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DRAGE UČENKE IN UČENCI, SPOŠTOVANI STARŠI, SODELAVKE IN SODELAVCI! 
 
Slovenski pregovor ne pravi zastonj: Če zapustiš praznike, zapustijo prazniki tebe. V 
letošnjem letniku almanaha smo posebno pozornost namenili praznovanju. 
Praznik je priložnost, da se srečamo z vsemi, ki jih imamo radi; z družino, sorodniki, 
prijatelji, sošolci. Na naši kulturni šoli se trudimo, da bi z zgledi šolskih praznovanj naše 
učence usmerjali k svetlemu »gledanju« na vse, kar obstaja. Praznovanja razumemo tudi 
kot priložnost, da se človek lahko zamisli nad seboj, nad smislom svojega življenja. 
Prazniki sami po sebi nimajo smisla. Smisel jim daje vsebina praznovanja. Smisel pa se rodi 
v človekovem srcu in ne v datumu na koledarju.  
Ob zaključku šolskega leta se bomo skupaj poveselili ob vseh zanimivih dogodkih in šolskih 
zgodbah, ki smo jim bili priča v tem šolskem letu. Nekatere vam ponujamo v branje. 
Za vaše prizadevanje in dobro sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. Med počitnicami 
vam želim obilo radosti. 
 
 

        Rafko Lah, ravnatelj 
 

BESEDA UREDNICE 
 
Šolsko leto 2013/2014 je zaznamovalo veliko praznovanje 50-letnice poimenovanja naše 
šole po Franu Albrehtu. V ta namen smo izdali zbornik z naslovom Pol stoletja Albrehtove 
šole. V njem smo predstavili delovanje šole v zadnji polovici stoletja. Predstavili smo Frana 
Albrehta v vseh njegovih vlogah: kot pesnika, pisatelja, kritika, prevajalca, urednika in 
organizatorja. Še posebej pa smo ponosni na to, da smo tri njegove pesmi lahko predstavili 
tudi v angleškem prevodu Erice Johnson Debeljak. V nadaljevanju smo se dotaknili bogate 
zgodovine ljudskega šolstva na Kamniškem. Predstavili pa smo tudi gradnjo novega šolskega 
poslopja. V treh daljših prispevkih ste lahko brali o 50-letnem kulturnem dogajanju na šoli, 
o razvoju knjižnice in športa. Sledila je predstavitev vseh dosedanjih ravnateljev šole, vsi 
pa smo si z zanimanjem ogledali fotografije učencev in učiteljev skozi čas. Ob tej 
priložnosti vam sporočam, da hranimo še dovolj izvodov zbornika, zato ga lahko še vedno 
naročite. 
Zaradi izida zbornika pa lani nismo izdali šolskega almanaha. V letošnjem šolskem letu 
2014/2015 smo se zato odločili, da poleg dogajanj letošnjega leta objavimo tudi nekaj 
vsebin iz lanskega. Seveda nismo mogli mimo naše velike obletnice, zato vam 
predstavljamo zapise, ki so bili objavljeni v različnih medijih. O drugih aktivnostih si lahko 
preberete v izboru pomembnejših dogodkov, ki so predstavljeni po mesecih. Ponosni smo 
tudi na vse dosežke naših učencev in učenk na področju znanja in športa. Spet se namreč 
lahko pohvalimo z najboljšimi športniki v državi in prejemniki zlatih priznanj na državnih 
tekmovanjih v znanju. Kot že omenjeno, objavljamo dogodke za dve leti. Sledijo pa 
razmišljanja in prispevki razredov ali posameznikov. Glede na to, da smo lansko šolsko leto 
praznovali, smo se odločili, da bodo prispevki povezani s praznovanji in prazniki. Za konec 
pa si lahko preberete še nekaj o športnem dogajanju letošnjega leta–šport v sliki in besedi.  
Vsebine in zapisi so zanimivi, zato vam želim prijetno branje in sproščene počitniške dni.  
 

  Tadeja Česen Šink 
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IZBOR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV 
 
September 2013  
Prvi šolski dan. 
Letna šola naravi za petošolce v Savudriji.  
OŠ Frana Albrehta prejela naziv Kulturna 
šola. 
Odprtje prenovljene kotlovnice s sodobnim 
kotlom na lesno biomaso na PŠ Nevlje.  
Naravoslovno–športni tabor v domu Peca za 
učence 7. c. 

 
Oktober 2013 
Donacija podjetja Danfoss Trata v obliki 
termostatskih ventilov. 
Evakuacijska vaja. 
Delavnice v okviru projekta Simbioza. 
5. otroška likovna razstava ob Tednu otroka z 
naslovom Barvitost.  
Jesenske počitnice. 
Obisk matične knjižnice Kamnik v okviru 
projekta Rastem s knjigo za sedmošolce. 

 
November 2013 
Slovenski dan hrane s tradicionalnim 
slovenskim zajtrkom. 

 

 
 

December 2013 
Tabor sedmošolcev na Linških Ravnah nad 
Kobaridom. 
Dobri mož za vse otroke – v projektu 
sodeloval 8. c. 
Srečanje z upokojenci šole in božični sejem.  
Plesno tekmovanje in prireditev ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. 
Novoletne počitnice 

 

Januar 2014 
Obisk dveh zunanjih evalvatorjev v okviru v 
projekta Samoevalvacija.  
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Naravoslovni tabor v Tolminu za osmošolce. 
Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja. 
Februar 2014 
Vremenska ujma z žledom. 
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Informativni dnevi za vpis v srednje šole. 
Zimske počitnice. 
Tabor za drugošolce v domu Lipa v 
Črmošnjicah. 

 
Marec 2014 
Tehniški dan: pust. 
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov v 
Domu kulture Kamnik. 
Zimska šola v Cerknem za šestošolce. 
4. Vesnine igrarije. 

 
April 2014 
Comenius – obisk učencev in učiteljev iz 
Nemčije, Turčije in Finske. 
Eko dan na temo voda. 
Prireditev ob zaključku bralne značke: gostja 
Desa Muck. 
Prvomajske počitnice. 
Comenius srečanje v Grčiji. 

 
Maj 2014 
NPZ za 6. in 9. razrede. 
Srečanje z nizozemskim pisateljem Guusom 
Kuijerjem na OŠ Rodica: festival Bralnice pod 
slamnikom. 
Predstavitev zbornika Pol stoletja Albrehtove 
šole.  
Predstavitev zbirke Fosili iz okolice Kamnika 
in Kamniško-Savinjskih Alp ter filatelistična 
razstava fosilov in mineralov. 
Prireditev ob 50-letnici poimenovanja šole po 
Franu Albrehtu in obisk predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja. 
Osrednješolska prireditev ob 50-letnici 
poimenovanja šole po Franu Albrehtu. 
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Junij 2014 
Valeta. 
Zaključek pouka. 

 
September 2014 
Prvi šolski dan. 
Letna šola naravi za petošolce v Savudriji. 

 
Oktober 2014 
Jesenske počitnice. 

 

November 2014 
Tabor za drugošolce v domu Lipa v 
Črmošnjicah. 
Tradicionalni slovenski zajtrk. 

 
December 2014 
Srečanje z upokojenci šole in božični sejem. 
Dobri mož za vse otroke – v projektu 
sodeloval 9. b. 
Šolsko plesno tekmovanje in prireditev ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti.  
Novoletne počitnice. 
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Januar 2015 
Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja. 
Tabor za učence krožka Drug z drugim z 
naslovom Veselje za življenje v Mekinjah. 
Zimska šola v Cerknem za šestošolce. 

 
Februar 2015 
Prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku 
(na matični šoli in podružnicah). 
Tehniški dan: pust 
Gostili srečanje Comenius. 
Informativni dnevi za vpis v srednje šole.  
Zimske počitnice. 

 
Marec 2015 
Plavalni tečaj za tretješolce. 
Gostili 14. regijsko srečanje mladih 
raziskovalcev domžalsko kamniške regije. 
Občinski šolski parlament. 
Prireditve ob materinskem dnevu na 
podružnicah.  
Pred matično šolo učenci in učitelji OPB v 
počastitev mednarodnega dneva gozdov 
posadili drevo. 
Revija otroških in mladinskih pevskih zborov. 
5. Vesnine igrarije. 

 

April 2015 
Eko dan na temo energija. 
Prireditev ob zaključku bralne značke: gost 
Slavko Pregelj. 
Odprtje otroškega igrišča v Mekinjah. 
Prvomajske počitnice. 

 

Maj 2015 
NPZ za 6. in 9. razrede. 
Tabor sedmošolcev. 
Gostili 15. strokovni posvet Društva učiteljev 
podružničnih šol Slovenije. 
Osrednješolska prireditev. 

 

Junij 2015 
Valeta. 
Zaključek pouka. 

 

Tedenski zapis dogodkov pa si lahko preberete na www.os-fa.si, zavihek Šolska kronika.  
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Lansko šolsko leto je bilo v znamenju praznovanja 50-letnice poimenovanja šole po Franu 
Albrehtu. V ta namen je nastalo nekaj zapisov, ki so bili objavljeni v različnih medijih.  
 
Prvi zapis je s šolske spletne strani www.os-fa.si in strani www.kamnican.si. 
 
PREDSTAVITEV ZBORNIKA POL STOLETJA ALBREHTOVE ŠOLE 
Kamnik (22.5.2014) – Leto 2014 je za Osnovno šolo Frana Albrehta v Kamniku prav posebno 
leto, saj praznuje 50-letnico preimenovanja OŠ Kamnik I v OŠ Frana Albrehta Kamnik. V 
torek, 20. maja 2014, je na šoli potekala predstavitev zbornika z naslovom Pol stoletja 
Albrehtove šole, ki je bil izdan v jubilejnem letu. 
»Šolstvo na kamniškem ima večstoletno tradicijo, zato se nam je zdelo pomembno in 
potrebno pripraviti okviren pregled skozi to plemenito zgodovino. Poseben poudarek smo 
dali obdobju ljudskega osnovnega šolanja in obdobju, ko so nastale zahteve po novem 
šolskem prostoru. Politične odločitve, ki so zajemale šolstvo in tudi druge, lokalne 
okoliščine, so že med dogovori in tudi med samo gradnjo narekovale mnoge spremembe. 
Rezultat vseh sprememb in dogovorov je bila nova šola »na travniku«, zgrajena 1963,« je v 
uvodu med drugim zapisal urednik zbornika Janez Bergant. 
Zbornik, ki obsega več kot dvesto strani, poleg zgodovine šolstva v Kamniku, na kratko 
opiše tudi življenjepis Frana Albrehta, pesnika in pisatelja, politika in ljubljanskega 
župana, kritika in prevajalca, urednika in organizatorja, ki je za svoje življenjsko delo 
prejel najvišje državno priznanje za umetniške dosežke, Prešernovo nagrado. V zborniku je 
predstavljena gradnja sedanje šolske stavbe s pogledom v prihodnost. V ločenih poglavjih 
so podrobneje opisana poglavja kulture, knjižnice in športa. Najdemo pa tudi opise 
ravnateljev šole ter sezname in fotografije učencev in učiteljev skozi čas. 
 

 
Slika na naslovnici zbornika je delo 
slikarja Bogdana Potnika. 

 
Povezovalec programa g. Tone Ftičar, urednik 
zbornika Janez Bergant, ravnatelj Rafko Lah, 
prof. Danijel Bezek, g. Edo Grmšek in dr. Jure 
Žalohar 
 

 
Učenci OŠ Frana Albrehta so z glasbenimi točkami ter recitaloma, v slovenskem in 
angleškem jeziku pesmi Frana Albrehta Rodno mesto, popestrili večer. 
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Rodno mesto 
Od daleč sem te sanjal, zlato mesto. 
ko si v pomladni se nakit odelo, 
je v moji krvi od želja zavrelo, 
o za teboj,ti zlato, rodno mesto! 
Slepila me tujina je zločesto 
in za mladost, bogato in veselo, 
mi dala starcev je spoznanje velo, 
za dom mi dala je – brezciljno cesto… 
A jaz sem bil začaran v tesni krog 
teh nizkih bajtic in teh ozkih cest 
preveč, da bi postal ti kdaj nezvest. 
In zdaj kot ti sem sam jaz in ubog; 
Tam daleč svet šumečih je zablod, 
globok in svet čar najinih samot. 
Fran Albreht       
 
Ob predstavitvi zbornika je potekala tudi predstavitev zbirke »Fosili iz okolice Kamnika in 
Kamniško-Savinjskih Alp«. 
Tomažu Hitiju in Juretu Žaloharju se je leta 2006 uresničilo, kar sta že dolgo sanjala – da 
bo prišel čas, ko bosta v Alpah iskala dinozavre. Pozimi omenjenega leta se je namreč v 
dolino Kamniške Bistrice splazilo nekaj večjih snežnih plazov. Med raziskovanjem sta našla 
vodnega plazilca ujetega v kamen Strelovške formacije. Čudovito bitje je 240 milijonov let 
čakalo na svojega »rešitelja«. 
Zamisel o postavitvi razstave se je porodila učitelju Danijelu Bezku, ki je že ob 75-letnici 
odkritja mamuta v Nevljah pripravil razstavo o dogodkih in ljudeh povezanih s takratnim 
odkritjem. Na centralni šoli v Kamniku pa je želel paleontološko odkritje mamuta vstaviti v 
geološko zbirko (dr. S. Buser, Angelca Berlec), v kateri so že bili posamični primerki 
fosilov. Svojo zamisel je zaupal Edu Grmšku in Tomažu Hitiju, kasneje se je pridružil še dr. 
Jure Žalohar. V jeseni 2013 je nastal koncept razstave, ki danes odpira svoja odprta. 
Razstava je v prvi vrsti namenjena učencem. Predstavlja odlično učilo, zasnovana je 
razvojno po geoloških dobah od triasa do pleistocena. Dokumentirana je zgodovina 
raziskovanj na tem področju, vključno z nedavnimi odkritji, ki odpirajo novo poglavje 
paleontoloških raziskovanj v Sloveniji. Tomaž Hitij je razstavo odlično didaktično zasnoval 
in poskrbel za primerno motivacijo otrok. Predstavitev zbirke bo kot stalna razstava na 
ogled na šoli. 
 

 
Idejni vodja razstave fosilov prof. 
Danijel Bezek 

 

  
Fosili so že pritegnili mlade 
radovedneže. 
 

 

Recitatorja Ana Medved in Borut 
Drnovšek 
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Odprtje razstave je bilo popestreno tudi s filatelistično razstavo na temo fosilov in 
mineralov. Razstavo je pripravilo FD Ivan Vavpotič iz Kamnika. Ob tej priložnosti je bilo 
mogoče dobiti priložnostno pisemsko ovojnico z osebno znamko in žigom, posvečeno 
svetovno znanemu odkritju morskih konjičkov (Tomaž Hitij in Jure Žalohar) v Tunjiškem 
hribovju. Žig bo na voljo še mesec dni na pošti 1240 na Glavnem trgu v Kamniku. 
 

 
Filatelistično razstavo je predstavil g. 
Benjamin Bezek. 
 

  
Filatelistična razstava fosilov in mineralov. 
 

 

 
Slavnostni podpis pogodbe o predaji zbirke 
fosilov v varstvo OŠ Frana Albrehta. 
Pogodbo so podpisali ravnatelj Rafko Lah, g. 
Edo Grmšek, dr. Jure Žalohar in v imenu 
službeno odsotnega g. Tomaža Hitija, 
njegova žena. 
 

  
 
Ravnatelj Rafko Lah je večer zaključil z 
zahvalami vsem sodelujočim pri nastajanju 
zbornika, novi likovni podobi šole, pri zbirki 
fosilov, filatelistični razstavi fosilov in 
mineralov ter sodelavcem v kuhinji. 
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Zahvala uredniku zbornika učitelju Janezu Bergantu. 

 
Besedilo: Manica Kozjek 

Foto: Danica Mati Djuraki, Domen Hribar 
 

Tudi naslednji zapis je bil objavljen na šolski spletni strani www.os-fa.si in na 
www.kamnican.si.   
 
50-LETNICA OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA 
Kamnik (24.5.2014) – »V letih kar tu stojiš, daješ ljubezen in znanje vsem, ki imajo želje in 
sanje in pogumno verjamejo vanje,« je odmeval refren šolske himne, ki so jo na slovesni 
prireditvi zapeli učenci, učitelji in ostali delavci šole. 
Navzoče v petek so na slovesnosti ob 50-letnici OŠ Frana Albrehta 
po zaigrani državni himni nagovorili ravnatelj šole Rafko Lah, 
župan občine Kamnik Marjan Šarec, kot slavnostni gost pa je 
navzočim nekaj besed spregovoril tudi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. 
Ravnatelj šole Rafko Lah je v svojem govoru poudaril: »Osnovna 
šola Frana Albrehta je uspešna kulturna šola, šola, ki uspešno 
sodeluje v mednarodnih projektih, šola, ki dosega v slovenskem 
prostoru prepoznavne uspehe na različnih področjih, šola, ki v 
zapisu njene vizije in delovanja gradi na kulturi in občih vrednotah 
za kulturo dobro skupnosti. Prihodnost je na strani pogumnih, pogum pa izvira iz 
samozavesti, znanja in dobro opravljenega dela. Tega je bilo že v preteklih 50 letih veliko, 

želim, da bi ga bilo v prihodnosti še več.« 
 
Župan Marjan Šarec je izpostavil, da 
so v šoli najbolj pomembni ljudje, ki 
ne hodijo samo v službo, temveč 
pridejo v službo vzgajat prihodnje 
rodove, ki bodo nekoč vodili našo 
državo vsak na svojem področju. 
 
 
 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2014–2015 
 

12 
 

Predsednik republike je uvodne besede namenil učencem šole, dejal je: »Otroci imate vso 
pravico, da uživate otroštvo. A zavedajte se, da boste z več znanja imeli tudi več svobode, 
izbire in priložnosti, da s talenti posežete po zvezdah. Tisti med vami, ki boste bolj 
radovedni in zvedavi, boste imeli več možnosti, da dosanjate svoje sanje.« 
 
Prireditev se je nadaljevala s pestrim kulturno-športnim programom, katerega idejo in 
scenarij sta zasnovali učiteljici Tamara Bračič in Jana Svetec. 

 
Albrehtove pesmi je interpretiral 

g. Tone Ftičar. 

 
Nastopajoče je spremljal pihalni 

orkester pod vodstvom Uroša Gorenca. 

 
Program so popestrile mažoretke pod 

vodstvo Katje Krošelj. 

 
Slovensko himno je zapel učiteljski pevski 

zbor pod vodstvom Petre Zupin. 

 
V sklopu plesnih točk so bili predstavljeni 
otroški, ljudski, skupinski in sodobni plesi. 

 
Ob taktih dunajskega valčka sta se zavrtela 

Andraž Koritnik in Neža Škofljanc. 
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Gostje so uživali ob pestrih gibalno športnih 

točkah. 

 
Ob divjih ritmih glasbe so svoje veščine 
pokazali učenci na mali prožni ponjavi. 

 
Učenci in zaposleni so za zaključek zapeli 
šolsko himno, katere avtorice besedila so 
Miša Šala, Zala Dovič in Lucija Vrhovnik. 

 
Za čudovit program je vodjema Tamari 

Bračič in Jani Svetec čestital tudi 
predsednik Borut Pahor. 

 
V soboto, 24. 5. 2014, pa so se v sklopu 50-letnice družili učenci, starši in učitelji na 
šolskem vrtu. Učenci so na sejmu ustvarjalnosti prodajali unikatne izdelke. Sledilo je 
športno druženje v različnih igrah ter šolska veselica s torto za vse navzoče. Pester 
program je povezoval animator Sten Vilar. 
Utrinki s sobotnega druženja: 

           
 

 
 

Besedilo: Mirta Vrhovnik in Manica Kozjek 
   Foto: Danica Mati Djuraki, Domen Hribar 
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Zapis v Kamniških novicah  
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Zapis s spletne strani občine Kamnik www.kamnik.si. 
 
50 LET OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA 
Župan Marjan Šarec se je zvečer skupaj s predsednikom Republike Slovenije Borutom 
Pahorjem v polni Športni dvorani udeležil praznovanja 50-obletnice Osnovne šole Frana 
Albrehta, s sijajno kulturno-športno prireditvijo, ki so jo sooblikovali učenci šole. 
 
 

  

  

Prve ideje o gradnji nove šole so zapisane 14. oktobra 1953. Ravnateljstvo kamniške 
gimnazije se je obrnilo na Svet za prosveto in kulturo ljudskega odbora mestne občine 
Kamnik, Svet za prosveto okraja Ljubljana – okolica in Gospodarski svet LOMO Kamnik ter 
predlagalo izgradnjo novega poslopja za kamniško gimnazijo. Po dveh letih prepričevanja, 
21. marca 1955, je Svet za komunalne zadeve LOMO sprožil postopek izgradnje nove 
gimnazije, na katero je prišel tudi inženir Emil Navinšek. Arhitekt Emil Navinšek je 
pripravil osnutek za novo gimnazijo. Pred pol stoletja sta se v novo šolsko poslopje v 
Kamniku vselila gimnazija in I. osnovna šola Kamnik. Zgradba, ki jo danes poznamo kot 
Osnovno šolo Frana Albrehta, je bila zgrajena po načrtih arhitekta Emila Navinška. Šola se 
je preselila v novo šolsko poslopje 8. oktobra 1963. Od septembra do 8. oktobra je pouk 
potekal v naravi. Pouk na razredni stopnji je potekal brez zapletov in učenci so bili s tako 
obliko pouka zelo zadovoljni, predvsem zato, ker ni bilo šolskega zvonca. Na predmetni 
stopnji so pouk vodili razredniki, le pouk fizike in matematike so vodili predmetni učitelji v 
stari mestni telovadnici. Prvi ravnatelj OŠ Frana Albrehta je bil profesor Slavko Ferbežar. 
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Zbrane je sprva nagovoril ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Rafko Lah in med 
drugim povedal: »V petdesetih letih se je nabralo veliko izjemnih uspehov, izzivov, 
izkušenj, spominov, zgodb. Nekatere smo zbrali v knjigi/zborniku, ki smo ga ob tej 
priložnosti izdali. Vsako desetletje je dodalo svojo barvitost. Hvala vsem, ki ste v teh 
petdesetih letih soustvarjali življenje in delo šole ter prispevali k temu, da je danes 
Osnovna šola Frana Albrehta uspešna kulturna šola, šola ki uspešno sodeluje v mednarodnih 
projektih, šola, ki dosega v slovenskem prostoru prepoznavne uspehe na različnih 
področjih, šola, ki v zapisu njene vizije in delovanja gradi na kulturi in občih vrednotah za 
kulturo dobro skupnosti.« 
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Župan Marjan Šarec je ob praznovanju jubileja največje kamniške šole dejal: »Osnovna 
šola Frana Albrehta je največja šola v kamniški občini in združuje tudi največ ljudi. In to je 
najbolj pomembno. Niso pomembni zidovi, nagrade, ampak ljudje, ki sestavljajo to šolo. 
Ljudje, ki delajo z ljubeznijo, ljudje, ki ne pridejo v službo, ampak pridejo otrokom 
podajat znanje, voljo do dela in predvsem vzgajat prihodnje rodove. Osnovna šola Frana 
Albrehta je znana tudi po tem, da se o njej veliko govori. Ne govori se vedno tako kot bi si 
želeli, torej govorijo se neresnice. Ena izmed njih je ta, da smo na občini nanjo pozabili. 
To nikakor res. Preuredili smo vse podružnice, lani je tudi Mekinjska šola dobila novo 
podobo. Delamo pa tudi na tem, da bi tudi matična šola dobila lepšo podobo kot jo ima 
sedaj. Zato dragi starši, brez skrbi, nismo pozabili na Osnovno šolo Frana Albrehta in tudi 
ne bomo. Šola je preživela 50 let in jih bo še 50 s tako srčnim in sposobnim kadrom kot ga 
ima. Iskrene čestitke ob obletnici in v naslednjih 50 let, veselo in smelo.« 

  

Slavnostni govornik, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je uvodne besede 
posvetil učenkam in učencem šole: "Otroci imate vso pravico, da uživate otroštvo. A 
zavedajte se, da boste z več znanja imeli tudi več svobode, izbire in priložnosti, da s 
talenti posežete po zvezdah. Tisti med vami, ki boste bolj radovedni in zvedavi, boste 
imeli več možnosti, da dosanjate svoje sanje," je dejal predsednik in jim zaželel vse 
najboljše.  
"Učiteljem in učiteljskemu zboru, ki se vestno, predano in tankočutno trudite v vsakem 
posamezniku spodbujati tisto, kar je v njem najboljšega, ustvarjalnega in izjemnega, 
najlepša hvala. Najlepša hvala za ves vaš trud in ker na poučevanje gledate kot na 
poslanstvo, da izobražujete in vzgajate." Za konec pa nagovoril tudi starše: "Slovenija 
danes ne kaže najbolj prijetnega obraza. A z dovolj strpnosti, pameti, medsebojnega 
spoštovanja in s prepričanjem, da se bomo kot skupnost izvlekli, nam bo to tudi uspelo. 
Naši otroci morajo imeti pravico, da sanjajo svoje sanje," je dejal predsednik in pozval, da 
naredimo vse kar je v naši moči, da si bodo naši otroci zgradili svet po svojih pričakovanjih 
ob negovanju tradicionalnih vrednot.   
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Za kulturni program so poskrbeli Gregor Ftičar na klavirju, učiteljski pevski zbor, Tone 
Ftičar z recitacijo, Matic Smolnikar na kitari, Matej Strehar z recitacijo, Matej in Iza s 
kratkim dvogovorom, Pihalni orkester in mažoretke. 
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Za fantastičen in dih jemajoč športni program pa učenke in učenci prve triade s 
plesom, profesorica glasbene vzgoje Mateja Kališnik s pevci in gibalno točko ter učenci 
šole z atraktivnimi športnimi točkami. Za vezno besedo je poskrbela Barbara 
Medvešček, za organizacijo celotne prireditve pa učiteljici Jana Svetec in Tamara Bračič. 
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Zapis v Gorenjskem glasu 
 

 
Jubilej OŠ Frana Albrehta so praznovali tudi upokojeni učitelji … / Foto: Tina Dokl 

POL STOLETJA ALBREHTOVE ŠOLE 
 
Besedilo: Jasna Paladin, petek, 30. maj 2014 
Največja kamniška osnovna šola letos praznuje petdeset let. Učenci in učitelji so obletnico 
obeležili z velikim dogodkom, ki se ga je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. 
Učenci in učitelji si želijo, da bi dotrajana šolska stavba čim prej prišla na vrsto za nujno 
potrebno obnovo, ki jo Občina načrtuje že desetletje. Nujnosti obnove se zavedajo tudi na 
Občini. 
Kamnik – Osnovno šolo Frana Albrehta v letošnjem letu obiskuje 550 učencev, še 222 pa jih 
je na njenih štirih podružničnih šolah v Tunjicah, Nevljah, Mekinjah in na Vranji Peči. 
Zgodovina šole sega v leto 1963, ko je Občina zgradila šolski objekt na sedanji lokaciji, a 
takrat so jo Kamničani poznali še kot 1. Osnovno šolo Kamnik. Odločitev, da nosi ime po 
znanem Kamničanu, pesniku, prevajalcu, esejistu in kulturnemu delavcu Francu Albrehtu, 
je bila sprejeta 21. maja 1964, in kot je dejal ravnatelj Rafko Lah, to ime s ponosom nosijo 
tudi pol stoletja za tem. »Naša osnovna šola je imela v prvih petdesetih letih delovanja 
pomembno poslanstvo. V svoje okrilje je sprejela kar pet podružničnih šol, pred 
ustanovitvijo OŠ Marije Vere je vzgajala in izobraževala več kot 1300 učencev, matična 
šolska stavba je do leta 1979 nudila prostore kamniški gimnaziji, sodelovala je pri gradnji 
športne dvorane, prav tako kot danes pa se je tudi v preteklosti neprestano soočala s 
prostorsko stisko,« je dejal ravnatelj, ki si, tako kot vsi učenci in učitelji želi, da bi 
dotrajana šolska stavba čim prej prišla na vrsto za nujno potrebno obnovo, ki jo Občina 
načrtuje že desetletje. Nujnosti obnove se zavedajo tudi na Občini. »Osnovna šola Frana 
Albrehta je največja šola v kamniški občini in združuje tudi največ ljudi. In to je najbolj 
pomembno. Niso pomembni zidovi, nagrade, ampak ljudje, ki sestavljajo to šolo. Šola je 
znana tudi po tem, da se o njej veliko govori, predvsem to, da smo na Občini nanjo 
pozabili. To nikakor res. Šola je preživela petdeset let in jih bo še petdeset s tako srčnim 
in sposobnim kadrom, kot ga ima,« je zbrane na slovesnosti nagovoril župan Marjan Šarec. 
Praznika ob šolskem jubileju pa se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je 
učencem med drugim svetoval, naj s polno mero uživajo svoje otroštvo, a naj se zavedajo, 
da kljub neprijaznim časom še vedno velja, da bodo z več znanja imeli več svobode, izbire 
in priložnosti, da posežejo po zvezdah. 
Praznovanje je sicer minilo v bogatem programu, ki so ga pripravili učenci in učitelji šole. 
Zbrane so navdušili s petjem, plesom, atraktivnimi športnimi točkami in recitacijami. 
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Zapis v Šolskih razgledih 
 
POL STOLETJA ALBREHTOVE ŠOLE 
8.7.2014, avtor: Andreja Ortl / rubrika: utrip 

 
 
Šolstvo na kamniškem ima večstoletno tradicijo. Posebno mesto v tej zgodovini ima 
največja šola v občini Kamnik, Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, ki poleg matične 
zgradbe združuje še štiri podružnične šole (Nevlje, Mekinje, Tunjice, in Vranja Peč). Letos 
šola praznuje svojo 50. obletnico ustanovitve. Nastanek organiziranega šolstva v Kamniku 
je povezan z vzponom in rastjo kraja v trg in mesto (leta 1220). Plemstvo je reševalo svoje 
potrebe po izobraževanju z zasebnimi učitelji, Cerkev s samostanskimi in stolnimi šolami. 
Bolj ko se je krepilo meščanstvo, bolj se je kazala potreba po širše dostopnem šolstvu. 
 
Začetki Osnovne šole Frana Albrehta segajo v leto 1882 (povzeto po zborniku Pol stoletja 
Albrehtove šole) 
Pomembno prelomnico za šolstvo je pomenilo sprejetje avstro-ogrske zakonodaje leta 
1869, ko naj bi nadzorstvo nad šolo prešlo s cerkvenih na državne organe. Pouk se je v 
osnovni šoli Kamnik začel 5. 10. 1882 v novo zgrajeni šolski stavbi na Glavnem trgu. Leta 
1914 je poslopje šole zasedla vojska, zato se je pouk izvajal v kaplaniji na Šutni. Pozneje 
so pridobili še dve sobi pri sestrah usmiljenkah. Po končani vojni 1918 je šola ponovno 
zaživela v poslopju na Glavnem trgu. 929 je bilo z Zakonom o šolstvu vpeljano splošno in 
obvezno osemletno šolanje. Po enotni nižji ljudski šoli so druga štiri leta učenci lahko 
izbirali med višjo ljudsko šolo, nižjo gimnazijo, meščansko ali strokovno šolo. Istega leta je 
Občina Kamnik kupila zemljišče za zidavo nove osnovne šole (zdajšnja stavba Osnovne šole 
Toma Brejca). 1941 je bila zgradba zgrajena do tretje gradbene faze. Nemci so z gradnjo 
nadaljevali in leta 1942 se je začel pouk v novi šolski stavbi. Leta 1943 so morali šolarji 
prepustiti šolsko zgradbo, zato se je pouk preselil na Glavni trg. Po odhodu nemške vojske 
se je pouk ponovno izvajal v stavbi zdajšnje šole Toma Brejca. V stavbi sta imeli prostore 
nižja gimnazija in osnovna šola. Leta 1948 je ministrstvo za prosveto izdalo dovoljenje, da 
se v Kamniku ustanovi popolna osemletna gimnazija. S tem se je začelo postopno 
povečevanje oddelkov gimnazije. Leta 1951 se je morala osnovna šola seliti nazaj na Glavni 
trg, kjer je domovala že podružnica Narodne banke. Zaradi pomanjkanja prostora so bili 
učenci nameščeni še na treh lokacijah: v vrtcu, poslopju stare Ete in stanovanjskem bloku 
na Duplici. Leta 1958 je bila izpeljana šolska reforma, ki je uzakonila enotno osemletno 
osnovno šolo in v šolsko obveznost zajela otroke od 7. do 15. leta. 
Od prve ideje do izgradnje nove osnovne šole je poteklo osem let (1955–1963). Prvotno naj 
bi imela dve nadstropji, grajena pa je bila za potrebe gimnazije. Osnutek za novo 
gimnazijo je pripravil arhitekt Emil Navinšek. A od osnutka do realizacije je poteklo kar 
nekaj časa. Leta 1958 je bila skladno s šolsko reformo izpeljana reorganizacija splošnega 
izobraževalnega sistema. Dobili smo dve osnovni šoli: I. Osnovna šola Kamnik (danes 
Osnovna šola Frana Albrehta) in II. Osnovna šola Kamnik (danes Osnovna šola Toma Brejca). 
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S to reformo se je število gimnazijcev prepolovilo, povečalo pa se je število osnovnošolcev. 
Prvotna ideja se je delno umaknila potrebi po gradnji nove osnovne šole. Leta 1963 je bila 
zgradba pripravljena za sprejem učencev II. osnovne šole Kamnik in gimnazijcev. Šola se je 
preselila v novo šolsko poslopje 8. oktobra 1963. 
Pouk v novi šolski zgradbi od 1963 do danes 
Od septembra do 8. oktobra je bil pouk organiziran kar v naravi. Pouk na razredni stopnji 
je potekal brez zapletov in učenci so bili s tako obliko pouka zelo zadovoljni, zlasti zato, 
ker ni bilo šolskega zvonca. Na predmetni stopnji so pouk vodili razredniki, le pouk fizike in 
matematike predmetni učitelji v stari mestni telovadnici. Prvi ravnatelj I. osnovne šole 
Kamnik je bil profesor Slavko Ferbežar. V šolskem letu 1963/1964 je šolo obiskovalo 806 
učencev v 28 oddelkih. Leta 1964 so I. osnovno šolo preimenovali v Osnovno šolo Frana 
Albrehta Kamnik. Leta 1979 se je Gimnazija preselila v novo šolsko poslopje in Osnovna 
šola Frana Albrehta Kamnik je pridobila dodatne prostore, novembra 1979 pa je bila 
končana gradnja športne dvorane in večnamenskega prostora. V petih desetletjih je bila 
šola uspešna na strokovnih področjih kulturnega, političnega in gospodarskega življenja. 
Vzgojila in izobrazila je nešteto rodov učencev in mnogi med njimi so prepoznani v 
slovenskem in svetovnem prostoru. 
 
Pogled v prihodnost 
»Verjamem, da smo pri vzgoji in širjenju znanja mladih uspešni zato, ker uresničujemo 
začrtane cilje skupaj z učenci, starši, učitelji in krajani. Prav po tem je kamniška šola 
znana že od nekdaj in trudili se bomo, da bo ostala taka in še boljša,« je povedal ravnatelj 
Rafko Lah. Poudaril je tudi, da je naša šola uspešna Kulturna šola, ki uspešno sodeluje v 
mednarodnih projektih, šola, ki z vsakodnevnim delom dokazuje, da je eno 
najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi 
vrednotami usklajeno ravnanje, saj so to najpomembnejše podlage za oblikovanje stabilne 
družbe prihodnosti. 
V zadnjem času se šola sooča s prostorsko stisko, zato je pogled ravnatelja, zaposlenih, 
učencev in staršev usmerjen v gradnjo nove šolske stavbe. Šola bi poleg novih in 
modernejših prostorov pridobila tudi več zunanjega prostora, več zunanjih športnih 
površin, sodobnejšo prometno ureditev in parkirišča. 
 
Jubilejno leto 
Ob 50. obletnici je šola obeležila jubilej s tremi dogodki: 
 
PREDSTAVITEV ZBORNIKA - V torek, 20. maja 2014, je potekala predstavitev zbornika ob 
50. obletnici Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, predstavitev zbirke »Fosili iz okolice 
Kamnika in Kamniško-Savinjskih Alp« in filatelistične razstave mineralov in fosilov. 
Na Osnovni šoli Frana Albrehta so se pod vodstvom urednika Janeza Berganta odločili, da 
zgodbe in oris poti ter življenje šole strnejo v zborniku, ki zajema podatke vse od leta 
1964, časa, ko je bila šola prvič poimenovana po Franu Albrehtu, in vse do danes. Zbornik, 
ki obsega več kot dvesto strani, poleg zgodovine šolstva v Kamniku na kratko predstavi tudi 
življenje domoljuba Frana Albrehta, pesnika in pisatelja, politika in ljubljanskega župana, 
kritika in prevajalca, urednika in organizatorja, ki je za svoje življenjsko delo prejel 
najvišje državno priznanje za umetniške dosežke – Prešernovo nagrado. V zborniku je 
predstavljena gradnja zdajšnje šolske stavbe s pogledom v prihodnost. V ločenih poglavjih 
so podrobneje opisana poglavja kulture na Albrehtovi šoli, delovanje knjižnice in športnih 
dejavnosti. Najdemo pa tudi predstavitve ravnateljev šole ter sezname in fotografije 
učencev in učiteljev skozi čas. 
Na prireditvi se je ravnatelj šole Rafko Lah zahvalil vsem sodelujočim tako pri nastajanju 
zbornika kot tudi širšemu krojenju nove šolske podobe. Torkov dogodek namreč ni bil 
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namenjen le predstavitvi jubilejnega zbornika, pač pa tudi ideji, da bi dali določenim 
vsebinam stalnejšo mesto in spremenili likovno podobo šole. V ta namen je bila odprta 
razstava geološke zbirke fosilnih ostankov različnih organizmov nekdanjega Panonskega 
morja. Fosile so prispevali zbiralci, geologi in znanstveniki dr. Jure Žalohar, dr. Tomaž 
Hitij in Edo Grmšek. Posebno mesto so namenili tudi filatelistični zbirki mineralov in fosilov 
filatelističnega društva Ivan Vavpotič iz Kamnika. Z razstavama so tako obogatili že sicer 
obsežno šolsko zbirko kamnin in mineralov iz različnih geoloških obdobij. Kulturni program 
so popestrili glasbeni nastopi učencev. 
 
SLOVESNA PRIREDITEV OB 5O-LETNICI OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA - »V letih kar tu 
stojiš, daješ ljubezen in znanje vsem, ki imajo želje in sanje in pogumno verjamejo 
vanje,« je odmeval refren šolske himne, ki so jo v petek, 23. maja letos, na slovesni 
prireditvi zapeli učenci, učitelji in ostali delavci šole. Navzoče so po zaigrani državni himni 
nagovorili ravnatelj šole Rafko Lah, župan občine Kamnik Marjan Šarec, kot slavnostni gost 
pa je navzočim nekaj besed spregovoril tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 
Ravnatelj šole Rafko Lah je v svojem govoru poudaril: »Prihodnost je na strani pogumnih, 
pogum pa izvira iz samozavesti, znanja in dobro opravljenega dela. Tega je bilo že v 
preteklih 50 letih veliko, želim, da bi ga bilo v prihodnosti še več.« 
Župan Marjan Šarec je ob praznovanju jubileja izpostavil, da je Osnovna šola Frana 
Albrehta največja šola v kamniški občini in združuje tudi največ ljudi. In to je 
najpomembnejše. »Niso pomembni zidovi, nagrade, ampak ljudje, ki sestavljajo to šolo. 
Ljudje, ki delajo z ljubeznijo, ljudje, ki ne pridejo v službo, ampak pridejo otrokom 
podajat znanje, voljo do dela in predvsem vzgajat prihodnje rodove.« 
Slavnostni govornik, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je uvodne besede 
posvetil učenkam in učencem šole: »Otroci imate vso pravico, da uživate otroštvo. A 
zavedajte se, da boste z več znanja imeli tudi več svobode, izbire in priložnosti, da s 
talenti posežete po zvezdah. Tisti med vami, ki boste bolj radovedni in zvedavi, boste 
imeli več možnosti, da dosanjate svoje sanje.« Predsednik je zahvale in čestitke namenil 
tudi učiteljem šole: »Učiteljem in učiteljskemu zboru, ki se vestno, predano in tankočutno 
trudite v vsakem posamezniku spodbujati tisto, kar je v njem najboljšega, ustvarjalnega in 
izjemnega, najlepša hvala. Najlepša hvala za ves vaš trud in ker na poučevanje gledate kot 
na poslanstvo, da izobražujete in vzgajate.« Za konec je nagovoril tudi starše:»Slovenija 
danes ne kaže najprijetnejšega obraza. A z dovolj strpnosti, pameti, medsebojnega 
spoštovanja in s prepričanjem, da se bomo kot skupnost izvlekli, nam bo to tudi uspelo. 
Naši otroci morajo imeti pravico, da sanjajo svoje sanje.« Ob koncu svojega govora je vse 
občinstvo pozval, da naredimo vse kar je v naši moči, da si bodo naši otroci zgradili svet po 
svojih pričakovanjih ob negovanju tradicionalnih vrednot.  
Šola je jubilej obeležila s kulturno-športno prireditvijo. Za kulturni program so poskrbeli 
Gregor Ftičar na klavirju, učiteljski pevski zbor, Tone Ftičar z recitacijo, Matic Smolnikar 
na kitari, Matej Strehar z recitacijo, Matej in Iza s kratkim dvogovorom, Pihalni orkester in 
mažoretke, za fantastičen in dih jemajoč športni program pa učenke in učenci prve triade s 
plesom, profesorica glasbene vzgoje Mateja Kališnik s pevci in gibalno točko ter učenci šole 
z atraktivnimi športnimi točkami. Za vezno besedo je poskrbela Barbara Medvešček, za 
organizacijo celotne prireditve pa učiteljici Jana Svetec in Tamara Bračič. 
 
SEJEM USTVARJALNOSTI - Praznovanje pol stoletja Albrehtove šole so učitelji, učenci in 
starši zaokrožili v soboto, 24. maja, s sejmom ustvarjalnosti in športnim druženjem 
učencev, staršev in učiteljev. Učenci so na sejmu prodajali različne unikatne izdelke. 
Sledilo je športno druženje v različnih igrah ter šolska veselica s torto za vse navzoče. 
Pester program je povezoval animator Sten Vilar. 
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Zapis objavljen v Kamniškem občanu 
 

NA SLOVESNOSTI OB 50-LETNICI OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA  
Besedilo: Bojana Klemenc 
»V letih, kar tu stojiš, daješ ljubezen in znanje vsem, ki imajo želje in sanje in pogumno 
verjamejo vanje!«  
V petek, 23. maja, je praznovanje častitljivih 50 let Osnovne šole Frana Albrehta doseglo 
vrhunec. Šola je jubilej obeležila s sijajno kulturno-športno prireditvijo, ki so jo 
sooblikovali sedanji in nekdanji učenci šole, slavnostni govornik predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor pa je bil vidno navdušen in pohvalil organizatorje, da se lahko 
prireditev kosa z marsikatero državno slovesnostjo.  
»V letih, kar tu stojiš, daješ ljubezen in znanje vsem, ki imajo želje in sanje in pogumno 
verjamejo vanje,« je na slovesni prireditvi v nabito polni športni hali iz ust učencev, 
učiteljev in drugih delavcev šole odmeval refren šolske himne. Navzoče je po državni 
himni, ki jo je zapel učiteljski pevski zbor pod vodstvom Petre Zupin, najprej nagovoril 
ravnatelj šole Rafko Lah, ki je poudaril: »V petdesetih letih se je nabralo veliko izjemnih 
uspehov, izzivov, izkušenj, spominov, zgodb. Nekatere smo zbrali v zborniku, ki smo ga ob 
tej priložnosti izdali. Vsako desetletje je dodalo svojo barvitost. Hvala vsem, ki ste v teh 
petdesetih letih soustvarjali življenje in delo šole ter prispevali k temu, da je Osnovna šola 
Frana Albrehta uspešna kulturna šola, šola, ki uspešno sodeluje v mednarodnih projektih, 
dosega v slovenskem prostoru prepoznavne uspehe na različnih področjih, v zapisu svoje 
vizije in delovanja gradi na kulturi in občih vrednotah za kulturno dobro skupnosti. 
Prihodnost je na strani pogumnih, pogum pa izvira iz samozavesti, znanja in dobro 
opravljenega dela. Tega je bilo že v preteklih 50. letih veliko, želim, da bi ga bilo v 
prihodnosti še več.« Župan Marjan Šarec je v govoru izpostavil: »Osnovna šola Frana 
Albrehta je največja šola v kamniški občini, ki združuje največ ljudi. To je najbolj 
pomembno. Niso pomembni zidovi, nagrade, ampak ljudje, ki sestavljajo to šolo. Ljudje, ki 
delajo z ljubeznijo, ki ne pridejo v službo, ampak otrokom podajajo znanje, voljo do dela 
in predvsem vzgajajo prihodnje rodove. Šola je preživela 50 let in jih bo še 50 - s tako 
srčnim in sposobnim kadrom kot ga ima.« Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 
uvodne besede posvetil učenkam in učencem: »Otroci imate vso pravico, da uživate 
otroštvo. A zavedajte se, da boste z več znanja imeli tudi več svobode, izbire in 
priložnosti, da s talenti posežete po zvezdah. Tisti, ki boste bolj radovedni in zvedavi, 
boste imeli več možnosti, da dosanjate svoje sanje«. Učiteljem in učiteljskemu zboru, ki se 
vestno, predano in tankočutno trudite v vsakem posamezniku spodbujati tisto, kar je v 
njem najboljšega, ustvarjalnega in izjemnega, najlepša hvala. Najlepša hvala za ves vaš 
trud, da na poučevanje gledate kot na poslanstvo, da izobražujete in vzgajate,« je nekaj 
misli predsednik Pahor namenil tudi šolskemu kadru. Nagovoril je tudi starše: »Slovenija 
danes ne kaže najbolj prijetnega obraza. A z dovolj strpnosti, pameti, medsebojnega 
spoštovanja in s prepričanjem, da se bomo kot skupnost izvlekli, nam bo to tudi uspelo. 
Naši otroci morajo imeti pravico, da sanjajo svoje sanje.«  
 
Izvrstna kulturno-športna prireditev več kot navdušila  
Po slavnostnih govorih se je prireditev nadaljevala z živahnim športno-kulturnim 
programom, katerega sta zasnovali učiteljici Tamara Bračič in Jana Svetec, v njem pa je 
sodelovalo veliko sedanjih in nekdanjih učencev šole. Prikazane točke nikogar niso pustile 
ravnodušnega, nasprotno, ravno prav dolg, pester in zanimiv program je še dodatno 
potrdil, da tako učitelji kot učenci živijo in čutijo pravi utrip šole. Pričelo se je z 
interpretacijo pesmi Frana Albrehta, katerega je ves večer uprizarjal Tone Ftičar, program 
so popestrile mažoretke pod vodstvom Katje Krošelj, pihalni orkester pod vodstvom Uroša 
Gorenca, za kulturni program so poskrbeli še Gregor Ftičar na klavirju, Matic Smolnikar na 
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kitari, Matej Strehar z recitacijo, Matej in Iza s kratkim dvogovorom. Sedanji in nekdanji 
šolarji so v sklopu plesnih točk predstavili otroške, ljudske, skupne in sodobne plese. 
Obiskovalci so uživali ob pestrih gibalno-športnih točkah, ki so malodane spravile na noge 
celotno športno halo, zagotovo pa je bil eden izmed vrhuncev prireditve dih jemajoč 
nastop učencev na mali prožni ponjavi, ki so ob divjem ritmu glasbe prikazali nore 
akrobacije. Zasluga za čudovit program gre predvsem ustvarjalkama in sodelujočim 
učencem, za dobro glasbo in odličen ton pa so poskrbeli fantje iz Doma kulture Kamnik in 
Mladinskega centra Kotlovnica. Učenci in zaposleni so za zaključek zapeli šolsko himno, 
katere avtorice besedila so Miša Šala, Zala Dovič in Lucija Vrhovnik. Seveda pa ni manjkala 
niti torta, s katero so se posladkali gostje prireditve.  
 
Teden slovesnosti zaključili s sobotnim druženjem staršev in učencev  
Jubilej 50 let Albrehtove šole se je pričel s predstavitvijo zbornika Pol stoletja Albrehtove 
šole in otvoritvijo zbirke Fosili iz okolice Kamnika in Kamniško-Savinjskih Alp, vrhunec je 
slavje doseglo s petkovo slavnostno prireditvijo, praznovanje pa so zaključili s sproščenim 
sobotnim druženjem šolarjev, staršev in učiteljev na šolskem vrtu, kjer so učenci na sejmu 
ustvarjalnosti prodajali unikatne izdelke, v različnih športnih igrah pa so se pomerili učenci 
s svojimi starši. Pester program so tudi ta dan zaključili s šolsko veselico in torto.  
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DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN DRŽAVNIH 
TEKMOVANJIH OD SEPTEMBRA 2013 DO MAJA 2014 

 
UČENKA, UČENEC RAZRED PODROČJE NIVO TEKMOVANJA DOSEŽEK MENTOR/-ICA 

Gorazd Motnikar 8. c logika državno srebrno priznanje Silva Maroh 

Gorazd Motnikar 8. c razvedrilna matematika državno zlato priznanje Silva Maroh 

Nejc Pogačar 9. c razvedrilna matematika državno srebrno priznanje Silva Maroh 

Tinkara Balantič 7. b razvedrilna matematika državno srebrno priznanje Silva Maroh 

David Golob 6. b razvedrilna matematika državno srebrno priznanje Silva Maroh 

Nik Aleksander Toš 8. b angleško tekmovanje IATEFL državno srebrno priznanje Maja Dobljekar 

Ana Medved 9. b kemija za Preglovo priznanje državno srebrno priznanje Tanja Bervar 

Ela Urankar 5. b 
Kamnik, Maistrovo mesto-

likovno delo 

najboljše likovno delo, 
podeljuje KOVDO Kamnik 

in Občina Kamnik 
posebno priznanje Mateja Jamnik 

Maruša Petek 7. b 
matematika za Vegovo 

priznanje 
področno srebrno priznanje Silva Maroh 

Živa Šubelj 7. b 
matematika za Vegovo 

priznanje 
področno srebrno priznanje Silva Maroh 

Gorazd Motnikar 8. c 
matematika za Vegovo 

priznanje 
področno srebrno priznanje Majda Kalan 

Marcel Galin 8. b 
matematika za Vegovo 

priznanje 
področno srebrno priznanje Majda Kalan 

Ana Medved 9. b 
matematika za Vegovo 

priznanje 
področno srebrno priznanje Danijel Bezek 

Inana Irt Šarić 9. a 
matematika za Vegovo 

priznanje 
področno srebrno priznanje Danijel Bezek 

Gorazd Motnikar 8. c fizika za Stefanovo priznanje regijsko srebrno priznanje 
Danica Mati 

Djuraki 

Gorazd Motnikar 8. c 
astronomija za Dominkovo 

priznanje 
državno zlato priznanje 

Danica Mati 
Djuraki 

Gorazd Motnikar 8. c 
astronomija za Dominkovo 

priznanje 
državno srebrno priznanje 

Danica Mati 
Djuraki 

Gorazd Motnikar 8. c fizika za Stefanovo priznanje regijsko srebrno priznanje 
Danica Mati 

Djuraki 

Nik Aleksander Toš 8. b fizika za Stefanovo priznanje regijsko srebrno priznanje 
Danica Mati 

Djuraki 

Nik Aleksander Toš 8. b 
48. srečanje mladih 

raziskovalcev Slovenije 
državno bronasto priznanje 

Danica Mati 
Djuraki 

Karmen Golob 9. c 
48. srečanje mladih 

raziskovalcev Slovenije 
državno bronasto priznanje 

Danica Mati 
Djuraki 

Borut Drnovšek 9. c 
Bober, mednarodno 

tekmovanje v informacijski in 
računalniški pismenosti 

državno srebrno priznanje 
Danica Mati 

Djuraki 

Jona Zore 9. b 
slovenščina za Cankarjevo 

priznanje 
državno zlato priznanje Tadeja Kilar 

Jona Zore 9. b 
slovenščina za Cankarjevo 

priznanje 
regijsko srebrno priznanje Tadeja Kilar 

Ana Medved 9. b 
tekmovanje iz znanja 

angleščine 
državno srebrno priznanje Mateja Stare 

Ana Ogrin 7. a 
matematika za Vegovo 

priznanje 
področno srebrno priznanje Danijel Bezek 
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ŠPORTNI DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN 

DRŽAVNIH TEKMOVANJIH OD SEPTEMBRA 2013 DO MAJA 2014 
 

UČENKA, UČENEC RAZRED PODROČJE NIVO 
TEKMOVANJA 

DOSEŽEK MENTOR/-ICA 

VITA ŠKRJANC 3. ne Veronikin tek občinsko do 10 let 13. mesto  

GAJA VDOVČ 
KARIN MIHAJLOV 
MAŠA JAKOŠ VASLE 
ALINA UČAKAR 
AJŠA JAKOŠ VASLE 
KATARINA KRZYK 
ZOJA KRANJEC 
VITA KOTNIK 
ANJA OKORN 
EVA MAVEC 
LUKA OKORN 
URBAN ZUPAN 
JAKA OBRADOVIĆ 
LUKA UDOVIČ 
TIM TREBUŠAK 
NEJC GRČAR 
DOMEN BIČANIČ 
TILEN BIČANIČ 
MARK ATONIJ NOVAK 
ANŽE KOTNIK 
ANJA MAROLT 
EVA SERETIN 
MANCA VEHOVEC 
AJDA KLIČIĆ 
MAŠA ERMINIO 
TINKARA GOLOB 
ŽIVA ŠUBELJ 
ANA PIRC 
TINKARA BALANTIČ 
NATAŠA RESNIK 
ANA KRZYK 
NAJA JUSTINEK 
SAŠKA PAVLOVIČ 
URŠKA BERNOT 
JAN ŠKRJANC 
ŽAN KRANJEC 
TEO FLIS 
ROBERT PAVLOVIČ 
NEJC FLIS 
ŽAN VDOVIČ 
GAJA PERKO 
ŽANA MANDIČ 
ANJA MAROLT 
EMA BON 
SARAH POSEL 
URŠA ISKRA 
SARA SITAR 
TJAŠA VRTAČIČ 
VESNA STOJKOVIĆ 
TARA KORICA 
KARMEN GOLOB 
ANA MEDVED 
JONA ZORE 
LARA SERETIN 
ANA PIBERNIK 
KLARA STREHAR 
LUCIJA BRLEC 
REA ZUPIN 

3. ne 
3. ne 
1. a 
1. a 
3. b 

/ 
/ 
ne 
ne 
me 
/ 

4. me 
/ 
/ 
/ 
/ 

1. ne 
1. ne 

/ 
ne 

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

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

Veronikin tek občinsko 28. mesto 
37. mesto 
36. mesto 
31. mesto 
22. mesto 
11. mesto 
15. mesto 
24. mesto 
32. mesto 
35. mesto 
11. mesto 
13. mesto 
19. mesto 
23. mesto 
24. mesto 
32. mesto 
50. mesto 
52. mesto 
55. mesto 
20. mesto 
7. mesto 
9. mesto 
17. mesto 
19. mesto 
8. mesto 
18. mesto 
10. mesto 
11. mesto 
14. mesto 
13. mesto 
16. mesto 
15. mesto 
12. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
9. mesto 
11. mesto 
12. mesto 
13. mesto 
14. mesto 
3. mesto 
19. mesto 
7. mesto 
18. mesto 
13. mesto 
20. mesto 
6. mesto 
1. mesto 
16. mesto 
14. mesto 
12. mesto 
7. mesto 
9. mesto 
8. mesto 
10. mesto 
11. mesto 
17. mesto 
15. mesto 
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ANJA MAROLT 
MAJ DROLC 
URŠKA BERNOT 
NEJKA SPRUK 
JAN ŠKRJANC 
TJAŠA VRTAČIČ 
TINKARA CAPUDER 
SARA PREMK 
ANA MEDVED 
IDA HRIBAR 
KLARA STREHAR 

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

Ljubljanski maraton  77. mesto 
28. mesto 
15. mesto 
72. mesto 
4. mesto 
2. mesto 
11. mesto 
209. mesto 
84. mesto 
208. mesto 
30. mesto 

 

JAN REPANŠEK 
TADEJ SOVDAT 
ROK SLABE 
JAKOB JANČAR 
TEO PODOBNIK 
PETER KOKALJ 
JAKOB PETEK 
JURE ČIMŽAR 
NIK ALEKSANDER TOŠ 
LENART LORENCI 
BERNARD SOVDAT 
ANŽE TRSTENJAK 

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

košarka občinsko 3. mesto Primož Rems 

JAKA STRAJN 
TEO PODOBNIK 
MATIC SADJAK 
DAVID JERAS 
ANDREJ VIDEC 
JURE ČIMŽAR 
MAJ DROLC 
NIK MUJANOVIČ 

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

odbojka občinsko 1. mesto Urban Hribar 

LANA MUJANOVIĆ 
KLARA FLERIN 
VERONIKA BEZNIK 
SARA SITAR 
AMINA MURADBAŠIČ 
ANJA HRIBAR 
ŽANA DROLC 
ANA BERWANGER 
ZALA DOVIČ 

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

odbojka občinsko 
področno 

državno četrtfinale 

1. mesto 
2. mesto 
3. mesto 

Živa Cof 

JERNEJ HRIBAR 
MAJ DROLC 
GAŠPER ZAJC 
ALJAŽ RESNIK 
IGOR DUNOV 

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

MPP 
ekipa ml. učencev 

 

polfinale DP 
finale DP 

3. mesto 
4. mesto 

Tamara Bračič 

ALJAŽ RESNIK 6. b MPP polfinale DP 
finale DP 

11. mesto 
23. mesto 

Tamara Bračič 

JERNEJ HRIBAR 6. a MPP polfinale dp 
finale dp 

18. mesto 
7. mesto 

Tamara Bračič 

MAJ DROLC 6. a MPP polfinale DP 
finale DP 

19. mesto 
18. mesto 

Tamara Bračič 

IGOR DUNOV 6. c MPP polfinale DP 
finale DP 

20. mesto 
15. mesto 

Tamara Bračič 

GAŠPER ZAJC 6. a MPP polfinale DP 
finale DP 

29. mesto 
22. mesto 

Tamara Bračič 

JURE BODLAJ 
PETER KOKALJ 
NEJC SPRUK 
KLEMEN KOTNIK 
MATEVŽ ŠTRITOF 

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

MPP 
st. učenci ekipno 

 

polfinale DP 
finale DP 

2. mesto 
3. mesto 

Tamara Bračič 

JURE BODLAJ 8. c MPP polfinale DP 
finale DP 

16. mesto 
17. mesto 

Tamara Bračič 

PETER KOKALJ 8. c MPP polfinale DP 
finale DP 

12. mesto 
7. mesto 

Tamara Bračič 

NEJC SPRUK 8. c MPP polfinale DP 
finale DP 

5. mesto 
24. mesto 

Tamara Bračič 

MATEVŽ ŠTRITOF 9. a MPP polfinale DP 
finale DP 

4. mesto 
23. mesto 

Tamara Bračič 
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KLEMEN KOTNIK 8. c MPP polfinale DP 
finale DP 

10. mesto 
(poškodba) 

Tamara Bračič 

LUCIJA LAMPE KASTELIC 
LANA MUJANOVIĆ 
GAJA PERKO 
ŽANA DROLC 

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

MPP 
st. učenke ekipno 

 

polfinale DP 
finale DP 

2. mesto 
5. mesto 

Tamara Bračič 

LUCIJA LAMPE KASTELIC 9. b MPP polfinale DP 
finale DP 

10. mesto 
8. mesto 

Tamara Bračič 

GAJA PERKO 8. a MPP polfinale DP 
finale DP 

17. mesto 
21. mesto 

Tamara Bračič 

LANA MUJANOVIĆ 8. b MPP polfinale DP 
finale DP 

26. mesto 
32. mesto 

Tamara Bračič 

ŽANA DROLC 8. a MPP polfinale DP 
finale DP 

27. mesto 
30. mesto 

Tamara Bračič 

IGOR DŽUNOV 
KEVIN VREVIČ 
ALEKSANDER LOŠIĆ 
NIK JERETINA 
MAID AJDARPAŠIĆ 
JAKOB PODBEVŠEK 
PATRIK PETEK 
NEJC HRIBAR 
VID MARKOVIČ 

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

nogomet občinsko 
področno 

1. mesto 
5-6. mesto 

Tomi Semprimožnik 

MATIJA JERIČ 
GAŠPER RODE 
NIK ŠTEBE 
MAI DROLC 
DAVID HOMOVEC 
NIK MUJANOVIĆ 
JAN ŠKRJANC 
MATEVŽ PLANKO 
JAN MRAK 

7. a 
7. a 
7. a 
6. a 
6. c 
4. a 
7. c 
7. c 
5. b 

odbojka občinsko 
področno 

1. mesto 
1. mesto 

 

Urban Hribar 

SKVARČ EVA 
ŽIVA ŠUBELJ 
ANJA MRAK 
NINA ŠMIDOVNIK 
EVA SERETIN 
MANCA VEHOVEC 
NIKA ZEMLJIČ 
ŠPELA KOTNIK 
ELA URANKAR 
JONA POLJANŠEK 

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

odbojka občinsko 
področno 

1. mesto 
1. mesto 

Živa Cof 

EVA ŠOBAR 
JAN ŠOBAR 
LEON ALEKSANDER ŠTUKELJ 

5. me 
3. me 
3. vp 

namizni tenis občinsko 1. mesto 
2. mesto 
3. mesto 

Željko Đurić 

EVA ŠOBAR 
 

5. me namizni tenis področno 
državno 

1. mesto 
2. mesto 

Željko Đurić 

MATIC SADJAK 
ANDREJ VIDEC 
NIK ŠTEBE 

8. a 
8. c 
7. a 

odbojka na mivki občinsko 
področno 

1. mesto 
1. mesto 

Aleš Prosen 

ANJA HRIBAR 
MARUŠA PETEK 
ŽIVA ŠUBELJ 

8. a 
7. b 
7. b 

odbojka na mivki področno 4. mesto Živa Cof 

TEO PIRC PODOBNIK 
MATIC SADJAK 
ANDREJ VIDEC 

9. b 
8. a 
8. c 

odbojka na mivki občinsko 
l. 1999 

2. mesto Aleš Prosen 

JAN ŠKRJANC 
NIK ŠTEBE 
GAŠPER RODE 

7. c 
7. a 
7. a 

odbojka na mivki občinsko 
l. 2001 

2. mesto Aleš Prosen 

EVA SKVARČ 
EVA SERETIN 
ŽIVA ŠUBELJ 
MANCA VEHOVEC 

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

odbojka na mivki občinsko 
l. 2001 

2. mesto Aleš Prosen 

ANA PIBERNIK 
SARA SITAR 
VERONIKA BEZNIK 
KLARA FLERIN 

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

odbojka na mivki občinsko 
l. 1999 

2. mesto Aleš Prosen 

GRKMAN JURE 9. a atletika občinsko, 1. mesto Učitelji športa 
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GRKMAN MATIJA 

 
8. a 

tek 60 m področno 
državno 
občinsko 

17. mesto 
1. mesto 

JAN SPRUK 9. a atletika 
tek 300 m 

občinsko 1. mesto Učitelji športa 

TJAŠA VRTAČIČ 
 
 
GAJA PERKO 

8. b 
  
  

8. a 

atletika 
tek 1000 m 

občinsko 
področno 
državno 
občinsko 
področno 
državno 

1. mesto 
4. mesto 
5. mesto 
2. mesto 
5. mesto 
16. mesto 

Učitelji športa 

GAJA PERKO 
TJAŠA VRTAČIČ 
EVA JAMNIK 
NEŽA HREN 

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

atletika 
štafeta 4x 100 m 

občinsko 1. mesto Učitelji športa 

JURE GRKMAN 
KLEMEN KOS 
MATIJA GRKMAN 
MATEVŽ MAVRIČ 

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

atletika 
štafeta 4x 100 m 

občinsko 
področno 

3. mesto 
1. mesto 

Učitelji športa 

TEO PODOBNIK 9. b atletika 
met vorteksa 

občinsko 2. mesto Učitelji športa 

NEŽA HREN 
EVA JAMNIK 

9. c 
8. c 

atletika 
skok v daljino 

občinsko 1. mesto 
3. mesto 

Učitelji športa 

KLEMEN KOS 
JAKOB JANČAR 

8. a 
9. c 

atletika 
skok v daljino 

občinsko 1. mesto 
2. mesto 

Učitelji športa 

NEJKA SPRUK 7. c atletika 
tek 300 m 

občinsko 2. mesto Učitelji športa 

LOVRO PLANKO 
JAN ŠKRJANC 

7. c 
7. c 

atletika 
tek 600 m 

občinsko 2. mesto 
3. mesto 

Učitelji športa 

MARTINA KEMPERL 6. b atletika 
met vorteksa 

občinsko 2. mesto Učitelji športa 

PATRICIJA US SUŠNIK 7. a atletika 
skok v daljino 

občinsko 3. mesto Učitelji športa 

ALJAŽ RESNIK 6. b atletika 
skok v daljino 

občinsko 2. mesto Učitelji športa 

ŽIVA ŠUBELJ 
NINA ČEHIĆ 

7. b 
7. a 

atletika 
skok v višino 

občinsko 1. mesto 
3. mesto 

Učitelji športa 

KLEMEN TRAVEN 7. c atletika 
skok v višino 

občinsko 2. mesto Učitelji športa 

KRISTI KIRN 
EVA SERETIN 
MANCA VEHOVEC 
MARTINA KEMPERL 
MOJCA MLAKAR 
ANJA MRAK 
VITA VODNIK 
NATAŠA RESNIK 
ERIKA PRELOVŠEK 
ŽIVA ŠUBELJ 
SAŠKA PAVLOVIČ 
ŠPELA KOTNIK 
ANJA SEDUŠAK KLJAKIČ 

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

košarka 
dekleta 

letnik 2001 in mlajše 

občinsko 
 

1. mesto Simeon Klokočovnik 

LUCIJA LAMPE KASTELIC 
LARA URŠIČ 
KATARINA ROMŠAK 
LAURA RAK 
ANJA PAPUGA 
KARMEN GOLOB 
GAJA PERKO 
SARA SITAR 
JOVANA PETROVIĆ 
ŽANA DROLC 
KLARA FLERIN 
TJAŠA VRTAČIČ 

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

košarka 
dekleta 

letnik 1999 in mlajše 

občinsko 
 

3. mesto Simeon Klokočovnik 

GRKMAN JURE 
TINKARA CAPUDER 
JAKOB JANČAR 
GAJA PERKO 

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

kros občinsko 4. mesto 
1. mesto 
5. mesto 
1. mesto 

Učitelji športa 
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AJDA AUERSPERGER 
SARA SITAR 
MATIJA GRKMAN 
JAKOB PETEK 
NINA ĆEHIĆ 
ANJA ŠTUKELJ 
MANCA ŠKRJANEC 
LUKA ANŽEL 
LOVRO PLANKO 
JAN ŠKRJANC 
ANJA MAROLT 
ALEKSANDAR LOŠIĆ 
JANEZ BERLEC 
ANJA MRAK 
NEJC HRIBAR 

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

2. mesto 
7. mesto 
14. mesto 
5. mesto 
10. mesto 
14. mesto 
15. mesto 
14. mesto 
3. mesto 
2. mesto 
4. mesto 
8. mesto 
3. mesto 
26. mesto 
4. mesto 

LARA SERETIN 
TINKARA CAPUDER 
TEO PODOBNIK 
ŽAN KOMATAR 
GREGOR KRIVOROT 
ŽANA MANDIČ 
KLEMEN KOS 
TJAŠA VRTAČIČ 
ŽIGA ŠKRJANC 
JAN ŠKRJANC 
LOVRO PLANKO 
MAJA GRUDEN 
ANJA MAROLT 
MARTINA KEMPERL 
JONA POLJANŠEK 
MATIC HORVAT 
VID MARKOVIČ 
MAJA HELENA KONČAR 
NUŠA TROBEVŠEK 

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

4. me 

plavanje področno 3. mesto 
4. mesto 
1. mesto 

dns 
dns 
dsq 

3. mesto 
dsq 

4. mesto 
dns 

2. mesto 
7. mesto 

dsq 
dsq 

2. mesto 
5. mesto 
4. mesto 
1. mesto 

dns 

Učitelji športa 

LARA SERETIN 
TINKARA CAPUDER 
MAJA GRUDEN 
ŽIGA ŠKRJANC 
TEO PODOBNIK 
LOVRO PLANKO 

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

plavanje državno 29. mesto 
22. mesto 
42. mesto 
25. mesto 
14. mesto 
38. mesto 

Učitelji športa 

ALJAŽ UDOVIČ 
MANCA MARADIN 
ANITA BOŠTIC 
JAKA UDOVIČ 
JAN MARADIN 
ANJA MAROLT 
JAN ŠKRJANC 
LOVRO PLANKO 
URŠKA BERNOT 
GAJA PERKO 
SARA SITAR 
TJAŠA VRTAČIČ 
NIK ALEKSANDER TOŠ 
LANA MUJANOVIĆ 
KLARA FLERIN 
TINKARA CAPUDER 
LOVRO GOLOB 
NUŠA TROBEVŠEK 
URBAN ZUPAN 
TARA MANDIĆ 

4. a 
4. a 
4. a 
5. a 
5. b 
6. a 
7. c 
7. c 
7. c 
8. a 
8. a 
8. b 
8. b 
8. b 
8. b 
9. a 
3. m 
4. m 
4. m 
4. n 

akvatlon 
 

področno 7. mesto 
13. mesto 
22. mesto 
14. mesto 
4. mesto 
9. mesto 
1. mesto 
8. mesto 
5. mesto 
4. mesto 
25. mesto 
1. mesto 
27. mesto 
26. mesto 

odstop 
3. mesto 
40. mesto 
40. mesto 
36. mesto 
8. mesto 

Miha Rojc 

MARADIN MANCA 
BOSTIC ANITA 
MARADIN JAN 
UDOVIČ ALJAŽ 
UDOVIČ JAKA 
BERNOT URŠKA 
MAROLT ANJA 
ŠKRJANC JAN 

4. a 
4. a 
5. b 
4. a 
5. a 
7. c 
6. a 
7. c 

akvatlon državno 10. mesto 
21. mesto 
7. mesto 
13. mesto 
29. mesto 
5. mesto 
9. mesto 
1. mesto 

Miha Rojc 
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PLANKO LOVRO 
VRTAČIČ TJAŠA 
PERKO GAJA 

7. c 
8. b 
8. a 

7. mesto 
1. mesto 
2. mesto 

ALEKSADAR LOŠIČ 
ANJA MAROLT 
PETER OBREZA 
KEVIN VREVIĆ 

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

kolesarsko tekmovanje 
»Kaj veš o prometu« 

občinsko 3. mesto 
ekipno 

6. in 7. razred 

Simeon Klokočovnik 

MATIC SADJAK 
BERNARD SOVDAT 
NIK ALEKSANDER TOŠ 
EVA ŠTUPAR 

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

kolesarsko tekmovanje 
»Kaj veš o prometu« 

 

občinsko 1. mesto 
ekipno 

6. in 7. razred 

Simeon Klokočovnik 

ALEKSADAR LOŠIČ 
ANJA MAROLT 
PETER OBREZA 
KEVIN VREVIĆ 

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

kolesarsko tekmovanje 
»Kaj veš o prometu« 

 

občinsko 9. mesto 
4. mesto 
14. mesto 
10. mesto 

Simeon Klokočovnik 

MATIC SADJAK 
BERNARD SOVDAT 
NIK ALEKSANDER TOŠ 
EVA ŠTUPAR 

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

kolesarsko tekmovanje 
»Kaj veš o prometu« 

 

občinsko 9. mesto 
1. mesto 
5. mesto 
17. mesto 

Simeon Klokočovnik 

BERNARD SOVDAT 8. b kolesarsko tekmovanje 
»Kaj veš o prometu 

državno 13. mesto Simeon Klokočovnik 

 

DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN DRŽAVNIH 
TEKMOVANJIH OD SEPTEMBRA 2014 DO MAJA 2015 

 

UČENKA, UČENEC RAZRED PODROČJE 
NIVO 

TEKMOVANJA 
DOSEŽEK MENTOR/-ICA 

Ana Bizjak 7. b logika državno zlato priznanje Silva Maroh 

Ela Urankar 6. c 
razvedrilna  
matematika 

državno zlato priznanje Silva Maroh 

Gorazd Motnikar 9. c 
razvedrilna 
matematika 

državno srebrno priznanje Silva Maroh 

Tinkara Balantič 8. b 
razvedrilna 
matematika 

državno srebrno priznanje Silva Maroh 

Jaka Udovič 6. b 
razvedrilna 
matematika 

državno srebrno priznanje Silva Maroh 

Maja Helena 
Končar 

6. a 
razvedrilna 
matematika 

državno srebrno priznanje Silva Maroh 

Vita Vodnik 8. a 
Tekmovanje v znanju o 

sladkorni bolezni 
državno srebrno priznanje Monika Jelenc 

Jan Trebušak 9. c 
Tekmovanje v znanju o 

sladkorni bolezni 
državno srebrno priznanje Monika Jelenc 

Bernard Sovdat 9. b 
Tekmovanje v znanju o 

sladkorni bolezni 
državno srebrno priznanje Monika Jelenc 

Gorazd Motnikar 9. c matematika področno srebrno priznanje Majda Kalan 

Matija Grkman 9. a matematika področno srebrno priznanje Danijel Bezek 

Bernard Sovdat 9. b matematika področno srebrno priznanje Majda Kalan 

Nik Aleksander Toš 9. b matematika področno srebrno priznanje Silva Maroh 

Ana Bizjak 7. b matematika področno srebrno priznanje Silva Maroh 

Ivana Mušič Lap 7. a matematika področno srebrno priznanje Majda Kalan 

Lucija Vrhovnik 7. a matematika področno srebrno priznanje Majda Kalan 

Mojca Mlakar 7. b matematika področno srebrno priznanje Silva Maroh 

David Golob 7. b matematika področno srebrno priznanje Silva Maroh  

Ana Berwanger 9. c nemščina državno srebrno priznanje Lidija Vidmar 

Gorazd Motnikar 9. c astronomija državno srebrno priznanje Danica Mati Djuraki 

Gorazd Motnikar 9. c fizika področno srebrno priznanje Danica Mati Djuraki 

Blaž Antonin 8. a fizika področno srebrno priznanje Danica Mati Djuraki 

Matic Sadjak 9. a fizika področno srebrno priznanje Danica Mati Djuraki 

Bernard Sovdat 9. b fizika področno srebrno priznanje Danica Mati Djuraki 

Jan Trebušak 9. c 
tekmovanje iz kemijskih 

eksperimentov 
državno 

pohvala za najboljšo 
strokovno razlago 

Danica Mati Djuraki 

Nik Aleksander Toš 9. b 
mladinsko raziskovalno 

delo 
državno bronasto priznanje 

Ema Vidic Judež  
Danica Mati Djuraki 

Jan Trebušak 9. c 
mladinsko raziskovalno 

delo 
državno bronasto priznanje 

Monika Jelenc 
Danica Mati Djuraki 

Eva Jamnik 
Jerca Pogačnik 

9. c 
mladinsko raziskovalno 

delo 
državno bronasto priznanje Tadeja Kilar 
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ŠPORTNI DOSEŽKI NAŠIH UČENK IN UČENCEV NA OBČINSKIH, PODROČNIH, REGIJSKIH IN 
DRŽAVNIH TEKMOVANJIH OD SEPTEMBRA 2014 DO MAJA 2015 

 
UČENKA, UČENEC RAZRED PODROČJE NIVO 

TEKMOVANJA 
DOSEŽEK MENTOR/-ICA 

TJAŠA VRTAČIČ 9. b Veronikin tek občinsko 
starejše deklice 

1. mesto Učitelji športa 

GAJA PERKO 9. a 2. mesto 

NEJKA SPRUK 8. c 3. mesto 

SARA SITAR 9. a 5. mesto 

MANCA JAGODIC 8. c 6. mesto 

SARA POSL 9. a 7. mesto 

VERONIKA BEZNIK 9. a 9. mesto 

LANA MUJANOVIĆ 9. b 10. mesto 

LUCIJA ŠKRJANC 9. b 11. mesto 

ANJA HRIBAR 9. a 12. mesto 

KLARA FLERIN 9. b 13. mesto 

IVONA AJDOVA 9. b 14. mesto 

NIKA HRASTOVEC 9. b 17. mesto 

KARIN RAK 9. b 18. mesto 

EMA BON 9. a 19. mesto 

LOVRO PLANKO 8. c občinsko 
starejši dečki 

2. mesto 

JAN ŠKRJANC 8. c 3. mesto 

TARA MANDIĆ 6. c občinsko 
mlajše deklice 

3. mesto 

ANA TOMŠIČ 6. c 7. mesto 

KATJA JAGODIC 6. c 8. mesto 

ELA URANKAR 6. c 10. mesto 

TINKARA GOLOB 7. b 16. mesto 

ŽANA DROLC 9. a 18. mesto 

DENIS AČKO 6. a občinsko 
mlajši dečki 

7. mesto 

ŽAN VDOVČ 6. c 9. mesto 

MARTIN DAN VIDMAR 6. c 11. mesto 

TINA MRDEŠA 6. c 12. mesto 

ENJA MIJOVSKI 6. b občinsko 
najmlajše deklice 

5. mesto 

VITA ŠKRJANC 4. n 14. mesto 

ALINA UČKAR 2. b 23. mesto 

BRINA ŠKORJANC 1. b 30. mesto 

NEŽA KOKALJ 2. b 36. mesto 

MIŠA PLEMENITI 1. a 38. mesto 

IZAK POLJANŠEK 5. b občinsko 
najmlajši dečki 

1. mesto 

MAJ KRIŽNAR 5. b 2. mesto 

URBAN ZUPAN 5. me  7. mesto 

NIK MUJANOVIĆ 5. b  8. mesto 

LAN KOTNIK 2. b 27. mesto 

ENEJ LUKMAN 2. b 28. mesto 

ANEJ KLADNIK VOLF 2. b 32. mesto 

TILEN BIČANIČ 2. me  34. mesto 

DOMEN BIČANIČ 2. me 35. mesto 

LOVRO BARTOLJ 2. b 37. mesto 

ŽAN BOLTAR 1. b 39. mesto 

TJAŠA VRTAČIČ 9. b Ljubljanski maraton–
osnovnošolski tek 

državno 2. mesto Učitelji športa 

LOVRO PLANKO 8. c 3. mesto 

GAJA PERKO 9. a 4. mesto 

JAN ŠKRJANC 8. c 5. mesto 

NEJKA SPRUK 8. c 38. mesto 

NIKA SOTOŠEK 6. a 52. mesto 

ŽAN VDOVČ  6. c 150. mesto 

SARA SITAR 9. a košarka občinsko 
starejše deklice 

1. mesto Simeon Klokočovnik 

GAJA PERKO 9. a 

KLARA FLERIN 9. b 

TJAŠA VRTAČIČ 9. b 

LANA MUJANOVIĆ 9. b 

EVA ŠTUPAR 9. c 

VITA VODNIK 8. a 

ERIKA PRELOVŠEK 8. b 

NATAŠA RESNIK 8. b 
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ANJA SEDUŠAK KLJAJIČ 8. c 

SAŠKA PAVLOVIČ 8. c 

MATIJA GRKMAN 9. a košarka občinsko 
starejši fantje 

2. mesto Aleš Prosen 
Simeon Klokočovnik 

trener 
PETER KOKALJ 9. b 

JAKOB PETEK 9. b 

JURE ČIMŽAR 9. b 

BERNARD SOVDAT 9. b 

NIK ALEKSANDER TOŠ 9. b 

ANŽE TRSTENJAK 9. b 

HRISTJAN TRAJCEV 9. b 

NEJC SPRUK 9. c 

SANEL ALAGIĆ 9. c 

LENART LORENCI 9. c 

GORAZD MONTNIKAR 9. c 

SARA SITAR 9. a košarka področno starejše 
deklice 

3. mesto Simeon Klokočovnik 

GAJA PERKO 9. a 

KLARA FLERIN 9. b 

TJAŠA VRTAČIČ 9. b 

LANA MUJANOVIĆ 9. b 

EVA ŠTUPAR 9. c 

VITA VODNIK 8. a 

ERIKA PRELOVŠEK 8. b 

NATAŠA RESNIK 8. b 

ANJA SEDUŠAK KLJAJIČ 8. c 

SAŠKA PAVLOVIČ 8. c 

MATIJA GRKMAN 9. a košarka področno starejši 
fantje 

4. mesto Aleš Prosen 
Simeon Klokočovnik     

Zdravko Slevec                   
Primož Rems 

ERVIN AGOVIĆ 9. a 

PETER KOKALJ 9. b 

JAKOB PETEK 9. b 

JURE ČIMŽAR 9. b 

NIK ALEKSANDER TOŠ 9. b 

ANŽE TRSTENJAK 9. b 

SANEL ALAGIĆ 9. c 

HRISTJAN TRAJCEV 9. c 

LENART LORENCI 9. c 

GORAZD MONTNIKAR 9. c 

NIKA SOTOVŠEK 6. a košarka občinsko mlajše 
deklice 

1. mesto Simeon Klokočovnik 

ELDINA AGOVIĆ 7. c 

KRISTI KIRN 7. c 

AJDA KLIČIĆ 7. c 

ARIJANA MURADBAŠIĆ 7. c 

JONA POLJANŠEK 7. c 

TEA REPNIK 7. c 

EVA SERETIN 7. c 

MANCA VEHOVEC 7. c 

MARTINA KEMPERL 7. b 

MOJCA MLAKAR 7. b 

ŠPELA SPRUK 7. b 

JAKA SITAR 6. a košarka občinsko mlajši 
fantje 

4. mesto Simeon Klokočovnik      
Primož Rems JAKA UDOVIČ 6. b 

MATIC ŠKERJANEC 6. b 

KLEMEN KRANJEC 6. b 

MARTIN DAN VIDMAR 6. c 

JAKA KOROŠEC 6. c 

MAJ DROLC 7. a 

ALAN RASTODER 7. a 

MATIC NOSE 7. a 

ALEKSANDER LOŠIČ 7. a 

ALJAŽ RESNIK 7. b 

DOMEN HUMAR 7. b 

NIK POTOČNIK 7. b 

SARA SITAR 9. a odbojka   Aleš Prosen                        
Tanja Božinović BEZNIK VERONIKA 9. a občinsko 1. mesto 

ANJA HRIBAR 9. a 2000 in mlajše  

AMINA MURADBAŠIĆ 9. a   

JOVANA PETROVIĆ 9. a področno 2. mesto 

KLARA FLERIN 9. b   
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LANA MUJANOVIĆ 9. b državno  

EVA SKVARČ 8. a četrtfinale 1. mesto 

EVA SERETIN 7. c polfinale 3. mesto 

MARUŠA PETEK 8. a    

EVA ŠTUPAR 9. c deskanje področno  
državno 

1. mesto 
2. mesto 

Aleš Prosen 

ANJA MRAK 7. b smučanje področno 11. mesto 

AJDA AUERSPERGER 9. b  področno            
državno 

1. mesto 
6. mesto 

 

LUCIJA ŠKRJANC 9. a  področno 1. mesto  

ALJAŽ RESNIK 7. b plezanje področno            
državno 

1. mesto            
4. mesto 

Aleš Prosen 

GAŠPER ZAJC 7. a  področno            
državno 

12. mesto          
38. mesto 

 

JAKA UDOVIČ 6. b  področno            
državno 

17. mesto              
50. mesto 

 

NIK JERETINA 8. b mali nogomet   Matjaž Klanšek    
Zdravko Slevec MATEVŽ MAVRIČ 9. c   

ERVIN AGOVIĆ 9. a   

MAID AJDARPAŠIĆ 8. b občinsko 2. mesto 

DARKO CHOCHOV 8. b področno 1. mesto 

NEJC SPRUK 9. c četrtfinale 3. mesto 

SERGEJ MIHAJLOV 9. a   

ROK MARKOVIČ 9. b   

DENIS OTRIN 8. a   

NIK ŠTEBE 8. a kegljanje področno 
državno 

3. mesto              
21. mesto 

Aleš Prosen 

GAJA PERKO 9. a področno 
državno 

2. mesto 
20. mesto 

SARA SITAR 9. a področno  
državno 

3. mesto            
21. mesto 

REBEKA ČIBEJ 7. c področno  
državno 

2. mesto 
4. mesto 

TEA REPNIK 7. c področno  
državno 

1. mesto              
10. mesto 

MATEJ REPNIK 6. c področno  
državno 

2. mesto 
6. mesto 

JANJA ZUPANČIČ 8. a področno  
državno 

1. mesto 
1. mesto 

DAVID HOMOVEC 7. b odbojka   Aleš Prosen 

DAVID GOLOB 7. b   

MAJ DROLC 7. a   

TIM RAUTER 7. a   

JAN MRAK 6. c občinsko 1. mesto 

LUKA KIRN 6. b   

ALJAŽ RESNIK 7. b   

KEVIN VREVIČ 7. c   

IGOR DŽUNOV 7. c   

JERNEJ HRIBAR 7. b področno 1. mesto 

NIK RAUTER 5. ne   

NIK MUJANOVIĆ 5. b   

DOMEN STELE 4. b   

MIHA OKORN 4. vp   

JONA GREGORIČ 7. a odbojka   Aleš Prosen 

ANJA MRAK 7. b   

NINA ŠMIDOVNIK 7. b   

EVA SERETIN 7. c   

MANCA VEHOVEC 7. c občinsko 1. mesto 

TEA REPNIK 7. c   

LUNA KREVS 6. a   

MANCA BURJA 6. a   

NIKA SOTOŠEK 6. a področno 2. mesto 

LARA PLUT 6. c   

KATJA JAGODIC 6. c   

GRACIA LIPOVŠEK 6. b   

NIKA ZEMLJIČ 4. b   



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2014–2015 
 

37 
 

NIKA KORDIČ ZAMLJEN 4. me   

HANA OBLAK 1. kros občinsko          
deklice 2008 

2. mesto Simeon Klokočovnik 

ANA OMOVŠEK 1. 4. mesto 

NEŽA KRAŠEVEC 1. 5. mesto 

LUCIJA JELENC 1. 7. mesto 

ANA BOŽIČNIK 1. 11. mesto 

ELIJA BALOH 1. občinsko 
dečki 2008 

3. mesto 

ANEJ HANČIČ 1. 5. mesto 

JURE BEZJAK 1. 7. mesto 

ŽAN BOLTAR 1. 10. mesto 

ALINA UČAKAR 2. občinsko,  
deklice 2007 

3. mesto 

OGNJEN LEKOVIĆ 2. občinsko 
dečki 2007 

3. mesto 

ALEKSANDER BOJIĆ 2. 7. mesto 

DAVID GORINJAC 2. 11. mesto 

LOTI ALBIANI 3. občinsko          
deklice 2006 

7. mesto 

URŠIČ GRETA 3. 8. mesto 

JAN BOLTAR 3. občinsko 
dečki 2006 

5. mesto 

JAKA RUDOLF VUČKOVIĆ 3. 6. mesto 

VITA ŠKRJANC 4. občinsko          
deklice 2005 

10. mesto 

GAJA VDOVČ 4. 13. mesto 

NIKOLA LEKOVIĆ 4. občinsko 
dečki 2005 

2. mesto 

TIM TREBUŠAK 4. 4. mesto 

MIHA OKORN 4. 5. mesto 

DOMEN GLOBOČNIK 4. 8. mesto 

LUKA OKORN 4. 9. mesto 

VAL ANTONIN 4. 10. mesto 

MANCA MARADIN 5. občinsko          
deklice 2004 

5. mesto 

NAJA LIPIČNIK 5. 8. mesto 

IZAK POLJANŠEK 5. občinsko 
dečki 2004 

1. mesto 

MAJ KRIŽNAR 5. 2. mesto 

ALJAŽ UDOVIČ 5. 4. mesto 

ŽAN AUERSPERGER 5. 5. mesto 

TARA MANDIČ 6. b občinsko          
deklice 2003 

1. mesto 

ELA URANKAR 6. c 10. mesto 

KATJA JAGODIC 6. c 11. mesto 

MEDEJA ŠERKEZI 6. b 12. mesto 

JAN MARADIN 6. b občinsko 
dečki 2003 

2. mesto 

MATIC ŠKRJANEC 6. b 5. mesto 

LUKA DACAR 6. c 6. mesto 

MIHA PETRIČ 6. c 9. mesto 

JONA POLJANŠEK 7. c občinsko          
deklice 2002 

7. mesto 

EVA BREGOVIČ PETEK 7. c 11. mesto 

JAKOB PODBEVŠEK 7. a občinsko 
dečki 2002 

2. mesto 

JANEZ BRLEC 7. a 3. mesto 

ALEKSANDAR LOŠIĆ 7. a 5. mesto 

URŠKA BERNOT 8. c občinsko          
deklice 2001 

2. mesto 

NINA ČEHIĆ 8. a 6. mesto 

ANJA ŠTUKELJ 8. a 8. mesto 

JAN ŠKRJANC 8. c občinsko 
dečki 2001 

1. mesto 

LOVRO PLANKO 8. c 2. mesto 

TJAŠA VRTAČIČ 9. a občinsko          
deklice 2000 

1. mesto 

GAJA PERKO 9. b 2. mesto 

LANA MUJANOVIĆ 9. a 7. mesto 

SARA SITAR 9. b 8. mesto 

VERONIKA BEZNIK 9. b 9. mesto 

NEJC ERDANI 9. c občinsko 
dečki 2000 

8. mesto 

MATIJA GRKMAN 9. b 10. mesto 

IZAK POLJANŠEK 5. b kros državno 
dečki 2004 

7. mesto Simeon Klokočovnik 

ŽAN AUERSPERGER 5. a 25. mesto 

TARA MANDIĆ 6. b državno        
deklice 2003 

14. mesto 

MANCA MARADIN 5. a 38. mesto 

JAN MARADIN 6. b državno 
dečki 2003 

17. mesto 

MATIC ŠKRJANEC 6. b 30. mesto 

JAKOB PODBEVŠEK 7. a državno 
dečki 2002 

12. mesto 

JANEZ BRLEC 7. a 17. mesto 

JAN ŠKRJANEC 8. c državno 3. mesto 
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LOVRO PLANKO 8. c dečki 2001 9. mesto 

TJAŠA VRTAČIČ 9. b državno        
deklice 2000 

3. mesto 

GAJA PERKO 9. a 13. mesto 

LANA MUJANOVIĆ 
KLARA FLERIN 
GAJA PERKO 
ŽANA DROLC 
TJAŠA VRTAČIČ 

9. b 
9. b 
9. a 
9. a 
9. b 

MPP - st. učenke polfinale DP 5. mesto 
ekipno 

Tamara Bračič 

PETER KOKALJ 
NEJC SPRUK 
IGOR DUNOV 
MAJ DROLC 
ALJAŽ RESNIK 

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

MPP - st. učenci polfinale DP 5. mesto 
ekipno 

Tamara Bračič 

ŽIGA OBRADOVIĆ 
MATIC HRABAR 
NIK MUJANOVIĆ 
MAJ KRIŽNAR 

6. a 
5, b 
5. b 
5. b 

MPP - ml. učenci polfinale DP 5. mesto 
ekipno 

Tamara Bračič 

MATIC SADJAK 9. a odbojka na mivki področno 1. mesto Tamara Bračič 

NIK  ŠTEBE 8. a st. učenci    

ANDREJ VIDEC 9. c     

MATIC SADJAK 9. a odbojka na mivki državno 4. mesto Tamara Bračič 

NIK ŠTEBE 8. a st. učenci    

ANDREJ VIDEC 9. c     

MATIJA JERIČ 8. a     

JAN ŠKRJANC 8. c     

MATIJA GRKMAN 9. a atletika 
tek 60 m, st. dečki 

občinsko 1. mesto Učitelji športa 

JAKOB PETEK 9. b tek 300 m, st. dečki  3. mesto  

JAN ŠKRJANC 8. c tek 1000 m 
st. dečki 

 1. mesto  

TJAŠA VRTAČIČ 
GAJA PERKO 

9. b 
9. a 

tek 1000 m 
st. deklice 

 2. mesto 
3. mesto 

 

MATIJA GRKMAN, JURE 
ČIMŽAR, JAKOB PETEK, 
KLEMEN KOS 

  štafeta 4 x 100 m 
st. dečki 

 1. mesto  

SARA SITAR, KLARA 
FLERIN, GAJA PERKO, 
TJAŠA VRTAČIČ 

  štafeta 4 x 100 m 
st. deklice 

 2. mesto  

LUCIJA PLUT 9. a suvanje krogle 
st. deklice 

 2. mesto  

TINA JAGODIC 8. a skok v višino 
st. deklice 

 1. mesto  

ALJAŽ RESNIK 
 

7. b skok v daljino 
ml. dečki 

 2. mesto 
 

 

MARTINA KEMPRL 7. b met vorteksa 
ml. deklice 

 1. mesto  

JANEZ BRLEC 7. a met vorteksa 
ml. dečki 

 2. mesto 
 

 

LUKA DACAR 6. c tek 60 m 
ml. dečki 

 3. mesto 
 

 

AJDA KLIČIĆ 7. c tek 60 m 
ml. deklice 

 3. mesto 
 

 

KOŽELJ NATALIJA 6. b tek 300 m 
ml. deklice 

 3. mesto 
 

 

PODBEVŠEK JAKOB 7. a tek 300 m 
ml. dečki 

 3. mesto 
 

 

ANJA MAROLT 7. c tek 600 m 
ml. deklice 

 2. mesto 
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1. A 
 
Ob praznovanjih med običaje sodijo tudi darila. Učenci 1. a bi v svojem prvem letu 
obiskovanja šole vsem učencem, učiteljem in staršem radi podarili darila s posebnimi 
željami: 
 

 
 

  

  
 

 
 

Pripravili: učenci 1. a ter učiteljici Monika Šimenc in Marta Bajd 
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1. B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDSTAVLJAM SI TORTO IN NA NJEJ SVEČKE. ŽAN 
 
PRAZNOVANJE SI PREDSTAVLJAM TAKO,  

 
DA DOBIM DARILA, ZAVITA V OKRASNI 
PAPIR. 
… DA OČETJE PIJEJO PIVO. BOR 
 
… DA NAPIHAMO BALONE. KLAVDIO 
 
… DA PIHAMO SVEČKE. JURE 
 
 

… DA SE IGRAMO NA ROJSTNEM DNEVU. 

… DA PRED TORTO JEMO PICO IN HOT 
DOG. FILIP 
 
… DA ZAPOJEŠ VSE NAJBOLJŠE. 
… DA POVABIMO PRIJATELJE. LUCIJA 
 
… DA SE ZABAVAMO. ARBENITA 
 
… DA JEMO SLADKARIJE. NASTJA 
 

 
 
 
… DA NAREDIMO IN NAPIŠEMO VABILA. 
… DA PRINESEMO DARILA. 
… DA ODPIRAMO DARILA. ROZI 
 
… DA SE IGRAMO IGRE. TIJANA L. 
 
 

 
 

V 1. B RAZREDU SI 

PREDSTAVLJAMO ROJSTNI 

DAN TAKOLE: 
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Prešernov dan 

2. A 
PRAZNIKI 

Dan reformacije 
Dan reformacije je dan Primoža Trubarja, ki je 
bil pisatelj. Zelo sem ponosna nanj, ker je 
napisal prvi dve slovenski knjigi z naslovom 
Abecednik in Katekizem. Mogoče bom kdaj 
prebrala ti dve knjigi, če bosta natiskani in 
ohranjeni. Iva Tomašić, 2. a 

 
Rojstni dan 

Za rojstni dan imam veliko veselja. Dobim 
darila. Otroci se potem igramo. Po igranju 
pojemo torto. Ko pojemo torto, praznujemo. 
Ožbej Kotnik, 2. a 

Velika noč 
Veliko noč smo letos praznovali 5. aprila. Vsako leto ob tem prazniku pobarvamo pirhe, 
spečemo potico in ostale dobrote. Ker je to družinski praznik, se vsako leto zberemo pri 
atu in mami in skupaj pripravimo velikonočni zajtrk. Ta praznik mi je zelo všeč, ker smo 
prosti in skupaj z mojo družino. Hana Šetrajčič, 2. a 

 

France Prešeren se je rodil leta 1800. Živel je v revni družini. V družini je bil 3. otrok. Ko je 

bil že večji, je spoznal Matijo Čopa. Skupaj sta hodila v knjižnico. Matija Čop je prebiral 

knjige v 18 jezikih. Prešeren je bil zaljubljen v Julijo Primic. France Prešeren se je izuril za pesnika. Napisal je pesnitev 

Povodni mož, pesem Turjaška Rozamunda in Poezije. Umrl je leta 1849. Na obletnico njegove smrti se spominjamo , da 

je pomemben pesnik za vse Slovence. V naši družini je zato vsako leto 8. februar res pravi praznik. 

Napisala in sama natipkala ter izbrala oblikovanje Maša Jakoš Vasle, 2.a, v Kamniku, 15. 4. 2015 

 
Božič 

Pred božičem smo gledali božični film. Potlej sva z bratom šla spat. Oči in mami sta šla 
spat ob 2. uri zjutraj. Hotela sta videti Božička. Z bratom sva vstala ob 6. uri zjutraj. 
Odprla sva darila. Anžej Ogrin, 2. a 

Prazniki 
Poznam veliko noč, rojstni dan, božič, miklavževanje, pust … Ti prazniki so mi všeč. Za 
veliko noč dobimo velika Kinder jajca. Pust mi je všeč, ker se našemimo. Rojstni dan mi je 
všeč, ker praznujem. Božič mi je všeč, ker dobim darilo. Miklavževanje mi je všeč, ker me 
parkeljni ne lovijo. Jaša Jan, 2. a  

Prazniki 
Najbolj mi je všeč velika noč. Na veliki četrtek 
barvamo pirhe. V petek gremo k obredom. V 
soboto nesemo žegen v cerkev. V nedeljo  
pojemo velikonočni zajtrk. Brina Manja Čuš, 2. a 

 
Velika noč in božič 

Za veliko noč pride velikonočni zajček in nam 
prinese darila. V nekaterih državah skriva pirhe. 
Ljudje grejo v cerkev. Babica je spekla potičko v 

obliki zajčka. Za božič pride Božiček. Nekaj dni 
kasneje pride novo leto. Božiček prinese darila. 

Okrasimo jelke. Za božič je vse veselo. Januš Brišnik Aničić, 2. a 
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Najbolj mi je všeč praznik, ki se imenuje božič, ker dobiš darila. Rad imam tudi veliko noč, 
ker barvam pirhe in jih nato pojem. Klemen Stopar, 2. a 

 
Rojstni dan 

Rojstni dan imam 5. marca. Praznujemo ga 
doma. Nazadnje sem dobil lego kocke, šolske 
potrebščine. Mark Antonij Novak, 2. a 

 
Božič 

Ko je božič, postavljamo jelke. Ko zapade 
sneg, pride Božiček. Naslednji dan odpiramo 
darila. Tam je polno zanimivih stvari. Nočna 
lučka, srajčka. Ta praznik mi je zelo všeč zato, 
ker se zelo zabavam. Ema Cvek, 2. a 

 
Prazniki 

Božič mi je zelo všeč, ker dobim darila. Pri božiču so mi všeč tudi jaslice, naredimo jih 
skupaj. Samo Žabnikar, 2. a 

Velika noč 
Velika noč je praznik, ko barvamo jajca. Pobarvanim jajcem rečemo pirhi. Za veliko noč 
skuhamo veliko jajc. Mamica jih da v velik lonec in jih skuha. Ko so jajca kuhana, se jaz in 
moja sestrica Stefanija potrudiva, da so lepe barve. Na koncu prilepimo še nalepke. 
Viktor Kacarski, 2. a 

Rojstni dan 
Praznujem ga 31. julija. Rojstni dan praznujem zunaj pri dedku in babici. Dobim veliko 
daril. Zelo mi je všeč. Ognjen Leković, 2. a 

 
Velika noč 

Za veliko noč mi je všeč barvanje pirhov. Dobim tudi 200 evrov od babice. Žan Lipar, 2. a 
 

Rojstni dan 
Za rojstni dan dobim darila. Na rojstnem dnevu se zelo zabavam. Takrat sem dobre volje. 
Povabim veliko prijateljev. Babičina prijateljica mi speče torto. S prijatelji se igram. 
Potem grejo domov. Lian Ćeman, 2. a 
 

Prazniki 
Za praznike sem doma ali grem k stricu in teti. 

Najraje imam rojstni dan. Povabim prijatelje. 
Prinesejo mi darila. Atanasko Valavski, 2. a 
 

Božič 
Všeč mi je božič v snegu, ker se rada zunaj 
igram. Miklavž, Božiček in dedek Mraz so vsi 
prijazni. Le kdo je tako prijazen kot oni? 
Nika Sajovic, 2. a 

Velika noč 
Za veliko noč barvamo jajca. Damo jih v vrelo 
vodo. Vanjo damo barvo. Velika noč je bila 

letos 4. aprila. Zinedin Bašić, 2. a 
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2. B 
KAKO SMO UČENCI 2. B PRAZNOVALI VELIKONOČNE PRAZNIKE 

 
V soboto pred velikim tednom nas je že obiskal velikonočni 
zajček. Meni in mojemu bratu Mihaelu je prinesel dve rolki, 
moji sestri pa rolerje. Za sredo je prišel veliki četrtek in 
petek, potem pa še velika sobota in na tisti dan smo šli k 
žegnu. Nesli smo pirhe, šunko, pomaranče, potico, kruh, 
klobase in Kinder jajček. Na veliko noč smo šli k maši in 
potem smo spet dobili darila. Marko Gabriel Končar, 2. b 
 
V nedeljo smo z družino odšli k babici. V ponedeljek pa smo 
jedli jajčka, šunko, potico in francosko solato. Prišli so 
mamičina teta Suzi in njen mož Matjaž, moja babica Anka 

in sestrična Tia in njen oče Sine. Skupaj smo pojedli tudi 
velikonočno kosilo. Lara Ošap, 2. b  
 
Zjutraj smo pripravili velikonočni zajtrk. Popoldan je mami skuhala jajca. Zvečer smo 
gledali televizijo. Potem smo šli spat. Naslednji dan smo gledali velikonočni film.  
Gašper Pečar, 2. b 
 
Ko sem se zbudila, je bilo vse tiho. Nič nisem videla, da bi mi velikonočni zajček kaj 
prinesel. Popoldne smo barvali pirhe. Igrali smo se igre s pirhi. Igrala sem se tudi v sobi. 
Tamara Tomanić, 2. b 
 
Ko smo se zjutraj zbudili, so nas v moji sobi pričakala darila. Meni je velikonočni zajček 
prinesel plastenko, copate, pomarančo in čokoladna jajčka. Ob dveh smo košaro odnesli v 
cerkev. V ponedeljek je imel bratec Žiga birmo. Tako smo preživeli velikonočne praznike. 
Hana Škrjanc, 2. b 
 
Zjutraj smo vstali in pojedli velikonočni zajtrk. Ko smo pojedli, smo barvali pirhe. Ko smo 
jih pobarvali, smo jih odnesli k moji prijateljici Ajdi. Iva Lesjak, 2. b 
 
Ko smo se zbudili, smo šli k babici. Praznovali smo pri njej in jedli potico. Potem smo šli k 
maši. Ko je bilo konec maše, smo šli domov. Lan Kotnik, 2. b 
 
V nedeljo so vsi naši sorodniki prišli na kosilo. Kosilo je bilo zelo dobro. Po kosilu smo se 
poslovili. Ko so odšli, sva se z bratcem še malo igrala. Lovro Bartol, 2. b 
 
V soboto smo barvali pirhe in pekli piškote. V nedeljo pa smo za zajtrk jedli pirhe in šunko. 
Potem je velikonočni zajček meni in bratcu Davidu prinesel pirhe, čokoladna jajčka in 
zajčke. Popoldan smo šli k babici na obisk, ki nam je skuhala kosilo. Tam je bila tudi teta 
in sestrična Ana. Skupaj smo se igrali s pirhi in jih trkali. Potem pa smo šli ven na igrišče. 
Luka Madžov, 2. b 
 
V soboto mi je velikonočni zajček prinesel barvice in majico. Ko je napočila nedelja, so 
prišli obiski. Jedli smo šunko, pirhe in solato s hrenom. Ko so obiski odšli, smo sosedom 
nesli pirhe. Petra Pangeršič, 2. b 
 
V soboto sem šel ob 10.00 na Lovrov rojstni dan. Ko sem prišel z rojstnega dneva, smo 
barvali pirhe. Ko smo se v nedeljo zbudili, nam je velikonočni zajček prinesel sladkarije. 
Matic Černelič, 2. b 
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V soboto, ko smo pojedli zajtrk, smo odšli k babici. Nesli smo ji jajčka z velikonočnimi 
okraski. Ko smo se prebudili v lep ponedeljek, smo odšli na Krvavec. Imeli smo se lepo. 
Alina Učakar, 2. b 
 
Ko smo se zbudili, smo barvali pirhe. Pirhi so bili rumeni, rdeči, modri in zeleni. V košaro 
sem dal pirhe, potico, šunko in hren. In šli smo v cerkev. Ko smo prišli domov, smo se igrali 
igro s pirhi. Aleksander Homovec, 2. b 
 
Ko smo se zjutraj zbudili, smo pojedli zajtrk in nahranili živali. Nato smo se odpravili k 
babici. Tam smo tudi pojedli kosilo. Po kosilu smo odšli ven iskat pirhe. Našli smo jih kar 
veliko. Potem smo jih pojedli. Pri babici smo se imeli lepo. Kaja Urh, 2. b 
 
Jupi, velika noč! V petek smo barvali pirhe. V soboto smo odšli k maši, v nedeljo zjutraj pa 
presenečenje. Na mizi so bila darila. Bila so štiri velika jajca: za Špelo, Majo, Aljaža in 
mene. Za zajtrk smo jedli pirhe in potico. In tako smo preživeli veliko noč.  
Anej Kladnik Volf, 2. b 
 
V ponedeljek smo se zbudili zelo zgodaj. Mami je pripravila velikonočni zajtrk. Potem smo 
odšli v Arboretum. Nato smo odšli domov in pojedli pirhe. Gaj Zupanc, 2. b 
 
Zjutraj ob 9.00 smo šli kupit potico. Potem sem pojedel potico. In je bila zelo okusna. 
Potem je prišel moj prijatelj, ki mu je ime Denis in sva se igrala. David Gorinjac, 2. b 
 
V soboto smo šli k bratrancu Črtu na rojstni dan. Bilo je veliko otrok in zelo smo se 
zabavali. V nedeljo zjutraj nam je velikonočni zajček po stanovanju skril sladkarije. Z 
veseljem smo jih iskali in se potem z njimi sladkali. Nismo jih smeli pojesti veliko, ker smo 
odšli k babici in dedu na kosilo. Jedli smo potico, šunko, jajca, hren in francosko solato. 
Prišla je tudi nona, ki je spekla mafine. Skupaj smo tudi barvali jajca. Neža Kokalj, 2. b 
 
V petek zvečer smo barvali jajca. Pripravili smo tudi košare in odšli spat. V soboto 
popoldan ob štirih, smo šli s košarami na blagoslovitev jedi v cerkev. V nedeljo zjutraj smo 
šli k maši. Popoldne je prišel moj bratranec Paolo iz Švice. Bilo je veselo, ker smo trkali s 
pirhi in se veliko igrali. Raj Martin Bohte, 2. b 
 
Zjutraj smo odšli v Ljubljano. Skupaj s prijatelji smo barvali pirhe. Pobarvali smo štirideset 
pirhov. Potem smo odšli domov. V nedeljo smo odšli k babici na kosilo. Na vrtu smo iskali 
čokoladna jajčka. Enej Lukman, 2. b  
 
Veliko noč smo praznovali tako, da smo v petek popoldan z mojo mamico in sestricami ter 
bratom spekli zelo dobro potico, v soboto zjutraj pa smo na jajca dali elastike in jih skuhali 
v rdeči čebuli. Nekaj smo jih tudi pobarvali z barvami in jih porisali. Potem smo skuhali 
šunko in naribali hren, kupili smo mlečni kruh in nabrali cvetje. Pripravili smo vse v košaro 
in odšli k žegnju. Naslednji dan smo imeli velikonočni zajtrk, potem smo odšli k stari mami, 
kjer so se zbrali tudi drugi naši bližnji in okoli dvorišča smo iskali pirhe in čokoladna jajčka. 
Bilo je zelo lepo, ker je to praznik, kjer se zbere cela družina in uživamo v vsem tem 
iskanju jajčk in barvanju pirhov. Laura Dovečar, 2. b 
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ZABAVA 
 
Napisala: Neža Kokalj, 2. b 
 
Živela je deklica po imenu Liza. V ponedeljek je praznovala 
rojstni dan. Prišli so Eldin, Izza in Štefan. Dobila je slikanico, 
verižico in knjigo. Liza si je verižico takoj nadela. Jedli so torto 
in bonbone. Zelo so se zabavali.  
V torek je Liza izgubila verižico. Iskali so jo cele ure, a verižice 
niso našli … 
Naslednji dan je verižico našla kužika Pika. Liza je bila zelo 
vesela. Liza in Pika sta postali zelo dobri prijateljici. 
 
 
3. A in 3. B 

PRAZNOVANJE, OBIČAJI IN PRAZNIKI 
 
Odgovori učencev 3. a in 3. b razreda 
 
Kaj mi pomeni beseda praznik? 
Da povabimo prijatelje in se skupaj igramo. 
(Pika Šala) 
Da ohranimo tradicijo in se veselimo. (Marcel 
Kotnik) 
Da ti ni treba v šolo in je dela prost dan. (Lenart 
Bor Jaklič) 
Ko pomislim na besedo praznik, se spomnim na 
novo leto. (Val Vrhovšek) 
Ko pomislim na besedo praznik, se spomnim na 
igrivost in veselje. (Maj Babačič) 
Beseda praznik mi pomeni, da delam stvari, ki 
jih običajno ne. (Dejan Rajilić) 
 
Praznik me spomni  
… na stojnice, kjer prodajajo pecivo. (Julija Blažič) 
… na pust. (Lana Ćehić) 
… na darilo. (Patrik Kotnik) 
… na poseben dan. (Lija Osolnik) 
… na družinsko srečanje. (Urban Prelovšek) 
 
Kaj se mi je najbolj vtisnilo v spomin ob 
lanskem praznovanju šole? 
Najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo plesali. 
(Ajda Sekolovnik Zule) 
Najbolj so mi ostali v spominu akrobati na 
ponjavi. (Neža Podlogar) 
Najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo vsi skupaj 
peli šolsko himno. (Samo Urankar) 
Najbolj mi je ostalo v spominu, ko so razrezali torto. 
(Larisa Stopar) 
Najbolj mi je ostalo v spominu, ko so čistilke prišle na oder s svojo točko. (Sara Pestotnik) 
Ko smo šoli peli Vse najboljše. (Sara Trajcheva) 
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Predsednik države mi je dal roko. (Evan Nikolaj Pirc) 
Govor gospoda ravnatelja. (Ema Kvas) 
Za šolo so naredili torto. (Tibor Prepeluh) 
Na koncu je nekaj »eksplodiralo«. (Neža Šušteršič) 
Peli smo šolsko himno. (Gjorgi Adjov) 
Mi smo delali rože. (Enya Uhan) 
 
Kako se pripravim na praznovanje rojstnega dne oz. kaj sam pripravim za praznovanje? 
Z mamico spečeva torto in pripraviva sok. (Klara Ločniškar) 
S sestrico okrasiva hišo in napihneva balone. (Miha Grintal Polše) 
Pripravim vabila in povabim sorodnike ter prijatelje. (Tian Šebjanič) 
Pomagam pripraviti potrebno hrano in pijačo za zabavo. (Adis Hajrudinović) 
Z bratom skupaj okrasiva sobo z baloni in napišem vabila. (Davud Fetić) 
Kupim dobre sestavine za peko in pripravim mizo. (David Jagodic) 
Sama okrasim dom. (Tamara Bosančić) 
Sama naredim vabila in kuverte. (Tiana Muhvič) 
Naredim si frizurco in se pokažem moji kužiki. (Luka Peterlin) 
Sam izberem, kje bom praznoval rojstni dan. (Matej Mally) 
 
Kaj mi je najbolj ostalo v spominu od mojega zadnjega praznovanja rojstnega dne? 
Da sem praznoval na morju. (Aco Lazić) 
Da so vsi moji sorodniki prišli na praznovanje in 
mi čestitali za 8 let. (Nino Lipičnik) 
Da sem za rojstni dan od sestrice dobil domačo 
žival. (Mark Zamljen Čevka ) 
Za moj rojstni dan sta oči in stric pripravila 
ognjemet. (Špela Jevšek) 
Za rojstni dan sem zbolel in je zabava odpadla. 
Z družino smo na bowling odšli nekaj dni 
kasneje. (Lan Marković) 
Na mojem rojstnem dnevu smo se igrali igro 
»flaša resnice«. (Urša Manja Erman) 
… so mi sošolci zapeli Vse najboljše. (Loti Albiani) 
Da smo se šli skrivalnice. (Jaka Rudolf Vučković) 
Da so mi na skrivaj naredili torto. (Lejla Šljivar) 
Da so prijatelji prespali pri meni. (Val Žak Vošnjak) 
Da sva z mami delala torto. (Gašper Rems) 
Da smo igrali vaterpolo. (Domen Globočnik) 
Da je Luka pičila čebela. (Andraž Škrlj) 
Da sem povabil Gjorgija in Nala. (Elmin Korać) 
Da smo z Elminom in Gjorgijem gledali Pet legend. (Nal Konjević) 
Da nam je učitelj vrtel »črve« in mi smo morali priti na drugo stran. (Jan Boltar)  
 

Zapisali Natalija Rak in Majda Pogačnik 
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5. A 
 
Petošolci se zelo radi spominjajo praznovanja velike noči, božiča, novega leta in rojstnih 
dni. 
Nekaj njihovih misli: »Božič je moj najljubši praznik, saj se vsa družina zbere za našo mizo in 
čakamo na božično večerjo. Preden gremo spat, vedno na listek napišemo tri želje, si jih 
preberemo, nato jih zažgemo, ker verjamemo, da se bodo uresničile. » Nea 
 
» Božič praznujem s svojimi najbližjimi ob smrečici okrašeni z zvezdicami, barvnimi trakovi in 
bučkami. Moj najljubši del božiča je odpiranje daril. » Žak 
 
» Pred božičem vsako leto Božičku napišemo pisemca s svojimi željami in naslednje jutro jih 
več ni. Darila odpiramo pri dedku in babici, tako da začnemo z najmlajšim in končamo z 
najstarejšim. » Vanja 
 
» Za božič se naša družina odpravi na obisk k dedku in babici, kjer nas pričaka malica. Babica 
nam ponudi šunko, sir, kruh, čaj in različne namaze, kot so Mangov namaz, tatarski biftek … » 
Tina 
 
» Božič je eden najlepših praznikov, ki se praznuje 25. decembra. Pri nas doma ga praznujemo 
ob svečah, tako da uživamo ob večerji in se pogovarjamo. » Sara  
 
» Za novo leto ne mečemo raket, petard, pač pa gremo na sprehod v Kamnik. Ustavimo se v 
kavarni, kjer se posladkamo z vročo čokolado ali čajem. » Rok 
 
» Za novo leto se zberemo v dnevni sobi, gledamo televizijo, igramo različne igre, jemo 
prigrizke in pijemo topel čaj. Ko se bliža polnoč, odštevamo in spijemo kozarec šampanjca. » 
Anita 
 
» Novo leto praznujemo s prijatelji in sosedi. Dopoldne starši pripravljajo hrano, otroci se 
zunaj igramo z žogo ali se vozimo s kolesom. » Abdumalik 
 
» Pred praznovanjem rojstnega dne gremo na Veliko planino, od koder je lep razgled v dolino. 
Praznovanje se nadaljuje doma, ko pridejo gostje.« Žan A. 
 
» Naša družina rojstne dneve praznuje z lovom na zaklad, košarko in podobnimi igrami. Mami 
ali babi naredita sadno ali čokoladno torto, ki jo okrasimo s svečkami ali s smetano narišemo 
črtice. » Aljaž 
 
» Za rojstni dan se zberejo vsi naši sorodniki in prijatelji. Spečemo torto in različne vrste 
dobrega peciva. Slavljencu tudi zapojemo in mu voščimo vse najboljše. » Manca 
 
» Veliko noč praznujemo tako, da pred veliko nočjo pobarvamo jajca in jih skupaj z ostalimi 
dobrotami naslednji dan odnesemo v cerkev. » Tjaša 
 
» Velika no je največji krščanski praznik. V soboto barvamo jajca, delamo pirhe. Na travniku 
naberemo mlade zelene lističe in cvetove. Na vsako jajce položimo cvet in ga trdo ovijemo z 
najlonsko hlačno nogavico ter zavežemo s sukancem. V lonec stresemo čebulne liste in 
previdno položimo jajca. Preko nalijemo mrzlo vodo in kuhamo. Potem jajca odvijemo in 
pokažejo se lepi vzorci. » Katarina 
 
» Zjutraj sem vstala zelo zgodaj, saj sem komaj čakala, da se z družino družimo na ta 
prečudovit praznik. Prejšnji dan sem mami pomagala pri barvanju pirhov in peki potice, zato 
sem komaj čakala, da poskusim vse te dobrote. » Darja 
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ŠESTOŠOLCI 
 
Dan zaljubljencev - 14. februar 
Valentinovo ali dan zaljubljencev je dan, ko se med 
seboj razveseljujemo. Takrat so vse trgovine zapolnjene 
s voščilnicami, bombonjerami, raznimi darili ... Vse je v 
rdečem. Počutimo se, kot da nas vrtinec ljubezni odnaša 
v tako ljubezen, ki si je ne moramo predstavljati. Ko pa 
smo v tem vrtincu, včasih sploh ne vemo, kaj delamo. 
Ljubezen je nepremagljiva in to zelo dobro vemo vsi. Ko 
smo zaljubljeni, je v zraku energija, prava energija z 
imenom ljubezen. Natalija Koželj, 6. b 
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OSMOŠOLCI 

PREŠERNOV DAN–SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem, 
umrl pa 8. februarja 1849 v Kranju. Njegovo najpomembnejše delo 
je slovenska himna Zdravljica.  

 
France Prešeren 

 
France Prešeren je bil zelo zaljubljen v Julijo 
Primic, vendar z njo ni imel sreče v ljubezni. 
Našel je drugo punco, s katero se ni poročil, vendar je vseeno imel z njo 
tri otroke. 

 
Julija Primic 

                           Maid Ajdarpašić, 8. b  
 

BOŽIČNO-NOVOLETNI PRAZNIKI 
Minile so decembrske počitnice in zdaj sem tu, pišem poročilo. Počitnice ponavadi preživim 
doma ali gremo smučat z družino. Letos sem z družino počitnice preživela doma. Obiskovali 
smo sorodnike in prijatelje. Jaz sem se med počitnicami družila s prijateljicami in svojo 
psičko. 24. 12. 2014 smo imeli obilno božično večerjo, po njej pa smo odpirali darila. Na 
božični večerji smo bili zbrani vsi sorodniki, no, ne čisto vsi, samo bližnji. 28. 12. 2014 smo 
s prijatelji odšli na večerjo v restavracijo. Na večerji smo bili zelo dolgo in ko smo prišli 
domov sem odšla naravnost v posteljo, saj so kazalci na uri povečali hitrost in se, kar 
vrteli, premikali in vrteli. Novo leto sem pričakala doma z družino. Nekaj minut pred novim 
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letom smo prižgali televizijo in gledali novoletni program. Ko je do novega leta preostalo 
samo še 10 sekund, smo začeli odštevati, nato smo z otroškim in odraslim šampanjcem 
nazdravili in si voščili lepe želje. Letos mi je bilo praznovanje novega leta najbolj všeč, saj 
so v našem kraju letos spustili zelo malo petard. Moja psička se jih zelo boji, zato smo ji 
dali tablete proti stresu. Spat sem odšla okoli 2.30, zbudila sem se okoli 10.00 ure zjutraj. 
Po zajtrku pa sem se odšla s prijateljico sankat. Tako sem preživela še nadaljnjih nekaj 
dni, poleg tega pa sem se še nekaj dni pred koncem počitnic malo učila za šolo. 
Te počitnice sem preživela zelo lepo, saj sem se veliko družila z prijateljicami in družino 
ter sorodniki. 

Stela Sitar 8. c 
 
DEVETOŠOLCI 

KAJ TI LAHKO PODARIM? 
Peter je bil zelo dober otrok. Imel je rad svojega prijatelja Mihčeta. Ko je šel v cerkev, je 
bil tako vesel. Mislil je, da ga Mihče ne bo zapustil, vseeno ali je reven ali bogat. Čakal je 
na Mihčeta, upal je da ga bo povabil na kosilo, ampak Mihče je bil bogat in ga ni povabil na 
kosilo, sram ga je bilo. Če bi bila jaz Mihče, bi ga brez razmišljanja povabila. Na tem svetu 
smo vsi ljudje, vseeno ali smo revni ali bogati. Peter je moj prijatelj in nihče mu ne sme 
nič slabega povedati ali narediti, on je tudi otrok in si zasluži lepo življenje. Peter se je 
odločil, da gre nepovabljen k Mihčetu, njegove noge so bile težke, bolele so ga. Mihče pa 
je sedel doma in jedel, ni razmišljal o Petru. Ko je Peter prispel do njegove hiše, je bilo 
vse tako temno, tako neprijazno. Čakal je, čakal je da bo prišel Mihče, upal da se bo 
spomnil na svojega prijatelja berača, sina beračevega. Zakaj je življenje tako nepravično? 
Zakaj niso prijatelji iskreni? Če bi imela takega prijatelja, bi bilo vse drugače. On bi sedel 
za mizo v moji hiši, tudi njegova starša in njegove majhne sestre. Miza bi bila polna bobov. 
Vsi bi se veseili in smejali. Pa še za domov bi ostalo, vse kar ostane, bi lahko vzeli za 
domov. Kaj je pa Mihče naredil? Ko je videl Petra je vrgel bob skozi vrata. Peter je bil tako 
žalosten, saj je mislil da ima dobrega prijatelja. Pa še lačen je bil. Boba, ki ga je vrgel 
Mihče, ni pojedel. Nesel ga je domov, svoji majhni sestri. Doma pa je rekel, da je jedel. 
Ivona Adjova, 9. b 
 
Praznovanja so nekaj zelo lepega, pri čemer mora praznovati cela družina. Darila pa si 
podarimo med seboj, da si pokažemo, da se imamo radi. Darila ni treba nujno kupiti in ga 
zaviti. Največja vrednost imajo darila, ki jih naredimo sami … Darilo je tudi objem 
ljubljene osebe. Petru bi podaril objem in obilico hrane. Matija Grkman, 9. a 
 
Praznovanja so lep dogodek, Čas preživimo z družino, zato so praznovanja nepozabna. Jaz 
bi svoje bližnje obdarila z osebno narejenimi stvarmi, ki imajo, po moje, večjo vrednost 
kot tista darila, ki jih kupimo. Naredila bi voščilnico ali pa povedala kakšno lepo misel. 
Petru bi podarila resnično prijateljstvo in seveda tudi malo hrane, ki so jo nujno 
potrebovali. Verjamem, da bi bil Peter zelo srečen. Veronika Beznik, 9. a 
 
Praznovanja so zame dnevi, katere je treba preživeti z najbližjimi, ne glede na njihov 
izgled ali socialno stanje! Mislim, da je pomen daril nekaj, s čimer obdarovancu pokažemo, 
da nam zanj ni vseeno. Jaz bi moje bližnje obdaroval s stvarmi, ki jih potrebujejo ter so 
primerna za tak praznik. Resnično vrednost imajo darila takrat, ko jih podarimo iz srca in 
ni nujno, da so zelo draga. Najlepša darila pa so še vedno darila, ki jih naredimo sami z 
mislijo na obdarovanca! Jaz bi Petru podaril kaj za pod zob ter nova oblačila in čevlje, ki 
jih res potrebuje. Matic Sadjak, 9. a  
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Praznovanja, ki jih praznujemo doma, so rojstnodnevne zabave ali pa praznovanja ob 
večjih krščanskih praznikih. Svojim bližnjim največkrat podarim kakšno rožo ali 
bombonjero. Tudi sama ob večjih praznikih dobim veliko daril, ampak mislim, da je 
največje darilo, ki ga lahko podarimo, ljubezen. Petru bi podarila nekaj hrane ali pa denar, 
saj je prihajal iz revne družine in jim je bilo v življenju verjetno zelo hudo, saj so se 
morali prebijati iz dneva v dan, da bi preživeli. Gaja Perko, 9. a 
 
Jaz bi obdarila svoje najdražje s skromnimi darili, saj vem da jim bi to veliko pomenilo. 
Všeč mi je, da se ljudje tako obdarujejo, saj se nekako zbližajo. Petru bi podarila nekaj, 
kar vem, da bi si res želel in en velik bob. Sarah Posl, 9. a  
 
Jaz doma svojo družino vedno obdarim s tistim, kar jih veseli. Darilo nima velikega 
pomena, če človek tega ne mara. Moja mami mi vedno pravi, da so najboljša darila tista, ki 
pridejo iz srca. Jaz bi Petru podarila kartico, ki ji vrednost ne bi potekla. Uporabil bi jo 
lahko vsak dan, do konca svojega življenja. Z njo bi lahko dobil hrano, plačal bi šolanje 
vsem svojim družinskim članom, kupil igrače … Če bi se to res zgodilo, bi se meni odvalil 
kamen od srca, saj bi vedela, da ima Peter in vsi njegovi člani družine zagotovljeno lepo, 
veselo in srečno življenje. Žana Drolc, 9. a  
 
Praznovanje je čas ljubezni in ni pomembno ali se praznuje državni praznik ali osebni 
praznik, pomembno je, da si z ljudmi ki so ti blizu in jih imaš rad. Darila se razlikujejo 
glede na vrsto praznovanja in starosti tistega, ki praznuje. Za materinski dan, dan žena ali 
valentinovo se ponavadi osebi podari rožo ali škatlico čokoladic. Za praznovanje osebnih 
praznikov ali rojstnega dneva bi slavljencu prinesel darilo glede na spol, starost in glede na 
to ali je družinski član, prijatelj ali znanec. Ni vedno potrebno, da je darilo zelo drago ali 
veliko, pomembno je, da je darilo iskreno in iz srca. Darilo, pa ni potrebno da je predmet, 
lahko je tudi usluga ali nasvet ali kakršna koli pomoč, mora biti iskreno. Petru bi lahko 
podaril kar koli; ker ima Peter raztrgana oblačila in malo hrane, bi mu lahko podaril nova 
oblačila ali pa bi mu dal svoja, ki jih ne potrebujem več ali pa sem jih že prerasel. Je fant, 
ki bi bil hvaležen in vesel katere koli stvari. Klemen Kos, 9. a  
 
Pri praznikih ni vse v darilih. Pomembni sta ljubezen in sreča. Svoje bližnje bi povabil na 
skupno kosilo. Po mojem mnenju imata ljubezen in sreča resnično vrednost. Človeka ne 
smemo soditi po bogastvu ali revščini, ampak po značaju. Petra bi povabil na kosilo in mu 
pokazal, da sem njegov pravi prijatelj. Pokazal bi mu z ljubeznijo in s srečo.  
Ervin Agović, 9. a 
 
Pri praznovanjih se spodobi, da vsak prinese darilo, čeprav to ni potrebno, bi se lahko 
zameril tistemu, ki praznuje. Pomen darila je, po mojem mnenju, zahvala za vabilo. Če bi 
imel veliko denarja, bi za darila kupoval kakšne drage izdelke, ker pa nimam veliko 
denarja, pa ne kupujem preveč dragih stvari. Resnično vrednost imajo darila, ki pridejo iz 
srca. Tilen Končnik, 9. a 
 
Menim, da so darila, ki jih narediš sam, največ vredna, ker so nekaj posebnega in nihče ne 
naredi enakega darila kot ti. Svojim najbližjim ponavadi kaj spečem, naredim iz gline, 
napišem, narišem ali pa kupim kaj, kar imajo zelo radi (npr. čokolado). Jaz bi se Petru tako 
oddolžila, da bi naslednji dan njemu in njegovi družini prinesla polno košaro bobov.  
Lucija Plut, 9. a 
 
 
 
 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2014–2015 

55 
 

1. MEKINJE 
PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE 

Najbolj mi je bilo všeč … 
… ko sem z mamico naredila sadno torto. Angela Taskova 
… ko pridejo prijatelji in mi prinesejo darila. Nik Cankar 
… sladkanje s torto in igra s prijatelji. Anja Mihelčič 
… ko smo si šli v kino pogledat Smrkce. Anej Hančič 
… ker takrat pride veliko prijateljev in se igramo Črnega moža. Iris Ana Blažič 
… pihanje svečk na torti. Bine Mlakar 
… takrat, ko dobim veliko daril. Samanta Babnik 
… ko smo se igrali s kartami Enka. Evelin Kosić 
… ko skupaj doma praznujemo in nama dasta oči in mami darilo. Maja, Maša Boštic 
… ker namesto torte jemo pico. Matej Slanovec 
… ko s prijatelji skačemo na trampolinu. Monika Sitar 
… ko pridejo prijatelji in dobim darila. Klara Ivančič Klemenčič 
… ko smo jedli čokoladno torto. Maja Keser 
… ko smo šli s prijatelji plavat v Cirius. Zala Zver 
… ko mi mami in Nagaja naredita čokoladno torto in potem pihnem svečke. Natty Rok 
Florjan 
… ko sem dobil avta na daljinca in pihal svečke na torti. Nik Muhič 
… ko smo jedli čokoladno torto, na kateri je bil motor. Denis Kauković 
… ko smo se šli skrivalnice in Lov na zaklad. Nastja Slanovec 
… ko smo se sladkali s torto. Anže Ulčar 
… ko smo se šli gusarje. Roma Stojanović 
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3. MEKINJE 
MOJ OSEBNI PRAZNIK 

MAJ MAJCEN: Rojstni dan je moj najljubši praznik, ker dobim darila in torte. Praznujem ga tako, da 
mi mami naredi torto. Že zjutraj mi vsi voščijo: »Vse najboljše«. Imam ga 6. 5. in na praznovanje 
povabim vse svoje prijatelje. 
DŽEVAD HAŠIMOVIĆ: Rojstni dan je nekaj najboljšega na svetu. Jaz nisem zadovoljen, ker ga imam 
3. 10., a vsi moramo nanj čakati eno leto. Všeč mi je, ker se igram z otroci, dobim darila in se 
posladkam s torto. 
TIMOTEJ POSL: Rojstni dan se mi zdi pomemben, ker z njim odraščam in spreminjam leta. Takrat 
vidim sorodnike, prijatelje in bratrance. Darila mi niso tako pomembna. Pomembno mi je, da imam 
rojstni dan, ker brez njega bi bilo življenje osamljeno. 

PUST 
JAKOB RUFATI: Pust je moj najboljši praznik, ker hodimo po vasi in gremo do mesta. Najboljša 
maska je zame kurent, ker ima težko obleko. Leta 2013 sem s kurentom plesal. Ob pustu je še 
veliko mask. Sam sem se našemil v kavboja. 

DAN SPOMINA NA MRTVE 
ROK ŠINKOVEC: Ta dan mi je všeč, ker se spominjamo mrtvih v prvi in drugi svetovni vojni in 
pokojnih sorodnikov. Obiščemo grobove in prižgemo sveče. Praznujemo ga 1. novembra. 

PRAZNIK LUČI 
ULA ROPRET: Ta praznik se praznuje novembra v Nepalu. Praznujem ga tako, da iz papirja naredim 
lučko in jo, ko je noč, obesim na mojo črno nočno lučko. Pobarvam jo tako, da je videti, kot bi 
svetila. Ko sem bila prvič v Nepalu, sem bila zelo majhna. Včasih ti za dobrodošlico okoli vratu 
obesijo ogrlico iz oranžnih rož smrdljivk. 

BOŽIČ 
LJUBO LEDIĆ: Praznujem ga, ker je zabaven praznik. Mami speče piščanca, okrasimo jelko in 
kupimo šampanjec. Z družino se igramo namizne igre, podajamo si žogo in se igramo skrivalnice. 
ELI PETEK: Všeč mi je, ker so takrat jaslice in druge zanimive stvari. Smreko okrasimo z lepimi 
okraski, na njen vrh damo zvezdo. V šoli delamo lepe okraske, s katerimi okrasimo šolsko smreko. 
Okraske delamo iz papirja in gline. 25.12. pride Božiček in odloži darila. 
URBAN KRT: Všeč mi je, ker se zbere vsa družina za mizo in smo vsi doma. Mami skuha božično 
večerjo, mi pa postavimo smrečico. Nanjo obesimo zvezde, pentlje in angelčke. 
ALEKSANDER PODGORNIK: Takrat mi Božiček prinese darila, postavimo smreko, jaslice in imamo 
božično večerjo. 
LARA HRDLIČKA: Ko se zbudim, stečem v dnevno sobo, kjer je polica. Tam je bilo pismo, a ni ga 
več. Komaj čakam, da dobim darilo. Želim si, da bi bili vsi zdravi in bi vsi dobili darila. S sestrico 
Lizo okrasiva jelko in spečeva piškote za Božička. Ko se stemni, se umijem in grem spat. Zjutraj 
zagledam darila. Odprem svojega in v njem je Elzin kostum. To je moj najljubši praznik. 
NINA VRHOVNIK: Božič je moj najljubši praznik, ker je takrat sneg in se lahko kepamo. Všeč mi je, 
ko obešamo okraske in mi ni treba v šolo, lahko ostanemo doma in se igramo. Ko je konec Božiča, 
se uredimo in gremo v šolo. Ko smo pri pouku, ni več počitnic in počivanja. 
ZOJA KOČAR: Zbudim se in pomislim: Jutri bo božično jutro, danes zvečer bo pa božični večer. 
Uredim se. Pograbim torbo in vrečko za srečelov. Danes imamo v šoli srečelov. Tretjo uro imamo 
srečelov, po pouku imamo kosilo, potem pa pride mami pome. Doma pečemo piškote, postavim 
božično jelko in jo okrasim. Mami dela večerjo, oči zakuri ogenj in s kadilom hodi po hiši. Na 
večerji se zbere cela družina in skupaj večerjamo. Vsi spimo na kavču. Zjutraj odprem darilo. 
Dobila sem barbiko Ano.  
FILIP MIJOVSKI: Nekega dne, ko sem bil še majhen, sem kar naenkrat zagledal darila. Bil sem zelo 
vesel. Odprl sem svoje darilo in zagledal volan. Prav to sem si želel in želja se mi je izpolnila. 

NOVO LETO 
TILEN BENCAN, TIMI ŽAGAR, DOMEN MUHIČ: Novo leto je moj najljubši praznik, ker spuščamo 
različne rakete. Praznujemo ga 1. januarja. Začne se ob 0.00 zjutraj. Ob 23.00 jemo večerjo. Za ta 
praznik se ponavadi peče piščanca. 
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4./5. MEKINJE 
 

PRIREDITEV V POČASTITEV MATERINSKEGA DNE Z UČENCI PŠ MEKINJE 
Materinski dan se je začel nekje v začetku prelepe pomladi. Na tej tradicionalni prireditvi 
v kulturnem domu Mekinje so nastopili: pevski zbor, dramski krožek, drugi razred 
podružnice Mekinje in plesna šola Miki. Naš pevski zbor je nastopil z veliko pesmicami za 
mamice, eno pa je zapel tudi za očke. Plesna šola Miki se je predstavila z zanimivimi 
plesnimi točkami, dramski krožek pa s poučno igrico. V njej smo izvedeli, da smo vsi 
enakovredni ne glede na spol, starost, velikost … Učenci drugega razreda so se predstavili s 
plesom. Potem, ko so odplesali, so s kartončki, na katerih so bile napisane črke, oblikovali 
napis. Z njim so mamicam voščili za njihov praznik. Na to večerno prireditev je prišlo 
veliko krajanov iz Mekinj, tako da je bila dvorana kulturnega doma v Mekinjah polna do 
zadnjega kotička. Opaziti pa je bilo tudi kar nekaj fotografov. 

Robert Danijel Kunaj, 5. r 
 

URADNA OTVORITEV IGRIŠČA NA PŠ MEKINJE 
7. 4. 2015 se je v Mekinjah odvijala uradna otvoritev igrišča. Navzoče je pozdravila Jana 
Svetec, vodja podružnice. Govorila sta ravnatelj Rafko Lah in župan Marjan Šarec. Prisotna 
sta bila še predsednik KS Mekinje Nace Kancilja in podžupan Matej Slapar. Nastopali so 
učenci PŠ Mekinje, pevski zbor pod vodstvom Marije Katarine Plahuta, ki ga je spremljal na 
klavirju Dominik Krt. Prvošolci so pozdravili s pesmijo in plesom. Peli sta prvošolki Monika 
Sitar in Iris Ana Blažič. Krožek »Drug z drugim« se je predstavil s košarko in rolanjem pod 
vodstvom Tamare Bračič. Nam učencem to igrišče zelo veliko pomeni, ker se bomo več 
sproščali in se igrali, uporabljajo pa ga lahko tudi krajani v popoldanskem času. 

Manca Boštic, 4. r 
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NEVLJE 
 
 
 
 
 
 
 
25. junija leta 1991 je Slovenija 
postala samostojna, zato je takrat 
praznik. Mi ga praznujemo tako, da se 
s sorodniki zberemo in preživimo dan 
skupaj. Mama naredi dobro kosilo, jaz 
in mami pa sladico. Po kosilu 
nazdravimo: odrasli s šampanjcem, 
otroci s sokom. Zvečer se poslovimo in 
gremo spat. V šoli ob tem prazniku 
povabimo krajane in starše. Potem 
jim na prireditvi otroci, ki hodimo k 
pevskemu zboru, zapojemo nekaj 
pesmic. Učenci tudi deklamirajo 
pesmi o domovini. Na to sem zelo 
ponosna. Sara Podbelšek, 4. r 

Opisala bom, kako praznujem Valentinovo. Na 
ta dan se dobim z mojima najboljšima 
prijateljicama. Obema je ime enako, in sicer 
Anja. Blizu šole imamo majhno trgovino. Vsaka 
kupi dve majhni darilci in jih da prijateljicama. 
Letos sem jima kupila medvedka, ki je držal srce 
in liziko v obliki srca. V šolo prinesem lizike za 
sošolce in sošolke in jih skrijem v predalčke. Ko 
jih najdejo, sploh ne vedo od koga so, jaz pa se 
jim naglas smejim. Seveda ne pozabim tudi na 
domače. V cvetličarni kupim za vsakega vrtnico. 
Ko pride mamica iz službe, mi tudi da majhno 
darilo; na primer bonbone v obliki srca. Moj oči 
je mamici kupil kužka, ki ima v rokah srce z 
napisom LOVE in sončnico, ker je njena 
najljubša roža. Ta praznik mi je všeč in upam, 
da je tudi vam. Taja Žagar, 5. r 

Neko majsko soboto leta 2013 sem se zjutraj odpravila na 
Vesnine igrarije. Ko smo se pripeljali na šolo Frana 
Albrehta, sem se morala odločiti o dveh možnostih: 
ustvarjalne urice ali športne igre. Izbrala sem si športne 
igre. Igrali smo se in se ob tem tudi zabavali. Najbolj mi je 
bilo všeč, ko smo se igrali Med dvema ognjema. Bila sem v 
oranžni skupini. Ker sem igrala proti najstnikom, sem seveda 
izgubila. Všeč mi je bilo tudi, ko smo skakali na ponjavi. 
Kim Osenar, 3. r 

 
Na materinski dan dam 
mami darilo in ji voščim. 
Oče ji kupi rožo, jaz ji pa 
dam bombone, narišem 
risbo in povem pesmico.  
Zala Leban, 4. r 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajla Beganović, 1. r 

Najbolj mi je všeč novo 
leto, ker se takrat 
poveselimo s prijatelji, s 
katerimi se ne vidimo tako 
pogosto. Ko ura odbije 
polnoč, si voščimo in 
odpremo šampanjec. 
Potem odidemo ven in 
spustimo nekaj raket. 
Domov pa se odpravimo v 
poznih urah. 
Vita Škrjanc, 4. r 
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Všeč mi je bilo praznovanje novega leta, 
ko smo po televiziji gledali film Ledeno 
dobo. Ob 20.00 pa smo se odpravili v 
Kamnik. Zunaj smo spustili raketo. V 
Kamniku smo poslušali glasbo in se 
pogovarjali s sorodniki. Pridružila sta se 
nam bratranec in sestrična. Zelo je bilo 
hladno, zato me je zeblo. Všeč mi je 
bilo, ker sem bila pokonci do polnoči. 
Anja Okorn, 3. r  
 
Rad imam novo leto zato, ker gremo 
drsat s prijatelji in na drsališču spuščajo 
rakete. Ko pridemo domov, se s prijatelji 
igramo, pijemo šampanjec in spuščamo 
pirotehnične izdelke. 
Maks Griljc, 3. r 

Gregor Parazajda, 3. r 

Predstavil vam bom kako praznujem novo 
leto. To je praznik, ki ga praznujemo po 
božiču. Ko se dan pred Silvestrovim zdani, 
greva z mami takoj na delo. Z delom sem 
mislil peko peciva, ki se imenuje lunice. Ko so 
lunice narejene, gremo k sorodnikom na kavo. 
Podarimo jim nekaj lunic. Sorodnikom 
voščimo srečno novo leto. Ko popijemo kavo; 
no, jaz pijem sokec ali vodo, odidemo domov. 
Doma malo pogledamo televizijo. Ko se 
naveličamo, odidemo ven na zasneženo 
pokrajino. Zunaj delamo snežene medvede, ki 
imajo namesto nosu pokrovček od kokakole. 
Ko se zvečeri, spuščamo rakete. Takrat je 
zelo lepo. Vse nebo je modro in zeleno in 
rdeče. Vauuu! Nato gremo v hišo. Igramo se 
igro Človek ne jezi se in karte Enka. Ko 
končamo z enko, igrava z očijem šah. 
Ponavadi me on premaga. A lani se je zgodil 
čudež. Jaz sem ga premagal. Ko ura odbije 
polnoč, gremo spat, saj jaz ne morem zdržati 
dlje pokonci. 
Matej Hočevar, 5. r 
 
Praznovanje novega leta mi je všeč zato, ker 
se nas veliko zbere, veliko pojemo, igramo na 
kitaro in spuščamo rakete. 
Lenart Torkar, 3. r 

Šestega decembra praznujemo Miklavžev 
god. Ker je Miklavž vesel, da to 
praznujemo, nas obdari z darili. Ker dobim 
takrat veliko daril in ker je takrat zima, mi 
je trenutno to najljubši praznik. Ko se 
ponoči odpravim spat, neučakano 
pričakujem jutro, da odprem darila. Če sem 
tisti dan v šoli, sem ves zmeden od daril. A 
grozno mi je, ker nas obiščejo tudi parklji, 
drugače mi je ta praznik zelo všeč.  
Žiga Plahuta, 4. r 
 

Najbolj mi je všeč božič. To pa zato, ker 
pride Božiček in prinese tisto, kar si želim. 
Na božič jemo francosko solato, meso, 
joto in pijemo sok. Pred tem gremo še k 
sveti maši, krasimo jelko in postavimo 
jaslice. Ko imamo božično večerjo, pa 
lahko odpre vsak svoje darilo.        
Jaka Žagar, 4. r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lea Berlec, 1. r 
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Na začetku je zelo veselo, ker postavljamo 
smreko. Ko postavimo smreko, se dogovorimo, kdo 
bo postavil zvezdo. Ko je smreka okrašena, jo 
položimo na predalnik. Vedno za božič očeta in 
mamo vprašam, če lahko dobim vročo čokolado. 
Ponavadi se gremo za božič drsat. Ko je božič, 
napišemo, kaj si želimo. Zelo radi se sankamo. 
Nejc Dobovšek, 2. r 
 
Za božič delamo jaslice in okrašujemo jelko. 
Žrebamo darila in naredimo narezek. Jemo 
salamo, potico in šunko. Gremo v cerkev. Zaželimo 
si vesele praznike. David Maurič, 2. r 
 
Božiček nam prinese darila in včasih mu nastavim 
hrano. Božiček da darila takrat, ko ima rojstni 
dan. Dobimo jih, če smo pridni. Darila prinese, ker 
je prijazen z nami. Božiček ima zelo dolgo brado 
in je skoraj neviden. Darila prinese takrat, ko ne 
gledamo. Spusti se skozi dimnik. Luka Lesjak, 2. r 

Opisal vam bom praznik z imenom 
božič. Za božič zgodaj vstanem. V 
dnevni sobi me pričakajo darila. Od 
navdušenja začnem hitro odpirat 
darila. Lansko leto sem za božič 
dobil stekleni šah in pikado, ki sem 
si ju že zelo dolgo želel. Za božič 
nas obiščeta dedek in babica. 
Skupaj pojemo božično kosilo. Po 
kosilu se skupaj igramo namizne 
igre. Ponavadi zmagam večino iger, 
vendar sta tudi dedek in babica 
dobra. Proti večeru nas obiščeta še 
moja teta in bratranec in tudi za 
njiju je bilo nekaj daril. Letos smo 
si vsi skupaj ogledali risani film 
Ledena doba. Zraven smo pili vodo, 
jedli piškote in rolado, ki sem jo 
pomagal speči mami. Vsi, ki so 
poskusili rolado, so bili zelo 
navdušeni. Zvečer imamo dobro 
božično večerjo. Zame je božič 
odličen praznik. Žan Trebušak, 5. r  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ažbe Polajnar, 1. r 

 
 
Veliko noč začnemo z bogatim 
zajtrkom. Nato se pripravimo za 
žegenj. Ko pridemo nazaj domov, 
pridejo obiski. Takrat gledamo risanke 
in se pogovarjamo. Nato imamo 
kosilo. Po kosilu pa delavnice. Najbolj 
všeč mi je, ker smo vsi skupaj in se 
lovimo.  
Sara Vdovč, 2. r 
 

Moj najljubši praznik je velika noč. En dan pred veliko 
nočjo pripravimo košare, v kateri je hren, potica, rdeči 
pirhi in šunka. Ko nekdo prinese blagoslovljen ogenj, 
mama začne kuhati kosilo. Med tem odnesemo žegnat 
hrano v košari. Sedaj prihaja stvar, zaradi katere mi je 
velika noč tako všeč: barvanje jajčk. Teta je prinesla 
nalepke in barvo. Sestra in teta sta barvali, jaz pa 
lepila nalepke. Na veliko noč smo za zajtrk pojedli 
blagoslovljena jedila. Odšli smo k maši. Prišli so 
bratranci in sestrične in do večera smo se skupaj igrali. 
Gaja Vdovč, 4. r  
 
Ob veliki noči sem barval zelene in oranžne pirhe. Celo 
popoldne smo se igrali trkanje jajc. Anže Rifel, 3. r  

Babica naredi orehovo potico. 
Barvamo jajca. V nedeljo 
imamo velikonočni zajtrk. Jemo 
hostijo. Popoldne pride babi. 
Potem se vsi veselimo. Ker 
dobim veliko čokoladnih stvari, 
mi je ta praznik zelo všeč. 
Domen Mošnik, 2. r 
 
Velika noč mi je ostala v 
spominu zato, ker sem barvala 
pirhe. Tudi novo leto mi je bilo 
zelo všeč, ker smo odšli na 
smučanje in tam ponoči 
spuščali rakete.  
Lara Medmeš,3. r 
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Rojstni dan je najboljši praznik. Vse 
se vrti okrog mene in dobim veliko 
daril.  
Greta Uršič, 3. r 
 
Najbolj mi je bilo všeč, ko je imel ata 
60 let. Vnuki smo mu zapeli pred 
šestdesetimi ljudmi.  
Lara Plahuta, 3. r 
 
 
 

 
Nika Vidergar,3. r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opisala bom kako praznujem rojstni dan. To 
je moj najljubši praznik. Za rojstni dan dobim 
veliko daril. Všeč mi je tudi, ko imamo doma 
zabavo in pride veliko mojih sorodnikov. Mami 
skuha dobro kosilo. Včasih torto naredimo 
sami ali pa jo kupimo. Doma se veselimo in 
drugi mi zapojejo pesmico Vse najboljše. Za 
rojstni dan imam na torti svečke in ognjemet. 
Za rojstni dan imam zabavo s prijatelji, ki jih 
vedno kam povabim. Na primer: lansko leto 
sem jih povabila na grad Zaprice. Tudi od 
prijateljev dobim veliko daril. Skupaj se 
igramo in zabavamo. Mami poskrbi za torto. 
Za rojstni dan zaigram na violino pesem Vse 
najboljše. Za rojstni dan je takooo lepoo. 
Rada imam rojstne dneve. Letos bom stara 11 
let. Veselim se že naslednjega rojstnega 
dneva. Anja Grilj, 5. r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iris Kotnik, 1.r 

Rojstni dan praznujem včasih doma, 
včasih pa drugje. Za rojstni dan povabim 
prijatelje ali pa sorodnike. Jemo pomfri 
in pico, pijemo pa ledeni čaj in vodo. 
Igramo se različne stvari, kot so: pink 
ponk, igre z žogo, kolebnico in skačemo 
po trampolinu. Ko mi prijatelji prinesejo 
darila, sem zelo vesela. Za darilo mi 
mami prinese majhno darilo, ati pa 
veliko. Mami mi zato kupi majhno darilo, 
ker mi kupi hrano in pijačo. Za darilo bi 
rada dobila zmaja. Zelo sem vesela, če 
prijateljica Lana na ta dan dolgo ostane 
pri meni. Rojstni dan imam 6. junija. 
Ajda Virjent, 2. r 
 
Najbolj mi je ostalo v spominu 
praznovanje rojstnega dne. Všeč mi je, 
ker imamo piknik in pečemo meso. Cel 
dan se zabavamo, lovimo, skrivamo in se 
gugamo. Jemo torto.  
Nika Vidergar, 3. r 
 
Moj najljubši običaj je moj rojstni dan, 
ker takrat dobim veliko daril in denarja. 
Na moj rojstni dan se dobimo s prijatelji 
in se zabavamo, na koncu pa namesto 
torte jemo pico.  
Jaka Obradović, 4. r 
 

Ko je moj rojstni dan, sem zelo vesel. Ko mi 
prijatelji prinesejo darila, sem še bolj vesel. 
Rojstni dan praznujem v stričevem toplarju. 
Tam se igram s prijatelji. Stric ima zraven 
toplarja vodo in mivko. Rad imam rojstne 
dneve. Ko je moj rojstni dan, sem veliko 
zunaj. Matevž Fefer, 2. r 
 

Za rojstni dan mi mami speče torto. 
Povabim najboljše prijatelje. Za zabavo 
napihnemo balone. Za hrano poskrbi oči. 
Ko se igramo, starši veselo klepetajo. 
Nato odprem darila. Na koncu pojemo 
torto. Gašper Kralj, 2. r 
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Najprej povabim prijatelje. Potem 
pospravim sobo. Čez nekaj časa napihnemo 
balone. Mami pripravi igre in speče torto. 
Nato pridejo prijatelji. Igramo se različne 
igre. Npr. glasbene stole in poštarja. Potem 
jemo torto. Ko pojemo torto, odpremo 
darila. Če dobim legice, jih vsi skupaj 
sestavljamo. Všeč mi je, če prijatelji 
ostanejo dolgo časa pri meni.  
Gašper Rifel, 2. r 
 
Mami mi speče čokoladno torto, oči pa pico. 
Potem, ko mami speče torto, pripravi mizo. 
Povabim najboljše prijatelje. Vesel sem 
daril, ki mi jih prinesejo povabljeni. Najprej 
pogledam vsa darila, nato pojemo pico in 
torto. Igramo nogomet in košarko. Na koncu 
se jim zahvalim in se poslovimo.  
Nejc Drolc, 2. r 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nika, 1. r 

Rada imam rojstni dan, ker gremo na morje. Z nami 
gre tudi babi. Tam praznujemo moj rojstni dan, kjer 
imam tudi prijatelje. Poslušamo muziko. Spat gremo 
ob desetih. Zjutraj vstanem ob pol enajstih.  
Vita Kotnik, 2. r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaja Klemenc, 3. r 

Na moj rojstni dan sva z atijem 
zjutraj odšla nakupovat. Ko sva 
se vrnila, sem odšla v kuhinjo. 
Bila sem zelo presenečena. 
Zagledala sem sestrično Tino in 
bratranca Miha, sošolke Anjo 
Emo, Brino in Niko. Ta dan mi je 
bil zelo všeč, ker nisem vedela, 
da jih je mami povabila. 
Kaja Korošec, 3. r 

Rojstni dan praznujem tako, da povabim 
prijatelje in sorodnike. Jemo čevapčiče, torto 
in še veliko drugih stvari. Dobim veliko 
različnih daril. Zelo sem jih vesel. Ko je noč, 
gremo noter. Notri odpremo darila in se 
igramo.  
Lovro Plahuta, 2. r 
 
 

Rojstni dan praznujem z bratom 
dvojčkom. Rojstni dan imam 2. oktobra. 
Na rojstni dan povabim prijatelje. Mami 
mi speče torto. Prijatelji mi prinesejo 
darila. S prijatelji se igramo razne igre. 
Na rojstnodnevni zabavi je lepo. Vsakega 
rojstnega dne se zelo veselim.  
Rok Grofelnik, 2. r 

Ali veste, kaj mi je za pust najbolj, ampak res 
najbolj všeč? Da jemo krofe in se našemimo. 
Vendar, ali veste, da v Beli krajini dečka 
oblečejo v grm in pojejo, nato pa ga obdarijo? 
Temu rečejo jurjevanje.  
Matevž Keber, 4. r                                          
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Opisala bom, kako praznujem 1. maj. 
Praznujem ga z mojimi sosedi. Dopoldne se 
zberemo pri sosedovih. Oni imajo zunaj pokrit 
prostor za piknik. Tako smo na svežem zraku 
in pod streho. Piknik imamo skupaj, kar 
pomeni, da vsak nekaj prispeva. Naša družina 
prispeva pecivo, ki ga spečeva skupaj z 
mamico, sadje in krožnike ter pribor za nas. 
Sosedje prispevajo mize, stole in prt. 
Poskrbijo tudi za svoj pribor ter krožnike. 
Drugi sosedje pa pripravijo meso in njihov oče 
ga speče. Tudi oni prinesejo svoj pribor in 
krožnike. En sosed poskrbi za glasbo in 
njegova hči za otroško veselje. Jaz poskrbim 
za malo vzdušja. Sosedje imajo novega psa po 
imenu Daymont. Kličemo ga Day. On se vedno 
igra z nami in nas zabava. Mlajša generacija 
gre ob sedmih domov ali pa k nam, starejši pa 
ostanejo pozno v noč. Prvomajski piknik mi je 
zelo všeč. Vsako leto bolj. Anja Uštar, 5. r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hana Oblak, Aldin Šabotić, 1. r 

 
 
1. TUNJICE 

PRIREDITVE NA PŠ TUNJICE 
 
V Tunjicah že tradicionalno pripravimo prireditev za novo leto, slovenski kulturni praznik, 
materinski dan ter dan državnosti in obenem zaključek šolskega leta. Na prireditve 
povabimo vse družinske člane, da je praznovanje še lepše.  
Najbolj zabavna je bila novoletna prireditev, po kateri smo skupaj s starši pekli palačinke 
in vaflje, pripravili čokoladni fondi in avokadov namaz. Dobrote pa smo si prislužili z 
dobrim nastopom. 
Z otroškim pevskim zborom Škrjančki smo zapeli pesmi Čokolada, Snežec in ptice in Žabja 
izštevanka. 
 

 
Prvošolci smo recitirali pesmi Obdarovanje in Naše voščilo. 
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Pripravljamo sadje za fondi.              ali      Pečemo vaflje.  

 
Prvošolci in učiteljica Jelka Vrhovnik 

 
2./3. TUNJICE 
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4./5. TUNJICE 
PRAZNIKI 

 
Prazniki so mi všeč, ker so starši doma in ni pouka. Še 
posebej so mi všeč, ker sem z družino. Moja najljubša 
praznika sta božič in novo leto. Božič mi je všeč zato, ker 
dobim darila, včasih zapade tudi sneg in tudi zato, ker se 
takrat jejo dobrote. Novo leto mi je všeč zato, ker imamo 
ognjemet. Nekatere praznike praznujemo zato, ker so nam 
všeč, ostalih pa sploh ne praznujemo. 

Nik Anton Brelih, 5. r 
 
ANKETA O PRAZNIKIH 
 
Anketiral sem bližnje sorodnike, ker sem želel izvedeti, 
kateri prazniki so jim všeč, kje jih praznujejo, s kom. Dobil 
sem zanimive odgovore. 
 

1. Kateri praznik ti je najbolj všeč? 
Božič, novo leto in velika noč. 

2. Zakaj ti je ta praznik všeč? 
Všeč mi je zato, ker je to družinski praznik in se zbere vsa 
družina, ker »tolčemo« pirhe, ker smo dela dva dni prosti. 

3. Kje ga praznujete? 
Praznujemo ga doma ali v krogu bližnjih. 

4. S kom ga praznujete? 
Praznujemo ga s svojimi najbližjimi, z družino in domačimi. 

5. Kateri prazniki so vam še ljubi? 
Prvi maj, dan samostojnosti in enotnosti, rojstni dan 
 

Miha Vrhovnik, 5. r 
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VRANJA PEČ 
 
Rojstni dan 
Moj rojstni dan praznujemo tako, da k nam domov 
povabimo vse sorodnike, pripravimo pogostitev in kratek 
kulturni program. Ko gostje pridejo in prinesejo darila, 
najprej zapojejo vse najboljše, potem sledi pogostitev. 
Ko smo vsi siti, se otroci igramo na vrtu. Hitro je konec: 
poslovimo in zahvalimo se, nato pa gostje odidejo 
domov. Miha Okorn, 4. r  
 
Moj rojstni dan 
Rojstni dan se prične, ko se zjutraj ob 8.00 zbudim. 
Ponavadi mi zapojejo pesem Vse najboljše za te, nato 
imamo zajtrk. Na krožniku me pričaka drobno 
presenečenje. Nato se odpravimo v živalski vrt. Vrnemo 
se okrog 15.00 ter pripravimo pogostitev. Kmalu začnejo 
prihajati gostje. Nekaj časa se pogovarjamo in igramo. Nato pa mi zapojejo Vse najboljše 
in razrežejo torto. Okrog 19.00 začnejo gostje odhajati, mi pa pospravimo mizo oz. 
pogostitev in se odpravimo spat. Anuša Pavlič, 4. r 
 
Moj rojstni dan 
Na praznovanje mojega rojstnega dne povabim sorodnike. Rojstne dneve praznujemo 
vedno na nedeljo. Rojstni dan polepšamo z dobrotami. Pomagam pripraviti tudi prostor za 
zabavo. Starši se pogovarjajo, mi otroci pa se igramo razne igre. Igramo se skrivanje, 
lovljenje, gnilo jajce. Po končani zabavi pomagam pospraviti prostor. Matic Močnik, 4. r 
 
Dramski krožek 
V naši šoli imamo zelo aktiven dramski krožek. Z veseljem pri njem sodelujemo vsi učenci. 
Učiteljica Maja nam razdeli tekst in določi naše vloge. Ko se doma naučimo besedilo, že 
začnemo z vajami v šoli. Zelo se 
zabavamo in nasmejimo. Nekaj dni 
pred nastopom pripravimo sceno in 
prinesemo oblačila za igro. Nastop 
nam vedno dobro uspe in gledalci so 
zelo navdušeni, kar nas razveseljuje. 
Miha Okorn, 4. r 
 
Dramski krožek 
Na naši šoli imamo dramski krožek. 
Pri njem vsi zelo radi sodelujemo. 
Vse se začne kak mesec pred 
nastopom. Učiteljica razdeli 
besedilo in ga prebere. Nato ga 
vestno beremo in ponavljamo dan za 
dnem. Zadnji teden pred nastopom 
pripravimo primerna oblačila in pripravimo sceno. Zadnji dan imamo generalko oziroma 
zadnjo vajo pred nastopom. V šoli se zberemo pol ure pred nastopom. Igre so vsi gledalci 
zelo veseli, na kar smo ponosni. Po igri je pogostitev. Po njej se odpravimo domov.  
Anuša Pavlič, 4. r 
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Na literarnem natečaju XXVII. Roševi dnevi 2014 smo sodelovali z naslednjimi tremi 
prispevki. 

Življenje in znanje sta dar 
 
V življenju veliko preizkušenj imaš,  
važno je, da jih narediš,  
kakor najbolje veš in znaš. 
Če verjameš vase in si zadovoljen s tem,  
kar imaš, 
boš vedno prejemal darove, čeprav nisi 
bogataš! 
Kdor misli, da v življenju lahko vse izgubi,  
se moti, 
ker znanje je dar,  
ki se ga ne da kupiti za noben denar. 
 
Kdor znanje ima, se nima česa “bat”¸ 
kajti znanje je naš največji zaklad. 
Če boš upanje vase imel, boš lažje živel. 
Vsak se lahko odloči, kako bo živel,  
če bo našel delček veselja, bo vedno 
zadovoljen in vesel. 
Bogat nisi, ko nekaj v žepu imaš,  
temveč takrat, ko nekaj nekomu daš 
in ob tem spoznaš, da vedno več v srcu 
imaš. 
 
Če imaš sanje, pridruži jim še znanje, 
in na koncu poti te čaka spoznanje. 
Verjemi vanje in se trudi zanje. 
Ne nehaj verjeti in čas ti bo pomagal svet 
razumeti. 
 
Svet bi bil lepši,  
če bi drug do drugega prijaznejši bili 
Ker se v veselem srcu hitreje  
odprejo življenjske poti.  
Nekatere med njimi so polne bleščečih luči,  

včasih pa se nam zgodi, da se odločimo za 
napačne poti. 
 
 
Če dobiš dar od Boga,  
ga bodi vesel 
in v dobre namene uresniči ga. 
Vsi vemo, da nam v življenju ni vedno 
lahko.  
Bog je tisti, ki nas v življenju usmerja 
in nam pomaga, ko zmanjka nam veselja. 
 
Življenje je kot list v knjigi, vsaka nova 
stran 
je priložnost, da se kaj naučimo ali 
spoznamo, 
a bistveno je, da se med iskanjem ne 
predamo. 
 
Življenje nas pelje na različne poti  
in včasih se zgodi, da zmanjka luči.  
Takrat pomembno je, da prebijemo led  
in optimistično gledamo na svet. 
 
Smisel življenja ni v tem,  
da iz dneva v dan iščemo nov problem,  
temveč v tem, da smo zadovoljni z vsem, 
kar imamo, 
da delamo in vsak dan kaj novega 
spoznamo. 
 
Trudimo se ljubiti in prijazni biti.  
Spoštujmo naravo in živimo zdravo.  
Naredimo vse po svojih najboljših močeh 
in na koncu nas bo vedno čakal uspeh. 

 

Anja Papuga, 9. c  
 

Kdo ve? 
Počutim se kot zvezda 
na temnem nebu. 
Počutim se kot sonce, 
lebdeče in svetleče. 
Počutim se kot luna, 
ki v mesečini se leskeče. 
 
A vseeno ni vse tako lepo, 
še vedno nekaj je zelo boleče. 
Še vedno nekaj me teži. 
Še vedno neka tema v meni ždi. 
Nekaj v meni kot nevihta se razburi, 

butne mojo silo, se razkuri. 
A kdo ve, kaj je to? 
Kdo ve, kaj še bo? 
 
Nebo se razjasni, 
drugim vse lepo se zdi. 
A neka stvar prekrije mi jasnino, 
kot črn oblak, 
kot temna senca, 
kot da nekdo v življenju želi mi slabo. 
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A vse je v meni. 
Noben ni kriv za to. 
Samo jaz in moja zavest, ki peče me, 
odkar mi je zvest tisti črni oblak, ki 
prekriva nebo. 
 
Poskušam od njega se ločiti, 
poskušam se ga znebiti, 
a sama ne morem tega storiti. 
 
Odločim se, da ne bom se predala, 
borila se bom in se maščevala. 
Vendar spoznala sem,  
da sama tega ne morem storiti,  
da potrebujem nekaj,  
kar mi pomagalo bo ta led prebiti. 

 
To je ljubezen, ki me spodbuja,  
mi vliva pogum, me iz težkih sanj 
prebuja. 
To je toplina družine, prijateljev, občutek 
bližine. 
 
Sončni žarek se ovije okoli mojega telesa,  
se dotakne moje duše in počutim se,  
kot bi na sebi imela lahkotna peresa. 
 
Pozabim na preteklost, prepustim se 
valovom morja, ki nesejo me tja,  
kamor si srce najbolj želi,  
na kraj, kjer živela bom večno srečno. 

 
Zala Virant, 9. c  

PASTI ŽIVLJENJA 
Tega jutra sem slutila, da se mi bo življenje obrnilo na glavo. Skozi okno sem opazovala 
sivino neba in ostanke sončnih žarkov med oblaki. Naenkrat me je z mislijo na samoto 
zmrazilo pri srcu. Prežela me je bolečina odhajajoče matere. Za hip sem videla množico 
veselih dni, ki sva jih skupaj preživeli. Že dejstvo, da jih ne bo več, me je zabolelo. 
Nekaj dni po materinem odhodu so pome prišli neki čudni, brezčutni ljudje, ki so me s 
prisiljenim nasmehom prepričevali, kako mi bo v novem domu lepo. Želela sem verjeti, 
vendar mi je čut grenkobe ustavil misli in jih pošiljal nazaj k materi. Nepremična sem zrla 
v njen ljubki nasmeh, ki sem ga imela shranjenega v spominu. Kakor da bi mi razlagala, da 
mi v tem trenutku usoda ne ponuja nič boljšega, in me prosila, da pojdem v novi dom. 
Zavedanje o dejstvu, da je vsaka naveza začetek razveze in pričetek novih srečanj, mi je 
pomagal vzljubiti prihodnost. V hipu se mi je zazdelo, da mi bo ta ljubezen do prihodnosti 
močno prizanesla pri vsem, kar me čaka v življenju. 
Ritem konjskih kopit me je hitro uspaval, zibanje kočije mi je ustvarilo čut morskih valov 
in počutila sem se kakor kapljica na površini razburkanega morja. Letela sem sem ter tja in 
se spraševala, kdaj se bo vihar pomiril. Naenkrat se je vse ustavilo. Odprla sem oči, 
pogledala skozi okno kočije in opazovala z odpadlimi listi prekrito dvorišče. V središču je 
stala temno rdeča stavba. Gospod, ki je sedel nasproti mene, mi je povedal, da smo prišli v 
moj novi dom. Šumenje odpadlega listja mi je zelo ugajalo. Vsi koraki so doneli in čutila 
sem jih močnejše kot kadar koli prej. Moja duša je doživljala še eno človeško izkušnjo 
popolne nemoči. Misel na majhnega otroka v meni mi je donela kakor prispodoba vseh 
novorojenih mladičev, ki jih nekdo vzame v naročje in nahrani. Bila sem lačna in sem se ob 
praznem želodcu počutila lahka kakor izsušeno listje, po katerem sem hodila. Pred mano so 
se odprla velika vrata, na hodniku sem zagledala množico radovednih otrok. Gospa me je 
prijela za roko in me odpeljala v sobo. Nekaj časa sem nepremično zrla skozi okno in 
opazovala ples jesenskih listov v vetru. Naenkrat je v sobo vstopila deklica, imela je dolge 
rjave lase in sinje modre oči. Te so mi za hip priklicale spomin na mojo starejšo sestro, ki 
je pri svojih 16 letih zbežala od doma. Še zmeraj se spominjam njenih solznih oči, ki so 
odsevale žalost in obup. Govorila mi je, da ne more več tako živeti. Imela je veliko 
talentov in vzvišenih hrepenenj. Razen mene jo v naši družini nihče ni razumel. Oče jo je 
pogosto zmerjal in zanikal njene vrednote. Nikoli je ni sprejel takšne, kot je, zaradi nje se 
je mati večkrat sprla z očetom. Po njenem odhodu je oče hudo zbolel in kmalu umrl za 
posledicami alkoholno okvarjenih jeter. Kljub slabemu zdravju, ob želji, da se čim prej 
znebi slabih spominov na očetovo pijanstvo in stalne prepire, se je mati odločila poiskati 
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novi dom in zaživeti novo življenje. Preselili sva se na posest materinega daljnega 
sorodnika. Da sva lahko tam živeli, je mati morala pomagati pri poljedelstvu in hišnih 
opravilih. Vsak dan sem opazovala slabšanje njenega zdravja. Podnevi je delala na njivi, 
zvečer pa je opravljala gospodinjska dela. Ob njej sem se naučila pletenja in kuhanja. Vsak 
večer mi je pripovedovala pravljice in zgodbe iz svojega otroštva. Zmeraj sem občudovala 
materine ročne spretnosti. Vsak večer me je naučila nekaj novega. Zdaj sedim za 
zaprašeno mizo in se skušam spomniti zgodbe o deklici z vžigalicami, ki mi jo je mati nekoč 
povedala pred spanjem. Nekaj časa je minilo, da sem razumela ves trud te deklice, njeno 
upanje v življenje me je navdihnilo. Čeprav sem videla, da se materino zdravje slabša, 
nisem obupala, verjela sem, da bo še vse dobro in da bova skupaj našli srečo in novi dom. 
Zvečer pred usodnim jutrom sem opazovala materin lepi obraz, ko je brala knjigo. Mir na 
njenih licih se mi je močno vtisnil v spomin. Postala je del moje večnosti. Vsak dan se 
srečujem z novimi izzivi in ker skušam na vse gledati pozitivno in z upanjem, mi je veliko 
lažje. Mati mi je večkrat omenjala, da moram vztrajati pri svojih sanjah. Globoko v sebi si 
želim postati pisateljica, ker čutim, da je toliko stvari, ki bi jih rada delila z ljudmi, da bi 
razumeli svet in da bi vedeli, da se vse zgodi z razlogom. V mojem novem domu mi ni tako 
hudo, ker me večerna molitev vsako noč popelje nazaj k materi in se počutim, kot bi bila v 
njenem objemu.  
Vsako soboto so prihajali k otrokom na obisk sorodniki. Tudi jaz sem vsakič stala v kotu 
hodnika in čakala, če me bo kdo prišel obiskat. Čeprav nisem vedela, kje je moja sestra in 
kaj počne in ali je sploh živa, sem verjela, da je srečna. Zmeraj sem občudovala njen 
poseben odnos do znanja in hranila v spominu njene besede, da mi bo znanje zmeraj 
pomagalo ostati na poti resnice in hrepenenja. Povedala mi je tudi, da bom vse prave 
odgovore našla v naravi. V domu smo imeli zelo veliko knjižnico, polno poučnih knjig, ki 
sem jih iz dneva v dan z veseljem prebirala. Predvsem so me pritegnile knjige o 
duhovnosti, ki so opisovale ljudi v podobi duš, ki gredo skozi človeško izkušnjo. Otroci v 
domu so vsako soboto prejemali pisma svojih sorodnikov. Nekega sončnega jutra me je 
prijetna toplina prebudila iz sanj. Vstala sem, se umila in počesala ter odšla na zajtrk, na 
hodniku me je ustavila učiteljica, v rokah je držala majhen zavitek. Zapakiran je bil v 
modrem ovitku. Ko sem prebrala ime pošiljatelja, me je prevzelo nepopisno veselje. 
Zgrabila sem zavitek in se nemudoma vrnila v sobo. Nestrpno sem ga odprla. V njem sta bili 
knjiga in pisemce s kratkim sporočilom moje sestre. Sporočala mi je o svoji sreči, uspehu in 
življenjskih načrtih. Na koncu pa je napisala, da je v mislih vedno z mano. In jaz sem ji 
verjela. Knjigo, ki mi jo je priložila v pismu, sem imela ves čas pod vzglavnikom in jo 
prebirala. Vrstice v knjigi so bile moje upanje. Vse, česar nisem razumela, sem našla v 
knjigi. V tistem trenutku sem se počutila, kakor da je knjiga moj najboljši prijatelj. Ves čas 
sem jo imela ob sebi. Slutila sem, da se nekje v knjigi skriva dolgo iskana resnica, ki mi je 
bila namenjena. Upanje v boljši jutri ni ugasnilo.  
Bilo je sobotno popoldne, dan za obiske. Manjkalo mi je samo nekaj strani, da dokončam 
knjigo. Ko sem prebrala še zadnjo vrstico, sem začutila veselje do življenja. Skozi okno 
sem opazovala otroke, kako so se veselili prihoda svojih bližnjih. V mojo sobo je vstopila 
učiteljica in me vprašala, zakaj ne pridem na dvorišče. Odgovorila sem ji, da sem želela do 
konca prebrati sestrino knjigo. S pogledom na veliko razigrano dvorišče sem molila s knjigo 
v rokah. Takrat sem zaslišala korake pred vrati moje sobe. Vrata so se odprla in zagledala 
sem svojo starejšo sestro. V njenem objemu sem srečna zajokala. Spoznala sem, da vse, 
kar mi je dano, prihaja iz in se konča v modrih globinah večnosti. 

Anja Papuga, 9. c 
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V začetku šolskega leta 2013/14 pa je bil naslednji spis nagrajen na vseslovenskem 
literarnem natečaju Otroci sveta.  

 
MOJ SVET 

 
Zbudila me je nežna sončna svetloba. Nisem vedela, koliko je ura, ne kateri dan je. Odprla 
sem vrata svoje hiše iz blata in slame. Živela sem sama. Nisem vedela, kdo sta moj oče in 
moja mati, nisem vedela, ali imam kaj bratov ali sester. V našem plemenu smo si bili vsi 
kot bratje in sestre.    
Zunaj ni bilo nikogar, le veter je nekajkrat oplazil mojo golo kožo. Malokdaj je bilo tako 
samotno. Odšla sem do mojega zvestega prijatelja Silebeja. Živel je le nekaj koč stran. V 
prsih me je nekaj stiskalo. Imela sem občutek, kot da stojim sredi vaške tržnice in vse oči 
so uprte vame. Želela sem se znebiti tega občutka. Stekla sem naprej. Prišla sem do koče 
in vrata so bila priprta. Ni bilo ne duha ne sluha o človeški duši. Vstopila sem v edini 
prostor, ki ga je imela koča, in zagledala grozljiv prizor. Zakrila sem si oči in kot najhitrejši 
leopard stekla ven. Na čelu sem čutila kapljice potu. Globoko sem vdihnila in izdihnila in se 
vrnila v kočo. To so bili najhujši trenutki mojega življenja. Želela sem si, da imam privide, 
a je bilo na žalost vse še kako resnično. Zrla sem v otožne oči male Timeneye in nato v 
oster pogled Silebeja. Ležala sta na tleh v mlaki krvi. Kaj se jima je pripetilo? To je bilo 
moje edino vprašanje v tistem trenutku. Spet sem stekla ven. Po licih so mi tekle debele 
solze. Pogled mi je begal po vasi. Kje so kričeči malčki, ki se lovijo? Kje so možje, ki se 
odpravljajo na lov? Kje so žene, ki z velikimi vrči hodijo k reki po vodo? Kje je naš 
poglavar? Tudi pri Silebejevih sosedih so bila vrata priprta. Odprla sem jih in vstopila. Stala 
sem v luži krvi. Na tleh je ležala cela družina. Mati, oče in dva otroka. Dekle je v rokah 
držalo svojega mlajšega bratca, ki je bil še dojenček. Le kaj se dogaja? To so bile besede, 
ki so mi odmevale v glavi. Stekla sem do poglavarjeve koče. Nisem se ozirala, samo tekla 
sem naprej. Poglavarjeva koča je imela okrog hiše postavljene kože v znak varovanja. V 
strahu sem vstopila. Sredi prostora je stala glava s široko razprtimi očmi, ki so buljile 
vame. Na drugi strani so ležali še drugi človeški organi. Kar stala sem tam in strmela v izraz 
na poglavarjevem obrazu. Zdelo se mi je, kot da mi želi povedati nekaj pomembnega, 
vendar ne more. Stekla sem iz koče in kričala na vse grlo, da bi lahko sprostila vso svojo 
žalost in jezo. Pa tudi zato, da bi videla, če je sploh še kdo živ. Takrat sem šele dojela, kaj 
se je zgodilo. Vse moje brate ter sestre so pobili. Ubili so mojega najboljšega prijatelja in 
našega poglavarja. Ostala sem sama. Čisto sama. Nisem vedela, kam naj grem. Nikomur 
nisem mogla zaupati svojih čustev. Takrat mi je bilo zelo težko. Tako težko, kot še nikoli.  
Začela sem teči. Tekla sem na vso moč. Počutila sem se kot gazela, ki beži pred lačnim 
gepardom. Moje oči so bile ves čas uprte v tla. Pred očmi so se mi kazali današnji grozljivi 
prizori. Ravno, ko sem zagledala otožne oči male Timeneye, sem se spotaknila ob korenino 
in padla. Zaslišala sem težke korake. Niso prihajali od daleč. Zaslišala sem glasne borbene 
vzklike. Glasovi so se mi vedno bolj približevali. Skrita za majhno kočo sem najprej 
zagledala črne škornje in potem sem prepoznala vojake sosednjega plemena. V glavi mi je 
začelo odzvanjati: oni so krivci, oni so pobili vso mojo družino, vse te nedolžne ljudi in to 
samo zaradi pohlepnosti po oblasti in ozemlju. Takrat sem si zadala cilj, da svet izve 
resnico, da na ves glas povem, kakšen je moj svet. 
 

Živa Šubelj  
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... IN VSI SMO SE DOBRO ZAVEDALI, DAJE S PRIJATELJEM OB STRANI LAŽJE ŽIVETI 
 

"Kako siv bi bil tek našega življenja, če bi ne bil prepleten s prijateljstvom in ljubeznijo." 
Thomas More 

 
Vsi vemo, da v šolo pridemo zato, da se kaj naučimo. Res pa je, da pouk žal ni vedno 
zanimiv in zabaven, kot bi si ga želeli. Zato sta učiteljici Tamara Bračič in Jana Svetec 
prišli na super idejo. Kaj, ko bi združili učenje, zabavo, gibanje, prijateljstvo in še in še. 
Vsako leto učenci, ki smo del skupine »Rastem z ustvarjanjem«, izvedemo kakšen projekt, 
pa naj bo na športnem, likovnem ali literarnem področju. Letos smo vsa področja, ki nam 
grejo dobro od rok, združili v prav poseben projekt. Rdeča nit naših aktivnosti je bilo 
prijateljstvo. Čeprav vsak dan delimo naše prijateljstvo s svojimi bližnjimi, sošolci itd., 
smo tokrat dali prednost drugačnemu prijateljstvu. Takemu, ki še sploh ni vzklilo in skupaj 

smo dokazali, da razlika v letih ni odločilna, da se 
zmoremo in znamo ob tem vsi zabavati. 
Da smo se sploh lahko spoznali in videli, kdo vse 
bo letos pomagal pri tej lepi gesti, sta nas 
učiteljici Tamara in Jana povabili na nočitev v 
podružnično šolo Mekinje. Čeprav smo bili z 
nekaterimi že stari znanci, nekatere pa smo 
pozdravili prvič, smo se med seboj družili vsi. 
Zabavali smo se tako z najmlajšimi kot s tistimi 
malo starejšimi in vsi smo se dobro zavedali, da 
je s prijateljem ob strani lažje živeti. Skozi 
naloge pa smo se tudi izpopolnjevali. Nismo 

sodelovali samo na področjih, kjer smo uspešni, ampak smo se lotili vseh izzivov in tudi 
zahtevnejše naloge smo opravili odlično. Tako so se na primer naši izvrstni športniki 
preizkusili v igranju in nastopanju. Uspešno so uprizorili božično-novoletno igrico za 
najmlajše učence. Vanjo pa so spretno vključili tudi mlade gledalce in jih kar mimo grede 
naučili osnovnih pravil bontona. 
Četudi smo nekateri že malo starejši, se za pusta še vedno radi našemimo. Odpravili smo se 
na podružnično šolo v Mekinje in z vsemi našemljenimi učenci malo pomigali. Z veseljem in 
dobro voljo nam je s skupnimi močmi uspelo odgnati mraz in sivino. Vse zimske radosti smo 
želeli deliti tudi z mlajšimi, zato smo otroke odpeljali na drsališče. Nekateri so bili v 
drsanju že pravi mojstri, nekaterim pa smo pomagali prebiti led, seveda v prenesenem 
pomenu. 
Nato so se končno popki začeli odpirati in sonce je začelo kukati izza oblakov. Takrat smo 
skupaj z mlajšimi prijatelji izvedli uro športne vzgoje in 'pokurili' vse babičine piškote, ki 
smo jih pojedli čez zimo. 
Kmalu pa je bilo že dovolj toplo za igro na prostem in ponovno smo se zbrali, kot se 
zbiramo že nekaj let, na Vesninih igrarijah. Res je bilo lepo videti več generacij skupaj. 
Celo starši so ta dan zopet postali otroci in se razposajeno igrali z nami. Mlajši in tisti malo 
starejši otroci so se drug z drugim zabavali in vsi, vsaj za eno popoldne, postali prijatelji.  
To je le nekaj dejavnosti, ki smo jih letos izvedli, da bi med učence prinesli radost in 
srečo.  
Na koncu smo združili vse dogajanje v zanimiv koledar. Iz tršega papirja smo oblikovali 
sami sebe. Preizkušali smo se z različnimi likovnimi tehnikami in uspelo nam je ustvariti 
simpatične fantiče in dekliče, ki nosijo prijateljstvo v srcu. Tokrat smo na naših oblačilih 
nosili fotografije naših prijateljskih srečanj oz. druženj. Kar ni povedala slika, smo poleg 
pripisali. Naš skupni izdelek smo poslali na natečaj »Spodbujajmo prijateljstvo«, ki ga je 
organiziralo društvo Sobivanje iz Ljubljane. 8. maja 2015 so nas prijazno povabili na 
njihovo zaključno prireditev. Z veseljem smo na njej sodelovali tudi z gibalno točko. 
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Veselje pa je bilo še večje, ko smo izvedeli, da so prepoznali naše aktivnosti in naš končni 
izdelek za bogat doprinos k boljšimi medosebnimi odnosi in nas v kategoriji osnovnih šol 
nagradili s prvim mestom.  
Seveda smo na ta rezultat zelo ponosni, vendar pa smo največjo nagrado za naše delo 
dobili po vsakem druženju–veseli obrazi otrok so bili največja pohvala za naš trud. 
Naše delo pa še zdaleč ni končano. Vsi se bomo še naprej trudili in širili dobro voljo ter 
sklepali nova prijateljstva, vendar pa to vsekakor ni dovolj, da bi spremenili svet, zato 
bomo učenci OŠ Frana Albrehta še naprej raznašali misel: "Ena od velikih skrivnosti 
življenja je, da je zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za druge." Lewis Carroll 

                                                                                                            Živa Šubelj, 8. b 

Foto: Iztok Dimc    
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TABOR NA PŠ MEKINJE: »VESELJE ZA ŽIVLJENJE« 
 

V petek, 24. in v soboto, 25. januarja 2015, smo se nekateri učenci OŠ Frana Albrehta 
skupaj z učiteljicama Jano in Tamaro udeležili tabora v mekinjski podružnični šoli. 
Imenoval se je »Veselje za življenje«. Cilj našega druženja je bil, da si udeleženci 
okrepimo oz. dvignemo samozavest. Tam smo bili učenci od petega do devetega razreda. 
Izvedli smo veliko zabavnih vaj, kjer smo se učili javnega nastopanja, razumevanja drug 
drugega in še bi lahko našteval. Za hrano smo poskrbeli sami. Večerjo nam je pomagal 
skuhati šolski kuhar Iztok, zajtrk pa smo pripravili brez pomoči odraslih. Tudi rekreacije ni 
manjkalo. Zvečer smo obiskali ribogojnico Mihovec, kjer smo izvedeli veliko novih, 
zanimivih stvari o ribah. Prespati v šoli s svojimi sovrstniki je res zakon. Zjutraj pa smo 
seveda tudi telovadili in se igrali različne športne igre, med drugimi tudi »rovarčka«. 
Poigrali smo se z bralno pismenostjo in pomembnostjo podajanja pisnih in ustnih navodil. 
Tabor smo zaključili z ogledom fotografij celotnega dogajanja. Spomnile so nas na vse nove 
stvari in zabavne vaje, ki smo jih spoznali, s katerimi smo preizkušali svoje talente ter 
krepili pozitivno samopodobo. Tabor mi je bil zelo všeč, saj je bil zabaven in hkrati 
poučen. Nič ni manjkalo; lotili smo se vsega, od kuhanja do ustvarjanja lučk za nočni 
pohod do ribogojnice. Učiteljici Jana Svetec in Tamara Bračič sta se res potrudili za vse 
nas. Mislim, da je vsak odšel s tabora z vsaj malo večjo samozavestjo in znanjem. Seveda 
bi ga obiskal še enkrat. To je bila dobra izkušnja in lekcija za življenje.  
 

Peter Kokalj 9. b 
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BOŽIČEK, BONTON IN ZABAVA 
 
Za marsikaterega otroka je predbožični čas najlepši del leta. Povsod okoli so božični 
okraski in lučke in vsi komaj čakajo, da jih obišče 
Božiček z darili. Da pa bi njihovo veselo pričakovanje 
malo ukrotili, smo za otroke razredne stopnje pripravili 
prav posebno božično predstavo. 
Da otroke v šoli v predprazničnem času obišče Božiček, 
je pri nas že kar mala tradicija, saj nas je dobri mož 
obiskal že tretje leto. Da pa se rdeča nit predstave ni 
vrtela samo okrog zabave, Božička ter bonbonov, sta 
učiteljici Tamara Bračič in Jana Svetec, ki sta tudi 
pobudnici in organizatorki te kratke gibalne zgodbe, vanjo 
spretno vključili osnove bontona. Otroci so se naučili kako pomembno je, da smo drug do 
drugega prijazni in strpni in kako je vse lepše, če smo prijatelji. Na koncu pa so otroci 
rajali skupaj z nastopajočimi in v »Veseli hiši« dobili bontonske medalje, ki jih opominjajo 
na osnovne »bontonske« besede, kot so: hvala, prosim, oprosti, nasvidenje, dober dan ... 

Predstave so si ogledali otroci od 1. do 5. razreda matične 
šole ter podružnične šole Mekinje. Ker pa si vsi otroci 
zaslužijo božično vzdušje in darila, smo nastopili tudi za 
otroke iz finančno ogroženih družin, ki so na koncu dobili 
vsak svoje božično darilo, ki so jih zbrali učenci naše 
šole v povezavi z Rdečim križem Kamnik. 
Ves projekt pa ni bil izziv samo za organizatorki, pač pa 
tudi za nastopajoče učence, ki so kot člani interesne 

dejavnosti Rastem z ustvarjanjem z veseljem sodelovali v 
tem projektu. Čeprav so vsi že sodelovali na več 

prireditvah, jim je ta predstavljala prav poseben izziv, saj so morali poleg gibanja–
skakanje na mali prožni ponjavi-še peti, plesati in igrati. In četudi na začetku niso vsi 
blesteli na vseh področjih, so se vsi nastopajoči iz vaje v 
vajo izpopolnjevali tako, da so na koncu na predstavah 
nastopali že čisto samozavestno, brez treme, le s 
kančkom tiste pozitivne. 
Sama sem se ekipi pridružila proti koncu priprav, zato ne 
vem, kako je vse skupaj nastajalo, lahko pa potrdim, da 
je bil končni izdelek res enkraten, kar so potrdili tudi 
nasmehi do ušes na obrazih otrok. 
 
 
Nastopajoči in sodelujoči:  
9. b: Nik Aleksander Toš (Božiček), Lana Mujanović (Rdeča Kapica), Tjaša Vrtačič 
(čarovnica), Klara Flerin (Smrketa), Jure Čimžar (Ata Smrk), Peter Kokalj (Ostržek), Ivona 
Ajdova (glasbena spremljava – klavir), Žiga Škrjanc (fotografiranje) in Božo Petrič (kralj in 
tehnično-glasbena podpora prireditve). 
9.a: Sara Sitar (Miki miška), Gaja Perko (volk) in Žana Drolc (Pepelka). 
9.c: Jure Bodlaj (Gargamel). 
8.b: Živa Šubelj (palčica–baletka) in Anže Trstenjak (tehnična podpora prireditve in 
snemanje ter fotografiranje). 
7.b: Mojca Mlakar (palčica–baletka).  
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Pomoč nekaterih učiteljev: 
Metka Bizjak skupaj z nekaterimi učenci predmetne stopnje (izdelava bontonskih medalij), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anamarija Erčulj (priprava »Vesele hiše« in raznih pripomočkov za nastop), 
Simeon Klokočovnik (prevoz rekvizitov in pripomočkov za nastop na PŠ Mekinje) in 
Danica Mati Djuraki (fotografiranje). 
 
V veliko veselje mi je bilo sodelovati pri takem projektu, ki otroke osrečuje in jih hkrati 
nekaj nauči. Upam, da se bo ta vesela, predbožična in razgibana tradicija nadaljevala še 
vrsto let! 

Živa Šubelj, 8. b 
 

VESNINE IGRARIJE 
 

Vesnine igrarije vsako leto organizira Upravni odbor šolskega sklada. Letos smo se 
pomladno razpoloženi igrali v soboto, 21. marca 2015. Vsi, ki smo želeli s prostovoljnimi 
prispevki pomagati pri nakupu igrala, smo se zbrali v avli šole ob 9.30 in se dobre volje 
razšli ob 11.00. Najprej nas je vse skupaj pozdravil in nagovoril ravnatelj šole, gospod 
Rafko Lah, potem pa še predsednik Upravnega odbora šolskega sklada, gospod Miha Flis. 

Veseli smo bili zahvale za udeležbo. Razdelili smo se v 
tri skupine. Prva delavnica je bila v učilnici tehnike. 
V njej so otroci in starši ob pomoči učiteljic Metke 
Bizjak in Mojce Koncilja ter učenk Anje Hribar 9. a, 
Veronike Beznik 9. a in Žane Mandić 9. a ustvarjali 
čudovite cofke. Druga delavnica je bila v učilnici 3. b 
razreda. Učiteljica Natalija Rak je otrokom in 
njihovim staršem ponudila v barvanje zanimive risbe, 
ki so jih na koncu tudi plastificirali. Tretja pa je bila 
zunaj pod vodstvom učiteljic Jane Svetec in Tamare 

Bračič. Neža Strehar 6. c, Mojca Mlakar 7. b, David 
Golob 7. b, Tinkara Golob 7. b, Nina Čehič 8. a in 
Matej Strehar 8. b smo na šolskem vrtu pripravili 
zanimiv poligon, kjer so morali udeleženci 
premagovati ovire. Za ozvočenje in dobro glasbo sta 
poskrbela Anže Trstenjak 8. b in Božo Petrič 9. b. 
Ljubitelji gibanja smo se igrali igro »Rovarček«. To 
je igra, v kateri igra vsaj deset igralcev, ki se 
razdelijo na pol. Tista ekipa, ki ulovi obroček, ki ga 
sodnik vrže v zrak, si ga podaja in ga skuša vreči na 
palico, ki jo drži eden izmed njihovih igralcev in stoji 
na koncu enega dela igrišča. Druga ekipa poskuša prvi ekipi vzeti obroček in ga natakniti na 
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svojo palico. Zabavali smo se tudi pri 
premagovanju ovir na poligonu, pomerili smo se 
v nogometu in v igri »Med dvema ognjema«. 
Mlajši otroci in učenci so se resnično zabavali, 
poleg njih pa tudi starejši učenci in starši. Tudi 
jaz in drugi »animatorji« smo se zabavali, ko 
smo se družili z njimi. Vesnine igrarije niso 
namenjene samo zbiranju denarja (prostovoljni 
prispevki), ampak tudi zabavi, sprostitvi, 
gibanju, ustvarjanju … ZA VSE. 
Veseli smo, da bomo z zbranim denarjem na 
šolskem vrtu matične šole lahko postavili igralo, 

na katerem se bodo igrali vsi učenci naše velike šole.  
                                             

Neža Strehar, 6. c 
 

NOVO DREVO IN ČISTA OKOLICA 
 
Marec je mesec, ko se ponovno prebuja narava in nam želi pokazati svoj najlepši obraz. Pri 
tem smo ji pomagali tudi učenci in učitelji podaljšanega bivanja, ki smo ob mednarodnem 
dnevu gozdov razmišljali in delali v dobro naše okolice. Pogovarjali smo se o pomenu gozda 
za naš življenjski prostor, likovno ustvarjali in v avli šole pripravili razstavo naših izdelkov. 
Šli smo tudi na teren in ustvarjalni teden zaključili z zasaditvijo novega drevesa pred 
glavnim vhodom šole. Naše novo drevo seveda zasluži lep sprejem, zato smo zavihali 
rokave in počistili okolico naše šole. Rezultate ustvarjalnega tedna si lahko ogledate na 
spodnjih fotografijah. 

Danijel Haromet za OPB 
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NAJBOLJŠI ŠPORTNIK ŠOLE 2013/14 
 

Na naši šoli poleg znanja zelo velik poudarek dajemo športu. Naši učenci so zelo dobri in 
dosegajo na vseh tekmovanjih visoka mesta. V letošnjem letu so se udeležili naslednjih 
tekmovanj: mala prožna ponjava, košarka, odbojka, nogomet, plavanje, plezanje, 
kegljanje, akvatlon, Veronikin tek, kros, namizni tenis, gorski tek in še kaj bi se našlo. Tudi 
pri šahu nismo manjkali. Na osnovi raznovrstnosti in rezultatov pa določimo najboljše 
športnike.  
 
V kategoriji deklet letnik 1999 in mlajše: 
1. mesto Gaja Perko 
2. mesto Tjaša Vrtačič 
3. mesto Tinkara Capuder in Lucija Lampe Kastelic 

V kategoriji fantov 1999 in mlajši: 
1. mesto Teodor Janez Podobnik 
2. mesto Jakob Jančar  
3. mesto Jure Grkman 
 

V kategoriji deklet letnik 2001 in mlajše: 
1. mesto Živa Šubelj 
2. mesto Urška Bernot 
3. mesto Eva Skvarč 
 

V kategoriji fantov 2001 in mlajši: 
1. mesto Lovro Planko 
2. mesto Jan Škrjanc 
3. mesto Aljaž Resnik 

 
Kamnik, 24.6.2014                                     Aleš Prosen 

 
 

NAJBOLJŠI ŠPORTNIK ŠOLE 2014/15 
 

Kot vsako leto smo tudi tokrat učitelji športne vzgoje izbrali najboljše športnike šole. Na 
osnovi rezultatov, prizadevnosti in pozitivnega odnosa do športa so si v letošnjem letu 
naslove prislužili: 
 
V kategoriji deklet letnik 2000 in mlajše: 
1. mesto Tjaša Vrtačič in Gaja Perko 
2. mesto Gaja Perko 
3. mesto Sara Sitar 
 

V kategoriji fantov 2000 in mlajši: 
1. mesto Jan Škrjanc 
2. mesto Lovro Planko  
3. mesto Matic Grkman 

V kategoriji deklet letnik 2002 in mlajše: 
1. mesto Eva Seretin 
2. mesto Tara Mandič 
3. mesto Ela Urankar 
 

V kategoriji fantov 2002 in mlajši: 
1. mesto Igor Džunov 
2. mesto Aljaž Resnik 
3. mesto Janez Brlec 

 
Kamnik, 12.5.2015                             Aleš Prosen 
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ŠPORT V SLIKI IN BESEDI 
 
ŠOLSKO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI 
2013/2014 
Vrnimo se v šolsko leto 2013/2014, ko je 
potekalo državno prvenstvo v odbojki na mivki 
za osnovne šole za učence letnika 2000 letniki in 
mlajše. Potekala so šolska, področna, regijska in 
državna tekmovanja. Na vseh so nastopali tudi 
naši učenci. Na šolskem tekmovanju so 
premagali konkurenco in se skupaj s šolo Toma 
Brejca uvrstili na področno prvenstvo. Tudi tam 
so pokazali svoje odbojkarsko znanje in spet 
stopili na najvišjo stopničko. V tekočem šolskem 
letu pa sta potekala regijsko tekmovanje in 
polfinale državnega prvenstva. Na državnem 
tekmovanju so nastopale šole iz Brezovice, 
Maribora in poleg nas še ekipa Kanala. Naši 
tekmovalci so dosegli lep dosežek, 4. mesto 
državnega šolskega prvenstva v odbojki na 
mivki. Na finalnem turnirju so za OŠ Frana 
Albrehta igrali: Matic Sadjak, Andrej Videc, Nik 
Štebe, Matija Jerič in Jan Škrjanc! Spremljala jih 
je učiteljica Tamara Bračič! 

 
Matic Sadjak 

 
MALA ŠOLA JUDA 
Naši najmlajši so se v letošnjem letu udeleževali 
šolskih tekmovanj iz juda. Dejavnost je potekala 
v okviru interesnih dejavnosti, ki jih ponujamo 
med šolskim letom. Na državnem prvenstvu pa 
so učenci dosegli naslednje rezultate: 3. mesto 
Kladnik Anej Volf, Burja Leon, Bučar Anže, Mally 
Matej, 1. mesto Mijovski Filip in 7. mesto 
Vukšinič Enej, Blažič Maj. 
Vsem tekmovalcem čestitamo za osvojene 
uspehe. 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V ATLETIKI 
V četrtek, 5.6.2014, je v Kopru potekalo 
državno prvenstvo v atletiki. Našo šolo so 
zastopali 3 učenci. V prelepem in sončnem 
vremenu so dosegli naslednje rezultate: V teku 
na 60 metrov je Jure Grkman zasedel 17. mesto, 
na najdaljši razdalji 1000 metrov sta se borili 
Tjaša Vrtačič, ki je zasedla 5. mesto in Gaja 
Perko, ki je ciljno črto pretekla kot 16.  

 
Jure Grkman 

 
DRŽAVNO PRVENSTVO V PLAVANJU 
V Kranju je 11. 4. 2014 potekalo državno 
prvenstvo v plavanju. Našo šolo so zastopali 
naslednji učenci in dosegli naslednje rezultate: 
14. mesto Teo Podobnik, 22. mesto Tinkara 
Capuder, 25. mesto Žiga Škrjanc, 29. mesto Lara 
Seretin, 38. mesto Lovro Planko, 42. mesto Maja 
Gruden.  
 
DRŽAVNO PRVENSTVO V AKVATLONU 
V sredo, 11. 6. 2014, je v Ljubljani potekalo 
državno prvenstvo v akvatlonu. Na državno 
prvenstvo se je uvrstilo kar nekaj naših učencev, 
za kar je potrebno pohvaliti delo z mladimi na 
področju športa v občini Kamnik. Naši učenci 
niso bili zgolj tekmovalci, ampak so pobrali kar 
nekaj najvišjih mest. Pri mlajši deklicah je 
Urška Bernot osvojila 5. mesto, pri mlajših 
dečkih pa sta šolo zastopala Lovro Planko z 
osvojenim 7. mesto in Jan Škrjanc z osvojenim 
1. mestom in naslovom državnega prvaka. Pri 
starejši deklicah pa sta nas razveselili Gaja 
Perko z osvojenim 2. mestom in Tjaša Vrtačič s 
1. mestom in osvojenim naslovom državne 
prvakinje. 
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UVRSTILI SMO SE V FINALE DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA ODBOJKA NA MIVKI 
V četrtek, 18. 9. 2014, je na kamniškem 
odbojkarskem igrišču na mivki potekalo 
polfinalno tekmovanje skupine B, za učence in 
učenke letnik 2000 in mlajše. 
Prvo tekmo smo odigrali proti učencem OŠ Toma 
Brejca in zmagali. Naslednjo tekmo smo odigrali 
proti ekipi OŠ Maksa Pečarja, a žal izgubili. 
Kljub temu smo si priborili pomembno točko v 
boju za vstopnico, ki vodi v finale. Za preboj v 
naslednji krog – finale je bila le ena rešitev. 
Igralci Toma Brejca so morali premagati še 
neporažene igralce OŠ Maksa Pečarja. A ker so 
bili tudi ''Brejčani'' v igri za vstopnico v finale, so 
morali tekmo dobiti z 2:0. Po dobrem začetku in 
še boljšem nadaljevanju igralcev OŠ Toma 
Brejca so po zaslugi dobrega napadalca Finka 
tekmo tudi dobili z 2:0, kar je bilo za nas edina 
rešitev.  
Nato smo imeli usodo v svojih rokah. Potrudili 
smo se in se veselili zmage z 2:0 ter preboja v 
finalni turnir odbojke na mivki za letnik 2000 in 
mlajše.  
Končni vrstni red je bil naslednji: 1. mesto OŠ 
Frana Albrehta, 2. mesto OŠ Toma Brejca, 3. 
mesto OŠ Maks Pečar II in 4. mesto OŠ Jože 
Moškrič. 
Za OŠ Frana Albrehta smo igrali: Matic Sadjak 
9.a, Andrej Videc 9.c in Nik Štebe 8.a. 
Spremljala in vodila nas je učiteljica Tamara 
Bračič. 

 
Matic Sadjak 

USPEH NAŠIH ŠAHISTOV 
V sredo, 26. novembra 2014, se je 9 učencev OŠ 
Frana Albrehta udeležilo regijskega šolskega 
tekmovanja v šahu na OŠ Rodica. Spremljala sta 
jih učitelj športa Aleš Prosen in šahistka Maja 
Nadvešnik. Tekmovanje je potekalo v 
kategorijah dečki in deklice do 12 let ter dečki 
in deklice do 15 let. Sodelovali so učenci iz 
občin Lukovica, Domžale,Trzin, Mengeš, Vodice, 
Komenda, Medvode in Kamnik. Tekmovali so v 
pospešenem šahu 15 minut na igralca, 7 partij. 
Najštevilčnejši od naših so bili dečki do 12 let. 
Tekmovalo jih je sedem. Najuspešnejši od njih 
je bil učenec 6. b Matej Mlakar, ki je dosegel 
tretje mesto in osvojil bronasto odličje. Z 
odličnim rezultatom se je uvrstil na republiško 
šolsko tekmovanje. Rezultati ostalih so 
naslednji: 
(dečki do 12 let), 3. Mlakar Matej 

 
7. Rozoničnik Žan, 8. Vučkovič Jaka Rudolf, 25. 
Kunaj Robert Danijel 

 
32. Pirc Evan Nikolaj, 42. Žagar Jaka, 46. Kotnik 
Ožbej 
(deklice do 12 let), 5. Vdovč Kaja  
(dečki do 15 let ), 6. Vdovč Žan 
Vsem fantom in dekletom iskrene čestitke! 
Želimo jim še veliko uspešnih partij! 

 
Matej Mlakar 6. b 
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ŠPORTNIKI ŽE ZAČELI Z ODLIČNIMI REZULTATI 
ODBOJKA: V ponedeljek, 8. 12. 2014, so dekleta 
začela z odbojkarskimi tekmovanji. Na OŠ Marije 
Vere je potekalo občinsko prvenstvo v odbojki za 
deklice l. 2000 in mlajše. Dekleta so se odrezala 
odlično in osvojila 1. mesto. Našo šolo so 
zastopale: Klara Flerin, Jovana Petrović, Lana 
Mujanović, Eva Skvarč, Veronika Beznik, Maruša 
Petek, Sara Sitar, Anja Hribar, Amina 
Muradbašić. 

 
V sredo, 10. 12. 2014, pa so z odbojkarskimi 
tekmovanji začeli fantje. Občinsko tekmovanje 
so imeli na OŠ Stranje. Tekmovali so dečki l. 
2000 in mlajši. Kljub temu, da se niso uvrstili na 
'zmagovalni oder', so v igro vložili veliko truda in 
prav tako dosegli odlično 4. mesto. OŠ Frana 
Albrehta so zastopali: Lovro Planko, Nik Štebe, 
Teo Flis, Matija Jerič, Jan Škrjanc, Maj Drolc, 
Gašper Rode, Nik Mujanović. 

 
KOŠARKA: V četrtek, 27. 11. 2014, so s 
tekmovanji začeli košarkarji in košarkarice. V 
športni dvorani Kamnik je potekalo občinsko 
prvenstvo za dečke in deklice l. 2000 in mlajše. 
Tako učenci kot učenke naše šole, so se odrezali 
odlično in se uvrstili na področno prvenstvo! 
Učenke so prepričljivo premagale oba 
nasprotnika: OŠ Toma Brejca in OŠ Marije Vere, 
učenci pa so imeli več konkurence in so poleg 
tega izgubili le proti OŠ Marije Vere. Učenci, ki 
so zastopali našo šolo: Matija Grkman, Gorazd 
Motnikar, Peter Kokalj, Nejc Spruk, Lenart 

Lorenci, Sanel 
Alagić, Jure Čimžar, 
Anže Trstenjak, 
Bernard Sovdat, 
Hristijan Trajčev, 
Nik Aleksander Toš, 
Matej Strehar, Matic 
Štih, Jakob Petek 

(izbran za najboljšega igralca v ekipi OŠFA). 

Učenke, ki so zastopale našo šolo: Sara Sitar, 
Vita Vodnik, Gaja Perko, Erika Prelovšek, Klara 
Flerin, Nataša Resnik, Tjaša Vrtačič, Anja 
Sedušak Kljajič, Lana Mujanović, Saška Pavlovič, 
Eva Štupar. 

 
Čestitke vsem za odlične rezultate! 
                                                Živa Šubelj, 8. b 
 
ZADNJI ŠPORTNI USPEHI V LETU 2014 
V petek, 19. 12. 2014, je potekalo občinsko 
prvenstvo v nogometu za dečke l. 2000 in mlajše 
ter področno prvenstvo v košarki za deklice l. 
2000 in mlajše. 
Občinsko prvenstvo v nogometu je potekalo v 
športni dvorani Kamnik. Naši učenci so se 
odrezali zares odlično, saj so premagali tri 
nasprotnike in dosegli en neodločen izid ter si 
tako priigrali 1. mesto.  
Na OŠ Rodica pa je potekalo področno prvenstvo 
v košarki. Dekleta so se zelo trudila, vendar pa 
je bila konkurenca žal prehuda, tako so dosegla 
3. mesto in se niso uvrstila v nadaljnje 
tekmovanje. 
Vsem čestitamo za vložen trud in dosežene 
uspehe!                                    Živa Šubelj, 8. b 
 
PODROČNO TEKMOVANJE V SMUČANJU IN 
BORDANJU 
Področno tekmovanje v smučanju in bordanju je 
bilo na Krvavcu v torek, 20.1.2015. Iz naše šole 
sva se prijavili Eva Štupar in Anja Mrak. Eva iz 9. 
c je tekmovala v bordanju med 
nekategoriziranimi, jaz sem tekmovala v 
smučanju med nekategoriziranimi. Proga je bila 
za vse tekmovalce veleslalomska. Eva je 
zmagala s časom 42.65, jaz pa sem zasedla 11. 
mesto s časom 38.87.  

 
Zadovoljstvo Eve!!!             Anja Mrak, 7. b 
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POLFINALE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V MALI 
PROŽNI PONJAVI 
V četrtek, 22. 1. 2015, je na OŠ Dobrova 
potekalo polfinale državnega prvenstva v mali 
prožni ponjavi. 
Tekmovalci so bili razvrščeni v 6 kategorij: 
najmlajše učenke in učenci, mlajše učenke in 
učenci ter starejše učenke in učenci. Naša šola 
je imela naslednje predstavnike: starejše 
učenke: Gaja Perko, Žana Drolc, Lana 
Mujanović, Klara Flerin in Tjaša Vrtačič– ekipno 
doseženo 5. mesto, mlajši učenci: Matic Hrabar, 
Nik Mujanović, Žiga Obradović in Maj Križnar– 
ekipno doseženo 5. mesto, starejši učenci: Nejc 
Spruk, Maj Drolc, Igor Džunov, Kevin Vrević, 
Peter Kokalj in Aljaž Resnik– ekipno doseženo 5. 
mesto. 
Kljub veliki želji in vloženemu trudu je trema 
naredila svoje, imeli smo nekaj popolnoma 
neuspešnih skokov in na žalost se naši učenci 
niso uvrstili na finalno državno tekmovanje. 
Kljub vsemu vsem čestitamo. 

      Živa Šubelj, 8. b 
 
NOV USPEH ŠOLSKIH NOGOMETAŠEV 
V četrtek, 29. 1. 2015 je v športni dvorani 
Kamnik potekalo regijsko tekmovanje v 
nogometu za dečke l. 2000 in mlajše. Za čim 
boljšo uvrstitev so se potegovale: OŠ Preska, OŠ 
Domžale, OŠ Jurija Vege in OŠ Frana Albrehta. 
Naši učenci so najprej premagali OŠ Preska, nato 
pa so se v finalu borili z učenci OŠ Domžale, ki 
tudi niso uspeli ustaviti naših nogometašev na 
poti do zmage. Našo šolo so uspešno zastopali: 

 
trener Klanšek Matjaž, Nik Jeretina, Matevž 
Mavrič, Ervin Agovič, Maid Ajdarpašić, Darko 
Chochov, Nejc Spruk, Sergej Mihajlov, Rok 
Markovič. 
Vse čestitke za odličen uspeh!                                                                                                 

Živa Šubelj, 8. b 
 

ODBOJKARICE USPEŠNE NA DRŽAVNI RAVNI 
V ponedeljek, 2. 2. 2015, je v športni dvorani 
Kamnik potekalo četrtfinale državnega 
prvenstva v odbojki za deklice l. 2000 in mlajše. 
Tekmovale so OŠ Šentvid, OŠ Frana Albrehta in 
OŠ Antona Tomaža Linharta.  
Naše odbojkarice so se najprej pomerile z 
učenkami OŠ Šentvid in izgubile, potem pa še z 
igralkami OŠ A. T. Linharta Radovljica, kjer pa 
so zmagale. Na koncu so se kot zmagovalke 
turnirja uvrstile v nadaljnja tekmovanja.  

 
Učitelj Aleš Prosen, Veronika Beznik, Klara 
Flerin, Lana Mujanović, Sara Sitar, Eva Skvarč, 
Maruša Petek, Amina Muradbašić, Anja Hribar, 
Eva Seretin. 
Čestitamo za odličen uspeh!  

Živa Šubelj, 8. b 
 
UČENCI USPEŠNI TUDI V NAMIZNEM TENISU 
V sredo, 11. 2. 2015, je na OŠ Marije Vere 
potekalo prvenstvo osnovnih šol občin Kamnik in 
Komenda v namiznem tenisu. Nastopilo je kar 50 
učencev in učenk v 5 različnih kategorijah. 
Tekmovali so učenci in učenke iz osnovnih šol: 
OŠ Toma Brejca, OŠ Šmartno, OŠ Komenda, OŠ 
Frana Albrehta in OŠ Marije Vere. Na področno 
tekmovanje so se uvrstili prvi štirje uvrščeni, 
med katerimi sta bila tudi dva naša učenca.  
Jan Šobar, ki je dosegel 2. mesto v B kategoriji. 
(učenec skrajno levo) 

 
 
in Eva Šobar, ki je dosegla 1. mesto v C1 
kategoriji.  
(2. učenka z leve) 

     Živa Šubelj, 8. b 
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ŠOLSKI NOGOMETAŠI ZAKLJUČILI SEZONO 
V sredo, 4. 3. 2015, je v Novi Gorici potekalo 
državno tekmovanje v nogometu za dečke l. 
2000 in mlajše. Naši so dali vse od sebe, a se žal 
za letos poslovili od prvenstva. Začeli so z 
dvobojem proti učencem iz Litije in zmagali. 
Nato sta sledili še tekmi proti učencem iz Izole 
in Nove Gorice. Naši so se trudili, a jim sreča žal 
ni bila naklonjena. Pripetila se jim je izključitev 
z rdečim kartonom in 2 poškodbi, tako da so 
ostali brez menjav in obe tekmi izgubili. V 
nadaljnje tekmovanje sta vodili prvi dve mesti, 
učenci naše šole so dosegli tokrat nehvaležno 3. 
mesto in žal ostali v tem delu tekmovanja, 
vendar jim vseeno čestitamo za ves vložen trud. 
Učenci, ki so zastopali našo šolo: Nik Jeretina, 
Matevž Mavrič, Ervin Agovič, Maid Ajdarpašić, 
Darko Chochkov, Denis Otrin, Sergej Mihajlov in 
Rok Markovič ter njihov trener Matjaž Klanšek. 

Živa Šubelj, 8. b 
TEKMUJEMO TUDI V ZIMSKIH ŠPORTIH 
V ponedeljek, 9. 3. 2015, so se na Krvavcu zbrali 
mladi deskarji na snegu iz vse države. Pomerili 

so se v svojih spretnostih z 
desko in tekmovali, kdo se bo 
prej prebil skozi progo, ki jo 
je za mlade nadobudne 
športnike postavil najboljši 
deskar na snegu v Sloveniji in 
na svetu, Žan Košir. Tudi 
naša šola je imela 
predstavnico Evo Štupar, ki 
se je s progo spopadla odlično 

in dosegla zavidljivo 2. mesto. 
Čestitamo!                                Živa Šubelj, 8. b 
 
NA SVOJ RAČUN PRIŠLI PLEZALCI 
V torek, 17. marca 2015, je na OŠ Šenčur 
potekalo področno tekmovanje v športnem 
plezanju. Sodelovali so učenci področnega 
centra Gorenjske in Domžal. Med njimi so bili 
tudi učenci naše šole, ki so posegli po samem 
vrhu. Ajda Auersperger je bil prva med 
starejšimi učenkami z licenco, Lucija Škrjanc 
prva med starejšimi učenkami brez licence, 
Aljaž Resnik prvi med mlajšimi učenci z licenco, 
Gašper Zajc in Jaka Udovič pa 12. in 17. med 
mlajšimi učenci brez licence. Čestitke za vse 
odlične rezultate!                      Živa Šubelj, 8. b 

KOŠARKARJI ZAČELI, ODBOJKARICE 
ZAKLJUČILE 
KOŠARKA: V torek, 
10. 3. 2015, je v 
športni dvorani 
Kamnik potekalo 
prvenstvo osnovnih 
šol občin Kamnik–
Komenda v košarki 
za učence in 
učenke l. 2002 in mlajše. 
Dekleta so se pomerila proti učenkam OŠ Toma 
Brejca in jih uspešno premagala z rezultatom 
8:4. Našo šolo so zastopale: Nika Sotošek, Eldina 
Agović, Kristi Kirn, Ajda Kličić, Arijana 
Muradbašić, Jona Poljanšek, Tea Repnik, Eva 
Seretin, Manca Vehovec, Martina Kemperl, 
Mojca Mlakar in Špela Spruk. 
 
Pri fantih pa je bilo konkurence več. Naši učenci 
so pokazali, da so spretni z žogo in na koncu 
zasedli 4. mesto. Za našo šolo so tekmovali: 
Jaka Sitar, Jaka Udovič, Matic Škerjanec, 
Klemen Kranjec, Martin Dan Vidmar, Jaka 
Korošec, Maj Drolc, Alan Rastoder, Matic Nose, 
Aleksander Lošič, Aljaž Resnik, Domen Humar in 
Nik Potočnik. 

 
ODBOJKA: V sredo, 11. 3. 2015, je na OŠ 
Braslovče potekalo polfinale državnega 
prvenstva v odbojki za deklice l. 2000 in mlajše. 
Naše so se najprej pomerile z učenkami iz OŠ 
Braslovče, nato pa z učenkami iz OŠ Simona 
Jenka Kranj. Obe tekmi so začele odlično, a žal 
takega ritma niso zadržale do konca. Obe tekmi 
so izgubile in žal za las zgrešile finale državnega 
prvenstva. Učenke, ki so se borile za našo šolo: 
Lana Mujanovič, Klara Flerin, Sara Sitar, Eva 
Skvarč, Eva Seretin, Veronika Beznik, Amina 
Muradbašić, Anja Hribar in Jovana Petrović. 

 
Vsem učencem in učenkam čestitamo za boj in 
dosežene rezultate!                  Živa Šubelj, 8. b 
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ODBOJKARICE IN ODBOJKARJI SPET NIZAJO 
DOBRE REZULTATE 
DEČKI: V torek, 7. 4. 2015, je na OŠ Šmartno 
potekalo občinsko prvenstvo v odbojki za dečke 
l. 2002 in mlajše. Tekme so se udeležili učenci 
OŠ Frana Albrehta, OŠ Toma Brejca, OŠ Šmartno 
in OŠ Stranje, kar je tudi končni vrstni red. K 
zmagi naših odbojkarjev pa je najbolj 
pripomogel Nik Mujanović, ki je bil izbran za 
najboljšega igralca tekme. 

 
 
DEKLICE: V sredo, 8. 4. 2015 pa je na OŠ Stranje 
potekalo občinsko prvenstvo v odbojki za deklice 
l. 2002 in mlajše. Tudi v tej konkurenci so se 
naše učenke odrezale najbolje in zasedle 
zasluženo 1. mesto. Tekmovale so proti 
učenkam iz OŠ Marije Vere, OŠ Šmartno, OŠ 
Toma Brejca in OŠ Stranje. Za najboljšo igralko 
turnirja pa je bila iz ekipe, ki je zastopala našo 
šolo, izbrana Eva Seretin. 

Živa Šubelj, 8. b 
 
PLEZALCI DOSEGAJO ODLIČNE REZULTATE 
V soboto, 11. 4. 2015, je v Vojniku potekalo 
prvenstvo osnovnih šol v plezanju. Naša šola je 
imela kar 4 predstavnike in vsi so se odrezalo 
odlično. 

 Ajda Auersperger je zasedla 6. mesto med 
starejšimi učenkami z licenco, Gašper Zajc je bil 
38. med mlajšimi učenci brez licence, Jaka 
Udovič 50. med mlajšimi učenci brez licence, 
Aljaž Resnik pa je bil 4. med mlajšimi učenci z 
licenco. 

Živa Šubelj, 8. b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V KEGLJANJU IN 
OSVOJENI NASLOV 
V petek, 17. 4. 2015, je na kegljišču Golovec v 
Celju potekalo finale državnega tekmovanja v 
kegljanju za osnovne šole. Naša šola je imela 
kar sedem predstavnikov. To je dokaz, da so 
naši učenci dobri tudi v tem, ne tako poznanem 
in priljubljenem športu. Pri dečkih je Nik Štebe 
z 276 podrtimi keglji dosegel odlično 21. mesto. 
Sara Sitar in Gaja Perko sta z 240 podrtimi keglji 
ter 239 podrtimi keglji zasedli 20. in 21. mesto. 
Rebeka Čibej je zasedla nehvaležno 4. mesto s 
315 podrtimi keglji in Teja Repnik s 300 
podrtimi keglji 10. mesto v kategoriji deklic 
letnik 2002 in mlajše. Matej Repnik je s 327 
podrtimi keglji v kategoriji dečkov 2002 in 
mlajši zasedel 6. mesto. Za vrhunec tekmovanja 
pa je poskrbela naša učenka Janja Zupančič, ki 
je postala državna prvakinja s 348 točkami. Pred 
začetkom tekme je menila, da nima možnosti, 
vendar je z odlično igro dokazala, da si zasluži 
stopiti na najvišjo stopničko na zmagovalnem 
odru. 

     Živa Šubelj, 8. b 
 
PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI 
V ponedeljek, 11.5.2015, je v športni dvorani 
potekalo področno prvenstvo v odbojki za 
učenke in učence letnik 2002 in mlajše. Učenci 
so brez izgubljene tekme osvojili naslov 
področnega prvaka, učenke pa so morale 
priznati premoč OŠ Domžale. Učenkam in 
učencem čestitamo za borbeno igro. 

 
Jona Gregorič, Anja Mrak, Nina Šmidovnik, Eva 
Seretin, Manca Vehovec, Tea Repnik, Luna 
Krevs, Manca Burja, Nika Sotošek, Lara Plut, 
Katja Jagodic, Gracia Lipovšek, Nika Zemljič, 
Nika Kordič Zamljen. 
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FOTOGRAFIJE Z OBČINSKEGA ATLETSKEGA 
TEKMOVANJA 

 Janez Brlec                            

Jan Škrjanc 
 

 štafeta fantje                        

štafeta dekleta 
 

 
David Homovec, Aljaž Resnik, David Golob, Nejc 
Hribar, Maj Drolc, Tim Rauter, Igor Džunov, Jan 
Mrak, Luka Kirn, Nik Mujanović,Miha Okorn, 
Domen Stele, Nik Rauter. 
                                                       Aleš Prosen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Almanah OŠ Frana Albrehta Kamnik 2014–2015 

86 
 

Učenci, ki so obiskovali 9. razred na OŠ Frana Albrehta Kamnik v šolskem letu 
2013/14 in 2014/15

2013/14 
9. a 
Balantič Jan 
Brlec Lucija 
Butina Tjaša 
Capuder Tinkara 
Grkman Jure 
Irt Šarić Inana 
Končnik Klemen 
Kotnik Nejc 
Majetić Amel 
Pibernik Ana 
Pirc Anita 
Rebol Erzar Domen 
Repanšek Jan 
Seretin Lara 
Sovdat Tadej 
Spruk Jan 
Strajn Jaka 
Strehar Klara 
Štritof Matevž 
Štupar Anastazija 
Trebušak Mitja 
Vrankar Miha 
Zupin Rea 

9. b 
Aćimović Danijela 
Alibašić Kenan 
Grilc Aljaž 
Hafizović Lejla 
Hovnik Žan Mark 
Hribar Ida 
Hribar Luka 
Jeras David 
Jeretina Žiga 
Lampe Kastelic Lucija 
Lozančič Toni 
Mandić Mark 
Matek Jakob 
Medved Ana 
Podobnik Teodor Janez 
Podpečan Patrick 
Premk Sara 
Romšak Katarina 
Slabe Rok 
Stojković Vesna 
Uršič Lara 
Vrhovnik Luka 
Zadnik Zala 
Zore Jona 

 
 
 
 
 
 

9. c 
Ahmetaj Alban 
Berlic Lea 
Borančić Eldina 
Brlogar Tit 
Drnovšek Borut 
Florjan Gorjup Nagaya 
Golob Karmen 
Horvat Žiga 
Hren Neža 
Jančar Jakob 
Komatar Žan 
Korica Tara 
Majhen Lucija 
Mestek Luka 
Mihajlov Lara 
Muradbašić Emir 
Papuga Anja 
Pogačar Nejc 
Rak Laura 
Rener Leopold 
Šegel Jurij 
Virant Zala 

 
2014/15 
9. a 
Agović Ervin 
Auersperger Ajda 
Beznik Veronika 
Bon Ema 
Drolc Žana 
Ftičar Jan 
Grkman Matija 
Hribar Anja 
Hribar Matevž 
Iskra Urša 
Končnik Tilen 
Kos Klemen 
Krivorotov Grega 
Kryeziu Kosovar 
Mandić Žana 
Mihajlov Sergej 
Muradbašić Amina 
Pečar Nina 
Perčič Matjaž 
Perko Gaja 
Petrović Jovana 
Plut Lucija 
Posl Sarah 
Sadjak Matic 
Shishmanova Tankica 
Sitar Sara 
Terbovšek Blaž 

 
 
 

9. b 
Adjova Ivona 
Čimžar Jure 
Flerin Klara 
Galin Marcel 
Gregl Tjaša 
Hrastovec Nika 
Humar Jernej 
Kokalj Peter 
Kosirnik Maruša 
Lanišek Luka 
Ložar Žan 
Marković Rok 
Mujanović Lana 
Petek Ana 
Petek Jakob 
Petrič Božidar 
Podbevšek Nika 
Rak Karin 
Ros Sara 
Sovdat Bernard 
Šimenc Tadeja 
Škrjanc Lucija 
Škrjanc Žiga 
Štih Matic 
Toš Nik Aleksander 
Vrhovnik Urša 
Vrtačič Tjaša 

9. c 
Ahmetaj Elita 
Alagić Sanel 
Beqiri Beslinda 
Berwanger Ana 
Bodlaj Jure 
Dovič Zala 
Erdani Nejc 
Jakše Martin 
Jamnik Eva 
Kočan Dan 
Kotnik Anja 
Kotnik Klemen 
Kvas Aljaž 
Lorenci Lenart 
Mavrič Matevž 
Motnikar Gorazd 
Novak Sara 
Pogačnik Jerca 
Rak Špela 
Spruk Nejc 
Šala Miša 
Štupar Eva 
Šuštar Katja 
Šuštar Tim 
Trebušak Jan 
Videc Andrej 
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