sta mami in oči, ker mi v nevarnosti vedno priskočita na pomoč.
Jaz sem Aleksandra Sadar. Dobra sem v učenju mojega psa. Sem njegova učiteljica. Moja vzornika sta
starša, ker če gremo na sprehod, poskrbita da se ne izgubim.
Jaz sem Bor Berlec. Pri sebi sem ponosen na to, da sem dober v treniranju karateja. Moja vzornica je
Neža, ker skupaj slikava.
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Jaz sem Jakob Zupet. Dober sem v računanju. Sem vztrajen in prijazen. Moj vzornik je Robin Hood, ker
pomaga ljudem.
Jaz sem Blaž Lorenčič. Sem ponosen nase, ker sem pošten. Rad pomagam sošolcem. Sem dober vratar pri
nogometu. Moja vzornika sta oči in mami, ker me varujeta.
Sem Žiga Špeh. Dober sem v nogometu. Pri sebi sem ponosen na to, da rad pomagam ostalim. Moji
vzorniki so starši, ker mi pomagajo.
Jaz sem Domen Jurjević. Dober sem v igranju nogometa. Dobro dajem gole in sem dober v napadu. Moj
vzornik je Neymar, ker dobro igra nogomet.
Jaz sem Jurij Sitar. Pri sebi sem ponosen na samostojnost. Veliko stvari delam sam. Moj vzornik je
medved iz pravljice Pod medvedovim dežnikom, ker je prijazen.
Jaz sem Lucas Erjavšek. Dober sem v nogometu. Sem dober vratar. Rad pomagam, če se komu polije čaj.
Moj vzornik je Domen, ker dobro igra nogomet.
Jaz sem Kristian Jurčević. Rad se igram s svojim kužkom. Ponosen sem nase, ker dobro plavam in mamici
pomagam. Na tekmah imam dober rezultat v kravlu. Za vzornike sem vzel Vaska, Martina in Blaža, ker se
skupaj igramo in si pomagamo.
Jaz sem Maj Križnar. Dober sem v igranju nogometa. Ponosen sem, da sem pošten. Moj vzornik je
Neymar, ker je dober v nogometu.
Jaz sem Eldin Alibašić. Ponosen sem, da sem vesel in da dobro igram nogomet. Moja vzornika sta mami
in oči, ker me branita, če me bratec izziva.
Jaz sem Lovro Jan. Pri sebi sem ponosen na to, da sem prijazen in rad pomagam. Moj vzornik je Bor, ker
mi pomaga.
Jaz sem Kaja Žnidaršič. Dobra sem v baletu. Ko bom velika bom plesalka. Pri sebi sem ponosna na to, da
rada pomagam. Rada imam svojo družino. V šoli se dobro učim in že poznam na uro. Zelo sem
samostojna in prijazna. Rada imam svojo prijateljico Anamarijo. Skupaj si pomagava. Zaljubljena sem v
Maja. Rada imam nogomet, ampak se ne upam prijaviti, ker so sami fantje. Moj hobi je petje, najljubša
žival pa konj.
Sem učiteljica Natalija in sem ponosna na to, da so drugošolci uspeli tako iskreno povedati stvari o sebi.

UČENCI 3. A RAZREDA
Naš junak …
V šoli se ne pritožuje, je zelo prijazen, ljubi matematiko in ima same petke. V prostem času rad igra
nogomet, nakupuje, kolesari in trenira triatlon. Po značaju je potrpežljiv, dobrosrčen, pameten in štorast.
(Ana, Lara, Jaka, Filip, Luka)
Naš junak se obnaša lepo, a ne hodi v šolo. Je močan, ukvarja se s karatejem. Je pravi junak, saj si veliko
upa in je prijazen do drugih ljudi.
(Luna, Ines, Rebeka, Medeja, Denis)
V šoli se vede lepo, je prijazen do odraslih, ima zelo dobre ocene in je lepo vzgojen. V prostem času rad
igra košarko in plava. Hodi v 3. razred in star je 9 let.
(Klara, Miha R., Mirsat, Nena, Petra, Katja, Maja)
Je zelo pogumen in prijazen. V prostem času se ukvarja s športom. Spoštuje starejše ljudi, je zelo
pameten in domiseln. Ponosen je na Slovenijo. Živi na kmetiji. Poje vse, kar mu dajo na krožnik.
(Miha P., Enej, Aljaž, Miha Š., Teja, Gracia)
učiteljica Monika Šimenc
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UČENCI 3. B RAZREDA
Moj junak je…
… oči. Nekega dne sem se opekel prst. Oči mi je takoj namazal prst. Drugi dan sem si zapičil trn v roko. Oči mi ga je izpulil.
Medtem, ko mi je oči pomagal, je bil zelo pogumen. Peter Mandelj Mejač
…Jan Maradin, ker je moj najboljši prijatelj. Rad bi bil kakor Robi Kranjec, ker bi rad letel. Moj junak je Kiar, ker se obnaša
hecno. Moj junak je Iron man, ker je izumil napravo za letenje. Moj junak je Klemen, ker govori zelo dobre vice. Luka Lev
Zavasnik
… mamica, ker pomije posodo. Vsak dan bi bila tudi jaz taka. Moj junak je tudi ati, ker dela vsak dan. Tudi jaz sem
junakinja, ker se učim in plešem. Moja junakinja je Lara, ker pomaga, če kaj ne vemo. Natalija Koželj
… spiderman zato, ker ima mrežo, s katero leti in pomaga. Moj junak je žabji kralj, ker pomaga in zmeraj nekaj zahteva v
zameno. Moj junak je Sara, ker je pogumna in zabavna. Moji junaki so sošolci in sošolke, ker mi pomagajo. Maja Benkovič
…žabji kralj, ker je moral potrpeti žabje življenje, čeprav je bil začarani princ. V življenju moramo malo vsi potrpeti, da se
imamo radi in smo v šoli uspešni. Na primer: ko smo bolni, potrpimo in se za svoje zdravje cepimo ter jemljemo grenka
zdravila. Žabji kralj je tudi potrpel, ko je prinesel zlato žogo z vodnjaka. Na koncu se je njegovo potrpljenje izplačalo, ko se
je poročil s princeso. Tako se naše potrpljenje vedno poplača. Lara Rozoničnik
… sta mamica in očka, ker mi pomagata. Prebereta mi pravljico za lahko noč . Me crkljata, pomagata pri angleškem jeziku
in učita me kuhati. Mamica, očka in jaz velikokrat gledamo filme. Nika Vidovič
Moj najboljši junak je kraljica, ker je žabjega kralja poljubila. Ta se je spremenil v kralja. Ko je bil v vodi, je vzel zlato žogo
in jo dal kraljici. Kraljica je bila huda, ker je žabji kralj jedel iz njenega krožnika. In srečno sta živela. Sheila Rastoder
… babi, ker se z mano rada igra družabne igre in mi pomaga, če me kaj boli. Včasih me pusti dolgo gledati televizijo. Tega
mi mami ne pusti, zato je moja junakinja babi. Včasih mi da tudi za jesti, kar si zaželim. Upam, da bo babi živela še dolgo.
Maj Blažič
… mami. Nekoč sem bila na morju . Ko sem hodila po plaži, sem padla in se udarila v nogo. Zelo me je bolelo. Mami mi je
pomagala. Nika Jamšek
… izumitelj mobilnega telefona, ker drugače bi morali hoditi od hiše do hiše. Zdaj se lahko pogovarjamo kar po telefonu.
Rad imam mobilni telefon zato, ker ga lahko nosimo kar s seboj. Ljudje težko preživimo brez telefona. Jan Maradin
… detektiv. Všeč mi je zato, ker reši veliko težav ljudi, ki so jih oropali. Ker lopove zaprejo, ljudi ne morejo več ropati. Jaz bi
bila rada detektivka, zato da bi lahko reševala detektivske uganke, pa še zato, da bi pomagala ljudem. Ela Urankar
… reševalec. Vedno, ko pokličemo, prihiti na pomoč. Odpelje nas v bolnišnico. Poskrbi, da ozdravimo in se dobro
počutimo. Potem se lahko odpeljemo domov. Doma smo veseli, da smo ozdravljeni. Če bom še kdaj zelo bolan, bom odšel
v bolnišnico. Jan Mrak
… Matic. Ker bi bil rad tako hiter kot on. Zato se bom zelo trudil, da ga bom lahko prehitel. Klemen Kranjec
… mami in oči, zato ker mi stojita ob strani. Zelo rada ju imam. Oba mi priskočita na pomoč, če je potrebno. Kaja Nastran
… oči, ker zna vse delati. Tudi jaz bi vse znala, zato moram odrasti. Tudi junaki iz pravljic so zelo dobri. Ismeta Dizdarević
… mami. Če sem padla, mi je pomagala. Pri učenju mi je pomagala in me naučila brati. Če me je bilo strah, me je stisnila.
Kuha mi kosilo, zajtrk. Z odejo me pokrije, ko spim. V šolo odpelje me. Če sem žalostna, me potolaži. Če mi je dolgčas, se z
mami igrava. Naučila me je, da me ni več strah. Ne bojim se več, če je tema. Če me kdo udari, mi pomaga. Zelo je prijazna,
če mi je slabo. Na morje pelje me! Plavati naučila me je. Zelo me rada ima! Včasih me vzame v svojo posteljo. Jaz in mami,
radi se imava! Moja mami je najboljša. Skupaj greva ven. Anja Planinšek
… moja sestrica, ker mi vedno stoji ob strani. Zelo rada se igra. Vedno mi pomaga in je zelo prijazna. Kadar sem žalostna,
me vedno spravi v dobro voljo. Če ne najdem šolskih potrebščin, mi jih pomaga najti. Svojo sestrico imam zelo rada. Sara
Lesjak
… tisti, ki mi dovoli, da se igram z njim. To so moji prijatelji. Rad imam svoje prijatelje. Tudi ko se spremo, se pobotamo.
Matic Škrjanec
… žabji kralj, ker je prinesel žogico, zato mi je všeč. Moj junak je »spidermen«, zato ker ima mrežo. Moji junaki so sošolci,
ker mi pomagajo. Jure Jarc
… Lara, zato ker lepo riše in zelo všeč mi je. Zelo je prijazna do mene in do drugih. Zelo dobri prijateljici sta tudi iz Majo.
Najraje ima žemljice in sok. Je moja najboljša prijateljica, a vseeno se kdaj tudi skregava. Luka Kirn
… »spidermen«, zato ker zna leteti. Ničesar se ne boji in je zelo trpežen. Jaz bi bil tudi tak kot on zato, ker je prijazen.
Dober je in vsem ljudem pomaga. Kiar Zupanc
… kraljična, ki je rešila žabjega kralja. Rešila ga je tako, da ga je vrgla v steno, tako se je iz žabe spremenil v kraljeviča. Žabji
kralj ji je še prej prinesel zlato kroglo, ki jo je dobila za 18. rojstni dan. Tudi jaz bi bila taka kot ta kraljična, zato ker je bila
dobrega srca in odločna. Tudi v začaran gozd je odšla, to pomeni, da je bila zelo, zelo pogumna in tudi jaz bi bila. Sara
Kolar

učiteljica Maja Benkovič
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UČENCI 4. A RAZREDA
Veliko fantov 4. a razreda je navdušenih nogometašev.
Njihov vzornik je Lionel Messi, ker …
… je najboljši
nogometaš v celem
osončju. (PETER)

… je najboljši nogometaš
na svetu. (IGOR)

… je zelo dober nogometaš in
velikokrat reši klub Barcelona.
(VID)

… zelo dobro igra nogomet.
(JANEZ)

… je najboljši nogometaš in bi
bil rad kot on. (LAN)

… je najboljši nogometaš in ker
igra za Barcelono. (ELVIN)

… je dober v nogometu in ker ni
jezen, če zgreši gol. (KEVIN)

Imamo pa še druge vzornike … Moj/a vzornik/ica …
… je moja sestra,
ker je bila včasih
dobra odbojkašica.
Na dresu je imela
številko 8. (MANCA)

… je moj soimenjak Isaac Newton
(velik znanstvenik), izvajal je
zanimive poskuse. Po njem se
imenujejo trije fizikalni zakoni. Tudi
jaz bi bil rad znanstvenik. (IZAK)

… je Petra Kramolc, ker je dobra
odbojkašica in ima dobro srce. Na dresu
ima številko 8 in igra za Calcit. (EVA)

… je ata, ker me ima zelo rad, me
vedno spodbuja in sem velikokrat
pri njem na počitnicah. (ANDREJ)

… je očka, ker me uči, kaj je
dobro zame, me opozori, ko
delam narobe, in mi razloži,
česar ne vem. (JERNEJA)

… je Rooney , ker je zame
najboljši nogometaš na
svetu. (MATIC)

… je moja mamica, ker me
ima rada in je zelo skrbna
in ker veliko stvari počneva
skupaj: bereva, se učiva,
greva v naravo. (JULIJA)

… je Mateja Šimic,
ker je naša
najboljša
triatlonka. (ANJA)

… je učiteljica angleščine
Manca Perko, ker je vedno
prijazna, ker so njene ure
zanimive in zabavne in ker
si tudi jaz želim dobro
govoriti angleško. (KARIN)

… je Petra Majdič, ker je
dosegla 3. mesto z
zlomljenimi rebri.. (AJDA)

učiteljica Marija Ropas
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UČENCI 4. B RAZREDA in njihovi vzorniki
»Lionel Messi mi je všeč, ker je
hiter in dobro dribla.«
Jakob

»Moj vzornik je Lionel Messi.
Moj vzornik je zato, ker dobro
igra
nogomet
in
dobro
žonglira.« Nejc

»Moj vzornik je Bode Miller, ker
»Justin Bieber je zelo lep in »Stephani je zelo zabavna. Igra
zelo dobro smuča.«
zelo lepo poje.« Amila
v risanki Lazy Town.
Aljaž
Zelo lepo pleše in poje.«
Eldina
»Wayne Rooney mi je všeč, zato ker je najboljši nogometaš v Angliji. Želel bi biti enak nogometaš, kot je
on in ko bom velik, bi želel, da igrava skupaj. Če pa tega ne bi mogla, bi bil tudi vesel, če bi bil moj
trener.« Aco
»Emma Watson mi je všeč, ker
»Emma Watson je zelo prijazna
igra pri Harriju Potterju. Ima
in lepo poje.« Nika
vlogo Hermione.«
Kristi
»Ronaldino mi je dober igralec,
ker zelo dobro igra nogomet.«
Elfat
»Katy Perry, zato ker odlično
»Tina Maze je name naredila poje.« Barbara
vtis. Zelo dobro smuča!«
Anja M.
»Bella Thorne ima lep glas.
Nastopala je na Shake it up.«
Arijana

»David Villa mi je všeč, ker
dobro igra nogomet in me je
tudi privabil k igranju
nogometa.«
Samo

»Adele mi je všeč, ker odlično
poje in ima talent za petje.«
Erin

»Tina Marinšek mi je zelo všeč
in rada poslušam njene pesmi.«
Jona

»Eva Boto mi je všeč, zato ker »Eva Boto mi je všeč,
zelo lepo poje in za to trdo ker lepo poje.« Anja J.
dela.«
Ana
» Eva Boto mi je všeč, ker zelo
dobro poje. Vesela sem, ker mi
je napisala avtogram.« Daša
»Moj vzornik je Robert Kranjec,
ker dobro skače.« David

»Eva Boto mi je všeč, ker sta mi
všeč njeni pesmi Verjamem in A
si sanjal me.« Rebeka

»Zlatko je moj vzornik, ker me
je naučil repat. Dal mi je karto
za nastop. Prišel je k meni in mi
dal avtogram.« Nik

Dečki so izbrali nogometaše ter druge športnike, po izboru deklet pa je zmagovalna vzornica mlada in
obetavna Eva Boto pred igralko Emmo Watson.
Vsi izbranci pa so zasloveli tudi in PREDVSEM zaradi trdega dela, kot je zapisala naša Ana.
ZATO GREMO V 4. B VESELO NA DELO IN NOVIM ZMAGAM NAPROTI.
STRELJAMO NA LEPE OCENE IN ČIM LEPŠA SPRIČEVALA!!
učiteljica Marjeta Kregar
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UČENCI 5. A RAZREDA
TUDI PETOŠOLCI IMAMO SVOJE JUNAKINJE
Mnogi ljudje svoje vzornike in junake vidijo v znanih filmskih obrazih, pevcih, pevskih skupinah, uspešnih
športnikih … Petošolci verjetno pri tem nismo izjema. Radi pa bi opozorili, da junake najdemo tudi v
vsakdanjem življenju. Mi smo jih našli v treh študentkah, Jeri, Anji in Žani, ki so se tri tedne z nami trudile
naučiti pravilno deliti, ločiti pridevnike od samostalnikov, zaplesati ljudske plese in še kaj. Zapisali smo
nekaj svojih mnenj in vtisov :
1. Spomnim se veliko zabavnih trenutkov in verjamem, da mi bodo ti
dnevi še dolgo ostali v spominu. Ivana
2.
3. Zelo mi je bilo všeč, da so se med sabo izmenjevale. Včasih sta učili tudi
po dve študentki skupaj. Erika
Lepo je, če so v razredu
študentke. Lepo in glasno
govorijo, čeprav dajo včasih preveč domače naloge. Ana
Bilo mi je zanimivo. Načini so bili drugačni, več iger..., edino nalog je
bilo več. Blaž
Pri študentkah mi je bilo všeč, da so mi vedno priskočile na pomoč
in me vprašale, če mi gre dobro. Aldijana
4. Pri Jeri mi je bilo všeč, ko smo pri matematiki delali vaje za
koncentracijo. Pri Žani mi je bilo všeč, ko smo s pridevniki opisali neko
besedo, drugi pa so jo morali uganiti. Pri Anji pa mi je ostalo v
spominu, ko smo pri družbi ponavljali
s pomočjo slik na projekciji. Aleksej

Nastali sta tudi dve pesmici:
Šolanje je huda stvar, saj
Trud in delo sta kot star mornar.
Učenje mi od rok ne gre, a
Dobljena ocena odlična je.
Enaka zmeda pri testih je, saj
Nobeden do popolne ocene prilezel ne bo.
Tudi šola med zvezdami blesti,
Kadar nobenega učitelja na spregled ni. Takrat
Enotni smo vsi, saj lumparije preganjati bi šli.
Lucija

V 5. a razredu je lepo bilo,
ko pa tri,
tri študentke so prišle,
pestro je bilo.
Zdaj, ko odhajajo lepo,
pestro bo še blo,
saj naša učiteljica
dobre volje bo,
ker spraševala bo lahko.
Manca S.

učiteljica Simona Podboršek
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UČENCI 5. B RAZREDA
MOJ JUNAK, MOJ VZORNIK

Moj junak je trener Tomi, ki trenira najstnike nogomet v nogometnem klubu Kamnik. Zelo se
trudi z nami. Gašper
Moja vzornica je profesorica flavte Alenka. Je zelo prijazna, natančna, nasmejana in pametna.
Tudi sama si želim tako dobro igrati plečno flavto, kot jo igra ona. Živa
Moja junakinja je učiteljica Mateja. Me uči in me veliko nauči. Maid
Moja vzornica je mami Mojca. Je zelo vztrajna in potrpežljiva. Skrbi za tri otroke, dela na kmetiji
in pomaga moji stari mami. Tina
Name je vtis naredil Primož Suhodolčan, saj je dober pisatelj otroških knjig. Bil je učenec moje
babice in o njem vem marsikatero dogodivščino, npr., da ni znal pravilno postaviti vejic. Napisal
mi je pesmico, ki sem jo morala oceniti: Drsa se krava po ledu sred zime, zelo se zabava, ker ima
zmrznjene vime. Primož, odlično. Vita
Moja vzornica je mami Nataša. Ona lepo poje, riše, piše, dobro računa ter kuha. Manca
Moj vzornik je oči Grega. Je prijazen, pravičen in rad mi pomaga. Dobro vozi avto in izdeluje
pohištvo.
Tudi sama bi to rada dobro znala. Eva
Moja vzornica je učiteljica klavirja Nastja. Vsak teden me kaj novega nauči. Nataša
Moj vzornik je ata Zdravko, ker mi pomaga pri domačih nalogah in me uči kaj narediti. Je zelo
spreten in sam naredi veliko stvari. Amadej
Moj junak je košarkar Goran Dragić. Na majici imam njegov podpis, z njim sem se že tudi
pogovarjal. Rok
Moj vzornik je bratranec Žiga, ki me je dobro naučil igrati nogomet. Nik
Moja vzornica je mami Šaha. Pomaga mi pri domačih nalogah. Tudi drugim rada pomaga. Sani
Moj vzornik je nogometni trener Tomi. Za vzor mi je zato, ker me veliko nauči, je prijazen in
pošten. Zelo dober trener je. Vzornik pa mi je tudi Fernando Torres. Je nogometaš, prijazen,
pošten in ne krega se s sodniki. Matija
Moj vzornik je nogometaš Zlatko Dedić. Je zelo dober nogometaš. Dosegel je največ golov v
slovenski reprezentanci. Je prijazen in pošten, je moj najljubši igralec. Moj junak pa je tudi
Cristiano Ronaldo. Je drugi najboljši nogometaš na svetu. Dal je več golov kot najboljši
nogometaš na svetu. Denis
Moja vzornica je učiteljica klavirja Nastja. Za vzor mi je zato, ker zelo dobro igra klavir. Vsako uro
klavirja me nekaj novega nauči. Je zelo prijazna, pametna in poštena. Tudi jaz bi bila rada taka
pianistka, ko odrastem. Anja
Moja vzornica je Maja, trenerka plesa. Je prijazna, lepa in dobro pleše. Nad mano nikoli ne
obupa. Naja
Moj vzornik je oče, ker vse kar dela, odlično naredi. Z menoj igra nogomet, šah in igrice na
računalniku. Dmitryi
učiteljica Mateja Jamnik
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UČENCI 1., 3. in 5. RAZREDA

učiteljica Maja Jesenik

VRANJA PEČ

Štefin
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UČENCI 1. in 2. RAZREDA TUNJICE
KDO JE MOJ JUNAK?
Moj junak je Messi. Zelo je dober v preigravanju z žogo. Všeč mi je, ker je uspešen v dajanju golov.
Občudujem ga v brcanju žoge. (Nejc K.)
Moja junakinja je mami. Vsak dan si vzame čas za igro z menoj. Kupi mi vse, kar želim. (Maruša G.)
Peter Prevc je moj junak. Zelo dober je v smučarskih skokih. Je zelo prijazen in večkrat zmaga. (Ožbej B.)
Moj junak je oči, ker mi pomaga pri različnih delih. Vzame si čas za igro z menoj. (Miha K.)
Junak je moj oči, ki je električar in mi zna popraviti računalnik. Naredil mi je lok in lesena orožja. (Rok G.)
Moja junakinja je mami, ker prodaja zdravo vodo in mivko. V službi ima fosile. (Eva B.)
Moj junak je Messi, ker je prijazen in dobro preigrava pri nogometu. (Miha V.)
Moj junak je Ronaldo, ker je prijazen in je najboljši nogometaš na svetu. (Tilen V.)
Moj najboljši junak je moj oči. Prijazen in je in komu tudi posodi denar. (Nik B.)
Soseda Joži je moja junakinja zato, ker ima rada otroke in se zabava z mano in sestricama. (Nuša V.)
Moj junak je oči, ker se rad igra z menoj, je prijazen in me marsikaj nauči. (Tilen B.)
učiteljica Jelka Vrhovnik
UČENCI 3. in 4. RAZREDA TUNJICE
MOJ VZORNIK
Moj vzornik je brat Anže. Star je 20 let. Študira slovenščino in umetnostno zgodovino. Večkrat mi pomaga
pri domači nalogi. Ko smo imeli za nalogo besedilne naloge je bila ena izmed njih malo težja, on pa mi jo
je z veseljem pomagal rešiti. Je tudi zelo prijazen, saj se včasih postavi na mojo stran. Ko mi je bilo hudo,
je mami že imela dovolj, da se jokam, Anže pa je rekel, da me razume, da mi je hudo. Je tudi prijazen saj,
mi za rojstni dan prinaša karte za v gledališče in skupaj si greva ogledat predstavo. On je moj vzornik,
tako se tudi jaz trudim biti prijazna in dobrega srca. Anja Slana 4. r
Moj vzornik je bratec Žan. Žan je velik in močan. Star je šestnajst let. Hodi v drugi letnik. Ima modre oči in
kratke črne lase. V prostem času se rad potepa. Zvečer pa nahrani bike. Žan je priden, rad pomaga in je
vljuden. Jaz bi bila rada pridna, bi pomagala in bila vljudna. Lucija Nograšek 4. r
Cristiano je portugalski nogometaš. Igra za španski klub Real Madrid in je najboljši nogometaš na svetu. Z
nogometom se je začel ukvarjati pri treh letih. Pri šestih letih je v šoli največ igral nogomet. Že pri
šestnajstih letih je prejel zlato žogo. Moj vzornik je zato, ker je najboljši nogometaš na svetu. Tudi jaz
hočem postati nogometaš. Kristijan Kuhar 3. r
Moj vzornik je moj ati Joža. Star je 49 let, po poklicu je tapetnik. Doma ima tapetniško obrt, jaz mu pri
tem pomagam. V prostem času brska po internetu ali pa se pogovarja, najraje pa se uleže na kavč. Po
naravi je bolj miren, a včasih se tudi razjezi in naredi tak hrup, kot da bi se začela vojna. Ima lepe
lastnosti: pomaga mi v zagati, me nasmeji ko, sem žalostna, pri nalogi mi vedno pove, kaj je prav in kaj
ne. Pri kosilu vedno vsem pravično razdeli juho, večkrat so njegove odločitve dokončne in meni so te
všeč. Je zelo prijazen in ker je glava družine, je glavni. Želim si biti taka kot on: odločna, poštena, glava
družine in vedno hočem vedeti, kaj je prav in kaj ne. Špela Klemen 4. r
Opisala bom mojo starejšo sestro Martino, ki jo imam zelo rada. Hodi na fakulteto in je naredila skoraj
vse izpite. Ko bo diplomirala, bo diplomirana medicinska sestra. Ima računalnik in sem zelo vesela, kadar
mi dovoli, da lahko igram igrice. Obe zelo radi pleševa in poslušava dobro glasbo. Rada bi bila tudi jaz
medicinska sestra, saj pomagaš bolnikom v težavah in stiskah. Bolniki imajo Martino zelo radi, saj je
vedno nasmejana in prijazna. Tudi jaz bom vedno nasmejana, saj z nasmehom lahko nekomu polepšaš
dan. Všeč mi je, ker Martina veliko ve o človeku in mi pomaga, kadar sem bolna ali se poškodujem. Zala
Stele 4. r
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Robert je moj bratranec in hodi v šesti razred. Je prijazen, rad igra nogomet, rad hodi v šolo in se uči.
Meni je všeč zato, ker je dober učenec in ker rad pride k nam. Ko pride k nam se igrava, skačeva na
trampolinu in sva na računalniku. Klara Podjed 3. r
Moj vzornik je Leo Messi. Rojen je bil v Argentini. Star je 24 let in trenira nogomet v FC BARCELONI. Leo
Messi ima kratke temno rjave lase. Ukvarja se z nogometom, zna preigravati in zabijati gole. Leo Messi je
moj vzornik zato, ker je dober nogometaš in rad bi imel takšne izkušnje v nogometu, kot jih ima on. Jan
Gregorinčič 4. r
Moj vzornik je moj brat Jure. Star je 15 let in hodi v 9. razred. Dobro igra na harmoniko. Zelo veliko zna in
rad pomaga. V šoli ima dobre ocene. Tudi sošolci ga imajo radi, ker je dober prijatelj. Zelo ga imam rad.
Tudi jaz bi bil rad takšen, kot je on. Nejc Černevšek 3. r
Moja vzornica je teta Marjeta. Stara je 31 let. Je poročena in ima sina Miha. Všeč mi je, ker lepo poje,
zelo dobro igra klavir in ima lepe lastnosti. Je prijazna, saj mi rada posoja stvari, razlaga nerazumljive
stvari, se šali z mano, me pelje, kadar me mami ne more in podobno. Uči tudi v glasbeni šoli in vodi
cerkveni pevski zbor. Tudi jaz rada pojem, igram klavir in se šalim. Želim biti prijazna, tako da bi me ljudje
imeli radi. Zato tudi je moja vzornica. Lucija Vrhovnik 4. r
Moja teta je moja vzornica. Zelo rada me spravi v dobro voljo s šalami. Zelo me ima rada, prav tako pa
ima rada živali. Moja teta je doma na kmetiji. Skrbi za krave, kokoši in dve kozi. Zjutraj in zvečer pomolze
krave in nahrani vse živali. Ko grem k njej na počitnice, rada pomagam v hlevu in pripravim zajtrk. Rada jo
presenetim tako, da pospravim sobo mojih bratrancev. Moja teta je prijazna gospa, taka želim biti tudi
jaz, zato sem se pripravljena zelo potruditi. Manca Šmidovnik 4. r
učiteljica Jana Razboršek
UČENCI 5. RAZREDA TUNJICE
MOJ VZORNIK JE MESSI
Že kot otrok sem slišal za nogometaša Messija, ki je dobil obilico nagrad. Želim mu biti podoben, ker ima
ista zanimanja kot jaz, igranje nogometa. Na kratko vam ga bom predstavil, da ga boste tudi vi bolje
spoznali. Njegovo polno ime je Lionel Andres. Dobil je že 2 zlati žogi in 1 zlato kopačko. Že trikrat je bil
najboljši mladi igralec. Nogomet je začel igrati že pri petih letih. Pri trinajstih letih se je preselil v Španijo.
Messijev neuradni derbi z Barcelono je bil novembra leta 2003. Leta 2004 je kot eden najmlajših igralcev
za klub iz Katalonije zaigral v LA LIGI. Leta 2005, pri 17. Letih, je zabil svoj prvi gol za Barcelono in tako
postal najmlajši igralec, ki je zadel v LA LIGI. Ker je bil Messi zelo dober, je klub Barcelone podaljšal
njegovo pogodbo do leta 2014. Leta 2007/08 je bil Messi izbran v najboljšo enajsterico leta. 27. februarja
pa je odigral jubilejno stoto tekmo za Barcelono. Zelo rad gledam nogometne tekme, saj so zelo
razburljive. Tudi v šoli radi igramo nogomet. Še posebej zato, ker nekateri sošolci navijajo za Barcelono in
drugi za Real Madrid. Tudi jaz bi rad nekoč igral nogomet tako dobro kot Messi. Upam, da mi bo to tudi
uspelo.
Klemen Traven, 5. razred, PŠ Tunjice
Moji vzorniki so Eminem, 50 cent in Ronaldo. Eminem se ukvarja z glasbo. Rad snema nove albume.
Oblači se dobro in ima lep avto. Všeč mi je zaradi zvrsti glasbe, ki se imenuje rap. To zvrst poslušam že od
malih nog. Všeč mi je postal pri petih letih in od takrat ga poslušam. Ima tudi hčerke. Najljubša skladba je
Space Bound. Glasbenik mi je zelo všeč in rad bi postal takšen kot on.
Drugi vzornik je pevec 50 cent, ki se prav tako ukvarja z repanjem in sta z Eminemom dobra prijatelja.
Tretji vzornik je Ronaldo, znani nogometaš, ki se ukvarja z nogometom. Igra v klubu Real Madrid in je star
36 let. Všeč mi je zato, ker je dober nogometaš. Njegovo celotno ime je Cristiano Ronaldo. Zabil je preko
80 golov. Zelo rad bi bil tak kot on.
Klemen Šimenc, 5. razred, PŠ Tunjice
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MOJ VZORNIK JE MOJ OČE
Že od 1. razreda želim biti podoben mojemu očetu. Moj oče bo oktobra star 35 let. Rodil se je leta 1977,
v Kranju. Pri sedmih letih je začel obiskovati osnovno šolo v Tunjicah. Ko je hodil v šolo, so imeli številčne
ocene že od 1. razreda dalje. Po končani šoli se je odločil, da bo pokrival strehe. Kasneje mu je postal všeč
poklic gozdarja. Ves čas je bil tudi gasilec in je pomagal ljudem. Ko je bil star 18 let, je šel k vojakom. Pri
23. letih se je poročil in si ustvaril družino. Je zelo dober oče, saj se veliko ukvarja z nami. Velikokrat se
igra z nami. Največkrat se igramo fantovske igre. Velikokrat nas pelje v kino. V svojem poklicu je zelo
uspešen. Zabavno je opazovati, kako podira drevesa. Med počitnicami smo mu tudi mi pomagali. Bilo je
dobro, pa tudi naporno.
Matic Vrhovnik, 5. razred, PŠ Tunjice
MOJA VZORNICA JE ZOBOZDRAVNICA
Vzorniki so osebe, ki jim želimo biti podobni. Moja vzornica je teta, ki je zobozdravnica, kot želim postati
tudi jaz. Je zelo prijazna in rada pomaga drugim, zato jo imajo otroci zelo radi. V šoli se je morala pridno
učiti in dolgo časa. Šolo je opravila odlično. Njen delovni dan se začne zjutraj in traja do konca
popoldneva. Upam, da ji bom kdaj podobna, ker me njeno delo zelo veseli.
Ana Marija Sotošek, 5. razred, PŠ Tunjice
MOJ VZORNIK JE MESSI
Ta nogometaš me je že zanimal, ko sem bil star 9 let. Messi igra v Barceloni, živi pa v Argentini. V Španiji
trenira nogomet. Zelo mi je všeč, ker zna igrati nogomet. Messi je že od rojstva navdušen nogometaš.
Star je 24 let. V Barcelono je prišel igrat leta 2006. Ima dve zlati žogi. Ko je bil otrok, je imel bolezen, ki ga
je zaznamovala, da je ostal majhen, a z velikim talentom. Pri petih letih je hodil trenirat nogomet.
Letošnje leto 2012 Barcelona ni zmagala, ker Messi ni bil tako dober. Upam, da bo naslednje leto prišel z
Barcelono v finale. Messija sem si izbral zato, ker hočem postati tako dober nogometaš kot on. Ko bom
velik, bom igral v Barceloni.
Tadej Podjed, 5. razred, PŠ Tunjice
MOJA VZORNICA JE DEMETRIA DEVANE LOVATO
Demetria Devane Lovato, ki se je rodila 20. avgusta 1992, v Dallasu v Združenih državah Amerike.
Ko je bila stara 7 let, je kot igralka dobila vlogo v televizijski seriji Barny in prijatelji. Leta 2008 je dobila
vlogo v seriji Kot zvonijo zvonovi, kjer so uporabili tudi nekaj njenih pesmi. Zaslovela je s filmom Camp
Rock 1 in 2, kjer je igrala glavno vlogo. Filma sta z njo in tremi brati Jonas postala pravi mladinski
uspešnici. Danes je po poklicu igralka, pevka, tekstopistka, kitaristka, pianistka, plesalka in fotomodel. Kot
fotomodel je nastopila v oddaji Ameriški top model. Igra tudi več glasbil, med njimi kitaro in klavir. Je zelo
dobra pevka, saj ima dober vokal in je izdala že več albumov. Demi Lovato (skrajšano ime) je moja
vzornica predvsem zato, ker tudi jaz zelo rada igram, sodelujem v igralskem krožku, pojem in nastopam.
Upam, da se bom kmalu naučila igrati kitaro. Nekoč si želim Demi spoznati tudi osebno.
Saška Pavlović, 5. razred, PŠ Tunjice
MOJA VZORNICA JE UČITELJICA BALETA
Vzorniki so tisti, ki jim želimo biti podobni. Moja vzornica je učiteljica baleta. Ko sem se začela učiti balet,
sem hotela biti podobna njej. Pozneje sem se odločila, da bi rada samo tako dobro plesala balet. Imela
sem že veliko nastopov. Sedaj sem drugi razred. Za balet je potrebno veliko vaje. Najprej učiteljica izbere
skladbo. Zamisli si koreografijo in nas nauči. Kadar moramo biti s soplesalkami usklajene, je še posebej
težko. Učiteljica nam izbere oblačila na začetku leta ali pred nastopom. Razloži nam, katero vlogo
predstavljamo. Nato imamo še nekaj vaj na odru in nastop. Takrat pride veliko ljudi. Ob koncu šolskega
leta imamo izpit. Balet zelo rada plešem, zato sem si izbrala za vzornico učiteljico baleta.
Anja Sedušak Kljakič, 5. razred, PŠ Tunjice
učiteljica Jana Trebušak
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UČENCI 1. RAZREDA MEKINJE
Kdo so naši junaki?
Domen: Policisti. Ker zaklenejo roparja. Imajo pištole, lisice in mikrofone. Ko bom velik, bom tak kot oni.
Jan: Oči in mami me imata zelo rada. Oči ima lovsko puško in igra harmoniko. Mami veliko dela v službi in
doma.
Marten: Oči me pelje z motorjem in se igra z mano. Pove mi veliko zanimivih stvari. Naučil me je skakati s
kolesom in kolesariti. Skupaj načrtujeva, kam bova šla.
Manca B.: Moja vzornica je mami, ker nam kuha, pospravlja, postilja, pove mi navodila za domačo
nalogo, šili mi barvice, pomije okna, sesa prah, sestrici vozi v vrtec in pohvali atija, ker tudi on njej
pomaga.
David: Všeč mi je filmski junak Captain America, ker ima ščit, je močen in zelo dobro skače. Ima pištolo in
zanimivo masko. Rad bi mu bil podoben v skakanju in v mišicah, zato bom boksal boksarsko vrečo in
skakal na trampolinu.
Justin: Ati mi dovoli računalnik, stric Jani mi kupi sladkarije, z Marcelom pa zamenjava stvari.
Marcel: Sam sem svoj junak. Peljal sem se z motorjem in ati mi je povedal, da sem junak.

Nika: Moj ati je električar. Ko ga kakšna teta pokliče, gre vedno popravit elektriko. Je zabaven in skupaj
igrava šah. Vedno mi pove, katero figuro lahko premaknem. Mami je dobra, ker uči otroke, ki se težko
učijo. Z mano se igra, mi prebere pravljico.
Manca H.: Aiša je moja prijateljica. Nika pa ima nežen glas in veliko ve. Babi me pride iskat in kuha za nas.
Mami pospravlja sobe...
Tjaša: Botrco Simono imam rada, ker mi prinese bombone pa zato, ker je rodila mojo sestrično Evo.
Žiga: Atija sem izbral, ker se igrava namizne igre. Uči me, da ne smem brcati in tepsti. Všeč mi je tudi
filmski junak Harry Potter. Rad bi mu bil podoben v čaranju in obleki. Pričaral bi stvari, ki ljudem
manjkajo: kavč, hišo, denar za šolske potrebščine in revne otroke.
Aiša: Moja vzornica je mamica, ker izvrstno pripravi kolače, pico in drugo pecivo.
Lovro: Moj junak je Spiderman, ker je zelo hiter in spreten. Ima nekakšno moč in je ves mišičast. Dela
pajčevine in preskakuje čez bloke. Oblečen je rdeče in modro. Zelo ga imam rad, ker rešuje ljudi.

učiteljica Bernarda Rifel

32

UČENCI 2. RAZREDA MEKINJE
NAŠI VZORNIKI V SLIKI IN BESEDI
TILEN: Moj vzornik je trener karateja Tadej Trinko, ker je močen, vztrajen in prijazen.
EDVIN: Všeč mi je Christiano Ronaldo, ker dobro igra nogomet.
NUŠA: Moja vzornica je Liza, ker dobro riše in barva.
URBAN: Moj vzornik je Gal, ker hitro teče.
IZA: Moja vzornica je učiteljica baleta, ker dobro pleše balet. Všeč mi je tudi učiteljica flavte.
GAL: Moj vzornik je Lojze Pavlinič, ker zelo dobro peče torte, dobro riše in je prijazen.
LIZA: Moja vzornica je Nuša, ker dobro bere, piše in teče.
ROBERT: Moj vzornik je ati, ker mi kupuje igrače. Moja vzornica je mami, ker me je rodila. Moja vzornica
je tudi učiteljica Urška, ker me dobro uči.
KELIM: Moj vzornik je Cristiano Ronaldo, ker dobro igra nogomet in preigrava nasprotnike.
ANŽE: Imam dva vzornika. Trener Miha Gavez je moj vzornik, ker je močan, hiter in dober v karateju in
nogometu. Cristiano Ronaldo je dober v nogometu in zelo hiter.

Tudi mi smo lahko komu vzor, saj se pridno učimo brati, pisati ter računati, smo ustvarjalni, pomagamo
drug drugemu, raziskujemo, smo vedoželjni … včasih tudi malo navihani 

učiteljica Urška Strgar
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UČENCI 3. RAZREDA MEKINJE

Rada bi bila podobna
dediju, ker je osvojil
veliko vrhov.
Moj vzornik za
ministriranje je g.
Pavle Pibernik. Rad bi
postal katehet.

Všeč mi je Maja Mlakar,
ker lepo riše
avtoportrete.

Moj ata France Golob je
ustvaril majhno podjetje
ELGOM. Pomagal je skoraj
pri vsaki hiši v Mekinjah.

Najin vzornik je trener
Mark Vengust, ker
dobro igra nogomet in
je prijazen.
Všeč mi je Tomo
Smolnikar, ker nam na
prireditvah pripravi
mikrofone in luči.

Všeč mi je dedi, ker me
spoštuje. Želim mu biti
podobna, ker ima lepo
hišo in je zelo prijazen.

Rada bi bila podobna
očku Marku Streharju, ker
veliko ve o fiziki.

Vzornik mi je ati, ker je
imel včasih trgovino.

Cenim zakonca Skok,
ker sta si vzela čas, da
sta obnovila
Prašnikarjev dvorec.

Vzornik nama je Ivo
Semprimožnik. Po
poklicu je mizar.

Junaki, ki smo izbirali junake smo:
Ermin
Iza
Rebeka
Lora
Matej
Nace
Doroteja
Matej
Luka
Jon
Eva
Neža
Enja
učiteljica Jana Svetec
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UČENCI 4. in 5. RAZREDA MEKINJE

Naša ustvarjalnost, vedoželjnost, raziskovalnost… nima meja.
Zgledujemo se po najboljših!

učiteljica Špela Grkman
OPB MEKINJE 1.,2.R. in 3.,4.,5.R.
Junaki našega časa so naši starši, ki
pogumno plovejo skozi viharno
morje današnjega časa in se vedno
vračajo v varni pristan doma k svoji
družini, hkrati pa krmilo svoje ladje
usmerijo tudi k naši šoli, kjer
skupaj preživimo prijetne urice ob
ustvarjanju, sproščenem klepetu in
medsebojnem druženju.
učenci in učiteljici podaljšanega bivanja Urška Maja Pavlič in Marija Katarina Plahuta
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UČENCI 1. RAZREDA NEVLJE
STARŠI – NAŠI JUNAKI IN NAŠ VZOR
V 1. razredu na PŠ NEVLJE smo se odločili, da povabimo na obisk starše oz. sorodnike naših učencev. Prav
oni so tisti, ki so naš prvi vzor… z besedami, dejanji, poklicem… Tokrat smo spoznali poklic cvetličarke in
frizerke.
Naučili smo se izdelati šopek in ga
poviti s trakom. S pomočjo gospe
Darje nam je vsem to tudi uspelo.

Na drugi strani učilnice je bil
postavljen čisto pravi frizerski salon.
Med čakanjem, da pridemo na vrsto,
smo prebirali otroški časopis in razmišljali,
kakšno frizuro si želimo.

Z novimi frizurami smo bili zelo
zadovoljni. Potrebovali pa smo še
nasvet frizerke gospe Mojce, kako
tako frizuro negovati.

Nas prepoznate?

IZJAVE NEKATERIH OTROK, ZAKAJ SO STARŠI NJIHOVI VZORNIKI OZ. ZAKAJ JIH OBČUDUJEJO
SARA: Če mi kdo nagaja, moj ati reče, naj neha.
JAKA D.: Ati mi je pomagal narediti violino.
GAJA: Ve veliko, zna veliko.
TIM: Izdelal nam je hišico. Ponosen sem na očija, ker obvladuje ladjo.
VITA: Rada bi bila učiteljica kot mami.
JAKA Ž.: Ker veliko zna in mi lahko popravi veliko stvari.
MARKO: Oči zna narediti ptičjo hišico.
ŽAN: Oba sta moja junaka, saj mami skrbi za nas, oči pa mi bo naredil novo sobo.
JAKA O.: Starši nam povedo, kako se kaj dela in česa se ne sme.
KARIN: Oba sta moja junaka.
MONIKA: Ati je zelo priden, veliko dela.
učiteljici Darja Klopčič Lisičić in Mojca Antonin
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UČENCI 2. RAZREDA NEVLJE

2. RAZRED NEVLJE

STARŠI SO NAŠI VZORNIKI:
OČI SI UPA NA NAJTEŽJO TOČKO V ADRENALINSKJEM PARKU, ATI SE NA
OBALI IGRA Z NAMI IN NAS ZAKOPAVA V PESEK, VOZI VELIKE LADJE,
KUHA IN NOSI TEŽKE OMARE, IGRA INŠTRUMENTE…
Zato ni čudno, da smo med vsemi knjižnimi junaki izbrali
Piko Nogavičko.

=

MOČNA

POGUMNA

NAVIHANA
SPRETNA

PAMETNA

SMEŠNA

IZNAJDLJIVA

učiteljici Barbara Bergant in Nataša Zor
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NAŠI VZORNIKI (PRIJATELJI, VRSTNIKI, OČIJI, BABICE, STRICI…)
ANA: Zelo rada se igram z dojenčki, oblikujem glino, pojem, plešem. Zelo dobra sem v teku in plavanju.
Za plavanje me je navdušil ata, ki je vedno plaval kravl. Še sama sem si tega želela in se naučila. Sošolka
Tara je zelo dobra v teku. Sledila sem ji in tudi sama postala dobra tekačica.
ANŽE M.: Moj vzornik je hišnik Roman. Zelo dobro rezbari. Njegov hobi sem spoznal
v začetku aprila. Očka mi je prinesel nožke in les. Tudi jaz že dobro rezbarim.
ELVIS, JAKA K.: Rada sva smešna in se zabavava. Tak se nama zdi tudi Denis Avdić, ki živi v Ljubljani,
včasih pa je živel v Soteski, kjer živiva midva.
MANCA: Rada raziskujem majhne leteče živalice in jih opazujem z mikroskopom. Za to so
me navdušili raziskovalci s TV. Za to imam veliko volje, spodbujam se kar sama.
ANŽE K.: Nimam vzornika. Sam sem si želel plesati in igrati na kitaro. K temu se spodbujam sam.
LUKA: Moj vzornik je Jure Dacar. Malo me je naučil trikov pri nogometu. Jure je moj pol bratranec.
Pozna zelo veliko trikov pri igri nogomet. Nogomet rad igram z mojim bratom Jakom.
ŽIGA: Za nogomet me je navdušil oči in je tudi moj vzornik. Z njim sem šel na nogometno tekmo
in ker mi je bila igra všeč, sem se vpisal v klub.
ŽAN, ROK: Najini vzorniki so ministranti. Ker sva si tudi to želela postati, naju je župnik povabil. Mamici
sta dovolili, da postaneva ministranta.
LEA: Rože so res zelo lepe. O tem me je prepričala babi. Ona veliko ve o rožah. Posadili sva skupaj
zelenjavo in rože. Rada tudi pojem v cerkvenem zboru na koru ali ob oltarju.
Rada bi bila kot Jana Trebušak, naša zborovodkinja, ki me je k zboru povabila.
EVA: Moj stric Toni je dober plavalec. Še mene je pri šestih letih naučil dobro plavati kravl, hrbtno in
skakati na glavo. Zdaj bolje plavam.
TARA: Moja vzornica je Maruša Klemenc. Zelo dobro teče, plava in kolesari. Tudi mene je navdušila
za triatlon, ko sem šla z očijem na trening. Je tudi zelo prijazna, zelo hitra. Obe imava radi živali,
radi jeva sadje in obe si želiva iti na IRONMAN.
JAKA S.: Zelo mi je všeč košarka, ker lahko vodim žogo, uporabim svojo moč v obrambi in sem hiter. Moj
vzornik je Goran Dragič. Ko je bilo evropsko prvenstvo v košarki, je na tekmi Slovenija - Srbija dal veliko
točk.
KORL, TIA, BOR: Ogledali smo si film Jurassic park. V njem nastopajo dinozavri. Postali so
nam zelo všeč. O njih veliko vemo in jih zelo radi rišemo.
NATALIJA: Moja vzornica je Natalija Verboten. Ko sem slišala njeno pesem, sem si tudi
sama začela izmišljevati pesmi in jih peti.
NEJC: Moj vzornik je Zinedin Zidane. Pri nogometu zelo dobro igra z obema nogama.
TINO: Na TV že od malih nog gledam raziskovalce. Nad njimi sem bil navdušen že pri štirih letih. Rad
raziskujem morje, kopno, rad pa bi raziskoval tudi vesolje.
učiteljica Andreja Modrijan
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UČENCI 4. RAZREDA NEVLJE
Komu sem jaz vzornik in zakaj?



















Sestri, saj vedno naredim, kar mi mama reče, ona pa ne. In verjetno si tudi sama želi biti taka. Lucija
Sestri, ker moram vse narediti namesto nje. Dunja
Niku, ker hoče biti tako dober v igri Med dvema ognjema kot sem jaz. A zame je on dober. Gašper
Svojima bratoma, ker sem najstarejši in velikokrat pomagam staršem, zato tudi onadva pomagata.
Timotej
Sosedu, ker ponavlja za mano pri prijateljstvu. Babici, ker je dementna in ne ve, kaj počne in ker
včasih govori grde besede, jih jaz ne govorim. Bratrancu, ker on vedno igra računalnik, jaz pa grem
raje ven in gre on zmeraj za mano. David
Prijatelju pri nogometu, ker ponavlja za mano, kar jaz delam v golu. Patrik
Sestrični, ker me posnema, ko jaz pomagam mami. Domen
Sestri, ker se ji ne da iti po kozarec, meni se pa da. Nina
Prijateljicam na odbojki zaradi servisa. Nina
Bratrancu, ker vse ponavlja za mano. Kaja
Sestrični, ker sem pri njej priden. Nejc
Mlajšemu bratcu, ker po navadi ponavlja za mano. Tinkara
Sošolcu, ker me pokliče, kaj je za nalogo in vedno vem. Tea
Mlajši prijateljici, ko sem prijazna do nje in je potem še ona do mene. Eva
Sestrici, ko me posnema, ko lepo jem. Matic
Prijateljema, ko dam čokolado in tudi onadva delita sladkarije ob zmagi. Jan Valentin
Prijatelju, ker vedno ponavlja za mano. Martina
Sama sebi. Natalija

Kdo je zame junak?















Pedro Opeka, ker je pobiral otroke s smetišča in jim dal nov dom. Lucija
Gasilci, reševalci. Dunja, Natalija, Eva, Jjan Valentin, Matic, Nina
Robert Kranjec, ker ko skače, leti kot ptica in je bil svetovni prvak. Gašper
Naši hokejisti, nogometaš Messi, boksar Dejan Zavec. Timotej
Gasilci, ker nas oni zastonj rešujejo. Policisti, ker nam dajo kazen in mi se tega odvadimo. Reševalci,
ker nas pridejo hitro pozdravit. David
Kamniški policist, ki lovi lopove. Messi, ker je podrl rekord golov. Patrik
Nogometaš Messi, ker skoraj vedno zadane gol. Domen
Policisti, ker zaprejo roparje. Jan, Maj
Moj oči, ker je ušel, ker bi ga lahko ubili. Nina
Moj oči, ker se ne boji nastopat s harmoniko po svetu in nima treme. Kaja
Ultra maratonec Miro Kregar, ker je bil drugi na Havajih. Nejc
Tone Pavček, ker je pisal dobre pesmi. Nogometaši, ker dajejo gole. Gasilci, ker so vedno pripravljeni
pomagat. Tinkara
Tina Maze, ker je dobra v smučanju. Timotej
Gasilci, policisti, zdravniki in veterinarji, ker rešujejo ljudi in živali v nevarnosti. Martina
učiteljica Vesna Jamšek
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UČENCI 5. RAZREDA NEVLJE
KDO JE OSEBA, KI ME ZAZNAMUJE?
Moji starši, ker mi vedno pomagajo pri različnih stvareh in me poslušajo pri mojih problemih. Maruša
Osebe, ki me zaznamujejo, so moji starši ter brat in sestra. Jaz se zgledujem po njih. Polona
Zaznamuje me Miha Rojc (moj trener) in starši. Moji starši me zaznamujejo zaradi tega, ker mi prav
svetujejo, pomagajo in me spodbujajo v športu. Miha Rojc mi je za zgled, ker mi prav svetuje v športu (kaj
narobe delam) in me na tekmah spodbuja. Urška
Oseba, ki me zaznamuje je moja mami, ker bi tudi jaz reda postala šivilja. Saša
Moja starša,ki mi pomagata pri učenju. Gal
To sta moja starša, ker znata veliko stvari, ki me zanimajo. Teo
Zaznamujejo me starša, učiteljica in trenerka, ker me veliko novega naučijo in mi pomagajo. Tinkara
Oseba, ki me zaznamuje, je moja mami, ker mi veliko svetuje, pomaga in imava veliko skupnega. Ana K.
Osebe, ki me zaznamujejo, so moji starši, učiteljica in trenerja, ker se pri njih kaj novega naučim in
poboljšam tisto, kar še ne znam dobro. Ana P.
Osebe, ki me zaznamujejo, so mami, ati in mama. Zato, ker mi pomagajo in stojijo ob strani. Patricija
Kristini Sman zaradi tega, ker je ljubezniva do živali. Katja
Moji vzorniki so starši, moja sestra in moji bratje. Oni mi svetujejo, pomagajo, smo prijatelji. Maja
Moj vzornik je Janez Gregorin, moj trener. Ker vem da je izkušen. Lovro
Osebi, ki me zaznamujeta, sta moja mama in moj oče, ker me spodbujata in mi dajeta pozornost. Ana O.
Osebe, ki me zaznamujejo, so učitelji in starši. Podpirajo me in mi govorijo, kaj se še moram naučiti. Tina
Moj vzornik je Miha Rojc, ki je tudi moj trener. Je zelo izkušen in se velikokrat pošali. Jan
Starši. Zato, ker mi pomagajo pri veliko stvareh. David
Zaznamujeta me osebi Miha Rojc (moj trener) in Katarina Spruk, moja sestra. Ker me oba močno
spodbujata v športu in drugem in sta legendi. Nejka
Moji vzorniki so Rok Tičar, Žiga Jeglič, Robert Sabolič in Anže Kopitar. Poleg njih pa še moja starša.
Hokejisti so mi za vzor, ker se poskušam učiti iz njihove igre. Jan
KOMU SEM DOBER ZGLED IN ZAKAJ?
Za zgled sem moji sestrični,ker ji vedno pomagam in jo poslušam. Maruša
Za zgled sem svojim prijateljicam, zato ker sem pridna v šoli in sodelujem pri pouku ter delam domače
naloge. Polona
Za zgled sem moji najboljši prijateljici Nejki Spruk, ker sem športnica,dobra učenka in dobra prijateljica.
Urška
Zgled sem prijateljicam, ker rada pomagam. Saša
Sestricama, ki jima pomagam. Gal
Mojemu bratu, ki mu znam pomagati in vem, da zna on tudi pomagati. Teo
Ani, ker ji posodim stvari, ji pomagam pri predmetih in ker obdrživa skrivnosti zase. Tinkara
Za zgled sem prijateljicam, sošolkam in sorodnikom, ker jim pomagam, jim svetujem ter se z njimi
družim. Ana K.
Tinkari, ker ji veliko pomagam, posojam stvari, se ji pomagam učiti in ne izdam najinih skrivnosti. Ana P.
Jaz sem za zgled mlajši sestri. Ker je majhna in se uči, jaz pa ji pomagam. Patricija
Sestri Moniki Kotnik. Ker sem prijazna in ljubezniva do živali. Katja
Za zgled sem lahko prijateljem in mlajšim. Ker rada pomagam. Maja
Za zgled sem mlajšim (npr. prvošolcem, Katji Kotnik…), ker sem zelo vesel in mislim, da večino stvari
delam prav. Lovro
Za zgled sem moji sestrici Nini, ker sem v šoli zelo pridna in nadarjena, dobra športnica in prijateljica. Ana O.
Mislim, da sem zgled mlajšim triatloncem, ker sem v tem športu kar dober. Jan
Sosedu, ker treniram plezanje. David
Za zgled sem moji sestrični Beti in moji najboljši prijateljici Urški, ker sem dobra športnica, prijateljica in
nadarjena učenka. Nejka
Za zgled sem mojemu očiju, ker dobro igram hokej in ga naučim veliko stvari. Jan
učiteljica Neža Hafner
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Moj vzornik je oči. Je zelo pošten in dobrega srca.
Midva z očijem sva najboljši par. Zelo sem vesela, da imam takega
očija.
Moj vzornik je Christiano Ronaldo, ker dobro igra nogomet.
Moja vzornica je Cameron Diaz, ker je zelo prijazna in dobra
igralka.
Moj vzornik je Miro Kregar, ker je dober športnik in ker trenira
triatlon. Osvojil je pokal podprvaka na Havajih na Ironmanu.
Drugače pa cenim, da so prijazni, dobrosrčni in dobri prijatelji.
Lionel Messi je moj vzornik, saj je prijazen in pomaga otrokom v
stiski.
Moj vzornik je Lionel Messi, ker je dober nogometaš in velika
zvezda. Rad bi bil njegov prijatelj.
Moj vzornik je oči, ker dobro kuha, je dober mizar, ni ga sram,
popravlja svoje napake, je prijazen, ima veliko prijateljev, obvlada
veliko športov. Je vztrajen, ljubezniv, prizna napako, če jo naredi,
me pohvali, rad ima enake filme kot jaz in ima me rad.
Vsak ima svojega vzornika. No, vsaj jaz. Z mano je vedno in stoji
mi ob strani. To je zame vzornik. Mogoče ga bom kdaj spremenila,
ampak zaenkrat je to moj dedi. In vsak od nas ima svojega
vzornika, ki ga z nečim očara. Ni važno s čim. Važno je, da ga imaš
rad in ga občuduješ. Tako kot jaz svojega dedka!
Moja mami je zelo prijazna, rada pomaga drugim, vsakemu
privošči, zna izbrati, kaj je prav in kaj ni, in je dobrega srca. Nas
ima zelo rada in tudi jaz jo imam zelo rada. (Jovana)
Junak je tisti, ki ne odneha, se ne preda. Ko je poškodovan, hoče,
da se čim hitreje pozdravi, da lahko uživa v tistem, kar ima rad.
Junak je tisti, ki je neustavljiv.
učiteljica Mateja Stare
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učiteljica Polona Smerke
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UČENCI 6. C RAZREDA

6. c razred je eden najštevilčnejših na naši šoli. Imamo 27 otrok in razredničarko. To šolsko leto je za
marsikoga izmed nas predstavljalo veliko spremembo.
Na matično šolo smo namreč prišli iz podružničnih šol, v naš razred iz Nevelj in Vranje Peči. No, tudi za
tiste učence, ki so na centralni šoli že od 1. razreda, ni bilo čisto lahko. Zelo dobro se spominjam 1.
šolskega dne v tem šolskem letu. Bili smo čisto izgubljeni in zbegani, zdi se mi, da so nas starejši učenci
gledali, kot bi padli z Marsa. Spoznali smo učitelje in se spoznali tudi med sabo. Šola, učitelji in sošolci, to
je bila naša najbolj aktualna tema.
Vsakodnevno druženje in različne skupne dejavnosti so nas povezale in postali smo dobri sošolci, tudi
prijatelji. Skupaj smo se trudili doseči čim boljše rezultate na plesnem tekmovanju, na različnih športnih
aktivnostih. Velikokrat nam je uspelo.
Po zimskih počitnicah sta se nam pridružila nova sošolca tujca. Ker smo vedeli, da ne znata govoriti
slovensko, smo se vsi trudili naučiti kakšno besedo v njunem jeziku.
Zdaj smo tukaj že stari mački, vendar se vsi strinjamo, da smo bili negotovi in bilo nas je strah, kar
dokazujejo tudi izjave sošolcev.
»Ob prihodu sem bila zmedena, vse je bilo novo, z malo pomoči varuhov pa sem se hitro navadila.« Miša
»Prišel sem v neznan razred, ampak sem kmalu ugotovil, da so sošolci legende.« Gorazd
»Ooo, groza! Moj prvi šolski dan v šestem razredu je bil res grozen. Na prejšnji šoli nas je bilo 9, na tej šoli
pa 500. Nekaj učencev sem že poznala. Vsi učitelji so bili strašni… razen naše razredničarke.« Anja
»Ko sem prišla v šolo, sem bila navdušena. Všeč so mi bili učitelji in učiteljice.« Beslinda
»Prvi mesec na šoli sem se počutila zmedeno, veselo, »slavno« in včasih tudi osamljeno.« Špela
»Ko sem prišel na to šolo, so mi bili všeč vsi.« Fidan
»Ko sem prišla na to šolo, sem bila živčna, potem pa sem se navadila.« Katja
»Počutil sem se dobro, vendar sem vedel, da bo težko.« Matevž
»Ob prihodu v 6. razred sem se počutil dobro, saj sem po dveh mesecih spet srečal svoje sošolce.« Nejc E.
»Groza!!! Tiste tedne sem se počutila grozno, ker skoraj nikogar nisem poznala. Poznala sem le tiste, s
katerimi se v prejšnjih razredih nismo razumeli. Zdaj pa se razumemo!« Eva Š.
»Najprej sem bila prestrašena, potem pa zelo vesela.« Rona
»Najbolj všeč mi je bil trenutek, ko smo se spoznavali z novimi sošolci.« Sara
»1. septembra, ko se je začela šola, sem vstopila v 6. razred. Moji občutki so bili dobri, počutila pa sem se
izgubljeno, saj prej nisem bila med toliko otroci. Na prejšnji šoli nas je bilo veliko manj.« Andreja
»Počutila sem se srečno, ker nismo dobivali ocen.« Elita
»Bilo mi je zelo dobro, saj sem spoznal nove prijatelje in se z njimi igral.« Jure
»Ko sem prišel v šesti razred, me je bilo malo strah in šola je bila tako velika.« Nejc S.
»Bilo me je sram, ker jih veliko nisem poznal, a čez čas mi je postalo kar prijetno.« Klemen
»Ko sem prišel v šolo, se mi je šola zdela zelo velika. Srečal sem veliko prijateljev.« Tim
»Slabo sem se počutil, ker nisem imel nobenega prijatelja iz prejšnjega razreda.« Andrej
»Bilo je kar v redu, nenavadno je bilo to, da je bilo toliko novih ljudi.« Lenart
»Bil sem malo zgubljen.« Jan
»Počutila sem se zbegano, osamljeno in ničesar nisem našla.« Eva J.
»Prvi mesec sem bila zelo zmedena, saj še nisem nikogar poznala.« Ana
»Prvi mesec je bil bolj sproščen, ker ni bilo testov.« Zala
»Počutila sem se izgubljeno, saj so nas vsi gledali, kot da bi padli z Marsa. Bila pa sem zadovoljna, da sem
dobila nove prijatelje in sošolce.« Jerca
Vse to smo pogumno premagali. Upam, da bomo ostali tako dober razred kot do zdaj.
Jerca Pogačnik, 6. c
učiteljica Tadeja Kilar
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BOŽIČNI ČAS
Božični čas je čas veselja, peke piškotkov, raznih pričakovanj in seveda… obdarovanja.
Vendar vsi starši nimajo dovolj denarja, da bi obdarili svoje otroke, zato smo se, kot vsako leto, odločili,
da jim bomo pomagali, kar pa ni tako lahko, kakor se zdi.
Proti decembru je naša nadomestna razredničarka Tina Plahutnik organizirala razredno uro, na kateri je
predstavila poseben »izziv«, t. j. obdarovanje revnejših otrok. Razvrstili smo se v več skupin, eni so bili
»sponzorji«, drugi so zbirali igrače, tretji so poskrbeli za reklamo, ena skupina je oblikovala darila, nekaj
pa jih je bilo zadolženih za program pred obdarovanjem. In delo se je začelo.
Skupina, ki je bila zadolžena za reklamo, je izdelala plakate, s pomočjo katerih smo pozvali ljudi, da nam
pomagajo pri zbiranju igrač, iger, knjig in darilnih vrečk, ki jih ne potrebujejo več. Plakate so obesili pri
Šolskem centru Rudolfa Maistra, v CIRIUS-u, v Matični knjižnici Kamnik, v MC Kotlovnica in seveda tudi na
šoli.
Nato se je začelo zbiranje igrač. Sošolci, ki so bili zadolženi za zbiranje, so vsako jutro dežurali za posebno
mizo in sprejemali, kar so učenci prinesli (darilne vrečke, knjigice in igrače). Prošnje za donacije, ki smo jih
sestavili pri uri slovenščine (v njih smo prosili za sladkarije in darilne vrečke), so sošolci raznesli v trgovine
v Kamniku. Moram priznati, da pri tem nismo bili preveč uspešni, smo se pa razveselili čokoladic, ki nam
jih je podarilo podjetje Kraš.
Skupina, zadolžena za urejanje daril, je zbrane stvari najprej dobro pregledala, jih razvrstila, potem pa
pripravila darila.
Sestavili pa smo tudi program, pri katerem sem sodelovala tudi sama.
Najprej smo izbrali igrico. Izbrali smo Didl didl daja, zima že prihaja. Malo smo jo priredili, v VVZ Antona
Medveda smo si sposodili lutke in vaja se je začela.
Lutkovne igrice se ne more zaigrati brez scene, zato smo jo izdelali sami pri urah likovne vzgoje. Pri delu
nam je pomagala Kraljica Slovenije, Lea Sitar, bivša učenka naše šole.
Sestavili smo še vezni tekst, izbrali smo božička in pripravljeni smo bili na »veliki« dan, za katerega smo
se pripravljali cel mesec.
Prireditev z obdarovanjem je potekala 16. 12. 2011 v jedilnici naše šole. Za obiskovalce smo pripravili
stole, blazine, nato smo povadili, se preoblekli v kostume in prav ta del, priprave in generalka, mi je bil
najljubši.
Napetost se je začela, ko so začele prihajati družine. Presenetilo me je, koliko otrok je revnih in kako
dobro to skrivajo. Najbolj me je ganila deklica, ki je prinesla pismo božičku. S sošolko sva imeli uvodni
govor, po njem je s svojim govorom nastopila tudi Kraljica Slovenije.
Nato se je začela igrica, ki so jo otroci pozorno spremljali. Po igrici smo s pomočjo sošolcev v preobleki
treh palčic, treh palčkov in vseh otrok poklicali božička. Božiček je bil naš razrednik, Aleš Prosen. Bil je
prav smešen, saj je imel pod kostumom veliko blazino za trebuh. S pomočjo palčic in palčkov je obdaril
otroke.
Zanimivo je bilo gledati otroke, kako zelo so bili zadovoljni z vsebino vrečke, kljub temu da je bila v njej
rabljena igrača.
Ta dan smo obdarili okoli sedemdeset otrok, vendar je ostalo še veliko igrač. Te so dobili otroci v
Mladinskem domu Malči Belič, za kar je poskrbela Lea Sitar.
Na koncu prireditve smo bili vsi zadovoljni, naš trud pa je bil poplačan s tem, ko smo videli zadovoljne
obraze otrok.
Rea Zupin, 7. a
učitelj Aleš Prosen
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UČENCI 7. B RAZREDA
7. b je zelo poseben razred. Lahko bi rekli, da je to razred junakov. Seveda na različnih področjih.
Nekateri učenci so junaško pridni, spet drugi pa tudi junaško poredni. V razredu je veliko zagrizenih
športnikov in športnic ter glasbenikov in glasbenic. Kar sploh ni nenavadno, saj je tudi naša razredničarka
učiteljica za glasbo.
Vedno držimo skupaj, nekateri učitelji menijo, da celo preveč. Kadar je potrebno, se močno podpiramo in
navijamo drug za drugega. To nam je zelo pomagalo, saj smo na športnem dnevu premagali paralelki in
dosegli prvo mesto, prav tako sta naša sošolka Ida in sošolec Rok zmagala na plesnem tekmovanju.
Včasih se tudi kregamo ali pa kakšno “ušpičimo” učiteljem, s katerimi se tudi zelo radi šalimo. Vendar na
slabe stvari hitro pozabimo.
V tem šolskem letu smo imeli veliko športnih in drugih dni. Med njimi tudi pohod na Kriško planino pri
Krvavcu, ko smo se z gondolo odpeljali na Krvavec in dolgo časa hodili po ozki poti. Ko smo prišli na cilj na
Kriško planino, so se tam pasli konji. Niso se hoteli umakniti, zato smo morali mi “zbežati”. Nek konj pa
nas je celo pospremil do ograje.
Obiskali smo tudi Tehniški muzej Bistra, kjer smo videli veliko zanimivih stvari: od lesenih izdelkov do
Titove zbirke starih avtomobilov. V okviru dnevov dejavnosti smo izdelovali tudi plakate z naslovom
Pustne maske na kamniškem koncu in maske klovnov. Pred kratkim smo imeli tudi tehniški dan, ko smo v
različnih skupinah delali izdelke za sejem. Ta dan je bil zelo poseben, saj so nas obiskali učenci iz
invalidnega doma in nam pomagali pri izdelavi izdelkov.
To šolsko leto je bilo res pestro.
Ana Medved, 7. b

učiteljica Petra Zupin

UČENCI 7. C RAZREDA
MOJE NAJVEČJE VESELJE JE V GORAH: ZGODILA SE JE NESREČA
Prejšnjo jesen sem se s prijateljem Juretom in njegovim očetom Matejem odpravil plezat v gore.
Vstati sem moral ob treh zjutraj, da sem pojedel in še enkrat pregledal, če sem si vse pripravil. Ob štirih
smo krenili na pot in po dveh urah prišli do planinskega doma, kjer smo se vpisali v knjigo. Nato nas je
pregledal še izkušen alpinist, če imamo vso opremo in če smo fizično pripravljeni, se pravi brez poškodb.
Ob odhodu pa nam je še enkrat zaželel srečo in rekel, da naj bomo zelo previdni.
Veselo smo korakali proti steni in komaj sem čakal, da splezam nanjo. Ko smo bili na steni približno na pol
poti, je Juretu spodrsnilo. Vzelo mi je sapo od strahu, ampak k sreči smo bili vsi trije privezani z vrvjo in
Matej je Jureta potegnil nazaj, da se je zopet pripel in pripravil na nadaljnje plezanje. Končno smo prišli
na vrh in ponosen sem bil sam nase. V miru smo pojedli malico in občudovali prekrasen razgled. Kmalu
pa smo se odločili, da gremo počasi nazaj. Vse smo pospravili nazaj v nahrbtnike, se pripravili in privezali.
Pogled navzdol mi je bil veliko bolj grozljiv. Imel sem cmok v grlu. Začeli smo plezati, ko je Mateju
spodrsnilo in naenkrat smo vsi trije leteli v globino. Vrv nas ni držala, le proti koncu, vsaj tako sem imel
občutek, nas je malo zategnilo in prileteli smo v neko luknjo. Potem se mi je stemnilo. Ko sem se zbudil,
sem ugotovil, da smo pristali na neki polici, precej globoko v razpoki. Jure in Matej sta bila še v nezavesti.
Preveril sem jima utrip, premakniti pa se ju nisem upal. Bilo je zelo hladno in spomnil sem se, da imam v
nahrbtniku časopisni papir in vžigalice. Zakuril sem ogenj in opazil, da je na polici tudi nekaj vej in veliko
listja. Začel sem nabirati, vse kar mi je prišlo uporabnega pod roke, in dajati na ogenj, da ne bi ugasnil.
Jure in Matej sta se začela zbujati. Matej me je najprej pohvalil, ko je videl, da sem zakuril. Ko pa se je
Jure želel približati ognju, ga je vse tako zabolelo, da je zatulil. Začel je jokati, da ga bolijo rebra in Matej
mu je povedal, da ima verjetno zlomljena. Matej pa je kmalu ugotovil, da ima zlomljeno nogo. Postalo me
je zelo strah, nisem vedel, kaj bomo sedaj in kdaj nas bodo rešili. Matej me je prosil, če mu iz dveh vej in
rute, ki jo ima v nahrbtniku, naredim opornico. Nekako si je povezal nogo in videl sem, kako ga boli, saj je
postal popolnoma bel. V tistem trenutku pa je Jure začel težko dihati in nisem vedel, kaj mu je. Začel sem
vpiti in skakati okrog njega, ko me je Matej zagrabil za nogo in mi rekel, naj iz Juretovega nahrbtnika
vzamem inhalator. Šele takrat sem se spomnil, da ima Jure astmo. Ko je nekajkrat vdihnil, se je pomiril,
sam pa sem se začel tresti in jokati, da nas nikoli ne bodo našli in da bomo zmrznili. Matej me je skušal
pomiriti, vendar mu nisem verjel. Trajala je cela večnost, vsaj takrat se mi je zdelo, ko smo zaslišali
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helikopter. Približevali so se glasovi in z Juretom sva začela klicati na pomoč. Kmalu smo na vrhu razpoke
zagledali tri glave. Bili so gorski reševalci in od sreče sem kar skakal. »Ali ste nas slišali?« je vprašal Jure,
ko so prišli po vrvi do nas. »Ne, iz helikopterja smo videli dim in sklepali, da ste verjetno padli v razpoko,«
je odgovoril reševalec. »Kdor je zakuril ogenj, je storil zelo pametno dejanje,« je še dodal. Ko sem to
slišal, sem zrastel za tri centimetre in bil zelo ponosen.
Ko so oskrbeli Mateja in Jureta, so nas spravili iz razpoke in nas s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. V
bolnišnici so nas čakali že vsi sorodniki. Menim, da me mami še dolgo ne bo spustila na plezanje.
Tit Brlogar, 7. c
učiteljica Silva Maroh
UČENCI VSEH ODDELKOV 8. RAZREDA
JUNAKI 8. RAZREDA NA NARAVOSLOVNEM TABORU
Osmošolci so 7. maja odšli na petdnevni naravoslovni tabor. Učenci a in c oddelka so se odpravili na
Livške Ravne v CŠOD Kavka, učenci 8. b pa so teden preživeli na Javorniškem Rovtu v domu Trilobit.

8. a in 8. c

8. b

Na tabor smo se odpravili v ponedeljek. Iz Kamnika smo odšli na Livške Ravne, kjer stoji dom Kavka. Ko
sem stopil iz avtobusa, se je pred menoj odprl prečudovit pogled. V daljavi se je videlo tudi morje, saj je
bilo nebo brez oblačka. Luka Hrastovec, 8. a
Najbolj mi je bilo všeč izdelovanje bivališč v gozdu. Razdelili smo se v skupine po štiri ali pet. Za izdelavo
bivališča smo imeli na voljo tri vrvice, tri šotorska krila in kar smo našli v gozdu (veje, kamenje…). Nato
smo v 45 minutah postavili bivališča (in ognjišča), ki bi nas varovala pred vetrom in dežjem, hkrati pa bi
bila udobna. Eva Klobčar, 8. c
Verjetno je bilo vsem najboljše to, da smo imeli med vsemi dejavnostmi čas zase. Takrat smo se zabavali
sami, fantje so šli včasih na igrišče igrat košarko ali nogomet, ali pa smo bili po sobah in na hodniku. Tudi
drugače smo se imeli dobro, imeli smo pohode, plezanje, lokostrelstvo, ogledali smo si tudi bližnjo
Kavkno jamo. Zelo mi je bilo všeč, ko smo v učilnici peli pesmi. Učitelj nas je spremljal na kitaro ter nas
spodbujal. Če ne bi bilo njega, verjetno vse skupaj zvenelo prevej žalostno, saj nismo imeli več dosti
energije. Vseeno pa je bilo lepo. Najboljše smo se imeli zadnji večer, ko smo imeli ples. Vsi smo plesali,
samo na začetku je bilo plesišče prazno. Res nam je prav prišlo znanje plesa, ki smo ga dobili pri športni
vzgoji. Na tabor bom imela lepe spomine in upam, da bomo imeli še kdaj kakšnega. Neža Trtnik, 8. a
Meni je bilo najboljše, ko smo plezali. Stena je bila zelo visoka. »Razred« si končal, če si prišel do petelina.
Nika Možic, 8. c
Dan, ki mi bo najbolj ostal v spominu, je bil četrtek, saj smo tisti večer imeli zabavo. Veliko smo plesali in
predvsem peli, tako da smo naslednji dan ostali brez glasu. Teden, ki smo ga preživeli na Jesenicah, nam
je bil zelo všeč, saj smo se s sošolci zelo zbližali in imeli lepo. Sanela Bešić, 8. b
V petek smo imeli trilobitelon. Tekmovali smo v teku, veslanju, pripravi nosil, uporabi nosil in metanju na
koš. Tekmovali smo v skupinah, v družbi dveh fantov sem dosegla drugo mesto in dobila srebrnega
trilobita. Pina Podobnik, 8. b
učitelji Irena Milivojevič Kotnik, Andrej Homar in Monika Jelenc
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UČENCI VSEH ODDELKOV 9. RAZREDA
AKCIJA!
Ko naše razredničarke vzkliknejo »AKCIJA!«, učenci devetih razredov vemo, da se bo ponovno nekaj
dogajalo… Da nam bo ponovno ponujena možnost sodelovanja na zanimivih dogodkih, ki svoj namen
skrivajo tudi v pomoči drugim, odkrivanju skritih talentov in seveda tudi v zabavi ter druženju.
Pa tudi to, da smo najstarejši in je prav, da smo vzor mlajšim generacijam, ki naj tudi nosijo vse te akcije v
sebi.
V vseh teh letih smo naredili kar nekaj obsežnih akcij.
Začelo se je v sedmem razredu, ko smo ob koncu leta pripravili ''družabno športno popoldne'' v Podgorju.
Tam smo se skupaj s starši zabavali ob prijetni glasbi in igrah z žogo. Podobno druženje nam je uspelo
tudi ob koncu osmega razreda, s to razliko, da se je dogajalo v šolski telovadnici.
Kot osmošolci smo se za teden dni »preselili« na dva tabora: CŠOD Vojsko in CŠOD Trilobit. Tam smo se
še bolje spoznali in ponovno povezali med sabo.
Ker pa smo na taboru lepo sodelovali in bili pridni tudi v šoli, so nam naše izjemne razredničarke Lidija
Vidmar, Ema Vidic Judež in Tamara Bračič kot prvi generaciji devetih razredov organizirale še en tabor.
Tabor je bil za nas zelo poseben, saj smo bili prvič združeni vsi deveti razredi na enem mestu.
Ob božiču 2011 smo razveseljevali mlajše generacije z obiskom Božička in njegovih palčic. Naredili smo
tudi božično-novoletne voščilnice ter jih podarili delavcem šole.
Šola je v marcu gostila polfinale državnega prvenstva v odbojki za starejše deklice, na katerem so uvodno
točko odplesale učenke naše šole pod vodstvom učiteljice plesa Mirjam Marinko.
Pri vseslovenski akciji očistimo Slovenijo smo sodelovali tudi mi. 17 devetakov se je odpravilo očistiti
obrežje reke Kamniške Bistrice. Pobrali smo kar nekaj zanimivih predmetov: spodnjice, stole, natikače...
Ob prihodu pomladi so člani upravnega odbora šolskega sklada priredili že 2. Vesnine igrarije. Na njih so
potekale različne dejavnosti in kar nekaj smo jih pokrivali tudi učenci devetih razredov. Prireditev je imela
tudi dobrodelni pečat, saj je šola zbrani denar namenila socialno šibkim družinam.
S temi akcijami smo okrepili prijateljske vezi, za kar gre zahvala vsem učiteljem šole, še posebej pa
razredničarkam.
Bile so kot majhna priprava na vse, kar je še pred nami: zaključek osnovno šole in valeta, srednja šola,
študij, poklic, družina...
Naše želje pa so, da bi tudi ostali v naših akcijah videli smisel in tako učenci kot učitelji z njimi nadaljevali
tudi v prihodnosti.
Karolina Vidergar, Klara Kranjec in Marija Komatar
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Božično voščilo devetakov

Čistilna akcija na OŠ FA

Vesnine igrarije - (strokovni nasveti Lare Koritnik)
učiteljice Lidija Vidmar, Tamara Bračič in Ema Vidic Judež

Prispevek treh petošolk, ki so v angleščini sestavile pesmice. Tudi ve ste junakinje.
A MOUSE
I've got in the house
a little little mouse.
Her name is Liz
and she likes cheese.
She's got a little tail
and she isn't like a whale.
She's smaller than the frog
and she's smaller than the
dog.

KANGAROO
Look, kangaroo,
fast kangaroo
brown and grey
jump all day.

I like my little little mouse!

They are friendly and
beautiful.
I like kangaroos!

Anja Štukelj, 5. VP

Up and down,
up and down,
they leap in the air,
then land on the ground.

JUMPING BUNNY
Jump, jump, jump,
on the green green grass.
Jump, jump, jump,
my little white cloddy.
Sometimes right, sometimes
left,
sometimes up, sometimes
down,
Jump, jump, jump,
my little white bunny.
I like jumping bunny!
Anja Sedušak Kljakič, 5. TU

Ana Marija Sotošek, 5. TU
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DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN DRŽAVNIH TEKMOVANJIH
OD SEPTEMBRA 2011 DO MAJA 2012
UČENKA, UČENEC

RAZRED

PODROČJE

NIVO

DOSEŽEK

MENTOR/-ICA

Ivana Mušič Lap
Maša Erminio
Manca Šmidovnik
Blaž Antonin
Aleksej Sever
Matija Grkman
Božidar Petrič
Miša Šala
Jurij Strehar
Ana Medved
Borut Drnovšek
Veronika Vodnik
Ivana Davidović
Patricija Hribar
Klavdija Zupančič
Neli Šubelj
Max Filip Uršič
Lucija Hergouth
Ajda Lipovšek
Peter Reisinger
Luka Štupar
Ivana Davidovič
Jurij Strehar
Jurij Strehar
Max Filip Uršič
Anže Gorjan Novak
Ivana Davidović

4. a
4. Me
4. Tu
5. a
5. a
6. a
6. b
6. c
9. a
7. b
7. c
8. c
8. c
8. a
8. a
8. a
9. a
9. c
9. a
9. a
8. a
8. c
9. a
9. a
9. a
9. c
8. c

Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
logika
logika
logika
zgodovina
zgodovina
Zlata kuhalnica
Zlata kuhalnica
Zlata kuhalnica
Sladkorna bolezen
Sladkorna bolezen
angleščina
nemščina
fizika
fizika
fizika
kemija
fizika
fizika
raziskovalna naloga

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

srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
zlato
zlato
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
zlato

Veronika Vodnik

8. c

raziskovalna naloga

državno

zlato

Matija Ternovec

8. c

raziskovalna naloga

državno

zlato

Lucija Hergought
Mark Lisičič
Ana Medved
Inana Irt Šarić
Laura Rak
Borut Drnovšek
Gal Berwanger
Neli Šubelj
Mihael Boštjan Končar
Ivana Davidović
Jurij Strehar
Anže Gorjan Novak
Jan Korošec
Gašper Vrhovnik
Matej Jeklar
Blaž Sovdat
Anže Gorjan Novak
Katja Marolt
Tadej Sovdat
Bernard Sovdat
Gorazd Motnikar
Nik Aleksander Toš
Matej Jeklar
Blaž Sovdat
Anže Gorjan Novak
Tadej Sovdat

9. c
9. b
7. b
7. a
7. c
7. c
8. c
8. a
8. a
8. c
9. a
9. c
9. c
9. c
9. c
8. c
9. c
8. c
7. a
6. a
6. c
6. b
9. c
8. c
9. c
7. a

raziskovalna naloga
raziskovalna naloga
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
matematično tekmovanje
Kaj veš o prometu

državno
državno
področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno
občinsko

srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno
srebrno

Mateja Jamnik
Špela Grkman
Jana Razboršek
Simona Podboršek
Simona Podboršek
Mateja Jamnik
Mateja Jamnik
Mateja Jamnik
Silva Maroh
Silva Maroh
Silva Maroh
Andrej Homar
Andrej Homar
Teja Strlič
Teja Strlič
Teja Strlič
Mojca Praprotnik
Mojca Praprotnik
Olga Šmidovnik
Lidija Vidmar
Danica Mati Djuraki
Danica Mati Djuraki
Danica Mati Djuraki
Melita Kosaber
Danica Mati Djuraki
Danica Mati Djuraki
Danica Mati Djuraki,
Monika Jelenc
Danica Mati Djuraki,
Monika Jelenc
Danica Mati Djuraki,
Monika Jelenc
Danica Mati Djuraki
Danica Mati Djuraki
Danijel Bezek
Metka Bizjak
Silva Maroh
Silva Maroh
Silva Maroh
Silva Maroh
Majda Kalan
Silva Maroh
Silva Maroh
Danijel Bezek
Danijel Bezek
Danijel Bezek
Simeon Klokočovnik

Kaj veš o prometu

občinsko

1. mesto ekipno,
kategorija 8. in 9. r.

Simeon Klokočovnik

Kaj veš o prometu
Kaj veš o prometu
Kaj veš o prometu
Kaj veš o prometu

občinsko
občinsko
občinsko
občinsko

1. mesto, 8. in 9. r.
2. mesto, 8. in 9. r.
3. mesto, 8. in 9. r.
1. mesto, 6. in 7. r.

Simeon Klokočovnik
Simeon Klokočovnik
Simeon Klokočovnik
Simeon Klokočovnik

49

1. mesto ekipno,
kategorija 8. in 9. r.

ŠPORTNI DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN DRŽAVNIH
TEKMOVANJIH OD SEPTEMBRA 2011 DO MAJA 2012
UČENKA, UČENEC

RAZRED

PODROČJE

NIVO

DOSEŽEK

MENTOR/-ICA

Neža Repnik
Špela Narat
Špela Šmidovnik
Lea Bartolj
Gašper Hribar
Teo Podobnik
Valentin Beznik
Jan Jurič
Blaž Medmeš
Tamara Sitar

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

odbojka na mivki

državno polfinale

3. mesto

Jure Sitar
Zdravko Slevec

odbojka na mivki

državno polfinale
državno

2. mesto
5. mesto

Jure Sitar
Zdravko Slevec

9. c
9. c
9. c
9. c
8. c
9. a
7. a
9. b
9. a
9. b
8. a
8. a
9. c
9. a
9. b
9. a
7. b
9. a
8. c
8. c
9. c
6. a
7. b
9. b
9. b
9. b
4. Me
6. b
6. b
7. a
7. a
7. b
7. b
8. a
8. c
8. c
8. c
9. a
9. b
8. c
9. c
8. c
9. c
9. c
9. c
9. b
8. c
9. c
6. b

državno
državno
državno

MPP
MPP - ekipno

državno polfinale
državno polfinale

3. mesto
1. mesto
7. mesto
8. mesto
9. mesto
6. mesto

Mohor Vrhovnik

Žiga Kotnik
Anže Gorjan Novak
Jan Pibernik
Jan Pibernik
Matevž Planko
Maks Filip Uršič
Matevž Štritof
Neža Repnik
Tjaša Gregorinčič
Špela Šmidovnik
Neli Šubelj
Patricija Hribar
Lara Koritnik
Nina Rajh
Klara Kranjec
Gašper Hribar
Teo Podobnik
Valentin Beznik
Jan Jurič
Blaž Medmeš
Jan Pibernik
Matic Sadjak
David Jeras
Gašper Štrajhar
Gašper Štrajhar
Gašper Štrajhar
Klara Kladnik
Jakob Petek
Jure Čimžar
Tadej Sovdat
Jan Repanšek
Kenan Alibašić
Rok Slabe
Tim Špehonja
Gregor Poljanšek
Blaž Sovdat
Žiga Zajc
Gašper Hribar
Gašper Štrajhar
Gregor Poljanšek
Lucija Blažej
Gregor Poljanšek
Lucija Blažej
Jan Pibernik
Lucija Blažej
Klara Kranjec
Gregor Poljanšek
Jan Pibernik
Rok Marković

kolesarstvo vožnja na čas
gorsko kolesarstvo
orientacijski tek

odbojka

občinsko
področno
državno četrtfinale
državno polfinale
državno finale

1. mesto
1. mesto
1. mesto
1. mesto
4. mesto

Aleš Prosen

odbojka

občinsko
področno
državno četrtfinale
državno polfinale

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

Aleš Prosen

lokostrelstvo
lokostrelstvo - zunaj
lokostrelstvo - zunaj
lokostrelstvo - zunaj
košarka

državno
regijsko
državno
regijsko
občinsko

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

klubski trener
klubski trener
klubski trener
klubski trener
Anžin Uroš

bowling - posamezno
bowling - posamezno
bowling - ekipno

državno
državno
področno
državno

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

Tamara Bračič
Tamara Bračič
Tamara Bračič

bowling – posamezno
(učenke)
bowling – posamezno
(učenci)
plavanje
(ne kategorizirani)

področno

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

Tamara Bračič
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področno
področno

Nejc Zorman
Tamara Bračič
Tamara Bračič
Tamara Bračič

Tamara Bračič
učitelji ŠVZ
klubski trener

Žiga Škrjanc

6. b

plavanje (kategorizirani)

področno

2. mesto

Kristina Uršič
Lara Seretin
Jaka Podjed
Mihael Boštjan Končar
Rok Lavš
Gašper Vrhovnik
Matevž Planko
Rok Peterlin
Kristina Uršič

8. a
7. a
9. c
8. a
9. c
9. c
8. c
8. c
8. a

plavanje (kategorizirani)

področno

plavanje 100 m mešano

državno

1. mesto
4. mesto
2. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
6. mesto
7. mesto
4. mesto

Lucija Lampe Kastelic
Aljaž Resnik
Kristina Uršič
Patricija Hribar
Neli Šubelj
Veronika Vodnik
Nika Možic
Eva Jemenc
Ivana Davidović
Lejla Kličič
Sanela Bešič
Ana Bratuž
Tamara Sitar
Karmen Orehek
Aleksandra Perčič
Zala Spruk
Lara Koritnik
Amina Muradbašić
Jovana Petrovič
Gaja Perko
Žana Drolc
Sara Sitar
Klara Flerlin
Tjaša Vrtačič
Ana Berwanger
Ana Pibernik
Tinkara Capuder
Katarina Ramšak
Lara Uršič
Lucija Lampe
Zala Zadnik
David Jeras
Teodor Janez Podobnik
Jaka Strajn
Matic Sadjak
Rok Slabe
Toni Lozančić
Maj Drolc
Sergej Mihajlov
Jure Koter
Toni Lozančić
Sergej Mihajlov
Jure Grkman
Vid Markovič
Matevž Mavrič
Nejc Spruk
Teodor Janez Podobnik
Igor Džunov
Ervin Agovič
Ana Pibernik
Lana Mujanovič
Klara Flerin

7. b
4. b
8. a
8. a
8. a
8. c
8. c
8. c
8. c
8. b
8. b
9. b
9. b
9. c
9. c
9. c
9. c
6. a
6. a
6. a
6. a
6. a
6. b
6. b
6. c
7. a
7. a
7. b
7. b
7. b
7. b
7. b
7. b
7. a
6. a
7. b
7. b
4. Ne
6. a
6. a
7. b
6. a
7. a
6. b
6. c
6. c
7. c
4. a
6. a
7. a
6. b
6. b

plezanje

področno

košarka,
starejše učenke

občinsko
področno

7. mesto
8. mesto
1. mesto
3. mesto

košarka,
mlajše učenke

občinsko

2. mesto

Simeon Klokočovnik

odbojka

občinsko

2. mesto

Aleš Prosen

nogomet

občinsko

2. mesto

Boris Bunc

odbojka

občinsko

1. mesto

Aleš Prosen
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učitelji ŠVZ
klubski trener
učitelji ŠVZ
klubski trenerji

učitelji ŠVZ,
klubski trener
klubski trenerji
Simeon Klokočovnik

Veronika Beznik
Sara Sitar
Žana Drolc
Anja Hribar
Lucija Plut
Zala Dovič
Ana Berwanger
Živa Šubelj
Jakob Petek
Jure Čimžar
Tadej Sovdat
Jan Repanšek
Kenan Alibašić
Rok Slabe
Repanšek Jan
Štih Matic
Bernard Sovdat
Peter Kokalj
Božo Petrič
Žiga Horvat
Jan Balantič
Ana Bratuž
Gregor Poljanšek
Zala Spruk
Karmen Orehek
Matevž Planko
Žiga Kotnik
Neža Repnik
Lara Koritnik
Jan Korošec
Gašper Hribar
Narat Špela
Tjaša Gregorinčič
Ana Bratuž
Karmen Orehek
Neža Hren
Jure Grkman
Tinkara Capuder
Tjaša Vrtačič
Toni Lozančič
Gaja Perko
David Jeras
Ana Pibernik
Neža Hren
Klara Stehar
Lucija Kastelic Lampe
Jakob Jančar
Jan Repanšek
Gašper Hribar
Neža Hren
Karmen Orehek
Matevž Planko
Lara Koritnik
Tinkara Capuder
Klara Strehar
Ana Pibernik
Tjaša Gregorinčič
Ana Bratuž
Karmen Orehek Neža
Hren
Neža Repnik
David Jeras
Lucija Kastelic Lampe
Gaja Perko

6. a
6. a
6. a
6. a
6. a
6. c
6. c
5. b
6. b
6. b
7. a
7. a
7. b
7. b
7. a
6. b
6. b
6. b
6. b
7. c
7. a
9. b
8. c
9. c
9. c
8. c
9. c
9. b
9. c
9. c
9. a
9. b
9. a
9. b
9. c
6. b
7. a
7. a
6. b
7. b
6. a
7. b
7. a
6. b
7. a
7. b
7. c
7. a
9. a
6. b
9. c
8. c
9. c
7. a
7. a
7. a
9. a
9. b
9. c
6. b
9. b
7. b
7. b
6. a

področno

1. mesto

košarka

občinsko

3. mesto

Uroš Anžin

atletika, tek 60 m
atletika, tek 60 m
atletika, tek 300 m
atletika, tek 1000 m
atletika, tek 1000 m
atletika, tek 1000 m
atletika, met vortexa
atletika, met vortexa
atletika, met vortexa
atletika, suvanje krogle
atletika, skok v višino
atletika, štafetni tek

občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko

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

učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ

atletika, tek 60 m
atletika, tek 300 m
atletika, tek 300 m
atletika, tek 300 m
atletika, tek 600 m
atletika, tek 600 m
atletika, met vortexa
atletika, skok v daljino
atletika, skok v daljino
atletika, skok v daljino
atletika, skok v daljino
atletika, skok v višino
atletika, suvanje krogle
atletika, skok v daljino
atletika, tek 1000 m
atletika, tek 1000 m
atletika, met vortexa
atletika, tek 300 m
atletika, skok v daljino
atletika, met vortexa
atletika, štafetni tek

občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
občinsko
področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno

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

učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ

atletika, met vortexa
atletika, tek 600 m
atletika, skok v daljino
atletika, tek 600 m

področno
področno
področno
področno

3. mesto
4. mesto
4. mesto
5. mesto

učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
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Jakob Jančar
Jan Repanšek
Diana Kotnik
Žiga Kotnik
Jan Korošec
Jure Grkman
Tjaša Vrtačič
Lucija Sitar

7. c
7. a
9. c
9. c
9. c
7. a
6. b
9. a

atletika, skok v daljino
atletika, skok v višino
atletika, tek 1000 m
atletika, tek 1000 m
atletika, met vortexa
atletika, tek 60 m
atletika, tek 300 m
atletika, skok v višino

področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno
področno

5. mesto
5. mesto
5. mesto
7. mesto
6. mesto
8. mesto
7. mesto
7. mesto

učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ
učitelji ŠVZ

ŠPORT V SLIKI IN BESEDI
GREGOR POLJANŠEK (ŠOLSKI DRŽAVNI PRVAK V BOWLINGU)
V soboto, 14. aprila 2012, je v Bowling Klubu 300 v Dravljah v Ljubljani
potekalo osnovnošolsko državno tekmovanje v bowlingu. Nanj so se uvrstili
zmagovalci in drugo uvrščeni iz področnih tekmovanj ter še dve ekipi po
rezultatu. Iz kamniške regije so se najbolje odrezali naši učenci: Lucija Blažej,
Gregor Poljanšek in Jan Pibernik. Pod mentorstvom Tamare Bračič so že na
regijskem tekmovanju v Domžalah zmagali in dosegli najboljši rezultat vseh
ekip, na državnem nivoju pa so se uvrstili v četrtfinale in dosegli 6. mesto.
Zmagali so učenci OŠ Antona Globočnika Postojna, srebrni so bili učenci OŠ
Železniki, bronasti pa učenci OŠ Litija. Vsi tekmovalci so prejeli nagrade, kot
so knjige, majice, sladkarije, USB ključi, nahrbtniki… Najboljši posameznik in
najboljša posameznica sta prejela vsak svoj mobilni telefon. Med puncami je
slavila Mia Grilc iz Postojne, med fanti pa naš Gregor Poljanšek. Čestitke!

Fotografija: Gorazd Kavčič

Končni vrstni red (ekipno):
1. OŠ Antona Globočnika Postojna
2. OŠ Železniki
3. OŠ Litija
Vrstni red (posamezno)
Dekleta:
1. Mia Grilc, OŠ Miroslav Vilhar Postojna
2. Nina Bufolin, OŠ Litija
3. Nataša Radič, OŠ Pivka
Fantje:
1. Gregor Poljanšek, OŠ Frana Albrehta Kamnik
2. Tadej Dekanj, OŠ Anton Globočnik Postojna
3. Matej Demšar, OŠ Železniki
MINUTA ZA ZDRAVJE ALI MINUTA ZA GIBANJE V RAZREDU

Lucija Blažej, 9. c

Odrasli na mnogih delovnih mestih in učenci v šolah smo dolgo časa v
sedečem položaju. Na šoli smo se zato odločili, da bi v naš delovnik vključili
t.i. Minuto za zdravje. Gre za to, da se zavestno odločimo in kratek čas
namenimo gibalnim vajam, ki jih lahko izvedemo na in ob stolu. V ta namen
smo pripravili tudi priročnik z vajami, v katerem so fotografije in podrobna
navodila za izvedbo vaj. Nismo pa pozabili tudi na glasbo, ki je zbrana na
zgoščenki.
Zelo pomembno vlogo ima poleg gibanja tudi priprava prostora. Najprej je
potrebno prezračiti delovni prostor (pisarna, učilnica) in razmakniti klopi.
Vaje lahko izvajamo med poukom, doma ali na delovnem mestu. V šoli lahko
z gibanjem stopimo v nov dan, saj vaje lahko izvedemo že v jutranjem varstvu
ali pa vsak dan 1. šolsko uro. Vaje lahko izvajamo tudi manj pogosto. Vaje
nam lahko v razredu preženejo nemir, z njimi pa se lahko sprostimo tudi pred
pisanjem testov.
Doma nam vaje lahko pomagajo kot premor med učenjem ali dolgotrajnejšim
sedenjem pred računalnikom. Z njimi pa si lahko popestrimo tudi pretežno
sedeče delo na delovnem mestu.
Kako je na naši šoli zaživela Minuta za zdravje?
Decembra je matično šolo in podružnice obiskal Božiček s svojim
spremstvom. Njegova palčica, nadarjena učenka Lara Koritnik, je pripravila
izbor vaj in poskrbela tudi za izvedbo, ki jo je seveda popestrila z božično
glasbo. Ker so bili vsi učenci navdušeni nad vsem dogajanjem, smo se odločili,
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da bomo to še ob kakšni drugi priložnosti zagotovo ponovili.
Prva priložnost se je pokazala ob svetovnem dnevu zdravja, 7. aprilu. Pred
tem dnem, natančneje v tednu od 2. do 6. aprila je zato na šoli zaživela prava
Minuta za zdravje.
V zbornicah šol so učitelji vpisali dan in čas, ko bodo izvedli Minuto za
zdravje. Na razredni stopnji so vaje izvajale učiteljice. V razred pa so lahko
povabili tudi starejše učence, ki so izvedli vaje. Na predmetni stopnji so vaje
izvajali nadarjeni učenci, ki so si za svoje področje izbrali športno vzgojo.
Vadbo za vse administrativne delavke je kot pobudnica Minute za zdravje na
naši šoli izvedla učiteljica športne vzgoje Tamara Bračič.
Minuto za zdravje pa so na svoj način razširili na PŠ Mekinje. Za popestritev
odmorov so se učenci s pomočjo priročnika pripravljali na izvedbo vaj. Vsak
posameznik se je skrbno pripravil in vodil vaje pred sošolci, tako da so bili to
pravi mali nastopi, ki so jih popestrili tudi s tem, da so v posameznih oddelkih
učenci poskrbeli za posebna oblačila. Na krajevni prireditvi ob materinskem
dnevu pa so poskrbeli za presenečenje in skupaj z obiskovalci, ki na delovnih
mestu večinoma veliko sedijo, izvedli Minuto za zdravje.
Kot je bilo že omenjeno, si pri izvedbi teh vaj lahko pomagamo s priročnikom,
ki sta ga pripravili dve nadarjeni učenki, Lara Koritnik in Karmen Orehek.
Poleg navodil sta poskrbeli tudi za slikovni prikaz vaj, na katerih kot
vaditeljica nastopa kar naša Karmen.
Pri izdelavi priročnika so pomagali vodja IKT Janez Bergant, učiteljica Tamara
Bračič s strokovnimi izrazi in učiteljica Jana Svetec z lektoriranjem. Priročnik
si je možno izposoditi v šolski knjižnici, nahaja pa se tudi v zbornicah vseh
podružničnih šol. Poleg priročnika si lahko izposodite tudi zgoščenko z
izbrano glasbo, ob kateri vaje izvajamo.
Ob vsem tem gradivu pa smo pripravili še nekaj, in sicer DVD s prikazom vaj.
Za posnetek in montažo pa sta poskrbela naša dva učenca Lovro Grčar in
Tadej Medved.
Minuta za zdravje se je razširila v pravi projekt, ki še kar traja. Veseli smo, da
smo glavni namen dosegli, razširil in raztrosili vaje med vse nas…. Želimo si,
da to postane praksa in navada. Naša hrbtenica nam bo hvaležna, če jo bomo
po dolgotrajnejšem sedenju nekoliko raztegnili in razbremenili.

Tamara Bračič in Tadeja Česen Šink

OBČINSKO KOLESARSKO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU?
Tekmovanje Kaj veš o prometu spodbuja učence k učenju prometnih pravil,
razvijanju spretnostne in pravilne vožnje v prometu. Na tekmovanjih
sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole. Tekmovanje poteka na
šolski, občinski, regijski in državni ravni. Svet skrbi za vsebinsko zasnovo
tekmovanj in organizacijo državnega tekmovanja. Tekmovanje je sestavljeno
iz preverjanja teoretičnega znanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje
na poligonu ter praktične vožnje v dejanskem prometu.
Na šolsko tekmovanje OŠ Frana Albrehta se je prijavilo 13 učencev.
Konkurenca je bila dokaj izenačena in je pripomogla k dobremu treningu za
občinsko tekmovanje, na katero se je uvrstilo 8 najboljših učencev (štirje v
kategoriji 8. in 9. razredov in štirje iz 6. in 7. razredov).
Občinsko tekmovanje občine Kamnik je gostila OŠ Toma Brejca. Sodelovale
so OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Toma Brejca, OŠ Stranje in OŠ Frana Albrehta.
Naši učenci so blesteli v znanju in v vožnji s kolesi, saj so zmagali v ekipni in
posamični razvrstitvi.
1. mesto v ekipni razvrstitvi kategorije 6. in 7. razredi je osvojila OŠ Frana
Albrehta v sestavi Tadej Sovdat (7. a) , Bernard Sovdat (6. b), Nik Aleksander
Toš (6. b) in Gorazd Motnikar (6. c). Drugo mesto je dosegla OŠ Šmartno v
Tuhinju in tretje OŠ Stranje. V posamezni razvrstitvi je zmagal naš učenec
Tadej Sovdat in si priboril za nagrado povsem novo kolo.
1. mesto v ekipni razvrstitvi kategorije 8. in 9. razredi je osvojila OŠ Frana
Albrehta v sestavi Matej Jeklar (9. c), Blaž Sovdat (8. c), Anže Gorjan Novak
(9. c) in Katja Marolt (8. c). Drugo mesto je dosegla OŠ Šmartno v Tuhinju in
tretje OŠ Toma Brejca.
Kako prepričljivi zmagovalci so bili naši učenci povedo rezultati posameznih
uvrstitev:
1. mesto: Matej Jeklar; 2. mesto: Blaž Sovdat; 3. mesto: Anže Gorjan Novak
in 4. mesto: Katja Marolt od skupno 16 tekmovalcev.
Učenca Matej Jeklar in Blaž Sovdat sta opravila vse tri naloge brez kazenskih
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Simeon Klokočovnik,
ponosni mentor prometne vzgoje 

toč in sta si delila 1. mesto. Po dodatnem boju, reševanju prometnih testov,
je zmagal Matej Jeklar in si priboril nastop na državnem tekmovanju, ki bo v
Mariboru. Oba učenca sta dobila za nagrado novo kolo, vsi udeleženci pa
kolesarske čelade.
EKIPA ODBOJKARIC OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK SE JE UVRSTILA V FINALE
V petek, 16. marca 2012, je v telovadnici OŠ Frana Albrehta Kamnik potekala
tekma v dvoranski odbojki. Med seboj so se pomerile ekipe: ekipa OŠ Toma
Brejca, ekipa OŠ Lucija, ekipa OŠ Milojke Štrukelj in ekipa OŠ Frana Albrehta
Kamnik. Odbojkarice je pozdravil ravnatelj Rafko Lah, na tekmi pa je bil
prisoten tudi kamniški župan Marjan Šarec.
Domačo ekipo OŠ Frana Albrehta Kamnik so zastopale: Neža Repnik(9. b),
Tjaša Gregorinčič (9. a), Špela Šmidovnik (9. b), Nina Rajh (9. a), Klara Kranjec
(9. b), Lara Koritnik (9. c), Neli Šubelj (8. a), Patricija Hribar (8. a), Ana
Pibernik (7. a) in njihov trener Aleš Prosen.
Dekleta iz ekipe OŠ Frana Albrehta Kamnik so brez večjih težav premagale
vse ostale ekipe in osvojile 1. mesto. Sledila je podelitev, na kateri je
prvouvrščeni in drugouvrščeni ekipi podelil plaketo kamniški župan Marjan
Šarec.
1. mesto je zasedla ekipa OŠ Frana Albrehta Kamnik, ki se je uvrstila tudi v
finale med 4 najboljše slovenske ekipe,
2. mesto je zasedla ekipa OŠ Toma Brejca,
3. mesto je zasedla ekipa OŠ Lucije,
4. mesto pa je zasedla ekipa OŠ Milojke Štrukelj.
Najboljša igralka turnirja je bila Neža Repnik.

Jurij Strehar, 9. a

Zahvaljujemo se ravnatelju Rafku Lahu za njegov pozdravni govor,
kamniškemu županu Marjanu Šarcu pa za sodelovanje pri podelitvi in njegov
obisk.
Na finalnem tekmovanju, ki je bilo v petek, 13. 4. 2012, pa so dekleta
osvojila končno četrto mesto. Premoč so morale priznati ekipam iz Braslovč,
Prevalj in Jesenic.

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO IGRA
Na osnovni šoli Frana Albrehta je zelo aktivno tudi šolsko športno društvo. V društvu se trudimo približati šport najmlajšim in jih
navdušiti, da kasneje zastopajo šolo na športnih tekmovanjih in dosegajo najvišja mesta v državi.
V letošnjem letu smo tako najmlajšim učencem ponudili naslednje športne aktivnosti, ATLETIKA, GIMNASTIKA, ŠPORTNO
RITMIČNA GIMNASTIKA, SPLOŠNA ŠPORTNA VADBA, PLES, PREŽIVETJE V NARAVI, NOGOMET, KOŠARKA, HOKEJ, KARATE IN
SKOKE Z MALE PROŽNE PONJAVE.

KARATE

PLES

ATLETIKA

GIMNASTIKA

KOŠARKA

NOGOMET

Tudi za starejše učence smo imeli pestro ponudbo športni aktivnosti, KOŠARKA, PLES, ATLETIKA, ODBOJKA, NOGOMET, SKOKE Z
MALE PROŽNE PONJAVE, PREŽIVETJE V NARAVI.
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ODBOJKA FANTJE

ODBOJKA DEKLETA

KOŠARKA DEKLETA

KOŠARKA FANTJE

NOGOMET FANTJE

MALA ODBOJKA DEKLETA

V soboto, 22. 10. 2011 je v Ljubljani potekal Ljubljanski maraton.
Udeležili so se ga tudi naši učenci in sicer Karmen Orehek, Tinkara
Capuder, Lovro Planko, Žiga Kotnik, Jan David Kljenak In Matevž
Planko.
Največ pohval si zaslužita Karmen Orehek in Matevž Planko, ki sta v
svoji kategoriji zasedla 4. mesto.

V nedeljo, 4. 3. 2012, je v Kočevju potekalo državno prvenstvo v
lokostrelstvu. Gašper Štrajhar učenec 9. b razreda je na omenjenem
tekmovanju osvojil 1. mesto in postal državi šolski prvak.

Učenka, 9. b razreda Tamara Sitar, se je udeležila državnega šolskega
tekmovanja v kolesarjenju – vožnja na čas in gorsko kolesarstvo. Dosegla
je naslednje rezultate:
1. mesto - gorsko kolesarstvo
3. mesto - vožnja na čas.

Nekaj utrinkov z občinskega prvenstva v atletiki, kjer so učenci zasedli veliko prvih mest.

Karmen Orehek 1. mesto (1000m)

Klara Strehar, Neža Hren in Lucija
Lampe Kastelic (skok v daljino)
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Ana Pibernik 1. mesto (met vorteksa)

Neža Repnik 1. mesto (met vorteksa)

Jure Grkman 1. mesto (60m)

Zala Spruk 1. mesto (300m)

Tinkara Capuder 1. mesto (300m)

štafeta 4x100m
Aleš Prosen

NAJBOLJŠE ŠPORTNICE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2011/2012
Mlajše učenke:
1. MESTO: TINKARA CAPUDER, 7. A
2. MESTO: ANA PIBERNIK, 7. A
3. MESTO: LUCIJA LAMPE KASTELIC, 7. B

Starejše učenke:
1. MESTO: NEŽA REPNIK, 9. B
2. MESTO: KARMEN OREHEK, 9. C
3. MESTO: LARA KORITNIK, 9. C

NAJBOLJŠI ŠPORTNIKI ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2011/2012
Mlajši učenci:
1. MESTO: DAVID JERAS, 7. B
2. MESTO: TEODOR JANEZ PODOBNIK, 7. B
3. MESTO: JURE GRKMAN, 7. A

Starejši učenci:
1. MESTO: JAN PIBERNIK, 9. C
2. MESTO: GAŠPER HRIBAR, 9. A
3. MESTO: GREGOR POLJANŠEK, 8. C
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Dragi učenci!
Pred vami sta dve igrici človek ne jezi se z naslovom: KEKEC in POT SKOZI PRAVLJICE IN
ZGODBE.
Zamisel za igrice sem dobila pri svojem dolgoletnem delu v razredu s prvošolčki in drugošolčki. Z
velikim zanimanjem so brali in poslušali, pripovedovali zgodbe in se zraven tudi zabavali.
Pri delu sta sodelovali še Ivanka Učakar, knjižničarka, in Mojca Koncilja, učiteljica v OPB, ki je
zgodbe ilustrirala.
Kako poteka igra?
Potrebujete kocko in figurice, lahko tudi gumbe ali kamenčke. Pravila so enaka kot pri igri
človek ne jezi se. Dodatne dejavnosti so zapisane po postajah.
Igro lahko pobarvate s svojimi najljubšimi barvami in plastificirate, da bo igra bolj trpežna, da jo
lahko vzamete tudi seboj na počitnice.
Želim, da vam bo igranje v veselje in boste koristno izrabili prosti čas. Mogoče bo koga zamikalo,
da bi kaj več izvedel o junakih, ki so omenjeni v zgodbah. Tu je seznam knjig.
Vandot, Josip: Kekčeve zgodbe, Kekec in Bedanec, Kekec in Pehta, Kekec
Kovič, Kajetan: Maček Muri, zlata ladja, Piki Jakob
Župančič, Oton: Mehurčki
Ljudske: O veliki repi, O beli kači, Mojca Pokrajculja, Ježek Janček, Kralj Matjaž, Peter Klepec
Milčinski, Fran: Zvezdica zaspanka
Suhodolčan, Leopold. Piko dinozaver, Cepecetavček, Krojaček Hlaček
Peroci, Ela: Pravljice za lahko noč
Makarovič, Svetlana: Kosovirja, Kam pa kam kosovirja, Sapramiška, Pekarna Mišmaš, Sovica Oka
Kovač, Polonca: Pet kužkov išče pravega
Grimm, J. & W.: Janko in Metka, Trnjuljčica
Grafenaur, Niko: Pedenjped
Tisti v knjigah so junaki nekega časa in tudi vi boste junaki, če boste brali in igrali igrice, kajti
POGOVORI O PREBRANEM SO IZMENJAVA NAJLEPŠIH DARIL.
Želim vam lepe počitnice in nepozabne urice.
(Almanah bo objavljen tudi na spletni strani šole pod zavihkom PRENOSI/KNJIŽNICA, kjer bosta
naloženi tudi predstavljeni predlogi za igro).

Danica Zupin, specialna pedagoginja
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Seznam učencev, ki so v šolskem letu 2011-12 zaključili deveti razred na OŠ Frana Albrehta Kamnik
PRIIMEK IME

BARTOLJ LEA

9.B

HERGOUTH LUCIJA

9.C

RAJH NINA

9.A

NARAT ŠPELA

9.B

JERMAN NEŽA

9.C

BEGIĆ ADNAN

9.A

RAVNIKAR KLARA

9.B

JEKLAR MATEJ

9.C

BEZNIK VALENTIN

9.A

ZDRAVIČ BOGOMIR

9.B

PERČIČ ALEKSANDRA

9.C

MEJAČ PETRA

9.A

JERETINA DORIS

9.B

TERBOVŠEK EVA

9.C

REISINGER PETER

9.A

REPNIK NEŽA

9.B

PIBERNIK JAN

9.C

ČERMELJ LJUŠIĆ KATJUŠA

9.A

ŽELEZNIKAR NIKA

9.B

BLAŽEJ LUCIJA

9.C

LIČINA LEJLA

9.A

ČERNEVŠEK JURE

9.B

GORJAN NOVAK ANŽE

9.C

LIPOVŠEK AJDA

9.A

AHMETAJ SAMIR

9.B

KOROŠEC JAN

9.C

SITAR LUCIJA

9.A

LISIČIĆ MARK

9.B

KOTNIK ŽIGA

9.C

VIDERGAR KAROLINA

9.A

SITAR TAMARA

9.B

KOTNIK DIANA

9.C

KLJENAK JAN DAVID

9.A

ŠIMENC DOMEN

9.B

KORITNIK LARA

9.C

ZORE NEŽA

9.A

ŠMIDOVNIK ŠPELA

9.B

KOMATAR MARIJA

9.C

BRUMEN TJAŠA

9.A

ROMŠAK BLAŽ

9.B

MODIC NOSE NEJA

9.C

ERJAVŠEK DAVID

9.A

BRATUŽ ANA

9.B

PODJED JAKA

9.C

GRKMAN MANCA

9.A

HRIBAR PRIMOŽ

9.B

ROZMAN NINA

9.C

GREGORINČIČ TJAŠA

9.A

KRANJEC KLARA

9.B

SPRUK ZALA

9.C

HRIBAR GAŠPER

9.A

VRABEC MAJA

9.B

SPRUK KATARINA

9.C

TRIFUNOVIĆ DEJAN

9.A

ŠTRAJHAR GAŠPER

9.B

OREHEK KARMEN

9.C

URŠIČ MAX FILIP

9.A

ŠUŠTAR JAN

9.B

VRHOVNIK GAŠPER

9.C

STREHAR JURIJ

9.A

MAKELJA KLEMEN

9.C

JURJEVIČ VESNA

9.C

GUBERINIĆ MENSURA

9.A

DEISINGER ŽIGA

9.C

LAVŠ ROK

9.C
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Ucenci in ucitelji
v šolskem letu 2011-12
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Moj razred:

razrednik-carka:
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