Izdala in založila: Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, zanjo Rafko Lah.
Uredniški odbor: Maja Benkovič, Janez Bergant, Anamarija Erčulj, Jana Jus, Mojca Koncilja, Špela
Kramarič (urednica).
Tehnično uredil in fotografiral: Janez Bergant.
Lektorirala: Jana Jus.
Slika na naslovni strani: Inana Irt Šarić, 8. a.
Slike na zadnji strani: Kaja Nastran, 4. b, Ela Urankar, 4. b, Manca Burja, 4. b, Taja Žagar in Anja Grilj, 3.
NE, Darja Aćimović, 3. a, Brigita Erman, 5. a, Ana Bizjak, 5. b, Kristi Kirn, 5. b, Ivana Mušič Lap, 5. a.
Slika na notranji naslovni strani: Julija: Lara Plut, 4. a, Nika Stele, 3. b, Amadeja Osolnik, 2. a.
Slike na strani 2: Moje mesto: Nina Stele, 3. b,Kaja Berk Skok, 2. a, Anamarija Kotnik, 3. b, Amadeja
Osolnik, 2. a, Anita Boštic, 3. a, Lana Drole, 2. b, Manca Maradin, 3. Lucija Obreza, 2. b.
Fran Albreht – portret: Julija Blažič,1. a, Urban Prelovšek, 1. a, Loti Albiani, 1. a, Neža Šuštaršič, 1. a,
Tiana Muhvič, 1. a, Klara Ločniškar, 1. b, Neža Podlogar, 1. b, Ajda S. Zule, 1. B, Pika Šala, 1. b ,
Samo Urankar, 1. b.

Tisk: Artpro d.o.o.
Naklada: 950 izvodov.
Kamnik, junij 2013

SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI, STARŠI, KOLEGICE IN KOLEGI!
V osmem letniku almanaha so likovni in literarni ustvarjalci posebno
pozornost namenili družini, domu, šoli in Franu Albrehtu. Izposodil si bom
nekaj vrstic iz pesmi, ki jih je spesnila šestošolka Anja.
… Pomlad še kar traja, ljubezen ostaja, v življenju pa sreča, ki je žareča …
… Pesmi je več, imamo šaljive, pa nagajive, vesele in žalostne, predvsem
pa so strastne …
… Živi življenje in ne izpuščaj trenutkov, saj ti bo žal za teh nekaj občutkov …
Ob koncu šolskega leta iskreno čestitam učencem in učiteljicam ter
učiteljem za dosežene uspehe, staršem za sodelovanje z učitelji, drugim
delavcem šole za odlično opravljeno delo. Želim vam vesele počitnice.
Rafko Lah, ravnatelj

BESEDA UREDNICE
V letošnjem almanahu smo se oprli na teme, ki so vsem zelo blizu, to so
dom, družina in šola. Seveda nismo morali mimo, za nas zelo
pomembnega, Frana Albrehta in 75. obletnice odkritja mamuta v Nevljah.
Učenci so skozi celo leto pridno ustvarjali, zato vas vabim, da uživate v
njihovih literarnih in likovnih izdelkih.
Poleg zapisov osrednjih dogodkov in projektov, ki so se odvijali na šoli, ter
prispevkov učenk in učencev, na koncu almanaha objavljamo tudi dosežke
naših učencev v znanju in športu. Učenci so tudi letos na različnih
področjih uspešno zastopali našo šolo in si prislužili lepo število priznanj.
Nekatera športna tekmovanja do zaključka redakcije še niso bila izvedena,
zato jih nismo mogli zapisati. Iskrene čestitke vsem, ki so dosegli nove
izjemne rezultate.
Vsem skupaj želim počitnice, polne veselja in nepozabnih doživetij,
preživite jih v krogu svojih družin in prijateljev.

Špela Kramarič, urednica

IZBOR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV





















SEPTEMBER 2012
Prvi šolski dan.
Letna šola v naravi za petošolce, Savudrija.
Jesenski športni dan za učence 3. razredov.
Tehnični dan za učence 6. razredov.
OKTOBER 2012
Teden otroka (Stiske in radosti odraščanja).
Mednarodni mesec šolskih knjižnic in literarnolikovni natečaj z naslovom Moj svet branja in
knjig.
Otroška likovna razstava »Tam, kjer sem
doma« v Šoli idej.
Odprtje prenovljenih prostorov na podružnici
Mekinje in praznovanje 100-letnice šolske
stavbe.
Projekt Simbioza: prenos znanja računalništva
med generacijami.
Državni projekt Rastem s knjigo: sedmošolci
obiščejo MKK.
Jesenske počitnice.
NOVEMBER 2012
Projekt Dobri mož za vse otroke.
Albrehtov dan: prvošolci obiskali Albrehtovo
rojstno hišo in položili venec.
Tradicionalni slovenski zajtrk.
Mednarodni projekt eTwinning.
Na obisku pri informacijski pooblaščenki Nataši
Pirc Musar.
Jesenski športni dnevi za učence predmetne
stopnje.
DECEMBER 2012
Obisk radia HIT.
Projekt Minuta za zdravje.
Božično-novoletni sejem s kulturnim
programom.
Srečanje z nekdanjimi delavci šole.
Obisk Božička s spremstvom.
Podružnična šola Vranja Peč uprizori gledališko
predstavo, v kateri otroci ne verjamejo v dobre
decembrske može.
Otroški parlament intervju z nekdanjim
učencem šole in znanim radijskim voditeljem
Denisom Avdićem.
Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Novoletna prireditev v Tunjicah z igro Pepelka.
40. tradicionalno šolsko plesno tekmovanje.
JANUAR 2013
Sejem srednjih šol.
Zimski športni dnevi.
Mednarodna izmenjava: obisk učencev iz
Leidna na Nizozemskem. Obisk Nizozemskega
veleposlanika v Sloveniji, Josa Douma.
Obisk informacijske pooblaščenke Nataše Pirc
Musar na podružnični šoli Mekinje.


















FEBRUAR 2013
Zimska šola v naravi za šesti razred (Cerkno).
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku
(spomin na Franceta Prešerna).
Otroški parlament na temo Odraščanja.
Tehniški dan: Pust.
Zimske počitnice.
MAREC 2013
75-letnica odkritja mamuta v Nevljah.
Plavalni tečaj 3. razred (1. in 2. Del).
Literarno fotografski natečaj: Prijateljstvo.
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov v
Domu kulture Kamnik.
Prireditev ob materinskem dnevu za starše in
krajane v Kulturnem domu v Mekinjah. Učenci
Vranje Peči so pripravili prestavo za vse
okoliške mame.
3. Vesnine igrarije, športno in ustvarjalno
dopoldne za učence in starše v organizaciji
upravnega odbora šolskega sklada.
Športni dan za predmetno stopnjo.
Nova knjižnica v PŠ Mekinje.
APRIL 2013
Festival Turizmu pomaga lastna glava: za
projektno nalogo Slastna skrivnost kamniške
Veronike, učenci prejmejo zlato priznanje.
Mednarodna izmenjava: naši učenci, z dvema
učiteljicama, za en teden odidejo v Leiden na
Nizozemsko.
Korak k sončku: obisk slovenskega dramskega
igralca Gojmira Lešnjaka Gojca.
Zaključna prireditev za bralno značko – obisk
pisatelja Ivana Sivca.
MAJ 2013
Prvomajske počitnice.
Nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9.
razrede.
Naravoslovni tabor za osmošolce.
Kviz o poznavanju Kamnika.
BRALNICE POD SLAMNIKOM: obisk pisatelja
Johna Boyna.
Osrednja šolska prireditev.
JUNIJ 2013
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 2012/13).
izbor fotografij Janez Bergant
izbor dogodkov Špela Kramarič

100 LET Z ROKO V ROKI
Šolsko leto 2012/2013 je za vse učence OŠ Frana Albrehta, za njihove starše in vse zaposlene na tej šoli,
predvsem pa za vse Mekinjčane, nekaj posebnega. To leto je uspelo podati roko letu 1912 in skupaj sta z
vsemi svojimi stotimi leti zasvetila tako močno, da njihov sijaj še danes razsvetljuje naš vsakdan. Leta, ki
so postala zgolj trenutek v zgodovini, so za nas polna dragocenih spoznanj, spominov, dogodkov,
občutkov, srečanj ...
Mnogo ljudi je v stotih letih, dan za dnem, odpiralo težka lesena vrata, ki so vodila v naš hram učenosti. V
tej hiši so se skupaj trudili priti do cilja, do znanja, ki jih bo v življenju navdajalo z navdušenjem, z osebno
rastjo, z občutkom varnosti … Mnogi od njih so se letos, ob 100-letnici šolske stavbe v Mekinjah, ponovno
skupaj z nami trudili priti do cilja, do zunanje in notranje prenove šole, do izdaje zbornika, do priprave
razstave, do kulturne prireditve, do druženja z nam dragimi ljudmi, in ne nazadnje, do navdušenja nad
spoznanjem, da je vsepovsod veliko ljudi, ki živijo in dihajo z našimi Mekinjami, z našo zgodovino, z
mekinjsko šolo, na katero smo ponosni in ne dovolimo času, da jo prekrije s pozabo.
Zagotovo smo prav ljudje tisti, ki smo šoli dali življenje in jo tako živo in lepo ohranili do danes. A skozi
vsa leta smo morali biti povezani in si med seboj pomagati. Naši predniki so to zmogli brez težav, zato je
šola še danes v tako odličnem stanju, kljub visoki starosti. Danes z veseljem ugotavljamo, da tudi mi
zmoremo biti trdno povezani, da znamo dobro sodelovati in smo svoje talente pripravljeni deliti oz. z
njimi pomagati tam, kjer je to potrebno. Našli smo dovolj moči, poguma in predanosti, da smo
načrtovano delo dokončali. Mnogo vas je, ki ste skupaj z nami, v to delo vložili veliko svojega časa,
energije in ljubezni. Zmogli smo prisluhniti srcu in mu slediti. Pripeljalo nas je do darila, ki smo ga ustvarili
za naše prednike. To je le skromna zahvala za njihovo veliko zapuščino - za šolo, ki ima dušo. Zagotovo si
vsi želimo, da skozi nova vrata prenovljene šole prihajajo in odhajajo novi rodovi zadovoljnih otrok,
polnih znanja, ljubezni do domačega kraja, do naše domovine in ljudi ter lepih spominov, ki jih bodo
pletli doma, od doma do šole in v šoli. Upamo, da bodo znali ceniti in čuvati našo »Stoletnico« tako
dobro, da se bo nekoč preimenovala v »Dvestoletnico«.
Vodja PŠ Mekinje: Jana Svetec

PŠ v Mekinjah je dobila novo fasado in streho.
Staro podstrešje smo prenovili v lepo urejeno
knjižnico in prostorno učilnico.

~

Na slavnostni prireditvi ob 100-letnici PŠ v
Mekinjah smo naši slavljenki zaželeli vse lepo.

~

Po prireditvi smo prerezali trak in obiskovalcem
pokazali lepo urejene šolske prostore, v katerih
so bile postavljene različne razstave.

Vsi obiskovalci so bili navdušeni nad
prenovljenim podstrešjem.

Dogajanje na šoli se je še nadaljevalo … z razstavo Ge. Nataše Pirc Musar

Ga. Nataša Pirc Musar je bila učenka mekinjske
šole. Z veseljem je sodelovala pri snovanju 100letnice PŠ Mekinje. Prenovljeni podstrešni
prostori so jo tako očarali, da je na naši
podružnici pripravila svojo prvo fotografsko
razstavo. Učencem je vneto pripovedovala o
nastanku njenih fotografij.

Na odprtju razstave je v kulturnem programu
nastopila igralka LUCIJA ČIROVIĆ, ki je nasmejala
vse navzoče in poklepetala z učenci.

ŠOLA PONOČI
Z učenci, ki obiskujemo krožek „Rastem z ustvarjanjem”, smo si
konec tedna polepšali s taborom. Pa ne kakršnim koli, temveč z
ustvarjalnim taborom, na katerem smo rasli na različnih
področjih.
Prespali smo na udobnem podstrešju prenovljene mekinjske
šole. Tam se je odvijalo največ aktivnosti, tam smo preživeli
največ časa. Učencem matične šole so se pridružili tudi nekateri
učenci podružnične šole v Mekinjah, zato smo se najprej dobro
spoznali, kar je lahko zelo zabavno. Naredili smo tudi nekaj fitnes
vaj za možgančke, zato imamo zdaj močne možganske mišice.

~

~

Kasneje smo skuhali večerjo, pripravili in pospravili učilnico, v
kateri smo jedli in urejali album ob 100-letnici podružnice. Tako
je! Ta šola ima že 100 let. Potem smo odšli spat. Samo hecam se!
Ker se nam je po obroku zahotelo svežega zraka, nismo samo
odprli oken, pač pa smo se po zasneženi pokrajini odpravili na
pohod z lučkami. Seveda se snegu ne more upreti še tako trmast
človek in pohod se je spremenil v metanje po snegu in kepanje.
Cilj pohoda je bil ogled jaslic v Godiču. Izdelal in postavil jih je
g.Tone Podjed. Jaslice so zelo velike in vsebujejo tudi natančne
detajle pri objektih oz. pri celotni postavitvi. G. Tone nam je vse
prijazno razložil in bilo je zelo zanimivo. Nazaj smo se vrnili po isti
poti, a marsikdo se je vrnil v šolo z mokro zadnjico. Spanje? Ne
še! Ni nam bilo dovolj. Ker smo radi eko, smo si iz odpadnih
materialov izdelali obleke in pokrivala, napisali pa smo tudi čisto
pravo „taborniško” himno. Ker smo bili po dolgem dnevu
utrujeni, smo hitro zaspali.
Zjutraj smo pripravili zajtrk in natrenirali možgančke. Z zabavno
igro smo spoznali, kako pomembna so natančna navodila in kako
lahko nenatančna navodila ljudje razumejo drugače. Ogledali
smo si filmček učenca Boža Petriča, potem pa smo se zapodili na
snežne strmine, kjer smo se dričali na blazinah in zabavali.
Pozneje so po nas prispeli starši in tabor se je končal.
Na taboru smo vsi uživali in našli nove prijatelje. Z nami sta se
učili in zabavali učiteljici Tamara Bračič ter Jana Svetec, s
katerima je bil tabor še boljši. Pri pripravi večerje nam je
pomagala še učiteljica Mojca Praprotnik, ki je poskrbela
pripraviti res odličen obrok.
Vsi udeleženci tabora se učiteljicam lepo zahvaljujemo in upamo,
da bo čimprej spet organiziran podoben tabor.

~

~

ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA BRALNO ZNAČKO

Tudi v iztekajočem se šolskem letu so naši učenci pridno prebirali knjige in pod mentorstvom svojih
učiteljic opravljali bralno značko. Letos je do 2. aprila – do dne, ko se bralna značka uradno zaključi, svoje
bralno potovanje zaključil 501 učenec. Uspešno opravljenemu delu sledi nagrada in na naši šoli učence
vedno nagradimo z zaključno prireditvijo, na katero povabimo kulturnega ustvarjalca. Tokrat nas je
obiskal en najbolj bralnih slovenskih avtorjev, pisatelj Ivan Sivec. Z nami je v petek, 19. 4. 2013, preživel
dve uri, prvo z učenci razredne in drugo z učenci predmetne stopnje.
S svojim doživetim pripovedovanjem je mlade poslušalce
popeljal v svojo mladost. Učenci so navdušeno poslušali
njegove zgodbe iz šolskih klopi, o prvi ljubezni, potovanjih,
pa tudi zgodbe iz njegovih mladinskih del. Že pred
njegovim nastopom so bile Sivčeve knjige v knjižnici zelo
iskane, po srečanju z njim pa je zanimanje za njegova
mladinska dela še bolj naraslo. Ob koncu svojega obiska je
učencem postavil tudi nagradna vprašanja in jih za
pravilne odgovore nagradil s knjigami.
Tako učenci kot mentorji bralne značke smo bili nad njegovim nastopom navdušeni. Skupaj smo namreč
preživeli čudovito dopoldne, ki nam bo še dolgo ostalo v spominu.
Irena Milivojevič Kotnik

BRALNICE POD SLAMNIKOM ALI OBISKAL NAS JE JOHN BOYNE
V mesecu maju, natančneje od 23. do 30. maja 2013, je po celi Sloveniji
potekal že tretji festival mladinske literature, poimenovan tudi Bralnice pod
slamnikom. Festival je namenjen širjenju bralne kulture in strpnosti med
mladimi, na njem pa naj bi sodelovalo več kot 6.000 mladih.
Odprtje festivala je potekalo v Kulturnem domu v Radomljah, kjer je varuhinja
človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, spregovorila o pomenu knjige za
oblikovanje osebnosti, posebej pa je opozorila na pomen strpnosti med ljudmi,
saj je letošnja tema festivala: Zamolčane zgodbe, skrite težave in problemi
odraščajoče mladine. Tokratna tema festivala izhaja iz izjave gosta festivala,
priljubljenega irskega pisatelja Johna Boyna ob knjigi Deček v črtasti pižami: "Vedno znova moramo
prisluhniti njihovim zamolčanim zgodbam."
Imeli smo to čast, da smo pisatelja Johna Boyna, gostili tudi na naši šoli. Učenci zadnjih treh razredov
kamniških osnovnih šol, so imeli priložnost, da so prisluhnili pogovoru s pisateljem in mu tudi sami
zastavili vprašanja, ki so se jim porodila ob prebiranju njegovih knjig. Poleg že omenjene knjige, Deček v
črtasti pižami, so v slovenščino prevedene še tri njegove knjige, Upor na ladji Bounty, Nace gre od doma
in Osupljiva zgodba Barnabyja Brocketa. Drugače so njegove knjige prevedene v več kot 40 jezikov, za
njih pa je prejel številne mednarodno priznane nagrade.
Za učence je bilo srečanje s pisateljem prav posebno doživetje, veliko so izvedeli o pisateljevem
ustvarjanju, se z njim slikali, dobili so pisateljev avtogram, posnela pa jih je tudi televizija. Bilo je lepo in
nepozabno.
Špela Kramarič

~

~

PRIJATELJSTVO JE KOT PESEM, ŠOLSKI LITERARNO-FOTOGRAFSKI NATEČAJ
Natečaji, ki jih organizira naša šolska knjižnica, so postali že tradicionalni. Tudi v letošnjem februarju smo
naše učence povabili k ustvarjanju, tokrat na temo prijateljstva. Učenci so tako od 11. februarja do 20.
marca pridno pisali pesmi, zgodbice in fotografirali ter svoje izdelke prinašali v šolsko knjižnico. Po
zaključku natečaja je bila komisija postavljena pred težko nalogo izbiranja najboljših prispevkov. Učenci
pa so prav tako težko čakali razglasitev zmagovalcev. Skoraj vsak dan je kateri od udeležencev potrkal na
vrata šolske knjižnice in nas spodbujal k čim prejšnji odločitvi.
Na dan razglasitve so se nagrajenci razveselili simboličnih nagrad, najlepša nagrada za organizatorke
natečaja pa so bili njihovi nasmejani obrazi. Upamo, da se bo naslednje šolsko leto opogumilo in
sodelovalo še več mladih ustvarjalcev.
NAGRAJENI PRISPEVKI
LITERARNI IZDELKI:
1. mesto: Luna Krevs, 4. a
2. mesto: Katja Jagodic, 4. a
3. mesto: učenci 2. a

PRIJATELJSTVO
Prijateljstvo je kot veliko srce,
ker brez prijatelja življenje težko je.
Ko najdeš prijatelja,
se ne počutiš več osamljenega.
S prijateljem srečna sta oba,
včasih se mogoče skregata,
a zato še ni konec prijateljstva.
Prijatelj te nikoli ne zapusti,
ko sam v težavah si.
Prijateljev ni nikoli preveč,
lahko jih imaš od vseh največ.
Ko pa najdeš najboljšega prijatelja,
velika sreča se ti smehlja.
Zato prijateljstvo pomembno je
in to je vse.
Luna Krevs, 4. a
META IN PRIJATELJ
Meta je bila dobra učenka. Zelo rada je hodila v šolo. Pri vsakem predmetu je imela odlične ocene. Njena
največja težava pa je bila, da ni imela nobenega prijatelja.
In tako je bilo nekega toplega petkovega jutra. Ko je odšla Meta v šolo, se je spotaknila in padla. Vsi so se
ji posmehovali. Meta je bila žalostna. Mimo nje je pritekla prijazna deklica po imenu Katja. Meti je
pomagala vstati in jo pospremila do šole. Tako je Meta dobila prijateljico in še danes sta srečni, ker sta
prijateljici. Star pregovor pravi: PRIJATELJA SPOZNAŠ V NESREČI. Tako je tudi Meta spoznala prijateljico v
nesreči.
Katja Jagodic, 4. A

~

~

FOTOGRAFIJE:
1. mesto: Eva Jemec, 9. c
2. mesto: Eva Štupar, 7. c, in Luka Štupar, 9. a
3. mesto: Anja Kotnik, 7. c

Irena Milivojevič Kotnik

40. PLESNO TEKMOVANJE NA OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK
Učenci OŠ Frana Albrehta na zadnji dan pouka koledarskega leta
plešejo. Vsako leto imajo na šoli namreč novoletno plesno
prireditev, na kateri vsi učenci od 6. do 9. razreda prikažejo svoje
plesno znanje. Že več kot 40 let imajo ples v programu športne
vzgoje.
Učenci se v vsakem letniku predmetnega pouka naučijo plesati
določeno plesno zvrst. V 6. razredu plešejo polko, v 7. fokstrot, v
8. disco hustle in v 9. angleški valček. Leta 2012 je na plesišče
stopilo več kot 130 plesnih parov. Fantje so si na hrbet pripeli
lično narejeno številko plesnega para, punce so z nasveti
poskrbele za uskladitev plesne garderobe.
Plesišče je na sredini naše velike športne hale. Medtem ko trije
povabljeni plesni učitelji ocenjujejo nastopajoče pare, učenci
opazujejo nastope s tribune, večina pa jih ob robu dvorane vadi
ples oz. s plesom odpravlja tremo pred nastopom. Pogled na
dvorano je fascinanten. Par pri paru, večina pleše ali ima drugo
pomembno delo, kajti vsak ima svojo skrb in veselje. Nobeden
več se ne sekira, da bo moral nastopiti, da ga bo kdo gledal. Plešemo in vzdušje raste.
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Ko vsi pari odplešejo svoj ples, sledi plesno
tekmovanje. Na njem nastopijo le plesni pari, ki so z
znanjem plesnih korakov, ritmom, usklajenim
nastopom, simpatičnostjo in skladno urejenostjo
prepričali sodnike, da so jih izbrali.

Vsak razred tekmuje v svoji kategoriji, učenci 9.
razredov pa tudi v kategoriji vseh štirih plesov, ko v
zaključku tekmovanja prikažejo pridobljeno znanje
celotnega plesnega učnega programa.

Zmagovalci angleškega valčka.

Zmagovalca vseh štirih plesov: Kaja Lorbek in
Sheriden Rumble.
V letu 2012 smo odplesali že 40. plesno tekmovanje. Zavedamo se, da se malo šol ponaša s tako dolgo
plesno tradicijo in s tako množičnim programom. Zato smo tokratno prireditev napravili še posebej
svečano, z dodatnimi plesnimi nastopi, tekmovanji in seveda tudi nagradami. Povabili smo prvotne
akterje te prireditve in se jim s prikazanim programom javno zahvalili za njihov trud. Z učenci smo
napravili tudi generacijsko sliko učiteljev krivcev, da se na šoli pleše.

Skupinska fotografija nastopajočih plesalcev in mentorjev.
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Pionir plesne prireditve je Miha Prosen, ki je ples na OŠ Frana Albrehta
kronološko opisal takole:
Osnovna šola Kamnik I je bila zgrajena davnega leta 1963 in bila leto
kasneje preimenovana v osnovno šolo Frana Albrehta. Seveda je bila to le
šolska stavba, brez telovadnice. Program športne vzgoje smo izvajali na
travniku za šolo, v okoliških gozdovih in v izpraznjenem razredu. Leta
1971 smo z veseljem odprli vrata telovadnice pri starem zdravstvenem
domu in leta 1980 smo se veselili nove športne dvorane. S prihodom
mladih ambicioznih športnih pedagogov (Rudi Friedl, Slavka Verovšek,
Viktorija in Miha Prosen) je svoje mesto v programu dobil tudi ples.
Najprej so bile to družabne gibalne igrice ob spremljavi glasbe, nato smo
se lotili ljudskih plesov, kot so: Marko skače, Lepa Anka kolo vodi … Kaj
kmalu pa smo se posvetili družabnemu plesu, ki je univerzalna govorica
telesa na vseh koncih sveta.
Seveda je bilo na začetku prisotno veliko težav. Predvsem je bilo težko doseči, da so se učenke in učenci
prijeli v plesni drži. Z raznimi ritmičnimi igricami smo nekako premagali to težavo in lahko smo pričeli s
poučevanjem prvih plesnih korakov. V petem razredu smo pričeli s počasnim bluzom, v šestem smo se
posvetili slovensko znani polki, v sedmem je bil na programu univerzalni fokstrot in v osmem hitri
bugivugi. Ko je v program športne značke zašel eleganten angleški valček, smo bluz prestavili v program
četrtega razreda.
Že leta 1971 smo se odločili, da pridobljeno znanje tudi
pokažemo. V popoldanskem času smo organizirali pravo
tekmovanje. Maloštevilni pari so se zavrteli v ritmih glasbe
in prijetno vzdušje nas je spodbudilo, da smo rezultate
plesa upoštevali v tekmovanju za najboljši športni razred. V
začetku smo s težavo dobili po tri pare v vsakem razredu, ki
so se borili za točke svojega razreda. Ples je postal sestavni
del življenja šole. Vedno več parov je želelo sodelovati na
prvenstvu šole. Kmalu je zastopalo razred pet parov. Pa še
to ni bilo dovolj.
Najbolj smo bili veseli, ko je na tekmovanju nastopal praktično cel razred, za ekipno uvrstitev pa je štelo
pet bolje uvrščenih. Plesala je praktično cela šola. Ko je bilo tekmovanje organizirano zadnji šolski dan
koledarskega leta, je to postal pravi praznik šole in festival
plesa.
Omeniti velja še eno dejstvo. Kako zelo ali manj resno so
pari vzeli to tekmovanje, koliko jim je pomenilo, priča tudi
oprava parov. Bilo je prav prijetno gledati pare, ki so bili
urejeni, kakor da bi bili na pravi valeti. Spoznavanje prvih
plesnih korakov je doseglo svoj namen. Mnogi so se kasneje
podali tudi v tekmovalne vode in svoje znanje z veseljem
prišli pokazat na naše prireditve. Športnim pedagogom pa
svojevrstno potrditev predstavljajo naši bivši učenci, ki
svoje pridobljeno znanje s pridom uporabljajo na raznih plesnih prireditvah pa tudi veselicah. Ples služi kot
odlična rekreacija preko celega življenjskega obdobja in je odlično sredstvo za sklepanje novih poznanstev
ter prijetnega druženja s prijaznimi ljudmi.
Zapis pripravil: Simeon Klokočovnik
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PRED 75 LETI V NEVLJAH PRI KAMNIKU ODKRILI OKOSTJE MAMUTA
Bil je ponedeljek, 14. 3. 1938, ko je na gradbišče
novega mostu čez potok Nevljico prišel kamniški
župan Nande Novak. Delavci so se mu potožili, da so
pri odkopu temeljev naleteli na nekakšne »štore« , ki
jih zelo motijo pri delu. Župan je zlezel v jašek in v
»štorih« prepoznal gmoto podobno kosti. Prekinil je
delo in z ostanki odšel k veterinarskemu inšpektorju J.
N. Sadnikarju v Kamnik. Ta je potrdil županovo
domnevo in odšel v Nevlje.

Članek o odkritju neveljskega mamuta
v časniku Slovenec, 16. 3. 1938.

Njegov sin Niko mlajši je s pomočjo delavcev
odkopal več kosti, na kar je bil župan primoran
dogodek sporočiti banski oblasti v Ljubljani.
Ban Natlačen je nadaljnje delo zaupal Narodnemu
muzeju iz Ljubljane. Strokovno delo pri odkopavanju
sta prevzela zoolog dr. Fran Kos in preparator Viktor
Herfort. V dobrih dveh tednih je bilo najdenih in
izkopanih večino mamutovih kosti. Te so zaščitili že
na samem kraju odkritja in jih nato odpeljali v
Izkopavanje mamuta.
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laboratorij Prirodoslovnega oddelka Narodnega muzeja.
Mamut je bil restavriran in pripravljen za ogled v
decembru 1941. Takrat je bila vojna in Kamnik je
bil ločen od Ljubljane z državno mejo med dvema
okupacijskima državama, Italijo in Nemčijo.
Dogodek ni bil odmeven. Še več. Zaradi vojne
nevarnosti so mamuta razstavili in spravili v zaboje
ter ponovno postavili na ogled po drugi svetovni
vojni.

Kasnejše analize so pokazale, da je najdeno okostje mamuta pripadalo samcu izjemnih dimenzij. Visok je
bil 361 cm, dolg 574 cm, v celoti ohranjeni okel je meril 270 cm.
Občudujemo lahko tega izumrlega kopenskega sesalca, vendar je še eno odkritje, ki se po svojih merah
ne more kosati z mamutom, je pa pomembnejše z vidika človekove civilizacije. 17. 3. 1938 je bil ob neki
kosti odkrit kamniti nožiček lovca gravettienske kulture (okoli 20 000 let od sedanjosti). Najdeni mamut
je bil torej lovski plen kamenodobnih lovcev. Pred 75. leti je bila potrjena prva postojanka
kamenodobnih lovcev na planem pri nas. Pred tem so namreč bile odkrite postojanke lovcev v jamah
(npr. Potočka zijalka).

Mamutov most v Nevljah.

Duh dogodkov izpred 75 let v Kamniku in v Nevljah
ni nikoli zamrl. V februarju mesecu tega leta je bila
ustanovljena Ustanova (fundacija) Mamut Kamnik,
ki bo poskušala najti prostor, zbrati denarna
sredstva in postaviti bronasti kip mamuta, ki ga je v
naravni velikosti izdelal kipar Miha Kač. Vse bolj
stopa v zavest ljudi, da je Kamnik tudi »mamutovo
mesto«.

Mesto najdbe neveljskega mamuta.
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Ob tem jubileju se je v Kamniku zvrstilo kar nekaj prireditev:
- v Turistično informacijskem centru na Glavnem trgu v Kamniku so odprli razstavo Filatelističnega
društva Ivan Vavpotič.
- 21. 3. 2013 so Matična knjižnica Kamnik, Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik in Krajevna skupnost
Nevlje pripravili odprtje razstave z naslovom »Pričevalci« v prostorih Matične knjižnice v Kamniku. Hkrati
je bila tudi razstava likovnih del na navedeno tematiko, delo učencev Podružnične osnovne šole Nevlje.

- Aprila 2013 so na Podružnični osnovni šoli v Nevljah pripravili prireditev, v počastitev jubileja in odprtje
stalne razstave o dogodkih izpred 75 let.

Del razstave o najdbi neveljskega mamuta.

Nastop učencev PŠ Nevlje.

Nekaj likovnih izdelkov, grafika MAMUT.

G. Cene Griljc je PŠ Nevlje podaril sliko samice
mamuta z mladičem.

Danijel Bezek
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NA OŠ FRANA ALBREHTA MEDNARODNO TUDI V LETU 2012/13
V šolskem letu 2005/06 smo se na OŠ Frana Albrehta v Kamniku prvič podali v mednarodne vode v okviru
akcije eTwinning. Da smo se povezali z odlično šolo z Nizozemske dokazuje tudi dejstvo, da še vedno
uspešno sodelujemo z njo. Tako je po nekaj letih premora ponovno prišla pobuda za izmenjavo učencev
in le-to smo z veseljem izkoristili.
Poleg osnovne teme izmenjave – Muzeji – smo učencem poskušali približati tudi utrip šole, Kamnika in
Slovenije. Konec januarja smo tako gostili 10 učencev in 2 učiteljici. Prvo srečanje na letališču je bilo še
nekoliko zadržano, nato pa smo od aktivnosti do aktivnosti gosteje prepletali naše niti. V Kamniku smo
gostom poleg šole pokazali še Zaprice, Šutno, Mali grad in jim razložili legendo o kamniški Veroniki. V
Ljubljani nas je pozdravilo staro mestno jedro, peš smo se povzpeli na Grad in se v Šolskem muzeju
preselili v preteklost. Sedli smo v šolske klopi naših babic in se učili računati in pisati. Gorenjska bisera
Bled in Bohinj sta zaokrožila prelepo podobo Slovenije. Za vikend pa so se družine potrudile in goste
odpeljale proti Primorski. Obala in Postojnska jama sta prav tako očarali naše nove prijatelje.

Teden je hitro minil in ponovno smo se znašli na letališču. Tokrat s popolnoma drugačnimi občutki kot
pred tednom dni. Morali smo se posloviti in težko smo zadrževali solze. Tolažilo nas je dejstvo, da se v
aprilu ponovno snidemo, takrat na Nizozemskem. In kot bi mignil je prišel čas našega odhoda na
Nizozemsko. Polni pričakovanj smo bili kljub zgodnji jutranji uri dobro razpoloženi. Začenjala se je naša
velika dogodivščina. Skupinica znanih obrazov nas je pričakala na glavni železniški postaji v mestu Leiden.
Pisani baloni so zamenjali lastnika, vsepovsod je bilo videti nasmejane obraze, prisrčne pozdrave in tople
stiske rok. V šoli smo se malo okrepčali, nato pa so nam jo gostitelji prek kviza razkazali. Presenečenja
kamorkoli pogledaš. Odhiteli smo k njim domov, se nastanili vsak pri svoji družini in že je bil čas, da
preizkusimo svoje sposobnosti kolesarjenja. Kakšno doživetje je bilo to in kako lepo urejene kolesarske
poti imajo. Teden je mineval ob različnih dejavnostih: bowling, obisk muzeja človeškega telesa (Corpus),
borba z vetrom in sipinami pri kolesarjenju do obale Katwijk in nazaj, kolesarjenje v Haag, kjer smo se
sprehodili po središču mesta, si ogledali znamenito Mesdagovo Panoramo in se zabavali v posebnem
kinu, imenovanem Omniversum. V četrtek smo se udeležili dveh glasbenih delavnic in prevajali
Rembrandtovo pot po mestu, v petek pa smo to pot prehodili in popoldan še veslali po kanalih Leidna.
Vikend je zopet pripadal družinam in le-te so učencem razkazale Amsterdam in okoliške znamenitosti.
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Vtisov je toliko, da jih je nemogoče strniti v en zapis. Med našim gostovanjem je nastajal blog
(http://kamnikleiden2013.blogspot.com/), kjer si lahko podrobneje preberete o naših doživetjih.
Zagotovo pa o zadovoljstvu vseh udeležencev priča tudi dejstvo, da ob zadnjem slovesu na letališču v
Amsterdamu skoraj ni bilo suhega očesa. Veseli smo te pozitivne izkušnje in se vsem udeleženim še
enkrat najlepše zahvaljujemo. Če pa bi radi poklepetali z nami, pa nas lahko obiščete v soboto, 25. maja
2013, na OŠ Frana Albrehta, kjer bomo na stojnici z veseljem z vami delili svoje vtise. Doei
Lidija Vidmar in Mateja Stare
PROJEKT SIMBIOZA NA OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK
Osnovna šola Frana Albrehta se je v tem šolskem letu že drugič priključila projektu Simbioza, ki v
spoznavanju računalniških veščin povezuje generacije med seboj.
Izobraževanje je potekalo od 15. do 19. oktobra. Potekalo je v dveh skupinah (dopoldan in popoldan).
Udeleženci so v obsegu 10 ur spoznavali osnove računalništva, povezovanja v svet z internetom in
elektronsko pošto ter vzpostavljali svoja socialna omrežja s pomočjo Facebook-a. Za zaključek so se
udeleženci seznanili še z možnostmi, ki nam jih ponujajo novejši mobilni telefoni.
V delavnicah je sodelovalo 37 udeležencev in pa
prostovoljci, med katerimi so bili tudi učenci, ki so
starejšim s svojim znanje uspešno pomagali preskočiti
prve ovire pri spoznavanju IKT tehnologije.
V ponedeljek se nam je kot vodja delavnice pridružila
gospa Nataša Pirc Musar, ki je kot informacijska
pooblaščenka tudi ena od ambasadork projekta. Ga.
Nataša je tudi povedala, da se je za šola FA odločila tudi
zato, ker je bila nekoč tudi sama učenka te šole. Seveda
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se nam je z nekaj besedami vzpodbude na začetku
pridružil tudi ravnatelj šole Rafko Lah.
V torek sta nas obiskala tudi predstavnika organizatorjev,
ki sta sodelovala na delavnici kot prostovoljca.
Vodenje delavnic so poleg Nataše Pirc Musar prevzeli še
Matevž Varšek in pa Janez Bergant, računalnikar na OŠ
Frana Albrehta, ki je poskrbel udi za nemoteno delovanje
vse IKT opreme.
V dopoldanskem času so kot prostovoljci sodelovali tudi učenci naše šole, ki so s svojo mladostno
zagnanostjo dodatno popestrili dogajanje.

ALBREHTOVA SESTAVLJANKA – Projekt Popestrimo šolo
V šolskem letu 2012/13 smo na naši šoli pričeli izvajati dvoletni projekt Popestimo šolo, ki je sofinanciran
iz Evropskih strukturnih skladov. V okviru omenjenega projekta izvajamo 19 različnih delavnic, v katere
smo vključili učence naše šole in učence OŠ Toma Brejca.
Pri dejavnosti Učenje učenja so učenci spoznavali različne učne
strategije, se naučili narediti miselni vzorec s pomočjo
računalniškega programa in izdelali različne učne pripomočke. Za
veliko zabave, smeha in jeze smo poskrbeli pri dejavnosti Vesele
igre, kjer smo se igrali različne družabne igre. Na šolskem vrtu v
okviru dejavnosti Živimo z naravo gradimo zeliščni vrtiček. Pri
delavnici Naš planet Zemlja in podnebne spremembe pa smo iz
odpadnih materialov izdelali eko družabne igre, sestavili smo Eko
kviz in ga predstavili mlajšim učencem. Odšli smo tudi na ogled
smetišča Publicus, kjer smo videli, kako poteka ločevanje odpadkov.
Tudi med počitnicami nam ni bilo dolgčas. V okviru dejavnosti
Biti fit je moj beat, smo se v telovadnici igrali različne športne
igre, si sami pripravljali slastno in zdravo malico, se igrali štafetne
igre in ustvarjali.
Vsak petek postanemo vodje pekarne. Pri dejavnosti Oblikujemo
svojo pekarno, kuhamo, pripravljamo finančni načrt in pišemo
knjigo receptov. Poskrbeli smo tudi za to, da so se obiskovalci
božično-novoletne prireditve lahko posladkali.
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Izvajamo tudi delavnico Začutimo naravo, pri kateri spoznavamo
različna življenjska okolja, sadimo rastline in jih preučujemo z
mikroskopom.
V sodelovanju z naravoslovno-tehniškim krožkom smo pri
dejavnosti Naravoslovje bogati izdelali vodno kolo, vodni hram,
barometer, povoščene tablice, milnike, računalniško družabno
igro ...
Učenci, ki radi raziskujejo, pa so se pridružili dejavnosti Raziskujmo, pri kateri smo preučevali gibanje in
se naučili napisati mini raziskavo.
V prvem ocenjevalnem obdobju pa so učenci PŠ Tunjice pri dejavnosti Merimo, razmišljamo, računamo
reševali različne matematične uganke, sudokuje, sami sestavili matematično križanko in se poigrali s
tangrami in origamiji.
Stare in odslužene predmete smo preoblikovali pri dejavnosti Sejem, kjer smo že izdelali punčke iz cunj,
cofke, mozaike, okraske za lasnice, ogledala, sveče, voščilnice, ogrlice … Pomembno vlogo smo imeli pri
pripravi ter izvedbi božično novoletne prireditve.
Učenci so pri Šolskem portalu prevzeli vlogo novinarjev. Sledili so dogodkom celotnega projekta in
poskrbeli, da so bile zanimivosti in fotografije objavljene na spletni strani
http://solskiportalfa.blogspot.com/.
Učenci so v okviru dejavnosti Mladi podjetniki v turizmu
spoznavali kulturno in naravno dediščino domačega kraja,
poglabljali znanje s področja turizma ter ga povezovali z drugimi
učnimi vsebinami. V sodelovanju s turističnim krožkom so
oblikovali svoj turistični produkt. Izdali so knjižico z naslovom
Slastna skrivnost kamniške Veronike, v kateri so povezovali
kamniške znamenitosti s kulinariko in z različnimi jezikovnimi
slogi. Izdelali so maketo Malega gradu, ki je del družabne igre, s
katero so se predstavljali lokalni skupnosti …
V tem šolskem letu smo se v Mekinjah pri dejavnosti “Copramo”
po nemško in angleško učili angleškega jezika. Vsak petek po
pouku smo se preko igre in pesmi učili angleško. Učenci so
spoznali osnovno angleško besedišče, s poudarkom na aktivnosti
učencev: sami so izdelali kartice, držabne igre in podobno.
Učenci, vključeni v dejavnost Igrajmo se gledališče, so v tem
šolskem letu pripravili dve predstavi. Besedilo za prvo predstavo »V krčmi pr' Grimmovih« so napisali
učenci sami, uprizorili smo jo na božično-novoletni prireditvi. Druga predstava »Kamnik ima talent« bo
predstavljena v mesecu juniju. Učenci so poleg veščin igranja in nastopanja urili tudi ustvarjalne veščine,
saj so sami pripravili sceno in oblačila.
Učenci prve triade so v okviru dejavnosti Literarne urice v naravi spoznavali različna literarna dela. Urili
so veščine poslušanja in opazovanja, veliko prostora je bilo tudi za njihova pripovedovanja ob branju
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različnih zgodb. Učenci so spoznali Disneyeve priredbe nekaterih pravljic, potovali z malo Tippi po Afriki,
odkrili nekaj skrivnosti Hišice na drevesu ter nazadnje spoznavali prigode male Anice.
Učenci so pri dejavnosti Mi smo kreativni v sodelovanju s šolskimi novinarji ustvarjali šolski spletni
časopis Šolski komentarji, ki je dostopen na spletnem naslovu www.solskikomentarji.blogspot.com .
Spoznavali so osnove kreativnega pisanja in ga spretno uporabljali pri poročanju o dogodkih na šoli in
njeni okolici.
Pri dejavnosti Portret meseca so učenci spoznavali portrete
poznanih kamniških osebnosti. Z izbranimi so posneli intervjuje
in izdelali kratek film z naslovom »Kako so odraščali poznani
Kamničani«. S filmom so se predstavili na Občinskem otroškem
parlamentu, ki so ga popestrili z obiskom Državnega zbora RS.
V okviru počitniške dejavnosti Slika, film, potopis so učenci
preko medijev, slike in filma spoznavali življenje v Vzhodni Afriki,
Braziliji, Indiji in na Tajskem. Življenje pri nas so preko razgovora
in debat primerjali z življenjem v teh državah. Preko različnih medijev in igre so razblinjali predsodke do
drugačnosti, se učili strpnosti, razumevanja drugih …
Naše ustvarjanje bomo nadaljevali tudi v novem šolskem letu, v letu 2013/14. Veseli bomo vseh
nadobudnih, radovednih ter ustvarjalnih učencev, ki bodo tudi v prihodnjem šolskem letu prispevali svoj
delček Albrehtove sestavljanke.
Sanja, Simona in Andreja

ŠPORTNI DAN- IGRE Z ŽOGO
V torek, 13. 11. 2012, smo se sedmošolci zabavali drugače. Imeli smo namreč športni dan. V
medrazrednem tekmovanju smo se fino spotili, se nekaj novega naučili in se imeli nasploh fino.
Po kratkem ogrevanju so se fantje zapodili pod koše, punce pa s hokejskimi palicami za žogico. Po dveh
urah neumornega tekanja, golov in košev smo se skupaj odpravili v jedilnico, kjer nas je že čakala okusna
malica. Tekmovanje smo nadaljevali v štafetnih tekih in igri »knockout«. Zabavalo nas je, ker smo imeli
vsi možnost tekmovati in navijati za svoj razred. Punce smo v nadaljevanju športnega dne prijele žogo in
»zabile« veliko košev, fantje pa so zelo borbeno »opletali« s hokejskimi palicami. Tekom dopoldneva smo
si vsi učenci ogledali tudi filmček o pomembnosti ogrevanja pred športno aktivnostjo, ki je prejel drugo
nagrado na tekmovanju poučnih video posnetkov. Ob koncu je vodja športnega dne, učiteljica Tamara
Bračič, razglasila rezultate in podelila diplome. Na športnem dnevu smo se vsi sedmošolci zabavali, ne
glede na rezultate, ter nato nasmejani in utrujeni odšli domov.

Miša Šala, 7. c
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POTRKALI SMO NA VRATA INFORMACIJSKE POOBLAŠČENKE
V petek, 16. novembra 2012, smo se člani krožka »Rastem z ustvarjenjem« z učiteljicama Tamaro Bračič
in Jano Svetec odpravili v našo prestolnico.
Avtobus nas je pripeljal pred hotel Lev, kjer ima ga. Nataša Pirc Musar svojo pisarno. Najprej smo se
morali zglasiti na recepciji, od koder so našo gostjo po telefonu obvestili o prihodu kamniških šolarjev.
Ogledali smo si prostor okoli nas, ki je bil zelo lepo urejen. Ga. Nataša je hitro prišla in nas z dvigalom
popeljala v 12. nadstropje, kamor lahko prideš le s posebno kartico. Posedli smo se za okroglo mizo v
»sejni sobi«. Malo smo se posladkali, ogledali smo si Ljubljano iz ptičje perspektive in počakali,da so se
nam pridružili še njeni sodelavci.
Ga. Pirc Musar nam je povedala, da je po poklicu pravnica,
trenutno pa opravlja delo informacijske pooblaščenke. Odloča o
pritožbah posameznikov, o pritožbah zoper odločbe, opravlja
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona … Natančno nam je
razložila, kaj vse te strokovne besede pomenijo v vsakdanjem
življenju. Pokazala nam je dva video posnetka o zlorabljanju
človekovih pravic na internetu in nas s tem opozorila na
nevarnosti, ki nas lahko doletijo, če s svojimi osebni podatki ne
ravnamo dovolj previdno, na nevšečnosti, če ne upoštevamo pravil, ki veljajo za uporabnike spletnih
omrežij.
Nato so besedo prevzeli naši športniki in izvedli Minuto za zdravje! »To so vaje za tiste, ki veliko sedijo,«
so poučili vse navzoče ter jim podali kratka navodila za uspešno sprostitev. Sledilo je razgibavanje ob
prijetni glasbi. Ga. Nataša in njeni sodelavci so bili zelo navdušeni. Ugotovili so, da bodo zdaj lažje
nadaljevali s svojim delom. Tudi učenci-novinarji smo se resno lotili dela in informacijski pooblaščenki
zastavili veliko vprašanj. Spoznali smo, da je hodila v OŠ Frana
Albrehta, da je bila zelo vedoželjna učenka, da se še danes
pridno uči, skratka, ga. Nataša res ogromno ve in svoje znanje
z veseljem posreduje drugim. Podarila nam je veliko plakatov,
ki nas svarijo o varnosti na faceboku, in knjigo z naslovom
»Uničimo jo«! Vse to bo v prihodnjih dneh poučno branje
učencev OŠ Frana Albrehta. Odpeljala nas je tudi v parlament,
kjer smo se izobraževali o arhitekturi, naši zgodovini in politiki.
Navdušila nas je zunanjost parlamenta, okrašena s kipci, ki
predstavljajo različne poklice. Pri vstopu smo šli najprej skozi senzor kovin. Zbrali smo se v prostoru z
garderobo in opazovali različne darove, ki jih je Slovenija dobila od drugih držav. Kmalu je prišla vodička,
ki nas je popeljala v dvorano, ki jo vidimo po televiziji, kadar intervjuvajo poslance. Prostor krasijo freske
in marmor. Z zanimanjem smo si ogledali časovni trak, ki prikazuje zgodovino Slovenije od padca Emone
do danes. Na njem so prikazani pomembni dogodki in osebe. Nato smo odšli v zgornje nadstropje, kjer
smo srečali nekaj novinarjev in politikov. Vstopili smo na balkon sejne dvorane. Tam se nahaja prostor za
obiskovalce. Izvedeli smo, da je zunanjost in notranjost zgradbe iz slovenskih materialov, kje sedijo
določene osebe med sejo, koliko jih je, kdaj imajo seje, kaj delajo poslanci, ko ni sej, razložila nam je delo
prevajalcev in tolmačev ... Pozorno smo poslušali in se veliko naučili. Zahvalili smo se vsem, ki so nam ta
odprli svoja vrata.
Z lepimi spomini smo se odpeljali proti Kamniku.

~
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OBISKALI SMO DOM STARJEŠIH OBČANOV V KAMNIKU
V soboto, 13. oktobra 2012, je bila v Mekinjah prireditev ob 100-letnici PŠ Mekinje. Za Mekinje in tudi za
Kamnik je bil to velik dogodek.
Ker pa nekateri starejši krajani niso mogli priti na proslavo, smo jim učenci krožka DRUG Z DRUGIM,
skupaj z učiteljicama Jano Svetec in Tamaro Bračič v torek, 23. 10. 2012, košček programa ponesli v Dom
starejših občanov, kjer sedaj bivajo.
Otroci so jim prikazali uro lepopisa iz leta 1930. Učenci so bili oblečeni temu času primerno, učiteljica je
bila stroga, urejena, v roki pa je držala palico.
Fantje in dekleta so takrat telovadili v društvenem domu. Izvedli so pravo sokolsko vajo in nekaj slik. Za
prijeten začetek in konec so učenci zaplesali nekaj preprostih plesov, med katerimi se je prepletala tudi
igra. Fantje so se radi »količkali«, dekleta pa so »talale rinčice«.
Nastopali so v dvorani, kjer se je zbralo veliko ljudi. Prireditev so oskrbovanci doma z zanimanjem
spremljali, občasno pa so se tudi nasmehnili. Nastopajoče so nagradili z bučnim aplavzom.
S sošolko sva po končani prireditvi klepetali z stanovalci doma, ki so v otroštvu obiskovali mekinjsko šolo.
Zanimalo naju je, kaj menijo o prireditvi in o času, ko so sami hodili v to šolo. Povedali so, da so se ob
gledanju kulturnega programa spomnili na svoje šolske dni. Predstava jim je bila zelo všeč. Gospa, s
katero sem se nekoliko dlje pogovarjala, mi je povedala, da je v šolo zelo rada hodila, ker se je tam dobro
počutila. Tudi takrat so morali učiteljice klicati gospodična učiteljica, igrali so se podobne igre kot so jih
prikazali učenci.
Z obiskom smo polepšali urico vsem navzočim. Tudi mi smo bili zadovoljni, da smo jim polepšali dan!
Jerca Pogačnik, 7. c, OŠ Frana Albrehta Kamnik

FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
Letos se je naša šola odločila, da bo sodelovala na festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Tema
letošnjega festivala je bila Potuj z jezikom, zato smo vedeli, da moramo v našo nalogo vključiti tako
kulinariko kot tudi jezik. S pripravami, ki sta jih vodili učiteljici Mirjam Hribernik in Sanja Klemenc, smo
pričeli že ob začetku leta. V predstavitev naše šole smo vložili res zelo veliko truda in na koncu smo bili za
svoj trud tudi nagrajeni.
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V torek, 9. 4. 2013, je v Ljubljani potekal
festival Turizmu pomaga lastna glava. Učenci
smo se v šoli zbrali ob 10.00 in si najprej
razdelili naloge. Potem smo se z mini
avtobusom odpravili v Mercator center
Ljubljana-Šiška. Ko smo prispeli, smo najprej
pripravili naše »prizorišče«. Postavili smo
maketo Malega gradu, ki smo jo izdelali sami,
in mizico, na katero smo postavili našo knjigo,
meni, jabolčne krhlje in obesek za ključe ter
podstavek za kozarce. Ker nam je do tretje

ure, ko naj bi se uradno začel festival, ostalo še kar
nekaj časa, smo lahko odšli še malo po trgovinah in si
ogledali tudi druge stojnice. Ob tretji uri se je festival
uradno začel in v času od tretje do pete ure nas je
obiskala tudi komisija. Uspelo pa nam je ustaviti tudi
nekaj mimoidočih, ki so si res vzeli čas in nam prisluhnili
ter preizkusili našo igrico.
Tisti, ki smo bili pri mizi, smo vsem, ki so se pri nas
ustavili, povedali našo zgodbo o služabniku Šoreku, ki
se prijavi na kuharsko tekmovanje, ki ga priredi
kamniška Veronika. Šorek tako potuje po Kamniku ob
znamenitosti do znamenitosti, ob katerih spoznava
različne jabolčne jedi. Recepte si v različnih jezikovnih
slogih zapisuje v svoj zvezek. Na koncu se odloči, da bo sam pripravil jabolčno jed, ki jo poimenuje
jabolčni šorek. A ta sladica mu pade po tleh in Šorek se ves osramočen opraviči Veroniki, nato pa se
spomni, da ima v žepu še nekaj jabolčnih krhljev. Ponudi jih Veroniki zraven pa ji podari še svoj zvezek z
recepti in ji zaupa svojo življenjsko zgodbo.
Pove ji, da ima doma bolno mamo, ki bi jo rad
ozdravil, pa nima denarja, da bi ji kupil
zdravilo. Veroniko to tako omehča, da podari
Šoreku da zlat cekin in se celo znebi kačjega
repa.
Največ pozornosti je vzbudila maketa Malega
gradu. Obiskovalce je radovednost gnala v
jamo pod gradom v kateri so z ročno svetilko
odkrivali skrivnosti kamniške Veronike.
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Vsem smo pokazali tudi meni vseh jabolčnih sladic, ki jih je Šorek spoznal na svojem potovanju, ki smo ga
opremili z različnimi slogani. Pokazali smo jim tudi naše turistične produkte in jih spodbujali, da
preizkusijo našo igrico. Tisti, ki so bili pri maketi, so dajali navodila za igranje te igrice. Najprej si dobil
cekin z vprašanjem, ki se navezuje na našo zgodbo. Potem si šel v jamo pod maketo Malega gradu in s
svetilko posvetil po jami ter poskušal najti odgovor. Ko si odgovor našel, si dobil za nagrado jabolčni
krhelj ali recept. Nekateri učenci so hodili po Mercator centru in vabili mimoidoče k naši maketi.
Komisija, ki je ocenjevala stojnice, je bila »skrita«, kar pomeni, da je nihče ni poznal. Mi pa smo imeli
srečo, ker nas je učiteljica, ki je komisijo poznala iz prejšnjih let, nanjo opozorila. Obiskal nas je tudi član
komisije z mikrofonom in predstavili smo mu našo nalogo.
Ob približno šestih je bila razglasitev rezultatov. Vsi smo bili zelo vznemirjeni, kajti eden izmed članov
komisije, ki je vodil podelitev nagrad, nas je s svojim humornim načinom vodenja pustil kar nekaj časa v
težkem pričakovanju. Končno je razglasil, da smo prejeli zlato priznanje. Vsi smo bili zelo veseli. Ker je bila
naša uvrstitev tako dobra, smo svojo šolo lahko zastopali tudi na predstavitvi v Mercator centru v
Mariboru, 23. aprila. Tam so bile zbrane najboljše stojnice iz cele Slovenije in zato smo imeli veliko
konkurenco. Vse je potekalo približno tako kot v Ljubljani. Sodniki so bili isti pa tudi urnik samega
festivala je bil skoraj enak. Pred podelitvijo nagrad je tako kot v Ljubljani potekal kviz, poleg tega pa so
bile organizirane še športne igre. Podelitev nagrad se je v Mariboru zavlekla v sedmo uro, tako da smo v
Kamnik prišli ob približno pol devetih. S seboj žal nismo odnesli nobene pomembne nagrade.
Tako v Ljubljani kot tudi v Mariboru smo vsi zelo uživali, čeprav smo bili ob koncu dneva že kar precej
utrujeni. Udeležitev tega festivala nam je vsekakor prinesla tudi veliko novih izkušenj, ki nam bodo v
življenju prišle zelo prav. Upam pa tudi, da se bomo naslednje leto zopet udeležili festivala in ponovno
osvojili kakšno nagrado.
Zala Virant, 8. B
Ekipa turističnega podmladka na OŠ Frana
Albrehta: Eva Jemec, Patrik Podpečan, Sarah
Posl, Anja Papuga (ilustracije), Zala Virant,
Lara Uršič, Urša Vrhovnik, Eldina Borančič.

Tekst: Mirjam Hribernik
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PRIJATELJSTVO JE V 6. C DOMA
V začetku šolskega leta smo učenci 6. c razreda doživeli mnogo sprememb. Nekateri smo prišli v
drugo šolsko stavbo, začeli so nas poučevati novi učitelji in navezovali smo stike z novi prijatelji.
Prvi dan pouka smo bili vsi malo nervozni, saj nismo vedeli, kaj nas čaka.
Zbrali smo se v učilnici in ugotavljali, da je med nami nekaj novih obrazov. Predstavili smo se,
povedali nekaj o sebi, da smo se bolje spoznali. Vsak dan smo bili boljši prijatelji. Na začetku smo
se še delili na Tunjičane, Neveljčane in Kamničane, zdaj pa smo vsi skupaj le 6. c razred. Nekateri
se razumemo bolje, drugi manj, ampak vsi se trudimo biti drug drugemu prijatelj. Če se dolgo
ne vidimo, nam je dolgčas, če pa smo skupaj, se ponavadi zabavamo.
Spomnim se dneva, ko smo pri uri zgodovine izvedeli, da bomo dobili novega sošolca Fitorja.
Ime se nam je zdelo malce čudno, a o njem nismo vedeli še nič. Vsi smo samo čakali, da bo prišel
v naš razred. Prav kmalu, bil je ponedeljek, je prišel v šolo. Z nami je šel k uri gospodinjstva in
Fitor, dobrodošel v Sloveniji, dobrodošel med nami
... učenci 6. c.

težko smo se sporazumevali, ker mi nismo znali
albansko, on pa ne slovensko. Mi smo pomagali
njemu, nov sošolec pa se je trudil, da bi nas čim
bolje razumel. Za vse nas in zanj je bilo težko.
Menim, da smo ga dobro sprejeli v našo družbo
in med nami je raslo iskreno prijateljstvo. Z
njim smo imeli veliko problemov, saj ni imel
zvezkov, pisal in drugih pripomočkov. Vse nas je imel zelo rad, prav tako tudi mi njega. Poskušali
smo se »postaviti« v njegovo kožo. Le kako bi se počutili mi, če bi prišli nekam, kjer govorijo drug
jezik in nas ne bi nihče razumel?
Čez nekaj tednov nam je naša razredničarka, učiteljica Tamara, dejala, da ima za nas pomembno
obvestilo. Predvidevali smo, da Fitor odhaja. Nismo se zmotili. Rekla je, da bo Fitor v Mekinjah
nadaljeval šolanje v petem razredu, saj je snov za šestega zanj prezahtevna. Ni nam bilo ravno
prijetno, čeprav nismo bili dolgo časa skupaj. Vse pa nas je stisnilo pri srcu, ko je učiteljica
povedala, da je naš sošolec jokal, ko je izvedel, da odhaja iz našega razreda.
Ko smo se vrnili z novoletnih počitnic, njega ni bilo več v našem razredu. Ni nas več triindvajset,
ampak le dvaindvajset. S Fitorjem smo eno prijateljstvo pridobili. Veseli smo, da ga z njegovim
odhodom nismo izgubili. Učiteljica nam je rekla, da ga bomo še kdaj videli, najkasneje drugo
leto, ko spet pride na našo šolo.
Prepričan sem, da ga nikoli ne bomo pozabili, verjetno zato, ker je naše poznanstvo že preraslo
v prijateljstvo.
Lovro Planko, 6. C
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Učencem iz PŠ v Mekinjah smo pomagali
razrezati 8 zabojev jabolk. Ta sadež se nam je
tako vtisnil v spomin, da smo ga narisali na
majice, v katerih na raznih tekmovanjih vedno
navijamo za svoje sošolce.

Medsebojno prijateljstvo je postalo še močnejše
na razredni uri na ledu. Trudili smo se preprečiti
vse zdrse med nami, če je bilo potrebno, smo si
med seboj pomagali takoj.

Urška je mimoidočemu gospodu, v imenu
učencev OŠ Frana Albrehta, lepo pogledala v oči,
mu primerno podala roko in mu prijazno voščila
miren božič in srečno novo leto. Razveselili smo
ga tudi z lepo izdelano voščilnico. Ta dan smo
osrečili mnogo Kamničanov.

Joj, koliko jabolk smo razrezali, da jih bodo
mekinjski šolarji posušili in podarili
obiskovalcem na prireditvi ob 100-letnici PŠ
Mekinje. Zelo so bili veseli naše pomoči.
Razredničarka Tamara pa je bila na nas zelo
ponosna.

Naše prijateljstvo je raslo, ko smo ustvarjali
knjigo skupaj z učiteljico Jano in je raslo, ko smo
skupaj uživali v Atlantisu.
Hvala, naši razredničarki Tamari Bračič, ker nas
vodi po poti prijateljstva.

Društvo za trajnostni razvoj "Sobivanje" je aprila razpisalo natečaj z naslovom "Spodbujamo
prijateljstvo". V našem oddelku smo že celo šolsko leto zelo pozorni, da pomagamo drug
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drugemu, vedno ko nekdo potrebuje našo pomoč, zato smo se odločili, da tudi drugim povemo,
kako in kdaj smo že bili komu v pomoč in veselje.
Učenci so ob pomoči učiteljice Jane Svetec
izdelali pravo veliko knjigo z naslovom
»MAVRICA PRIJATELJSTVA«. V njej so predstavili
izvedene aktivnosti, ki so spodbujale in krepile
naše medsebojne odnose tako, da so bile
primerne za sodelovanje na natečaju.

Učenci 6. c in nekateri učenci iz PŠ Mekinje so na zaključni prireditvi v BTC v Ljubljani skupaj
nastopili z recitacijo, petjem in plesom.

Dosegli smo
1. mesto v kategoriji osnovnih šol.
JUHU, BRAVO …
NAGRADA: KOPANJE V ATLANTISU!!!
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V tem šolskem letu smo se med seboj dobro spoznali. Da nas boste bolje poznali tudi vi, vam
zaupamo pesem, ki jo je o nas spesnila naša mlada pesnica, sošolka Lucija Jančar.
ji sonce v oči posije.
Jahačica Ana pa konje jaha,
ter nam veselo maha.
Da pa ne bomo govorili samo o športnikih,
ki medalje nosijo in
dobro voljo trosijo, naj povem, da v
našem razredu tudi glasbenice blestijo
in umetnice o novi sliki govorijo.
Ob kitari se Lucija veselo smehlja,
ko po njenih strunah igra.
Tudi flavti dve lepo zvenita,
če Ana in Anja po tipkah hitita.
Mančine slike veliko truda so vredne,
saj za njih porabi cele tedne.
Matic, Klemna dva in Tadej pa kar na
domačih travah nogomet igrajo
ter se ob vsaki žogi v golu
navdušeno smehljajo.
Novega učenca Fitorja smo lepo sprejeli
in z njim vesele čase preživeli.
Ker pa nas ni dobro razumel,
so ga v mekinjsko šolo premestili,
da ga bomo tam novih stvari naučili.

RAZRED 6. C
Iz vseh kamniških vetrov nas je naneslo
in v razred 6. c prineslo.
Dobili smo učiteljico pravo,
ki 6. c vodi v zabavo.
Dvaindvajset nagajivih učencev učitelji
težko prenašajo, zato se včasih
nad nami znašajo.
Ko triatlonci Teo, Urška, Nejka in Jan
mimo pritečejo, nam zadihano težko
kakšno besedo rečejo.
Ker pa je biatlonec Lovro samo eden,
se na zimskih progah z njim
primerjati ne more nobeden.
Jan in Gal se že veselita, ko s
hokejsko palico proti golu drvita.
Dolge zamahe plavalni trener zahteva
in Maja jih v bazenu vsak dan upošteva.
Medtem ko se je okrog plesalke Stele
spet nabrala gneča,
nas košarkar Jaka z novim košem preseneča.
Odbojkarska žoga čez mrežo leti in po
Katjini in Špelini zaslugi njuna ekipa
zopet točko dobi.
Ko pa se Saška od male prožne ponjave odbije,

To smo mi. Športni, umetniški,
pridni in veseli, ko bomo to pesmico
ob koncu leta naši razredničarki Tamari zapeli.

OBISK DRŽAVNEGA ZBORA
V sredo, 3. Aprila 2013, smo se učenci OŠ Frana
Albrehta pod vodstvom Tine Plahutnik in Sanje
Klemenc odpravili v državni zbor. Ob 10.00 smo se
iz šole odpravili proti železniški postaji. Z vlakom
smo prispeli v Ljubljano. Ko smo stopili iz vlaka,
smo se kar peš odpravili do državnega zbora. Dan je
bil lep in sončen, zato je bilo v Ljubljani veliko ljudi.
Šli smo mimo lepih izložb in videli nekaj starih ulic.
Kot bi mignil, smo bili pri državnem zboru. Pred
stavbo je stalo tudi nekaj policistov. Bila je zelo lepa
stavba. Zunanji stebri so bili iz kamna v obliki golih
teles. Imela je velika vrata in vstopili smo skoznje.
Takoj, ko smo prišli noter, so nas pregledali, če imamo s sabo kaj nevarnih stvari. Na srečo smo vse nože
in dinamit pustili v šoli! Dobili smo vodičko in ta nas je popeljala po državnem zboru. Najprej smo si
ogledali dvorano državnih svetnikov. Prijazna vodička nam je povedala, da je to najstarejša dvorana v
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celem državnem zboru. Imela je tudi udobne stole. Zanimivo je tudi to, da je celoten državni zbor narejen
iz slovenskih materialov, čeprav je bila Slovenija takrat še v Jugoslaviji. Nato smo se odpravili proti
balkonu. Ravno takrat pa smo na hodniku ujeli izjavo predsednika državnega zbora Janka Vebra. Malo
smo poslušali izjavo in med tem se nam je pridružil Kamničan Brane Golubović. Skupaj smo odšli na
balkon. Z njim smo razpravljali kar nekaj časa, ker smo zanj imeli pripravljenih veliko vprašanj. Povedal
nam je, da se njegov delovni dan začne okoli 6.00 zjutraj in konča okoli 22. ure zvečer. Da ima »prima«
skupino, ki mu pomaga vsak dan. Z balkona nam je pokazal, kje sedi in razložil še nekaj drugih pozicij
ljudi, ki sedijo v glavni dvorani. Potem nas je popeljal v svojo pisarno in nam predstavil nekaj sodelavcev.
Skupaj smo odšli pogledat tudi prostor PS, katere član je gospod Golubović. Po koncu ogleda smo odšli.
Nedaleč stran je bila odlična picerija Šestica. Tam smo se odlično najedli. S polnimi trebuhi smo se
sprehodil do postaje in se z vlakom veseli odpeljali domov. Meni se je zdel obisk zelo zanimiv in poučen,
saj smo izvedeli nekaj novih stvari o naših poslancih. Državni zbor se mi je zdel zelo lep in velik. Najboljše
od vsega pa je bila nagrada, KOSILO.
Peter Kokalj, 7. b

PA, PA POLETJE!
Lansko šolsko leto je proti koncu pouka v razred prišla šolska socialna delavka Tina Plahutnik. Z lista je
prebrala nekaj imen in med njimi sem bila tudi jaz. Povabila nas je na sestanek. Seveda smo šli na
sestanek, ker nas je malo mučila radovednost. Na sestanku so nas pričakale socialna delavka Tina
Plahutnik, pripravnica Bea DeCecco in učiteljica angleščine Mateja Stare. Povedale so nam, da ima naša
šola 2. 9. 2012 priložnost sodelovanja na Čarobnem dnevu v Arboretumu Volčji potok. Nekateri smo bili
navdušeni. Učiteljice so nam dale nekaj idej za ta Čarobni dan. Dobivali smo se tudi med počitnicami in
se pripravljali na Čarobni dan. Srečanja takrat so bila navkljub počitnicam prijetna. »Športniki« so delali
načrt za poligon. Tudi ostali smo delali načrte za svoja področja (risali, strigli, barvali …). Idej je bilo veliko,
toda vseh nismo mogli izvesti, ker nismo imeli vseh možnih stvari. Veliko smo se morali tudi prilagajati,
drug drugemu, ker nas je bilo veliko in materialu , ki smo ga imeli na voljo. Na zadnjem srečanju smo
dokončali vse in bili pripravljeni za Čarobni dan.
Čarobni dan, ki naj bi bil dan pred pričetkom pouka,
v nedeljo, 2. 9. 2012, je žal zaradi dežja odpadel.
Dogodek so prestavili za dva tedna. Geslo naše
»stojnice« je bilo 'Pa pa poletje', kar je 16.
septembra veljalo še bolj kot bi na začetku
septembra. Imeli smo štiri različne skupine: ličenje,
športni poligon, ustvarjalnice in nekakšen »ribnik«,
v katerem so bile papirnate ribice, otroci pa so jih
lovili z magnetom. Na Čarobnem dnevu smo imeli
kar nekaj obiska malih otrok, pri katerih je bil najbolj
priljubljen ribnik z ribicami, ki so jih morali uloviti in pobarvati. Kadar smo mi, ki smo bili odgovorni za to
igro malo pogledali vstran, so nekateri otroci hitro priredili pravila igre in ribice pobirali z rokami. Tudi
zaradi tega jih je hitreje zmanjkalo, zato smo jih morali še nastriči. Zelo priljubljen je bil tudi športni
poligon, kjer so na koncu podrli piramido iz pločevink. Otroci so z naše stojnice odhajali nasmejani in tudi
njihovi starši so bili videti navdušeni. Fantje in dekleta, ki smo vodili delavnice na Čarobnem dnevu smo
imeli tudi nekaj prostega časa in smo se lahko sami sprehajali po Arboretumu.
Najbolj so se mi v spomin utrnile majhne punčke, ki so hotele poskusiti vse, kar je bilo na razpolago. V
spomin se mi je utrnil tudi fantek, ki je ribice lovil, kot za šalo, na koncu pa smo ugotovili, da je malo
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goljufal in ribice pobiral z rokami. Na koncu smo bili kar utrujeni, saj smo delali od 9.00 do 17.00.
Zaključek Čarobnega dne je bil odličen. Zelo smo se zabavali in upam, da bomo sodelovali tudi letos.
Karmen Golob, 8. C
OTROŠTVO NAŠIH DEDKOV IN BABIC
OTROŠTVO, DRUŽINA, DOM – besede, ki zaznamujejo naše življenje, besede, ki vsakemu pomenijo nekaj
drugega, besede, ki izražajo toplino...
V okviru projekta ZGODBE NAŠIH DEDKOV IN BABIC smo se v 2. razredu PŠ Nevlje odločili, da v goste
povabimo dedke in babice. Zanimalo nas je, kakšno je bilo njihovo otroštvo... Predstavili so nam stare
zgodbe, igre, pesmi, posebna doživetja … Učenci so ob njihovem poslušanju zelo uživali ter ob tem imeli
vrsto vprašanj.
Projekt smo začeli tako, da so učenci od doma najprej prinesli svojo najljubšo knjigo, nato knjigo svojih
staršev in nazadnje še starih staršev. V obliki okrogle mize smo se pogovarjali o njihovih vsebinah. Stare
starše so doma povprašali, zakaj so jim bile določene pravljice všeč. V šoli smo potem ugotavljali, če
obstaja pravljica, ki je bila všeč vsem generacijam. V mesecu decembru smo postavili SKRINJICO ZGODB
oz. VOŠČIL, kamor je romalo vse, kar je kdo želel povedati v zvezi s projektom ali voščili. Pri ŠVZ smo se
igrali stare igre, pri GVZ pa prepevali ljudske pesmi in izdelovali glasbila iz naravnih materialov. Učenci so
od doma prinesli stare predmete, katere smo potem uporabili pri dramatizaciji Sneguljčica. Igrico smo v
mesecu januarju zaigrali staršem.
Le kaj je lahko bolj zanimivega kot poslušati zgodbe in
doživetja starih staršev! V spominu nam bo ostala
marsikatera zgodba, ki smo jo slišali.

» Poznate tole igro? Kdo me bo premagal ? « je dejala
babica.

Igrali smo se igre, ki so jih otroci včasih sami izdelali. Priznati
moramo, da nam je bila tale veliko bolj všeč kot marsikatera
današnja.
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Kako so otroci v zimskem času hodili v šolo, kakšne
pripomočke so imeli v šoli, kaj so delali ob popoldnevih in
večerih doma ... Učenci so ugotavljali, da se je marsikaj
spremenilo.

VTISI NEKATERIH UČENCEV OB DRUŽENJU S STARIMI STARŠI:
JAKA D.: Meni je bila všeč igrica Gajine babice.
ŽIGA: Najbolj mi je bilo všeč, ko je Gajina babica pokazala igro, katero so se igrali včasih.
GAJA: Všeč mi je bila pravljica Jakove babice o punčki, ki je bila dobrega srca.
KARIN: Najbolj mi je bilo všeč pripovedovanje moje babice, kako je bilo včasih.
ZALA: Najbolj mi je bila všeč pravljica o punčki, ki je bila dobrega srca.
MONIKA: Meni je bilo všeč pripovedovanje Gajine babice o igrah v starih časih.
VITA: Najbolj mi je bilo všeč, ko je Gajina mama v šolo prinesla igre, ki so se jih včasih igrali.
LUKA: Všeč so mi bile igre Gajine babice.
MATEVŽ: Meni je bil všeč vic, ki ga je povedala moja babi o Valvazorju.
TIA: Najbolj mi je bilo všeč, ko je Karinina babica govorila o starih časih.
MAŠA: Meni je bila všeč igrica Gajine babice.
JAKA O.: Všeč mi je bilo, ko je moj dedek povedal, koliko je bilo včasih snega.
Nekdo od učencev pa je svoje misli strnil in povedal: Najbolj všeč mi je bilo pripovedovanje Jakovega
dedka. Povedal nam je, ko so pozimi hodili v šolo, je zapadlo veliko snega. Igrali so se igro tri v vrsto s
fižolom.
Naslikali smo svoj domači kraj oz. hišo z okolico ter se s starimi starši pogovarjali, kako so Nevlje izgledale
nekoč in kaj se je tod dogajalo.

2. razred Nevlje, učiteljica Darja Klopčič Lisičić
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PRVOŠOLCI SO RAZMIŠLJALI OB PRAVLJICI RDEČA KAPICA
KAJ BI STORIL, ČE BI V GOZDU SREČAL VOLKA?
ŠLA BI KAR NAPREJ. (Pika, 1. b)
ŠLA BI DO PRVE HIŠE, PROSILA ZA TELEFON IN POKLICALA POLICIJO. (Urša, 1. b)
ZBEŽAL BI. (Aco, 1. b)
ČE BI IMELA S SEBOJ TELEFON, BI POKLICALA LOVCA. (Larisa, 1. b)
STEKEL BI DOMOV IN POVEDAL MAMICI. (Mark, 1. b)
SPLEZAL BI NA DREVO, DA ME VOLK NE BI VIDEL. KO BI VOLK ŠEL, BI ODŠEL NAPREJ. (Lan, 1. b)
PRED OČI BI MU DALA BEL ROBČEK, DA NE BI VIDEL IN BI ZBEŽALA. (Teja, 1. b)
PRIVEZAL BI GA K DREVESU. (Lenart, 1. b)
ZVEZAL BI MU NOGE, DA BI PADEL NA TLA. (Dejan, 1. b)
ČE BI JEDEL BANANO, BI VRGEL NA TLA OLUPEK. VOLKU BI SPODRSNILO IN BI PADEL. (Andraž, 1. a)
GRDO BI GA GLEDALA, POTEM BI STEKLA NAPREJ. (Tiana, 1. a)
ZAVPILA BI, POTEM PA KAR ZBEŽALA. POTEM BI ŠLA POGLEDAT, ČE JE VOLK ŠE TAM. ŠLA BI POVEDAT
MAMI. (Neža, 1. a)
STEKEL BI STRAN. (Gašper, 1. a)
VODO BI ZLIL NA NJEGA IN BI PADEL NA TLA. (Elmin, 1. a)
JAZ BI SE UMAKNIL ALI SKRIL ZA DREVO. (Jaka, 1. a)
JAZ BI SE SKRIL. (Gjorgi, 1. a)
SKRIVAL BI SE ZA DREVESI. (Evan Nikolaj, 1. a)
ŠLA BI DOMOV IN POVEDALA MAMICI. (Lana, 1. a)
NABRAL BI KAMNE, SPLEZAL NA DREVO IN JIH METAL DOL. (Urban, 1. a)
SKRILA BI SE V GOZD IN STEKLA DOMOV TER POVEDALA MAMI IN OČIJU. (Tamara, 1. a)
V DREVO BI ZAPIČIL PALICI. VOLK BI PRIŠEL MIMO, SE ZALETEL V PALICI IN PADEL NA TLA. JAZ BI SE MU
PA SMEJAL. (Val Žak, 1. a)
ŠEL BI NAZAJ DOMOV. (Nal, 1. a)

KAJ BI SE ZGODILO, ČE BI RDEČA KAPICA SREČALA SITEGA VOLKA?
VOLK JE NE BI POŽRL. (Jan, 1. a)
VOLK SPLOH NE BI PRIŠEL K NJEJ. (Enya, 1. a)
SPLOH JE NE BI PRISILI, DA BI ŠLA S POTI. (Julija, 1. a)

KAJ BI SE ZGODILO, ČE BI SE RDEČA KAPICA V GOZDU IZGUBILA?
OBRNILA BI SE IN ŠLA POGLEDAT, ČE JE KJE KAKŠNA SLED. (Loti, 1. a)
ČE BI BILO DREVO, BI LAHKO NANJ SPLEZALA IN VEČ VIDELA . ČE BI SREČALA ČLOVEKA, BI JO PRIPELJAL
DOMOV. (Luka, 1. a)
LOVEC BI JO NAŠEL IN BI JO PRIPELJAL NA PRAVO POT. (Domen, 1. a)
ISKALA BI ZNAN KRAJ IN BI ŠLA PO TISTI POTI, KI JI JE BILA ŽE ZNANA. (Lija, 1. a)
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KAJ BI STORIL, ČE BI SE V GOZDU IZGUBIL?
POKLICAL BI POMOČ IN BI ME REŠILI. (Tian, 1. b)
ZAPRL BI OČI IN BI SE MI DRUGA ČUTILA IZBOLJŠALA. S POMOČJO POSLUŠANJA IN TIPANJA BI PRIŠEL IZ
GOZDA. (Maj, 1. b)
ŠEL BI PO ISTI POTI NAZAJ, KER BI GLEDAL ZNANE SLEDI, KI SEM JIH ŽE VIDEL. (Samo, 1. b)
ČE BI IMEL V NAHRBTNIKU ZEMLJEVID, BI POGLEDAL, KAM MORAM ITI. (Nino, 1. b)
ČE BI V GOZDU SREČALA ČLOVEKA, BI GA VPRAŠALA ZA POT. (Sara T., 1. b)
SPLEZALA BI NA DREVO IN POGLEDALA KAM MORAM. (Sara P., 1. b)
OZRLA BI SE NAOKOLI IN ČE BI KJE ZAGLEDALA LUČ, BI JI SLEDILA. (Neža, 1. b)
S KAMNOM BI NA TLA NAPISAL IZGUBIL SEM SE IN TO BI VIDELI Z AVIONA. (Marcel, 1. b)

KAJ SI TI STORIL DRUGAČE, KOT SO TI NAROČILI STARŠI?
ENKRAT SEM ŠEL NA DVORIŠČE. MAMICA MI JE REKLA, DA NE SMEM NA DRUGO STRAN DVORIŠČA. JAZ
PA SEM ŠEL. (Matej, 1. a)
MAMI MI JE REKLA, DA NE SMEM NA TRAMPOLIN, PA SEM ŠEL. (Patrik, 1. a)
MAMI MI JE REKLA, DA SE NE SMEM GUGATI NA IGRIŠČU. JAZ PA SEM SE. MAMI JE BILA ZELO JEZNA.
(Ema, 1. a)

KAKO BI TI REŠIL BABICO?
POKLICALA BI LOVCA. (Klara, 1. b)
VOLKU BI PREREZAL TREBUH. (David, 1. b)
SKAKAL BI MU PO TREBUHU, DA BI JO IZBRUHAL. (Miha, 1. b)
Z ROŽAMI ZA BABICO BI VOLKA TAKO DOLGO ŽGEČKALA PO NOGAH, DA BI BABICO PLJUNIL VEN. (Špela,
1. b)
VOLKA BI DAL NA TRAMPOLIN IN KER BI TAKO MOČNO SKAKAL, BI BABICO PLJUNIL VEN. (Val, 1. b)
POČAKALA BI, DA VOLK ZASPI, MU PREREZALA TREBUH IN POMAGALA BABICI VEN. (Ajda, 1. b)

RAZMIŠLJANJA MEKINJSKIH PRVOŠOLCEV O DRUŽINI
ROK: DRUŽINA MI VELIKO POMENI, KER SKRBI ZAME, KUPI MI ŠOLSKE
POTREBŠČINE. ČE NE BI IMEL DRUŽINE, NE BI MOGEL HODITI V ŠOLO. OTROCI, KI
NIMAJO DRUŽINE SO ŽALOSTNI IN SE MORAJO IGRATI SAMI S SEBOJ.
ZOJA: DRUŽINA MI POMENI ŽIVLJENJE. POMENI MI VEČ KOT CEL SVET. VEDNO MI
LAHKO POMAGA. ČE BI BILA SAMA, NE BI MOGLA HODITI V ŠOLO, KER SI NE BI
MOGLA SAMA PLAČATI POTREBŠČIN. VELIKO MI POMENI TUDI MOJ HRČEK.
TIMI Ž.: DRUŽINA MI POMENI VEČ KOT VSE NA SVETU. BREZ DRUŽINE NE MOREŠ
ŽIVETI, KER NIMAŠ DENARJA. TUDI V ŠOLO NE MOREŠ HODITI. NE BI MOGEL ITI NA
MORJE IN NA OBISK V LJUBLJANO.
~
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TIMI P. , NINA, JAKOB, TILEN: DRUŽINA NAM VELIKO POMENI, KER BREZ NJE NE BI
MOGLI ŽIVETI. BREZ NJE SPLOH NE BI MOGLI »ZDRŽATI« NE BI IMELI HRANE, NE BI
MOGLI ITI V MESTO ALI V PLANINE. TUDI V ŠOLO NE BI MOGLI ITI SAMI. ČE
ZBOLIMO NAS STARŠA PELJETA V BOLNIŠNICO, ČE JE TO POTREBNO. STARŠI NAM
POVEDO, KAKO SE PRIMERNO OBLEČEMO. STARŠI SO GLAVNI DEL DRUŽINE, SO
OTROKOM NAJPOMEMBNEJŠI. DOJENČKI BI BREZ STARŠEV UMRLI. ČE BI SI
OTROCI SAMI KUHALI, BI LAHKO ZGORELA HIŠA. BRAT IN SESTRA PA NAM DELATA
DRUŽBO. DRUŽINA JE NAJVEČJE ZLATO.

Filip, Aleksander, Lara, Dževad: Če ne bi bilo naših družin, tudi nas ne bi bilo.
Družina mi pomeni cel svet.
Pomembno je, da imajo starši radi otroke, ker če jih ne bi marali, tudi nas ne bi
bilo.
Družina mi veliko pomeni, ker mi kupijo obleke.
Družina je pomembna, zato da imamo otroci svoje starše, ki nas imajo zelo radi.
~
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Družina je pomembna tudi takrat, ko zbolimo, saj člani naše družine poskrbijo za
nas.
Če smo v težavah, nam bo naša družina pomagala.

Urban, Ljubo, Eli, Maj: Družina je pomembna tudi zato, da imamo hišo (streho nad
glavo).
Družina je pomembna, ker me uči kuhati, naučila me bo tudi voziti avto.
Družina je pomembna, ker me kam pelje.
Brez družine bi bil reven in si ne bi mogel kupiti stvari, ki so mi všeč.
Družina je pomembna, ker mi pomaga, če padem.
Brez družine ne bi bil srečen.
Če ne bi imel družine, ne bi mogel iti v trgovino in bi bil reven in brez hrane.
Če ne bi imel družine, ne bi imel toplega doma.
Če ne bi imel staršev, ne bi smel iti k prijateljem, ker so predaleč in bi bilo
prenevarno.

PRVOŠOLCI SO SE OB MATERINSKEM DNEVU ZAHVALILI SVOJIM STARŠEM ZA
ŽIVLJENJE S PRISRČNIM NASTOPOM V DOMU KRAJANOV.
~
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LEPO JE BITI V KAMNIKU (IN TUDI DRUGJE …)
Radi imamo svoje mesto, ker ima veliko znamenitosti. Tukaj imamo veliko prijateljev in znancev, zato se
nočemo preseliti. Poleg Kamnika je lepo mesto tudi Ljubljana. Všeč nam je, da je v Kamniku šola blizu in
gremo v šolo lahko peš. Dva od nas bi morala hodita na drugo šolo, ampak sta na Frana Albrehta, ker je
šolo že obiskovala sestra enega od njiju, in imata na šoli veliko prijateljev, ki jih nočeta izgubiti.
Našo šolo radi obiskujemo. Ima veliko igrišče. Kuhar je zelo prijazen in vsak dan nam ponudijo dobro
kosilo. Stopnišče naše šole je zelo zanimivo in smo ponosni nanj. Imamo tudi dobre učiteljice. Radi
obiskujemo računalnico.
V Kamniku se lahko dobimo pri katerem od sošolcev doma. Lovimo se, se skrivamo in poleti se igramo z
vodnimi pištolami. Na igrišču se igramo nogomet ali košarko. V bližini je tudi slaščičarna, tja gremo na
odličen sladoled. Poleti nam je najbolj všeč, ko smo lahko s prijatelji zunaj.
Kamnik je znan po viteških dnevih, ker premagajo zmaja. Nekateri poznamo Perovanje in Miklavža na
Malem gradu. Vemo, v kateri hiši se je rodil Fran Albreht. Mesto ima tudi svojo reko Kamniško Bistrico.
Kamnik in našo šolo, ki je poimenovana po Franu Albrehtu, imamo radi. Tu je lepo.
Skupina učencev iz 3. a in 3. b razreda, ki obiskujejo dodatni pouk

DRUŽINA

Dan za dnem,
nikoli te ne zapustijo,
vedno so ob tebi
in te imajo najrajši na svetu.

Družina je tam,
kjer sreča biva,
kjer starši so nasmejani
in drug drugemu predani.

Tudi ko te smrt
pred vrati čaka,
vedi, da so ob tebi
in te iz nebes gledajo.

Družina te nikoli
ne zapusti,
tudi ko si v skrbeh
ti pomagajo.

Doroteja Repinc, 4. razred, Mekinje

S starši hodimo
na izlete,
tukaj in tam
pa še vedno nisi sam.

ŠOLA
V šoli se učimo, zabavamo in norimo.
Računanje je enostavno in zelo zabavno.

Starši in stari starši
te velikokrat kregajo,
če nisi priden,
če pa si priden vedno kaj dobiš.

Šola je prostor, kjer se učimo,
kjer se igramo in lovimo, se
veliko naučimo in si znanje pridobimo.
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Tam nove prijatelje spoznavamo
in se z njimi igramo,
se skupaj zabavamo in norimo,
veliko družbe pridobimo.

Kamor koli greš,
v spominu nosiš dom.
Tu si se rodil.
Ko prideš domov,
se spomniš vseh lepih trenutkov,
ki si jih imel.

Izabela Sonja Pisek, 5.razred, Mekinje

Kot France Prešeren, k v Vrbi je živel.
Vsi, ki imamo dom, smo lahko veseli,
tu si varen, ko si bolan,
jezen in zaspan.

FRAN ALBREHT
Otroška so tvoja najdaljša leta.
Takrat se igra in zabava,
se druži in uči.

Dom te vedno razveseli,
če si bolan in če te kaj skrbi.
Če dom izgubiš, nazaj si ga želiš.

V poletju uživaš na soncu,
pozimi se kepaš,
kot, da bi živel v nebesih
in ti strežejo angelčki.

Lora Lesjak, 5. razred, Mekinje

Ne smeš zapravljati časa,
delaj kar želiš,
saj imaš dovolj časa,
še zmerom pohitiš.

ŠOLA mi pomeni največ.
DOM je moje življenje.
HIŠA je moja prijateljica.
OTROŠTVO vzela sem v svoje dlani.
DRUŽINA sta moja brata, mami in ati.
SPOMINI iz prvega razreda so lepi.
PRIJATELJI so moje veliko veselje, žalostna
bom, če jih izgubim.

Blaž Sušnik, 5. razred, Mekinje
DOM
Dom je naša hiša,
v njej prebivajo starši in otroci,
majhni in veliki.
Doma se vedno počutim znano.

Anuša Pavlič, 2. razred, Vranja Peč

SCHOOL IS THE BEST – ŠOLA JE NAJBOLJŠA
Obljuba sonca je , da varuje dom,
obljuba doma, da varuje družino.
Družina lepo ravna z domom,
če dom lepo skrbi zanjo.

Šola ti da velike spomine
in zavije se ti v dlan,
saj v šoli si s prijatelji,
nikoli nisi sam.
Družine smo skupaj,
nikoli ne razseljene,
radi se imamo,
družine vse.
Naš kraj je najlepši,
naš kraj je najboljši,
Palovče pa glasi,
ta kraj se.
Hiša najlepša,
pa šola je res.

Majhni in veliki so domovi.
Stari ali novi,
razpadajoči ali …
No, pač, domov je veliko.
Neža Strehar, 5. razred, Mekinje
DOM
Dom je kraj, kamor vedno lahko greš,
kjer vedno lahko spiš,
je kraj, kjer si varnost pridobiš.

Miha Okorn, 2. razred, Vranja Peč
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Šola mi veliko pomeni.
Moj dom stoji sredi vasi.
Naša hiša je del kmetije.
Moje otroštvo je lepo in veselo.
Družina smo ljudje: oče, mama in otroci.
Spomini na prvi razred so zabavni.
Prijatelji smo vedno skupaj.
Velika Lašna je moj dom.

ŠOLA MI JE VŠEČ
Šola blizu moje hiše je.
Od doma vsak dan grem.
Moje otroštvo lepo je.
Družina naša je zabavna.
Spomini naši polni so.
Vsi spomini družinski so.
Prijatelji smo vedno vsi.
Vsi najboljši smo.
Palovče »ta dobre« so.
Palovče moj dom so.
Šolo radi imamo vsi.
Hiša je moj dom.

Matic Močnik, 2. razred, Vranja Peč

Šola je moj drugi dom. V naši družini je 7
članov. Otroštvo preživljam na kmetiji. Moji
spomini so lepi. S prijatelji rad igram
nogomet.

Nejc Krznar, 4. razred, Vranja Peč

Nejc Močnik, 4. razred, Vranja Peč
MOJE OTROŠTVO
Živijo, moje ime je Leon. Star sem 9 let. Opisal vam bom svoje otroštvo. Začel bom z rojstvom.
Rodil sem se 1. novembra, na praznik, ki se imenuje dan spomina na mrtve. Pri petih letih sem
šel v šolo in spoznal veliko prijateljev. Živim v Palovčah. Imam družino s sestro, očetom in mamo.
Naša hiša je velika, zelo velika. Moja babica in dedek živita v Kamniku, druga dva pa v
Radomljah. Moji prijatelji živijo v Veliki in Mali Lašni. Naša šola je zelo slavna po nastopih. Na
naši šoli je bilo včasih 14 otrok, ampak danes nas je le 7. In zdaj imam lepe spomine na svoje
otroštvo.
Leon, 4. razred, Vranja Peč

~

~

DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN DRŽAVNIH
TEKMOVANJIH
OD SEPTEMBRA 2012 DO MAJA 2013
UČENKA, UČENEC RAZRED

PODROČJE

NIVO
TEKMOVANJA

DOSEŽEK

MENTOR/-ICA

Brina Kvasič

9. a

proteusevo
tekmovanje iz
znanja biologije

državno

srebrno
priznanje

Monika Jelenc

Mihael Boštjan
Končar

9. a

proteusevo
tekmovanje iz
znanja biologije

državno

srebrno
priznanje

Monika Jelenc

Gal Berwanger

9. c

nemščina

šolsko

bronasto
priznanje

Lidija Vidmar

Veronika Vodnik

9. c

zgodovina

regijsko

srebrno

Andrej Homar

Mihael B. Končar 9. a

zgodovina

regijsko

srebrno

Andrej Homar

Gorazd Motnikar 7. c

MAT

področno

srebrno Vegovo Majda Kalan
priz.

Matic Sadjak

7. a

MAT

področno

srebrno

Danijel Bezek

Matija Grkman

7. a

MAT

področno

srebrno

Danijel Bezek

Nika Hrastovec

7. b

MAT

področno

srebrno

Majda Kalan

Nejc Erdani

7. c

MAT

področno

srebrno

Majda Kalan

Borut Drnovšek

8. c

MAT

področno

srebrno

Silva Maroh

Inana Irt Šarić

8. a

MAT

področno

srebrno

Danijel Bezek

Ana Medved

8. b

MAT

področno

srebrno

Danijel Bezek

Nejc Pogačar

8. c

MAT

področno

srebrno

Silva Maroh

Mihael Boštjan
Končar

9. a

MAT

področno

srebrno

Majda Kalan

Gorazd Motnikar 7. c

MAT

državno

zlato Vegovo
priznanje

Majda Kalan

ŠPORTNI DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN DRŽAVNIH
TEKMOVANJIH OD SEPTEMBRA 2012 DO MAJA 2013
UČENKA,
UČENEC

Neli Šubelj
Patricija Hribar
Ana Pibernik
Veronika Beznik
Matevž Planko
Eva Seretin
Anja Marolt
Matevž Planko
Tinkara Capuder
Jan Škrjanc
Lovro Planko
Grega Uršič
Loti Albiani
Klara Ločniškar
Zoja Kočar
Lara Medmeš

RAZRED

PODROČJE

NIVO TEKMOVANJA

DOSEŽEK

MENTOR/-ICA

9. a
9. a
8. a
7. a
9. a
5. a
5. a
9. a
8. a
6. c
6. c
1. r

ODBOJKA NA
MIVKI

polfinale DP

2. mesto

Aleš Prosen

finale DP
finale
promocijski tek
promocijski tek
državno

5.-6. mesto
1. mesto

Aleš Prosen

GORSKI TEK

LJUBLJANSKI
MARATON

KROS

občinsko prvenstvo,
učenke 2006

Urša Manja Erman

Lija Osolnik
Teja Zore
Ema Bernot
Eli Petek
Neža Šuštaršič
Jan Boltar
Marcel Kotnik
Andraž Škrlj
Samo Urankar
Filip Mijovski
Aleksandar Lazić
Timo Posl
Maks Griljc
Miha Krmavnar
Rok Šimnkovec
Urban Krt
Timi Žagar
Jakob Rufati
Dževad Hašimović
Ljubo Ledić
Vita Škrjanec
Ana Vidovič
Maja Resnik
Špela Resnik
Nika Zemljič
Aiša Agović
Maja Peterlin
Tia Veladžić
Ajša Jakoš Vasle
Monika Kotnik
Nika Kordič-Zamljen

1. r

2. r

KROS

1. mesto
9. mesto
3. mesto
4. mesto
5. mesto
14. mesto
17. mesto
17. mesto
20. mesto
21. mesto
24. mesto
25. mesto
26. mesto
29. mesto
30. mesto

občinsko prvenstvo,
učenci 2006

6. mesto
12. mesto
16. mesto
21. mesto
24. mesto
25. mesto
26. mesto
27. mesto
29. mesto
31. mesto
32. mesto
33. mesto
35. mesto
37. mesto
38. mesto

občinsko prvenstvo,
učenke 2005

12. mesto
14 mesto
15. mesto
16. mesto
18. mesto
19. mesto
20. mesto
21. mesto
22. mesto
25. mesto
26. mesto

Aleš Prosen

razredne
učiteljice

razredne
učiteljice

Miha Okorn
Justin Repinc
Val Antonin
Luka Udovč
Luka Okorn
Jaka Obradovič
Domen Globočnik
Tim Trebušak
Žan Rozoničnik
Enej Vukšinič
Lenart Torkar
Jaka Mušič Lap
David Keser
Tine Jakovac
Nikola Leković
Marcel Bizjak
Martin Sitar
Naja Lipičnik
Špela Homar
Katarina Krzyk
Manca Maradin
Anja Grilj
Ivana Petrović
Anja Nograšek
Aleksandra Sadar
Tija Žagar

2. r

Žan Auersperger
Nik Mujanovič
Maj Križnar
Izak Poljanšek
Aljaž Udovič
Maks Zore
Matic Kordež
David Knavs
Blaž Plahuta
Kelim Agović
Anže Vrhovnik
Jan Šobar
Tara Mandić
Ana Flere Gorjup
Katja Jagodic
Doroteja Repinc
Medeja Šerkezi
Rebeka Krt
Ana Tomašić
Natalija Koželj
Maja Helena Končar
Neža Strehar

3. r

Matic Škrjanec

4. r

Aleksander Leon Štukelj

Žiga Obradović
Klemen Kranjec

3. r

4. r

občinsko prvenstvo,
učenci 2005

KROS

občinsko prvenstvo
učenke 2004

občinsko prvenstvo,
učenci 2004

KROS

občinsko prvenstvo,
učenke 2003

občinsko prvenstvo,
učenci 2003

2. mesto
7. mesto
8. mesto
9. mesto
15. mesto
19. mesto
20. mesto
22. mesto
23. mesto
24. mesto
25. mesto
29. mesto
30. mesto
31. mesto
32. mesto
34. mesto
35. mesto
2. mesto
10. mesto
11. mesto
12. mesto
14. mesto
15. mesto
17. mesto
20. mesto
22. mesto
4. mesto
6. mesto
7. mesto
8. mesto
10. mesto
11. mesto
19. mesto
25. mesto
29. mesto
30. mesto
31. mesto
32. mesto
1. mesto
2. mesto
4. mesto
6. mesto
8. mesto
16. mesto
17. mesto
19. mesto
25. mesto
26. mesto
3. mesto
4. mesto
7. mesto
8. mesto

razredne
učiteljice

razredne
učiteljice

Denis Ačko
Miha Petrič
Jan Maradin
Jaka Sitar
Peter Mandeljc Mejač
Luka Dacar
Mihael Reisinger
Nejc Krznar
Nik Rauter
Elvis Šerifović
Mirsat Azizi
Anže Mošnik
Luka Peter Romšak
Eva Seretin
Martina Kemperl
Eva Bregovič Petek
Kristi Kirn
Barbara Kokalj
Rebeka Čibej
Maša Erminio
Jona Poljanšek
Anja Marolt
Kaja Pančur
Tea Repnik
Jerneja Polše Grintal
Daša Konjević
Lara Tinkara Pančur
Manca Vehovec
Ajda Kličić
Izabela Sonja Pisek
Jernej Hribar
Maj Drolc
Aleksandar Lošić
Igor Džunov
Kevin Vrević
Andrej Vidergar
Gašper Zajc
Timotej Rauter
Aljaž Resnik
Patrik Petek
Fitor Aljilji
Nina Čehić
Anja Štukelj
Patricija Us Sušnik
Ana Krzyk
Lovro Planko
Jan Škrjanc
Jan Gril
Matej Strehar
Luka Anžel
Elfat Azizi
Anže Trstenjak

5. r

KROS

5. r

6. a
6. a
6. a
6. a
6. c
6. c
6 .c
6. b
6. b
5. b
6. b

občinsko prvenstvo,
učenke 2002

občinsko prvenstvo,
učenci 2002

KROS

občinsko prvenstvo,
učenke 2001

občinsko prvenstvo,
učenci 2001

10. mesto
12. mesto
17. mesto
19. mesto
24. mesto
27. mesto
28. mesto
29. mesto
32. mesto
34. mesto
35. mesto
36. mesto
37. mesto
5. mesto
7. mesto
14. mesto
16. mesto
17. mesto
18. mesto
19. mesto
20. mesto
21. mesto
24. mesto
28. mesto
29. mesto
33. mesto
34. mesto
35. mesto
36. mesto
37. mesto
1. mesto
5. mesto
7. mesto
13. mesto
15. mesto
18. mesto
19. mesto
21. mesto
22. mesto
26. mesto
30. mesto
5. mesto
15. mesto
17. mesto
20. mesto
3. mesto
4. mesto
6. mesto
7. mesto
15. mesto
17. mesto
18. mesto

Razredne
učiteljice

Aleš Prosen
Tamara Bračič
Zdravko Slevec
Simeon
Klokočovnik

Tjaša Vrtačič
Gaja Perko
Sara Sitar
Žana Drolc

7. b
7. a
7. a
7. a

občinsko prvenstvo,
učenke 2000

1. mesto
3. mesto
6. mesto
14. mesto

Matevž Mavrič
Matija Grkman
Dimitryi Kotov
Gorazd Motnikar
Hristjan Trajchev
Nejc Erdani
Andrej Videc

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

občinsko prvenstvo,
učenci 2000

8. mesto
12. mesto
16. mesto
18. mesto
19. mesto
20. mesto
22. mesto

Tinkara Capuder
Lucija Lampe Kastelic
Lara Uršič

8. a
8. b
8. b

občinsko prvenstvo,
učenke 1999

1. mesto
4. mesto
5. mesto

Jan Repanšek
Matevž Štritof
David Jeras
Klemen Končnik
Jan Spruk

8. a
8. a
8. b
8. a
8. a

občinsko prvenstvo,
učenci 1999

7. mesto
9. mesto
11. mesto
16. mesto
17. mesto

Kristina Uršič

9. a

1. mesto

Matevž Planko
Andraž Štirn
Alban Ahmetaj
Andraž Štirn
Matevž Planko
Kristina Uršič
Katja Marolt

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

občinsko prvenstvo,
učenke 1998
občinsko prvenstvo,
učenci 1998

Andraž Štirn
Matevž Planko
Kristina Uršič
Katja Marolt
Klara Strehar
Tinkara Capuder
Tjaša Vrtačič
Gaja Perko
Lovro Planko
Jan Škrjanc
Kristina Uršič
Patricija Hribar
Neli Šubelj
Janja Ravnikar
Lejla Kličič
Sara Jagodić
Sanela Bešić
Veronika Vodnik
Nika Možic
Ivana Davidović
Eva Jemec

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

KROS

KOŠARKA

ekipno državno,
učenci 1998

1. mesto
5. mesto
8 . mesto
1. mesto

posamezno državno,
učenci 1998
posamezno državno,
učenke 1998
posamezno državno,
učenke 1999
posamezno državno,
učenke 2000
posamezno državno,
učenci 2001
občinsko prvenstvo v
košarki, 1998 in
mlajše učenke

27. mesto
1. mesto
4. mesto
17. mesto
19. mesto
5. mesto
4. mesto
7. mesto
11. mesto
12. mesto
1. mesto

področno prvenstvo
v košarki, 1998 in
mlajše učenke

3. mesto

Aleš Prosen
Tamara Bračič
Zdravko Slevec
Simeon
Klokočovnik

Simeon
Klokočovnik

Sara Premk
Katarina Romšak
Patricija Hribar
Neli Šubelj
Ana Pibernik
Veronika Beznik
Anja Hribar
Lana Mujanovič
Klara Flerin
Žana Drolc
Sara Sitar

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

Teo Podobnik
Blaž Medmeš
Jan Jurič
David Jeras
Jaka Strajn
Rok Slabe
Gregor Poljanšek
Matic Sadjak

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

Lucija Lampe Kastelic
Lana Mujanović
Gaja Perko
Žana Drolc
Lucija Lampe Kastelic
Lana Mujanović
Gaja Perko
Žana Drolc
Matevž Planko
Matevž Štritof
Jure Bodlaj
Klemen Kotnik
Peter Kokalj
Matevž Planko
Matevž Štritof
Jure Bodlaj
Klemen Kotnik
Peter Kokalj
Kristina Uršič
Mark Mandić
Lara Seretin
Žan Komatar
Žiga Škrjanc

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

Maja Gruden
Maja Helena Končar
Medeja Šerkezi
Neža Strehar
Nuša Trobevšek
Martina Kemperle
Kristina Uršič
Lara Seretin
Žiga Škrjanc
Žan Komatar

6. c
4. a
4. a
4 . ME
5. ME
3. NE
9. a
8. a
7. b
8. c

ODBOJKA

ODBOJKA

občinsko prvenstvo v
odbojki, 1998 in
mlajše učenke

1. mesto

področno prvenstvo
v odbojki, 1998 in
mlajše učenke

1. mesto

četrtfinale državnega
prvenstva v odbojki
občinsko prvenstvo v
odbojki, 1998 in
mlajši učenci
področno prvenstvo
v odbojki, 1998 in
mlajši učenci

MPP
st. deklice
posamezno

četrtfinale državnega
prvenstva v odbojki
POLFINALE DP

MPP
st. deklice
ekipno

POLFINALE DP

MPP
st. dečki
posamezno

POLFINALE DP

MPP
st. dečki
ekipno

POLFINALE DP

PLAVANJE

PLAVANJE

Aleš Prosen

3. mesto
2. mesto

Aleš Prosen

2. mesto

4. mesto
11. mesto
36. mesto
44. mesto
45. mesto
8. mesto

Tamara Bračič

Tamara Bračič

15. mesto
16. mesto
17. mesto
26. mesto
32. mesto
4. mesto

Tamara Bračič

področno prvenstvo
Domžale,
2000, 1999, 1998

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

Aleš Prosen
Tamara Bračič
Zdravko Slevec
Simeon
Klokočovnik

področno prvenstvo
Domžale,
2001 in mlajši

6. mesto
4 .mesto
9. mesto
8. mesto
dsk
3. mesto
3. mesto
21. mesto
29. mesto
dsk

Aleš Prosen
Tamara Bračič
Zdravko Slevec
Simeon
Klokočovnik

državno

Tamara Bračič

Ana Petek
Lucija Škrjanc
Aljaž Resnik
Lucija Lampe Kastelic
Aljaž Resnik
Lucija Lampe Kastelic
SKUPINA B 1. - 5. r
Jan Šobar
Leon Štukelj
SKUINA B1 1. – 5. r
Eva Šobar
SKUPINA C 6. – 9. R
Gregor Šegel
Luka Štupar
Luka Jeglič
Martin Benetek
Gorazd Motnikar
Rok Slabe
Jan Repanšek
Jure Čimžar
Jakob Petek
Tadej Sovdat
Blaž Sovdat
Bernard Sovdat
Kenan Alibašić
Poljanšek Gregor
Tim Špehonja
Jan Mohar
Žiga Zajc
Emanuel Plečko
Bernard Sovdat
Anže Trstenjak
Jakob Petek
Jure Čimžar
Dan Kočan
Peter Kokalj
Andrej Videc
Igor Džunov
Kevin Vrević
Lenart Lorenci
Gorazd Motnikar
Nejc Spruk
Gregor Poljanšek

7. b
7. b
5. b
8. b
5. b
8. b
1. ME
4. VP

PLEZANJE

področno prvenstvo
v plezanju

PLEZANJE

državno prvenstvo v
plezanju
občinsko

NAMIZNI
TENIS

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

9. mesto
9. mesto
9. mesto
9. mesto
9. mesto
2. mesto

KOŠARKA

BOWLING

8. b

BOWLING

Klemen Končnik

8. a

BOWLING

9. c

BOWLING

Aleš Prosen
Aleš Prosen

1. mesto

KOŠARKA

Aleš Prosen

2. mesto
4. mesto

4. ME

Teo Podobnik

Gregor Poljanšek

10. mesto
11. mesto
2. mesto
3. mesto
10. mesto
14. mesto

občinsko prvenstvo v
košarki, 1998 in
mlajši učenci

področno prvenstvo
v košarki, 1998 in
mlajši učenci

4. mesto

občinsko prvenstvo v
košarki, 2000 in
mlajši učenci

2. mesto

področno prvenstvo
v košarki, 2000 in
mlajši učenci

4. mesto

področno prvenstvo
(posamezno)
državno prvenstvo
(posamezno)
državno prvenstvo
(posamezno)

1. mesto

področno prvenstvo
(posamezno)
državno prvenstvo
(posamezno)
področno prvenstvo

Tadej Rems

Tadej Rems

Tamara Bračič

4. mesto
14. mesto

Tamara Bračič

2. mesto

Tamara Bračič

27. mesto
1. mesto

Tamara Bračič

Jakob Jančar
Teo Podobnik

8. c
8. b

Miha Urankar
Sara Sitar
Lucija Jančar
Klemen Končnik
Matevž Štritof
Nejc Erdani
Sara Sitar
Lucija Jančar
Matic Sadjak
Bernard Sovdat
Gorazd Motnikar
Nik Aleksander Toš

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

Tadej Sovdat
Blaž Sovdat
Katja Marolt
Luka Jeglič

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

Matic Sadjak
Bernard Sovdat
Gorazd Motnikar
Nik Aleksander Toš

7. a
7. b
7. c
7. b

občinsko tekmovanje
ekipno,
6. in 7. razredi

1. mesto

Tadej Sovdat
Blaž Sovdat
Katja Marolt
Luka Jeglič

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

občinsko tekmovanje
ekipno,
8. in 9. razredi

1. mesto

Matija Grkman
Matevž Mavrič
Jakob Petek
Klemen Kos
Nejc Spruk
Ervin Agović
Jan Grilj
Matic Sadjak
Andrej Videc
Jure Čimžar
Jure Bodlaj
Nik Toš Aleksander
Gorazd Motnikar
Jan Škrjanc
Lovro Planko
Sara Sitar
Eva Skvarč
Anja Sedušak Kljakič
Nataša Resnik
Patricija Us Sušnik
Ana Berwanger
Eva Jamnik
Saška Pavlović
Lucija Jančar
Klara Flerin
Urška Brnot

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

BOWLING

(ekipno)
državno prvenstvo
(ekipno)
področno prvenstvo
(ekipno)

5. mesto
3. mesto

Tamara Bračič

BOWLING

področno prvenstvo
(ekipno)

4. mesto

Tamara Bračič

BOWLING

področno prvenstvo
(posamezno)
občinsko tekmovanje
posamezno,
6. in 7. razredi

2. mesto
3. mesto
1. mesto
3. mesto
5. mesto
11. mesto

Tamara Bračič

občinsko tekmovanje
posamezno,
8. in 9. razredi

1. mesto
3. mesto
5. mesto
12. mesto

KOLESARSTVO

»Kaj veš o
prometu«

ATLETIKA

občinsko prvenstvo,
letnik 2000 in mlajši

1. mesto 60 m
3. mesto 60 m
10. mesto 60 m
1. mesto daljina
2. mesto daljina
3. mesto daljina
13. mesto daljina
6. mesto vorteks
5. mesto vorteks
3. mesto vorteks
13. mesto vorteks
2. mesto višina
5. mesto višina
6. mesto 600 m
5. mesto 600 m
2. mesto 60 m
5. mesto 60 m
8. mesto 60 m
13. mesto 60 m
4. mesto daljina
5. mesto daljina
6. mesto daljina
7. mesto daljina
4. mesto 300 m
5. mesto 300 m
8. mesto 300 m

Simeon
Klokočovnik

Aleš Prosen
Tamara Bračič
Zdravko Slevec
Simeon
Klokočovnik

Stela Sitar
Sergej Mihajlov
Nik Jeretina
Dmitryi Kotov
Ivana Bosančić
Lucija Plut
Manca Škrjanec
Aldijana Kočan
Vrtačič Tjaša
Gaja Perko
Ajda Ausperger
Erika Prelovšek
Živa Šubelj
Nina Čehić
Inti Irt Šušteršič
Emanuel Plečko
Jan Repanšek
David Jeras
Dan Kočan
Tim Špehonja
Martin Benetek
Blaž Mlinar
Janez Teodor Podobnik

Kleen Kočnik
Domen Pavlič
Andraž Štirn
Jan Jurič
Gregor Poljanšek
Jan Spruk
Matevž Planko
Matevž Štritof
Jan Mohar
Tjaša Sušnik
Lucija Lampe Kastelic
Pina Podobnik
Ana Pibernik
Lejla Hafizović
Klara Bašelj
Janja Ravnikar
Nagaja Florjan Gorjup

Nina Larisa Beznik
Patricija Hribar
Kristina Uršič
Lara Uršič
Tinkara Capuder
Katja Marolt
Nika Možic
Klara Strehar
Eva Jemec
Matija Grkman
Matevž Mavrič
Klemen Kos
Nejc Spruk
Ervin Agović
Matic Sadjak
Andrej Videc
Jure Čimžar
Nik Toš Aleksander
Gorazd Motnikar

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

ATLETIKA

občinsko prvenstvo,
letnik 1998 in mlajši

ATLETIKA

področno prvenstvo,
letnik 2000 in mlajši

7. mesto 300 m
10. mesto 300 m
11. mesto 300 m
12. mesto 300 m
6. mesto vorteks
5. mesto vorteks
7. mesto vorteks
12. mesto vorteks
2. mesto 600 m
4. mesto 600 m
5. mesto 600 m
15. mesto 600 m
1. mesto višina
3. mesto višina
6. mesto 60 m
1. mesto 60 m
5. mesto višina
8. mesto višina
9. mesto višina
1. mesto daljina
3. mesto daljina
3. mesto daljina
6. mesto krogla
9. mesto krogla
10. mesto krogla
1. mesto vorteks
6. mesto vorteks
1. mesto 300 m
10. mesto 300 m
1. mesto 1000 m
11. mesto 1000 m
2. mesto vorteks
4. mesto daljina
3. mesto daljina
7. mesto daljina
1. mesto vorteks
7. mesto vorteks
10. mesto vorteks.
6. mesto višina
7. mesto višina
4. mesto krogla
6. mesto krogla
1. mesto 300 m
7. mesto 300 m
2. mesto 1000 m
4. mesto 1000 m
5. mesto 1000 m
2. mesto 60 m
4. mesto 60 m
1. mesto 60 m
14. mesto 60 m
3. mesto daljina
13. mesto daljina
14. mesto daljina
9. mesto vorteks
11. mesto vorteks
15. mesto vorteks
6. mesto višina
15. mesto višina

Aleš Prosen
Tamara Bračič
Zdravko Slevec
Simeon
Klokočovnik

Aleš Prosen
Tamara Bračič
Zdravko Slevec
Simeon
Klokočovnik

Jan Škrjanc
Lovro Planko
Sara Sitar
Eva Skvarč
Patricija Us Sušnik
Ana Berwanger
Eva Jamnik
Lucija Jančar
Klara Flerin
Urška Brnot
Stela Sitar
Ivana Bosančić
Lucija Plut
Vrtačič Tjaša
Gaja Perko
Ajda Ausperger
Živa Šubelj
Nina Čehić
Inti Irt Šušteršič
Emanuel Plečko
Jan Repanšek
Tim Špehonja
Martin Benetek
Janez Teodor Podobnik
Andraž Štirn
Jan Jurič
Gregor Poljanšek
Matevž Planko
Jan Mohar
Tjaša Sušnik
Lucija Lampe Kastelic
Ana Pibernik
Janja Ravnikar
Nina Larisa Beznik
Kristina Uršič
Lara Uršič
Tinkara Capuder
Katja Marolt
Nika Možic
Klara Strehar
Eva Jemec

Vita Vodnik
Nataša Resnik
Erika Prelovšek
Živa Šubelj
Maruša Petek
Saška Pavlović
Špela Kotnik
Stela Sitar
Sara Sitar
Gaja Perko
Jovana Petrović
Klara Flerin
Egidij Koritnik
Toni Lozančić
Alban Ahmetaj
Anes Majetić
Emir Muradbašić

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

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

ATLETIKA

KOŠARKA

NOGOMET

področno prvenstvo,
letnik 1998 in mlajši

6. mesto 600 m
9. mesto 600 m
11. mesto 60 m
17. mesto 60 m
4. mesto daljina
13. mesto daljina
7. mesto daljina
10. mesto 300 m
16. mesto 300 m
17. mesto 300 m
18. mesto 300 m
12. mesto vorteks
13. mesto vorteks
2. mesto 600 m
4. mesto 600 m
13. mesto 600 m
10. mesto višina
15. mesto višina
8. mesto 60 m
9. mesto 60 m
16. mesto višina
6. mesto daljina
11. mesto daljina
12. mesto krogla
5. mesto vorteks
14. mesto vorteks
3. mesto 300 m
1. mesto 1000 m
17. mesto vorteks
7. mesto daljina
9. mesto daljina
4. mesto vorteks
13. mesto višina
11. mesto krogla
6. mesto 300 m
19. mesto 300 m
6. mesto 1000 m
8. mesto 1000 m
10. mesto 1000 m
6. mesto 60 m
7. mesto 60 m

občinsko prvenstvo,
2000 in mlajše

1. mesto

področno prvenstvo,
2000 in mlajše

3. mesto

občinsko prvenstvo,
fantje letnik 1998 in
mlajši

3. mesto

Aleš Prosen
Tamara Bračič
Zdravko Slevec
Simeon
Klokočovnik

Simeon
Klokočovnik

Jaka Kokalj

Žiga Horvat
Jure Grkman
Matevž Mavrič
Ervin Agović
Sergej Mihajlov
Matevž Hribar
Rok Marković
Matic Štih
Nejc Spruk
Matevž Mavrič
Maid Ajdarpašić
Nik Jeretina
Kevin Vrević
Igor Džunov
Denis Otrin
Aleksander Lošić
Hristjan Trajčev
Lana Mujanović
Klara Flerin
Hribar Anja
Živa Šubelj
Sara Sitar
Žana Drolc
Ana Berwanger
Zala Dovič
Saška Pavlović
Katja Kotnik
Maruša Petek
Sergej Mihajlov
Ervin Agović
Matic Sadjak
Maj Drolc
Matija Jerič
Matevž Hribar
Jure Koter
Andrej Videc
DEKLETA DO 12 LET
Anita Boštic
FANTJE DO 9 LET
Rok Flerin
Matic Hrabar
Maks Černelič
Danijel Robert Kunaj
Val Vrhovšek
Izak Poljanšek
Enej Vukšinič
Nejc Grčar
FANTJE DO 12 LET
Žan Vdovč
Matej Mlakar
Luka Dacar
Nejc Krmavnar

8. c
8. a
7. a
7. a
7. a
7. a
7. b
7. b
7. c
7. c
6. b
6. b
5. a
5. a
6. a
5. b
6. b
7. b
7. b
7. a
6. b
7. a
7. a
7. c
7. c
6. c
6. c
6. b
7. a
7. a
7. a
5. NE
6. a
7. a
7. a
7. c
3. a

NOGOMET

občinsko prvenstvo
fantje, letnik 2000 in
mlajši

1. mesto

Aleš Prosen

ODBOJKA

občinsko prvenstvo,
dekleta, letnik 2000
in mlajše

1. mesto

Aleš Prosen

področno prvenstvo,
letnik 2000 in mlajše

1. mesto

ODBOJKA

občinsko prvenstvo,
fantje, letnik 2000 in
mlajši

3. mesto

Aleš Prosen

ŠAH

področno prvenstvo
v šahu

5. mesto

Maja
Nadvešnik

3. a
3. b
3. a
3. ME
1. b
3. b
2. b
2. b

10. mesto
12. mesto
13. mesto
17. mesto
18. mesto
19. mesto
21. mesto
22. mesto

4. NE
4. ME
4. NE
4. NE

7. mesto
13. mesto
16. mesto
17. mesto

Matevž Planko
Kristina Uršič
Tinkara Capuder
Gaja Perko
Tjaša Vrtačič
Jan Škrjanc

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

Jan Grilj
Žana Mandić
Mark Mandić
Anja Marolt
Jaka Udovič
Aljaž Udovič
Anita boštic
Manca Maradin
Gal Pavlinič
Urban Zupet
Neža Strehar
Maša Erminio
Mojca Mlakar

6.c
7.a
8.c
5.a
4.a
3.a
3.a
3.a
3.ME
3.ME
4.ME
5.ME
5.ME

AKVATLON

področno prvenstvo

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

Aleš Prosen
Tamara Bračič
Zdravko Slevec
Simeon
Klokočovnik
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NAŠI UČENCI SO ZELO USPEŠNO ZAČELI ŠOLSKO LETO TUDI NA ŠPORTNEM PODROČJU.
29. 9. 2012 je v Smledniku potekalo 13. državno prvenstvo v gorskih tekih za OŠ in SŠ. Osnovnošolci
(1998-2001) so se pomerili v 1,6 km dolgi progi s 65 m vzpona in 65 m spusta. Pomerili so se v štirih
različnih kategorijah. Tudi naša šola se lahko pohvali z odličnim prvim mestom Matevža Planka v kategorij
starejših dečkov. Zmagal je s časom 5:19.
Tudi naše odbojkarice Neli Šubelj, Patricija Hribar, Veronika Beznik in
Ana Pibernik so se dobro odrezale na državnem prvenstvu v odbojki na
mivki za starejše deklice. V polfinalu so se učenke najprej pomerile z OŠ
Kolezija nato pa še z OŠ Toma Brejca. Pri obeh tekmah so se veselile
zmage z 2:0. V finalu, ki pa je potekalo v Portorožu, so se v
predtekmovanju pomerile z OŠ Žužemberk, OŠ Toneta Čufarja in OŠ
Lucija. Tekmovanje so končale z eno zmago in dvema porazoma.
Skupno so dosegle odlično peto mesto v državi.
Neli Šubelj, Patricija Hribar, Veronika Beznik, Ana Pibernik

Živa Šubelj, 6. b

USPEŠNO IZVEDEN LJUBLJANSKI MARATON KLJUB SLABEMU VREMENU
V nedeljo, 28. oktobra 2012, je v Ljubljani potekal 17. Ljubljanski maraton. Tekmovalci so se lahko
udeležili maratona (42 km 195 m) ali polmaratona (21 km 98 m). Proga je potekala skozi središče in po
okolici Ljubljane. Čeprav vremenske razmere niso bile ravno najboljše, se je maratona, polmaratona in pa
rekreativnega teka skupaj udeležilo kar 16954 tekačev iz 47 različnih držav.
V soboto, 27. oktobra 2012, pa se je odvijal osnovnošolski tek. Trasa je potekala po ulicah in cestah
središča mesta. Proga je bila dolga 2 km in 300m. Tekmovalo je 2755 osnovnošolk in osnovnošolcev v
osmih različnih kategorijah. Tudi učenci OŠ Frana Albrehta so se odlično odrezali na osnovnošolskih tekih
in segali po najvišjih mestih.

REZULTATI NAŠIH UČENCEV:





Matevž Planko, fantje (1998), 1. mesto
Tinkara Capuder, dekleta (1999), 9. mesto
Jan Škrjanc, fantje (2001), 3. mesto
Lovro Planko, fantje (2001), 4. mesto

Aleš Prosen

SPET ODLIČNI REZULTATI NAŠIH ODBOJKARJEV IN ODBOJKARIC
Naši učenci so na občinskih, državnih in področnih prvenstvih v odbojki, spet dosegali odlične
rezultate.
12. 12. 2012 je potekalo občinsko prvenstvo v odbojki za učenke 1998 in mlajše. Naše učenke so spet
igrale odlično in dosegle prvo mesto, ter se uvrstile v četrtfinale državnega prvenstva, ki je potekalo 12.
2. 2013. Tam so se pomerile z OŠ prof. dr. J. Plemlja Bled, OŠ Danile Kumar Ljubljana in OŠ Žužemberk.
Osvojile so 3. mesto in s tem za las zgrešile uvrstitev v nadaljnje tekmovanje.
Našo šolo pa so zastopale naslednje tekmovalke:
 Veronika Beznik
 Patricija Hribar
 Eva Jemec
 Lana Mujanović
 Ana Pibernik
 Neli Šubelj
 Žana Drolc
 Sara Sitar
 Klara Flerin
 Anja Hribar.
Fantje pa so na področnem prvenstvu za učence 1998 in mlajše osvojili odlično 2. mesto, ter se uvrstili v
četrtfinale DP, ki je potekalo 14. 2. 2013 v Žužemberku. Tam so se pomerili z OŠ. H. Maksa Pečarja
Ljubljana, OŠ Žužemberk in OŠ Staneta Žagarja Lipnica. Osvojili so 4. mesto in s tem zaključili
tekmovanjem.

Našo šolo pa so zastopali:
 Teo Podobnik
 Blaž Medmeš
 Jan Jurič
 David Jeras
 Jaka Strajn
 Rok Slabe
 Gregor Poljanšek
 Matic Sadjak.
Živa Šubelj, 6. b

PODROČNO ŠAHOVSKO TEKMOVANJE
JA, TUDI V ŠAHU SE TEKMUJE!
V petek, 30. 11. 2012, je v Domžalah na OŠ Rodica potekalo področno domžalsko osnovnošolsko
posamično šahovsko tekmovanje. Tekmovalci so se pomerili v petih različnih kategorijah, in sicer: dekleta
do 9 in 12 (zaradi premalo prijav so dve kategoriji združili), dekleta do 15, fantje do 9, fantje do 12 in
fantje do 15 let. Tekmovalci so se pomerili v petih krogih, ena igra pa je trajala 15 minut.
Tudi kar nekaj naših učencev je sodelovalo na tekmovanju. Učenci so se zelo trudili in tudi zasedali višja
mesta.
DEKLETA DO 9 IN 12 LET (v prvi peterici):


Boštic Anita, 5. mesto

FANTJE DO 9 LET:









Rok Flerin, 10. mesto
Matic Hrabar, 12. mesto
Maks Černelič, 13. mesto
Robert Danijel Kunaj, 17. mesto
Val Vrhovšek, 18. mesto
Izak Poljanšek, 19. mesto
Enej Vukšič, 21. mesto
Nejc Grčar, 22. Mesto

FANTJE DO 12 LET:





Žan Vdovč, 7. mesto
Matej Mlakar, 13. mesto
Luka Dacar, 16. mesto
Nejc Krmavnar, 17. mesto

Živa Šubelj, 6. b

TUDI FANTJE SE NE DAJO!
TUDI ODBOJKARJI SO SE ODLIČNO BORILI IN DOSEGALI ODLIČNE REZULTATE.
V torek, 23. 4. 2013 so se dečki letnik 2000 in mlajši udeležili občinskega tekmovanja v mali odbojki 2013,
ki je tokrat potekalo na OŠ Šmartno. Tekmovali so proti OŠ Šmartno, OŠ Marije Vere, OŠ Stranje in OŠ
Toma Brejca. Z odlično igro so premagali učence OŠ Stranje in OŠ Marije Vere, proti drugima dvema
nasprotnikoma pa so z borbeno igro dokazali kako dobro znajo igrati, čeprav jim je na koncu malo
zmanjkalo do zmage. Skupno so dosegli odlično 3. mesto.

Učenci, ki so zastopali našo šolo:









Maj Drolc, 5. NE
Matija Jerič, 6. a
Sergej Mihajlov, 7. a
Ervin Agović, 7. a
Matic Sadjak, 7. a
Jure Koter, 7. a
Matevž Hribar, 7. a
Andrej Videc, 7. C
Živa Šubelj, 6. b

V ATLETIKI POSEGAMO PO ODLIČNIH UVRSTITVAH
Učenci OŠ Frana Albrehta niso uspešni samo v igrah z žogo, temveč tudi v atletiki.
V petek 10. 5. 2013 je potekalo občinsko prvenstvo v atletiki. Učenci kamniških osnovnih šol so se
pomerili na stadionu v Mekinjah. Tekmovali so v 9 različnih disciplinah. 53 Učencev naše šole se je
uspešno uvrstilo v nadaljnje tekmovanje in sicer na področno tekmovanje v atletiki. 20. 5. je 51 učencev
tekmovalo na področnem prvenstvu, ki je potekalo v Domžalah. Vsi učenci so se potrudili in za nagrado
segali po zelo dobrih rezultatih. Najvidnejše uvrstitve so dosegli:





Patricija Us Sušnik, 4. mesto, mlajše učenke daljina
Gaja Perko, 4. mesto, mlajše učenke 600m
Andraž Štirn, 5. mesto, starejši učenci vortex
Ana Pibernik, 4. mesto, starejše učenke vortex

Matevž Planko, 1. mesto, starejši učenci, 1000m

Tjaša Vrtačič. 2. mesto, mlajše učenke, 600m

Klemen Kos, 3. mesto, mlajši učenci, daljina

Gregor Poljanšek, 3. mesto, starejši učenci, 300m

USPEŠNI TUDI V NOGOMETU?
Naši učenci so spretni tudi v nogometu, kar kažejo tudi njihovi uspehi.
Učenci so se 19. 12. 2012 udeležili občinskega prvenstva za dečke letnik 98 in mlajše. Z dobro
igro so zasedli 3. mesto in za las zgrešili uvrstitev v nadaljne tekmovanje.
Tekmovali pa so:
 Egidij Koritnik
 Toni Lozančić
 Alban Ahmetaj
 Anes Majetić
 Emir Muradbašić
 Žiga Horvat
 Jure Grkman
 Matevž Mavrič.

ŠPORTNIM USPEHOM NI VIDETI KONCA
Na OŠ Frana Albrehta imamo zelo uspešne tudi mlajše odbojkarice.
V ponedeljek 15. 4. 2013 je na OŠ Stranje potekalo občinsko prvenstvo v odbojki za dekleta letnik 2000 in
mlajše. Naše odbojkarice so se odrezale zelo dobro in vse ekipe premagale z 2:0 v setih. Tekmovale pa so
proti OŠ Toma Brejca, OŠ Stranje, OŠ Marije Vere in OŠ Šmartno.
Našo šolo pa smo zastopale:
Sara Sitar 7. a, Žana Drolc 7. a, Lana Mujanović 7. b, Klara
Flerin 7. B, Anja Hribar 7.a, Ana Berwanger 7. c, Zala Dovič
7. c, Živa Šubelj 6. b, Maruša Petek 6. b, Katja Kotnik 6. c,
Saška Pavlović 6. c.

Živa Šubelj, 6. b

NAJBOLJŠI ŠPORTNIK ŠOLE
V šolskem letu 2012/13 so naši učenci zastopali šolo v različnih disciplinah na različnih nivojih tekmovanj.
Nastopali so v gorskem teku, Ljubljanskem maratonu, Pokljuškem maratonu, odbojki na mivki, krosu,
košarki, odbojki, skokih z male prožne ponjave, plavanju, plezanju, namiznem tenisu, bowlingu, atletiki,
nogometu, triatlonu, in ne nazadnje tudi v šahu.
Na osnovi doseženih rezultatov in odnosa do športa, so bili učenci razvrščeni po mestih.

Letnik 1998 in 1999 so prva tri mesta zasedli naslednji učenci:

Gregor Poljanšek, Matevž Planko, Tim Špehonja
1. MESTO, MATEVŽ PLANKO
Kjerkoli se je pojavil Matevž Planko je bilo nasprotnikom težko tekmovati, ker so mu ves čas gledali v
hrbet. 1. mesto je zasedel na Ljubljanskem maratonu, gorskem teku in področnem prvenstvu na 1000m
ter državnem prvenstvu v krosu, kjer je naša šola osvojila tudi ekipni naslov. Tudi v triatlonu bodo imeli
tekmeci z njim veliko težav.
2. MESTO, GREGOR POLJANŠEK
Gregor se znajde z žogami v rokah in nogah. Pomagal je šolskim ekipam v nogometu, košarki in odbojki.
Še bolje pa se je odrezal na državnem prvenstvu v bowlingu, kjer je osvojil 1. mesto, skupaj z ekipo pa so
se uvrstili na 5. – 6. mesto. Da je pri igrah z žogo bolj prepričljiv pa je dokazal tudi na teku na 300 metrov,
kjer je na področnem tekmovanju zasedel 3. mesto.
3. MESTO, TIM ŠPEHONJA
Tim je privrženec iger z žogo, kar je pokazal na košarkarskih igriščih, kjer so mu nasprotniki le s težavo
sledili. Obvladovanje žoge mu ni tuje tudi z nogo, kjer je pomagal nogometni ekipi starejših dečkov, na
področnem prvenstvu v atletiki pa je zasedel nehvaležno 4. mesto.
Letnik 1998 in 1999 so prva tri mesta zasedle naslednji učenke:

Tinkara Capuder, Kristina Uršič, Eva Jemec, Lucija Lampe Kastelic

1. MESTO, KRISTINA URŠIČ
Kristina je bila članica košarkarske šolske ekip, svoje najboljše dosežke pa je dosegla na državnem
prvenstvu v krosu, kjer je zasedla 4. mesto, na državnem prvenstvu v plavanju 3. mesto in na področnem
prvenstvu v atletiki 6. mesto v disciplini 300 metrov.
2. MESTO, TINKARA CAPUDER
Tinkarino močno področje je triatlon, kjer črpa energijo tudi za druga tekmovanja. Osvojila je 5. mesto na
državnem prvenstvu v krosu, 9. mesto na Ljubljanskem maratonu, 6. mesto na področnem atletskem
tekmovanju na 600m. Vsekakor pa bodo njene tekmice imele zelo veliko težav tudi v triatlonu.
3. MESTO, EVA JEMEC IN LUCIJA LAMPE KASTELIC
Eva in Lucija sta bili izenačeni na tretjem mestu. Eva je s svojim športnim znanjem pomagala ekipi
odbojkaric do četrtfinala državnega prvenstva, košarkarski ekipi do področnega prvenstva in štafeti
4x100 metrov na področnem tekmovanju. Izkazala pa se je tudi v teku na 60 metrov, kjer je na
področnem prvenstvu zasedla 7. mesto. Lucijini športi so plezanje, kjer je na državnem prvenstvu
osvojila 14. mesto, skoki z male prožne ponjave 11. mesto in atletika, kjer je na področnem prvenstvu v
skoku v daljino osvojila 9. mesto.
Letnik 2000 in mlajši so prva tri mesta zasedli naslednji učenci:

Peter Kokalj, Lovro Planko, Matija Grkman
1. MESTO, LOVRO PLANKO
Lovro si je prislužil naslov najboljšega športnika šole s 4. mestom na Ljubljanskem maratonu, 11. mestom
na državnem prvenstvu v krosu in 9. mestom na področnem prvenstvu v atletiki v disciplini 600m.
2. MESTO, PETER KOKALJ
Peter je bil član šolske košarkarske ekipe, ki se je uvrstila na področno prvenstvo, sodeloval pa je tudi na
državnem prvenstvu v skokih z male prožne ponjave.
3. MESTO, MATIJA GRKMAN
Matija je v svojem letniku najhitrejši učenec šole. Tudi na področnem prvenstvu si je s časom 8.34
zagotovil naslov prvaka. Zelo dobre možnosti ima, da se uvrsti na državno prvenstvo, ki bo v sredo 5. 6.
2013.
Letnik 2000 in mlajše so prva tri mesta zasedli naslednji učenke:
1. MESTO, SARA SITAR
Sara je vsestranska športnica. Bila je članica odbojkarske, košarkarske ekipe, na občinskem krosu je
zasedla 6. mesto, na področnem prvenstvu v atletiki je v disciplini 60 metrov zasedla 11. mesto, na
državnem prvenstvu v bowlingu pa 2. in ekipno 3. mesto.

2. MESTO, GAJA PERKO
Gaja je bila članica košarkarske ekipe, sodelovala je na državnem prvenstvu v skokih z male prožne
ponjave, kjer je z ekipo dosegla 8. mesto, posamezno pa se je uvrstila na 44. mesto, 3. je bila na
občinskem krosu, 7. na državnem prvenstvu v krosu in 4. na področnem tekmovanju v atletiki v disciplini
600m.
3. MESTO, TJAŠA VRTAČIČ
Tjaša je zasedla 4. mesto na državnem prvenstvu v krosu, 1. mesto na šolskem krosu in 2. mesto na
področnem prvenstvu v disciplini 600 metrov.

IMAMO ODLIČNE TUDI MLAJŠE NOGOMETAŠE?
Starejši učenci so svojo borbenost v nogometu pokazali že v začetku leta zdaj pa so bili na vrsti mlajše
učenci.
V torek 21. 5. in v sredo 22. 5. 2013 je v športni dvorani v Kamniku potekalo prvenstvo osnovnih šol občin
Kamnik – Komenda v malem nogometu za učence l. 2000 in mlajše. Naši nogometaši so se v torek
pomerili z OŠ Toma Brejca in OŠ Šmartno v sredo pa z OŠ Marije Vere in OŠ Komenda Moste. Z zelo
borbeno igro in seveda znanjem so se uvrstili na 1. mesto.
Učenci, ki so zastopali našo šolo:















Matevž Hribar
Ervin Agović
Rok Marković
Kevin Vrević
Matevž Mavrič
Nejc Spruk
Sergej Mihajlov
Matic Štih
Nik Jeretina
Aleksander Lošić
Maid Ajdarpašić
Denis Otrin
Igor Džunov
Hristjan Trajčev

Šolsko leto 2012-13 - devetaki
9.a
KLARA BAŠELJ
MARTIN BENETEK
INJA DRAGAN
LUKA HRASTOVEC
PATRICIJA HRIBAR
LUKA JEGLIČ
MIHAEL BOŠTJAN KONČAR
BRINA KVASIČ
KAJA LORBEK
GALA NEMEC
BARBARA NEŽMAH
JANJA RAVNIKAR
SHERIDEN RUMBLE
TIM ŠPEHONJA
LUKA ŠTUPAR
NELI ŠUBELJ
INTI IRT ŠUŠTERIČ
NEŽA TRTNIK
KRISTINA URŠIČ
KRISTJAN VINŠEK
LUKA ZOBAVNIK
KLAVDIJA ZUPANČIČ
JAN ŽAVBI
9. b
LUKA BALOH
SANELA BEŠIĆ
LEON BLEJC
MAX GOLOB DALANOVIĆ
ŽAN GOLOB
ŽIGA HRIBAR
SARA JAGODIĆ
TJAŠA JERMAN FLERIN
TIJA JUSTINEK
LEJLA KLIČIČ
MARTIN MESTEK
BLAŽ MLINAR

DOMEN PAVLIČ
EMANUEL PLEČKO
PINA JOSIPINA PODOBNIK
ANA PROJ
SEMIR RASTODER
ANA SOVINŠEK
LOVRO STELE
ANDRAŽ ŠTIRN
LARA URŠIČ
TJAŠA US SUŠNIK
GAJ VALENTINČIČ
ŽAN ŽERTEK
9. c
MARUŠA BALANTIČ
GAL BERWANGER
LARISA NINA BREZNIK
IVANA DAVIDOVIĆ
LOVRO GRČAR
EVA JEMEC
JAN JURIČ
EVA KLOBČAR
EGIDIJ KORITNIK
KATJA MAROLT
BLAŽ MEDMEŠ
TADEJ MEDVED
JAN MOHAR
NIKA MOŽIC
ROK PETERLIN
MATEVŽ PLANKO
GREGOR POLJANŠEK
ALEKSANDER SEVER
BLAŽ SOVDAT
GREGOR ŠEGEL
MATIJA TERNOVEC
VERONIKA VODNIK
ŽIGA ZAJC

