Dogodki na šoli 2010/2011
Kratek pregled tedenskega dogajanja v šolskem letu 2010/2011.
43. TEDEN
20. junij do 24. junij 2011
V zadnjem tednu pouka v tem šolskem letu se je izvedlo veliko aktivnosti.
V ponedeljek, 20. in v torek, 21. junija, so bile izvedene ocenjevalne konference.
Petošolci so v torek v okviru naravoslovnega dne obiskali Postojnsko jamo in si ogledali Predjamski
grad. Četrtek, 23. junij, je bil športno obarvan za vse učence predmetne stopnje, organiziran je bil
športni dan z veliko aktivnostmi. Tudi prvošolci in četrtošolci so ta dan namenili športnim aktivnostim.
V tem tednu pa so zaključne prireditve za starše pripravili še četrtošolci matične šole in tretješolci b
razreda. Tudi na vseh podružnicah so pripravili lepe zaključne prireditve za starše in prikazali veliko
talentov.
Petek, 24. junij, je bil zadnji dan pouka. Zjutraj je bila v športni dvorani prireditev o dnevu državnosti in
zaključku pouka.
Šolsko leto 2010/2011 se je zaključilo. Želimo vam mirne in razigrane počitnice, veliko otroških
lumparij in uspešen začetek novega šolskega leta 2011/2012. Srečno!
42. TEDEN
13. do 17. junij 2011
Šolsko leto se z veliko hitrostjo bliža koncu. Poročamo lahko spet o mnogih aktivnostih naših učencev
in učiteljev. V ponedeljek, 13. 6. 2011, se je na kamniškem bazenu začel izvajati plavalni tečaj za
šestošolce v sklopu projekta Plavalno opismenjevanje. Tečaj je obiskovalo 11 učencev. Petošolci pa
so prav tako v ponedeljek imeli športni dan in so uživali v bazenih Vodnega mesta Atlantis v Ljubljani.
V ponedeljek so se drugošolci iz Mekinj in Nevelj odpravili na tridnevni naravoslovni tabor na kmetijo
Ljubica, v sredo, 15. junija, so se na tabor odpravili še drugošolci matične šole in iz Tunjic. V
ponedeljek je bila tudi ocenjevalna konferenca za devetošolce, v sredo, 15. junija pa so se devetošolci
poslovili na valeti.
V torek, 14. junija, so v okviru naravoslovnega dne prvošolci obiskali ljubljanski živalski vrt. V sredo,
15. junija, so sedmošolci potovali po Primorski in si ogledali soline. V četrtek, 16. junija, so imeli
četrtošolci naravoslovni dan, odpravili so se na Veliko planino. V petek, 17. junija, pa so tretješolci v
okviru športnega dne obiskali našo najmanjšo podružnico Vranjo Peč.
V tem tednu ne smemo pozabiti na zaključne prireditve za starše. V torek, 14. junija, so jih pripravili
učenci in učiteljice 6. a razreda, 1. b razreda in 3. a razreda. V petek pa so imeli posebno prireditev za
starše vsi sedmošolci.
Glede na vse aktivnosti učencev v tem tednu, je jasno, da se zadnji teden pouka v tem šolskem letu
bliža z neverjetno hitrostjo. Tudi v naslednjem tednu je napovedanih še veliko dejavnosti, učenci pa se
seveda najbolj veselijo zadnjega dne in podelitve spričeval.
41. TEDEN
6. do 10. junij 2011
Prejšnji teden smo poročali o tridnevnem taboru krožka Drug z drugim. Danes pa objavljamo še kratek
zapis učencev in mentoric: V petek, 3. 6. 2011, smo se učenci in mentorici krožka DRUG Z DRUGIM
odpravili na tri dnevni tabor v Faro. Prvi dan smo se »pomerili« v bowlingu in se naužili vodnih radosti
v Dolenjskih toplicah. Zvečer smo si ogledali posnetek naše točke »ČUDEŽ ŽIVLJENJA« in ga skupaj
z ostalim delom v krožku analizirali. Sobota je bila športno obarvana. Streljali smo z lokom, plezali na
umetni steni in se vozili z raftom po Kolpi, kar je bilo še posebno vznemirljivo in zabavno. Spoznali

smo tudi vaškega lončarja in njegovo delo. Mnogim je uspelo kose gline spremeniti v uporabne
izdelke. Zvečer smo ustvarjali na likovnem, glasbenem, gledališkem in novinarskem področju.
Nedeljsko dopoldne nam je popestril učitelj Simeon s športnimi igrami, ki so temeljile na skupinski
dinamiki.
Naša šola je sodelovala na natečaju Amnesty International Slovenije Razkriti obrazi rasizma. V okviru
tega so bili učenci deležni delavnice o rasizmu, nato pa so pri predmetu likovna vzgoja izdelali plakate
o rasizmu. Te smo poslali na natečaj, na katerem je sodelovalo 17 šol, ki so poslale 169 plakatov. Z
veseljem poročamo, da je žirija izbrala kar tri plakate, ki so jih oblikovali naši učenci. Plakati bodo
vključeni v uradno razstavo festivala, ki bo med 20. septembrom in 20. oktobrom 2011 v Narodni
galeriji v Ljubljani. Čestitamo.
V ponedeljek, 6. junija je bil tehniški dan za devetošolce. Ustvarjali so v skupinah na temo valeta.
Ob zaključku šolskega leta pa nas je župan občine Kamnik Marjan Šarec povabil na podelitev priznanj
in knjižnih nagrad najboljšim učencem in dijakom kamniških osnovnih in srednjih šol ter Glasbene šole
Kamnik. Slavnostna podelitev je bila v torek, 7. junija, ob 17. uri na Malem gradu.
V torek je potekalo tudi nogometno področno tekmovanje za učence 1998 in mlajše in tekmovanje v
odbojki na mivki.
V torek smo v knjižnici začeli z vračanjem učbenikov, najprej si jih vrnili devetošolci.
Četrtek je bil poseben dan za devetošolce, saj so odšli na zaključni izlet v Gardaland, osmošolci pa so
ta dan odšli na ekskurzijo po Posočju.
V petek, 10. junija, so imeli devetošolci prost dan, vsi osmošolci pa so imeli ob 17. uri športno
popoldne v športni dvorani
40. TEDEN
30. maj do 3. junij 2011
V preteklem tednu se je zgodila vrsta različnih dogodkov. V ponedeljek, 30. maja, je bil roditeljski
sestanek za starše petošolcev na temo prehoda na predmetno stopnjo, na Zavodu za šolstvo je bil
možen vpogled v teste nacionalnega preverjanja znanja, šestošolci pa so imeli naravoslovni dan.
V ponedeljek smo imeli na matični šoli tudi zaključno prireditev za bralno značko, ki so jo oblikovali
učenci PŠ Vranja Peč z gledališko igrico Pst, tišina! Nastopili so v dveh izvedbah za vse učence, ki so
opravili bralno značko na razredni stopnji. Še enkrat čestitamo vsem 393 učencem, ki so opravili
bralno značko. Zahvala za visoko število gre predvsem učiteljicam - mentoricam, ki učence
spodbujajo k branju.
V torek so imeli petošolci s podružnic tehniški dan na temo varne rabe interneta.
V sredo, 1. junija, so imeli šestošolci ekskurzijo na Štajersko, potekalo pa je tudi državno prvenstvo v
atletiki za osnovne šole. Naši učenci so dosegli 7. mesto v teku na 60 m, 10. mesto na 600 m, 12.
mesto na 1000 m in 18. mesto na 300 m. Čestitamo.
V četrtek, 2. junija, so imeli petošolci kulturni dan. Obiskali so Zaprice in Maleševo galerijo.
V petek, 3. junija pa se je začel tridnevni tabor Drug z drugim v Fari pri Kolpi.
39. TEDEN
23. do 27. maj 2011
Pretekli teden je minil v znamenju sprejema novih prvošolčkov, športnih tekmovanj in zaključne
prireditve za bralno značko.

V ponedeljek, 23. maja, so vsi oddelki prvošolcev matične šole in podružnic medse z veseljem sprejeli
nove prvošolčke, ki bodo septembra vstopili v naš hram učenosti. Učiteljice so jim pripravile zanimive
delavnice.
V torek, 24. maja, je v Kranju potekalo regijsko tekmovanje v akvatlonu. V posameznih kategorijah so
naši učenci dosegli kar pet prvih mest, tri druga in eno tretje mesto. Čestitamo.
V torek se je odvijalo tudi občinsko prvenstvo v malem nogometu za mlajše učence, kjer je naša ekipa
zasedla 2. mesto. Poleg športnih aktivnosti naj omenimo, da so imeli v torek petošolci matične šole
tehniški dan.
Četrtek, 26. maj, je bil spet športno obarvan. Potekal je namreč občinski kros za osnovnošolce. Krosa
so se v okviru športnega dne udeležili vsi prvošolci in drugošolci, ostali učenci pa so se ga udeležili
posamično. Naši učenci so bili spet zelo uspešni.
Petek, 27. maj, je bil v znamenju bralne značke za podružnične šole Tunjice, Mekinje in Nevlje.
Učence iz Tunjic smo povabili, da oblikujejo zaključno prireditev za bralno značko. Obiskali so
podružnici v Mekinjah in Nevljah in zaigrali gledališko igrico Vesela pomlad v šolskih klopeh.
Na koncu tega zapisa pa z veseljem poročamo še o uspehu naših učenk, ki so članice odbojkarskega
kluba Calcit. Trenerka Živa Cof nam je sporočila, da so učenke naše šole Patricija Hribar, Ana
Pibernik in Neli Šubelj v soboto, 21. maja, postale državne prvakinje v mali odbojki. Neli Šubelj je bila
izbrana tudi za najboljšo igralko ekipe Calcit Volleyball. Čestitamo.
38. TEDEN
16. do 21. maj 2011
Pretekli teden je bil v znamenju tekmovanj in priprav na osrednjo šolsko prireditev. Na začetku
ponosni poročamo o športnih dosežkih naših učencev s področnega prvenstva v atletiki, ki je v torek,
17. maja 2011, potekalo v Ljubljani. Naši učenci so v različnih kategorijah dosegli najboljša mesta, še
posebej pa smo ponosni na prvo mesto v teku na 600 m, ki si ga je pritekel Matevž Planko.
Naslednji uspeh, ki smo ga zelo veseli, pa je prvo mesto na kvizu osmošolcev o poznavanju Kamnika.
Na občinskem tekmovanju smo v četrtek, 19. maja, premagali vse osnovne šole v občini. Zapis o
dogajanju na kvizu si lahko preberete tudi na informativnem portalu Kamničan.si.
V petek, 20. maja, so učenci gledališkega krožka matične šole v večnamenski prostor povabili vse
učence razredne stopnje na ogled dveh igric z naslovoma Strah in Čarobna čepica.
Še enkrat čestitamo učencem za športne uspehe, uspehe v znanju in za uspešno izvedeni gledališki
igrici.
Pretekli delovni teden se tokrat ni zaključil v petek, ampak v soboto, ki je bila še posebej praznična.
Sobota, 21. maja 2011, je bila namreč v znamenju osrednje šolske prireditve z naslovom Pomladne
sanje. Vsi učenci matične in podružničnih šol so se skupaj z učiteljicami skrbno pripravili na nastop v
bogatem kulturnem programu, ki je bil prepleten s pesmicami, glasbo, recitacijami in gledališčem. Po
prireditvi so si učenci in starši lahko ogledali in kupili raznovrstne izdelke učencev na sejmu. Sledila pa
je še tekma v dvoranskem hokeju med učitelji, starši in učenci. V vseh prostorih šole je bilo tudi zaradi
lepega vremena, še bolj pa zaradi otroške razigranosti in prijetnega druženja staršev čutiti prave
»pomladne sanje«.
37. TEDEN
9. do 13. maj 2011
V ponedeljek, 9. maja 2011, je bilo na vrsti še zadnje preverjanje v okviru nacionalnih preizkusov
znanja. Šestošolci in devetošolci so pokazali svoje znanje angleščine. Sedmošolci in osmošolci so
imeli zato dneve dejavnosti. Sedmošolci so si v okviru naravoslovnega dne ogledali ljubljanski živalski
vrt, osmošolci pa so na tehniškem dnevu izdelovali izdelke za pomladni sejem.

V torek in sredo je na športnem stadionu v Mekinjah potekalo občinsko tekmovanje v atletiki. Naši
učenci so bili zelo uspešni, saj so dosegli izjemne rezultate. Čestitamo vsem občinskim prvakom.
V sredo, 11. maja 2011, smo skupaj z OŠ Toma Brejca pripravili zaključno prireditev za bralno značko
za učence predmetne stopnje. Gosta, ki sta zabava učence sta bila pravljičarja, Rok Kušlan in
Ciril Horjak.
V sredo so nas z izjemnimi rezultati v državnem krosu v Novem mestu razveselili trije naši učenci.
Učenec sedmega razreda Matevž Planko je dosegel prvo mesto med sedmošolci, učenka Tinkara
Capuder prav tako prvo mesto med šestošolkami, učenka Kristina Uršič pa tretje mesto med
sedmošolkami.
V torek in v sredo sta bila športna dneva Prometni in spretnostni poligon za petošolce. Poligon je bil na
cestah in poteh v okolici šole. V četrtek popoldan pa je potekalo še
občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu. Našo šolo sta zastopali dve ekipi, ki sta dosegli lepe
rezultate. Ekipno so dosegli prvo in drugo mesto, posamezno pa prvo, drugo in tretje mesto v dveh
starostnih kategorijah. Čestitke.
V sredo so si prvošolci v okviru kulturnega dneva ogledali Maleševo galerijo, četrtošolci pa so obiskali
Budnarjevo hišo v Spodnjih Palovčah.
V petek, 13. maja 2011, je na Šutni potekal že 3. Veronikin festival . Našo šolo so zastopali učenci
turističnega krožka, učenci podružnične šole Vranja Peč z uprizoritvijo gledališke igre Pst, tišina! in
učiteljica Metka Bizjak z ustvarjalno delavnico.
Poleg športnih uspehov tega tedna pa z veseljem poročamo še o uspehu petošolca, ki je postal prvak
Vesele šole. Čestitamo.
36. TEDEN
2. do 6. maj 2011
Pretekli teden je bil zaradi praznika dela sicer za dan krajši, vendar je bil popolnoma zapolnjen z dnevi
dejavnosti in nacionalnimi preizkusi znanja.
Tretješolci matične šole so imeli v torek, 3. maja 2011, kulturni dan, v okviru katerega so obiskali
Narodno galerijo. Sreda, 4. maj, in petek, 6. maj, sta bila namenjena nacionalnemu preverjanju znanja
iz matematike in slovenščine za šestošolce in devetošolce. Za sedmošolce in osmošolce pa so bili ta
dva dneva organizirani dnevi dejavnosti. Učenci 7. razredov so imeli v sredo tehniški dan, na katerem
so izdelovali izdelke za pomladni sejem, v petek pa kulturni dan, v okviru katerega so obiskali
Maleševo galerijo v Kamniku in tam imeli likovno delavnico. Učenci 8. razredov so imeli v sredo
kulturni dan z obiskom Maleševe galerije, v petek pa so imeli ekskurzijo po gorenjski. Šestošolci so
imeli po pisanju preizkusov še dve uri pouka, učenci 9. razredov pa delne naravoslovne dneve.
Tudi v četrtek, 5. maja 2011, so bili organizirani dnevi dejavnosti, in sicer so tretješolci iz Nevelj v
okviru kulturnega dne obiskali Narodno galerijo, učenci 5. razredov so obiskali staro mestno jedro
Ljubljane, devetošolci pa so se v okviru naravoslovnega dne pogovarjali o odraščanju.
Poročamo pa lahko tudi o uspehu našega osmošolca, ki je prejel zlato Vegovo priznanje na
tekmovanju iz matematike. Čestitamo!
35. TEDEN
25. do 29. april 2011
Za nami so počitnice, v katerih so bili združeni velikonočni in prvomajski prazniki. V tem tednu sta bila
dva dela prosta dneva, in sicer velikonočni ponedeljek ter dan upora proti okupatorju. Torek, 26.
aprila, bomo nadomestili v soboto, 21. maja, ko bomo imeli osrednjo šolsko kulturno prireditev, ki jo
bomo združili s pomladnim sejmom. Tudi naslednji teden bo še prazničen, saj je dela prost dan še
ponedeljek, 2. maj.

34. TEDEN
18. do 22. april 2011
Pretekli teden nam je ponudil lepe pomladne, skoraj že poletne temperature, zato smo ga izkoristili za
aktivnosti v naravi. Teden so zato zaznamovali športni in kulturni dnevi ter tekmovanja.
Učenci tretjih razredov so imeli v ponedeljek kulturni dan, ki so ga poimenovali Orffov dan. Igrali so na
Orffove inštrumente in tako ustvarjali glasbo.
Sreda, 20. aprila 2011, je bila polna različnih aktivnosti. Učenci 8. razredov so tekmovali na kvizu o
poznavanju Kamnika. Naši učenci so se ta dan udeležili še enega tekmovanja, in sicer državnega
tekmovanja Vesela šola, ki je potekalo na OŠ Trzin. O rezultatih bomo poročali kasneje. Prvošolci in
četrtošolci pa so v sredo izvedli športni dan v obliki pohoda po okolici Kamnika. Prvošolci so prvič
obiskali podružnično šolo v Tunjicah in uživali v lepem vremenu. Četrtošolci so povedali, da so imeli
"kičasto" lepo vreme, da so uživali v zelenju in ob cvetočih travnikih, dve uri hodili v eno smer, uro in
pol nazaj, vmes pa so se eno uro igrali na piknik prostoru v Godiču.
Teden smo zaključili spet v športnem in kulturnem duhu. Učenci 6. razredov so imeli kulturni dan, ki so
ga oblikovali člani družinskega gledališča Kolenc, učenci 2. razredov pa so uživali na športnem dnevu
na pohodu na svetega Primoža.
Aktivnosti tega tedna so bile zelo zanimive, v zraku pa je bilo čutiti tudi že pričakovanje počitnic, v
katerih bo združeno praznovanje velikonočnih in prvomajskih praznikov.
33. TEDEN
11. do 15. april 2011
Teden, ki je za nami, je bil poleg vseh ostalih aktivnosti tudi v znamenju preverjanja domačih nalog. To
preverjanje sodil v projekt Samoevalvacije.
V ponedeljek, 11. aprila, so imeli učenci 3. razredov športni, učenci 9. pa kulturni dan. Pouk je bil za 9.
razrede organiziran popoldan. V okviru Dneva jezikov so se učenci skupaj z učiteljicami angleščine v
Domu kulture ogledali muzikal Chicago v izvedbi angleške gledališke skupine Šolskega centra Rudolfa
Maistra iz Kamnika.
V torek, 12. aprila, smo izvedli športni dan za učence 7. in 8. razredov. Na štadionu v Mekinjah so tako
kot prejšnji teden učenci 6. in 9. razredov tekmovali v atletiki.
V sredo, 13. aprila, pa je bil poseben dan za starše in učence, ki bodo v naslednjem šolskem letu prvič
prestopili prag naše šole. Ob 18. uri popoldan smo v večnamenskem prostoru šole pripravili uvodni
sestanek za starše bodočih prvošolcev.
V četrtek, 14. aprila, je dopoldan potekalo testiranje osmošolcev v okviru poklicne orientacije
(Multifaktorska baterija testov). Gre za preverjanje intelektualnih sposobnosti učencev. Rezultati teh
testov so lahko v veliko pomoč pri svetovanju za poklicno odločitev. Ob 18. uri popoldan pa smo bili
povabljeni v Tunjice, kjer so pripravili pomladno prireditev. Učenci so zaigrali dve igrici, peli, recitirali in
igrali na inštrumente.
Z veseljem pa lahko poročamo o uspehu našega učenca 5. b razreda Gorazda Motnikarja, ki se je
zelo uspešno predstavil na 10. regijskem srečanju mladih raziskovalcev v OŠ Trzin. Raziskoval je
področje jezika. Naslov njegove raziskovalne naloge je bil Ugotavljanje podobnosti in razlik med
nekaterimi jeziki na podlagi besed.
32. TEDEN
4. do 8. april 2011
V ponedeljek, 4. aprila, so potekale redne mesečne skupne pogovorne ure. Po pogovornih urah pa je
bilo za starše učencev, ki sodelujejo v programu Izštekani, pripravljeno srečanje z naslovom Dober

odnos z mojim otrokom pomeni tudi postavljanje pravil in omejitev. Srečanje je vodil sodelavec v
projektu Izštekani Borut Beus.
V tem tednu žal ponovno poročamo o porazu naših ekip v projektu ŠKL-odbojka. Naši učenci so v
torek, 5. aprila, gostovali na OŠ Kanal in na povratni polfinalni tekmi visoko izgubili.
Tudi sreda je bila obarvana športno. Za učence šestih in devetih razredov je bil organiziran športni
dan. Merili so se v atletskih prvinah.
Kljub športnemu porazu v ŠKL- odbojki pa lahko poročamo o uspehih na tekmovanjih v znanju. Naši
učenci so zelo uspešno tekmovali na področnem tekmovanju iz matematike. Osem učencev je dobilo
srebrno Vegovo priznanje, v devetem razredu pa so dosegli 1. in 2. mesto. Pet učencev se je uvrstilo
na državno tekmovanje, ki bo 16. aprila na OŠ Mirana Jarca v Ljubljani.
Potekalo pa je tudi šolsko tekmovanje v Veseli šoli, na katerem je tekmovalo 14 učencev. Pet se jih je
uvrstilo na državno tekmovanje, ki bo 20. aprila na OŠ Trzin.
Na regijsko tekmovanje iz fizike se je z naše šole uvrstilo 9 tekmovalcev. Trije so osvojili srebrna
priznanja. En učenec je zasedel drugo mesto v regiji in se je uvrstil na državno tekmovanje. Vsem
iskrene čestitke in veliko uspehov na državnem nivoju.
31. TEDEN
28. marec do 1. april 2011
Pretekli teden so zaznamovali nadarjeni učenci in področno matematično tekmovanje.
V torek, 29. in v sredo, 30. marca, je na šoli potekalo testiranje nadarjenih učencev. V torek so bili
testirani učenci razredne, v sredo pa predmetne stopnje.
Tretješolci so v tem tednu zaključili z obiskovanjem plavalnega tečaja, zato so imeli tretješolci matične
šole v torek, 29., tretješolci podružnic pa v četrtek, 31. marca, plavalni dan v bazenu v Kranju. Tam so
ponosno pokazali svoje plavalno znanje in prejeli »delfinčke« (priznanja).
V sredo, 30. marca, je na OŠ Komenda-Moste potekalo področno tekmovanje iz matematike.
Tekmovanja se je udeležilo 18 učencev naše šole.
Sodelavci televizijske oddaje Babilon so v sredo z našimi učenci spregovorili o žalovanju in minljivosti.
Intervjuvali so nekaj učencev razredne stopnje.
Gledališka skupina in pevski zborček podružnične šole Tunjice so v petek, 1. aprila, nastopili v dvorani
Krajevne skupnosti Šmarca. Ob praznovanju prve obletnice delovanja Matične knjižnice Kamnik in
njihove enote Šmarca so zaigrali glasbeno gledališko igrico Vesela pomlad v šolskih klopehavtorice
Tatjane Tratnik.
Ob tej priložnosti poročamo še o dveh kulturnih dogodkih, ki sta se zgodila že prejšnji petek zvečer.
Ob materinskem dnevu so učenci podružnične šole na Vranji Peči zaigrali gledališko igrico, učenci
podružnice Mekinje pa so pripravili raznolik kulturni program v Društvenem domu v Mekinjah. Glavna
tema recitacijskih, glasbenih in plesnih točk je bila "Red je ...".
30. TEDEN
21. do 25. marec 2011
V ponedeljek, 21. marca 2011, je potekal nacionalni otroški parlament v Ljubljani. Našo šolo sta
zastopala dva devetošolca skupaj z mentorico. Tema letošnjega parlamenta je bila Vpliv družbe in
medijev na oblikovanje mladostnika.
V torek, 22. marca 2011, smo bučno navijali za naše fante in dekleta, ki so merili svoje moči na
tekmovanju v ŠKL-odbojki. Naši dve ekipi sta žal izgubili in se tako nista uvrstili v finale. Nasprotniki,
učenci in učenke iz osnovne šole Kanal, so bili tokrat premočni.

V sredo, 23., in petek, 25. marca 2011, sta potekala tehniška dneva za učence predmetne stopnje.
Učenci so izdelovali izdelke za pomladni sejem.
Sreda, 23. marca, je bila tudi športna, saj je potekalo področno tekmovanje mlajših deklet v košarki.
Naša dekleta so žal izgubila, vendar so se po besedah trenerja borila do konca.
Življenje je sestavljeno iz zmag in porazov. Ta teden nam je prinesel dva športna poraza, vendar pa
lahko kljub temu poročamo tudi o zmagah. Prejšnji teden smo zapisali, da je na šoli potekalo šolsko
matematično tekmovanje. 18 naših učencev se je na tekmovanju zelo izkazalo, zato bodo v
naslednjem tednu na osnovni šoli Komenda Moste svoje znanje pokazali še na področnem
tekmovanju Matematični kenguru. Čestitamo in jim želimo še uvrstitev na državno tekmovanje.
29. TEDEN
14. do 18. marec 2011
Teden smo začeli z vsakoletnim fotografiranjem, ki je potekalo večnamenskem prostoru. V okviru
projekta Samoevalvacija se je s ponedeljkom začelo tudi enotedensko preverjanje opravljanja
domačih nalog.
Torek, 15. marec, je bil športno obarvan, saj so dekleta sodelovala v polfinalu državnega prvenstva v
obojki na OŠ Brezovica. Zasedle so 4. mesto.
V torek in sredo je v Domu kulture Kamnik potekala Revija otroških in mladinskih pevskih zborov. Šolo
so zastopali pevski zbori matične šole ter podružnic Nevlje in Tunjice.
V sredo se je ekipa treh učencev in mentorice športne vzgoje udeležila 1. šolskega prvenstva v
bowlingu. Med posamezniki sta bila najbolj uspešna dva učenca naše šole, ekipno pa so osvojili še
naslov regijskih prvakov in se tako uvrstili v finale državnega prvenstva.
V četrtek, 17. marca, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju matematike Kenguru.
Teden pa se je končal v znamenju projekta Korak k sončku. Že drugič nas je obiskal dramski igralec
Gojmir Lešnjak Gojc, ki je spregovoril o disleksiji.
Teden pa se ni še čisto zaključil, saj je upravni odbor šolskega sklada v soboto, 19. marca, pripravil
športno dopoldne za učence in starše. Poimenovali so ga Vesnine igrarije. Učenci in starši so lahko
sodelovali v športnih igrah in delavnicah teka, plesa in orientacije. S sodelovanjem na igrarijah so
prispevali 5 evrov in tako podprli delovanje šolskega sklada.
28. TEDEN
7. do 11. marec 2011
Teden, ki je za nami, nam je prinesel zmago v projektu ŠKL, razigrano pustno ustvarjanje in
navdušenje tretješolcev, ki so uživali na plavalnem tečaju. Pa pojdimo po vrsti.
V ponedeljek, 7. marca, so tretješolci začeli s prvim delom plavalnega tečaja v CIRIUS-u. Drugi del
tečaja jih čaka v tednu od 21. do 24. marca. Vsak dan od ponedeljka do četrtka so bili učenci dve uri
pri pouku, dve uri pa so plavali v bazenu centra CIRIUS. Ker so na tečaju vsi tretješolci, so bili
razdeljeni v dve veliki skupini, ki sta se po malici zamenjali. Prva skupina je končala s plavanjem in
odšla proti šoli, druga skupina pa je s plavanjem začela.
V torek, 8. marca 2011, pa so šolo preplavile najrazličnejše pustne maske. Učenci razredne
stopnje so pustni torek praznovali v obliki kulturnega dne, v katerega so prepletli delavnice, pustno
povorko po Kamniku in zaključno rajanje v športni dvorani, učenci razredne stopnje pa so imeli ta dan
tehniški dan, na katerem so najprej raziskovali značilne pustne maske slovenskih pokrajin, od
kurentov, škoromatov do laufarjev, potem pa so izdelovali pustne maske. V avli si lahko ogledamo
plakate z opisom mask in izdelane maske iz vsakega razreda.

Sreda, 9. marca 2011, pa nas je razveselila v športnem smislu. Prejšnji teden smo namreč poročali o
porazu naših ekip v projektu ŠKL odbojka. Danes pa z veseljem poročamo, da smo na povratni tekmi
na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu premagali nasprotnike in se tako uvrstili v polfinale projekta
ŠKL odbojka. Bravo dekleta in fantje!
V prvem razredu so prejšnji teden začeli z izvedbo projekta Pasavček in zato so v četrtek, 10. marca,
v večnamenskem prostoru šole pripravili delavnico za starše.
V petek, 11. marca 2011, pa so drugošolci matične šole in podružnic odšli na kulturno prireditev v novi
športni park Stožice z naslovom Lipica v Ljubljani in podnaslovom Ponos, lepota, pogum. Prireditev je
bila nepozaben glasbeno-scenski spektakel z elegantnimi nastopi lipicancev in vrhunsko glasbo
domačih in tujih glasbenikov.
27. TEDEN
28. februar do 4. marec 2011
Dogajanje tega tedna je bilo zelo pestro. V Mekinjah je v torek, 1. marca 2011, učence v okviru
pravljičnega festivala Pravljice danes obiskala pravljičarka Irena Cerar in jih popeljala na pravljični
potep po Sloveniji. Irena Cerar je avtorica popotnih priročnikov, v katerih je združila opise naravnih
znamenitosti z legendami in pravljicami o jamah, jezerih, gorah in potokih. Otroci so jo z zanimanjem
poslušali.
Nadaljevanje torka je bilo športno in turistično. V naši športni dvorani je potekala prva četrtfinalna
tekma v projektu ŠKL-odbojka. Naši nasprotniki so bili učenci iz Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja
Bled, ki pa so bili žal boljši od naših učencev. Zdaj naši dve ekipi čaka še povratna tekma na Bledu.
Tekmo so tudi snemali in bo predvajana v oddaji ŠKL, ki je na sporedu ob nedeljah dopoldan. Začetni
udarec na tekmi pa je podal kar naš ravnatelj Rafko Lah.
Popoldan pa smo se lahko razveselili srebrnega priznanja, ki so ga dosegli učenci turističnega krožka,
ki so sodelovali na turistični tržnici v Mercatorjevem centru v Kranju. Na festivalu Turizmu pomaga
lastna glava so sodelovali z raziskovalno nalogo Rokovnjači v dolini Kamniške Bistrice in s turistično
stojnico, s katero so se dobro predstavili. Čestitamo učencem in mentorici.
V sredo, 2. marca 2011, je na šoli potekal poseben šolski projekt v obliki medpredmetnega
sodelovanja. Učenci 9. razredov so prevajali slovenske pravljice, jih ilustrirali in tudi računalniško
oblikovali. Popoldan pa je potekalo tudi šolsko fizikalno tekmovanje, ki se ga je udeležilo veliko
učencev.
Za učence 4. razredov je bila sreda naravoslovno obarvana, saj so odšli na ogled Arboretuma Volčji
Potok.
V četrtek, 3. marca 2011, je bil za učence predmetne stopnje organiziran zimski športni dan z veliko
dejavnostmi: smučanje, tek na smučeh, plavanje, drsanje, pohod.
Za učence 1. razredov matične šole in podružnic pa je bil četrtek prometno obarvan, saj je na šoli
potekal projekt Pasavček, ki otroke uči prometne vzgoje. Glavno vodilo projekta pa je: Red je vedno
pas pripet.
V petek, 4. marca 2011, pa je na šoli potekalo testiranje ESCL, za evropske jezikovne kompetence.
Na testiranju iz angleščine so sodelovali učenci enega oddelka devetega razreda, na testiranju iz
nemščine pa skupina učencev, ki obiskuje izbirni predmet nemščina.
26. TEDEN
21. do 25. februar 2011
Za nami so zimske počitnice, ki so bile letos prvič enotne za vso Slovenijo. V tem času so hišniki in
čistilke poskrbeli, da se šola spet sveti od tal do stropa, učenci in učitelji pa so uživali v zimi in snegu
ter si nabrali novih moči za nove šolske podvige.

25. TEDEN
14. do 18. februar 2011
Zapis dogodkov tega tedna začenjamo s športnimi novicami. Ekipa fantov, ki se je prejšnji teden
udeležila četrtfinala državnega prvenstva v odbojki, je v Žužemberku zasedla 3. mesto. Uspeh fantov
pa so v ponedeljek, 14. februarja 2011, v Metliki dopolnila in prekosila naša dekleta, ki so v četrtfinalu
državnega prvenstva v odbojki zasedla 1. mesto in se tako uvrstila med 8 najboljših ekip v državi. Za
naša dekleta bomo torej še močno stiskali pesti.
V ponedeljek smo praznovali tudi vsi zaljubljenci in v ta namen zaključili tudi z natečajem, s katerim
smo iskali najlepšo ljubezensko pesem. V kategoriji mlajših učencev sta po mnenju komisije najlepšo
ljubezensko pesem napisala dva učenca iz podružnične šole Nevlje, v kategoriji starejših učencev pa
je zmagala pesem učenke iz matične šole. Vse oddane pesmi si lahko ogledate tudi na razstavi pred
strokovno knjižnico.
Sreda, 16. februar, je bila naravoslovno obarvana za učence šestih razredov, četrtek pa so z izjemnim
uspehom kuharsko zaznamovali trije učenci naše šole skupaj z mentorico, ki so se udeležili kuharske
olimpijade in prejeli srebrno medaljo. Bravo.
V petek, 18. februarja, pa smo si lahko v večnamenskem prostoru ogledali recital učencev četrtih
razredov matične šole z naslovom Prevzetne gospodične. V recitalu na zanimiv način primerjajo
Prešernov sonet Povodni mož s sonetom Urška, ki ga je napisal Prešernov nagrajenec Andrej
Rozman Roza. Z njim so nastopili tudi že na odprtju njihove razstave likovnih izdelkov, ki je še vedno
na ogled v Šoli idej. Učence in njihove prevzetne gospodične smo lahko občudovali v lepih
meščanskih oblačilih 19. stoletja.
Na šoli pa se že čuti napetost pred udeležbo ekipe turističnega krožka na Turistični tržnici oziroma
festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Letošnji festival je že petindvajseti po vrsti. Lani so naši učenci
dosegli prvo mesto z raziskovalno nalogo S kamenčkom na svetega Primoža nad Kamnikom, letos pa
se novega uspeha nadejajo z nalogo Rokovnjači v dolini Kamniške Bistrice. Čaka jih seveda ocenitev
naloge in nastop na Turistični tržnici. O vsem bomo še poročali.
Pred nami pa so zimske počitnice, zato: Vsi na sani in smuči, da si naberemo novih moči!
24. TEDEN
7. do 11. februar 2011
Pretekli teden je bil krajši od ostalih, saj smo ponedeljek, 7. februarja nadomeščali že kot delovno
soboto v mesecu novembru 2010, v torek pa je bil slovenski kulturni praznik, zato smo bili dva dni
prosti. Delovni teden se je tako začel šele v sredo.
V sredo popoldan so svetovalne delavke, ki na šoli skrbijo za informacije o poklicni orientaciji,
pripravile še zadnji roditeljski sestanek pred vpisom v srednje šole za starše in učence 9. razredov. V
petek, 11. in soboto, 12. februarja, so namreč potekali informativni dnevi na srednjih šolah in
fakultetah.
V četrtek, 10. februarja 2011, je bil za učence 4. in 5. razredov organiziran zimski športni dan. Skupaj
z učitelji so uživali na smučiščih v Podkorenu. Četrtek je bil športno obarvan tudi zaradi udeležbe naše
fantovske ekipe v četrtfinalu državnega prvenstva v odbojki. V četrtek je potekal tudi šolski parlament
za predmetno stopnjo; letošnja tema je vpliv medijev na mladostnike.
Petek, 11. februar 2011, pa je bil naravoslovno in kulturno obarvan. Učenci 4. razredov so imeli
naravoslovni dan, učenci 7. razredov pa so odšli v Ljubljano v Cankarjev dom na ogled glasbene
predstave z naslovom Glasbena torta.
23. TEDEN
31. januar do 4. februar 2011

V tem tednu smo si lahko ogledali razstavo, ki so jo pripravili učenci, ki so se konec prejšnjega tedna
vrnili s Cerknega, kjer so bili v zimski šoli v naravi. Najpomembnejša novica je ta, da so se vsi vrnili
navdušeni, da so vsi v smučarskem znanju napredovali in seveda brez poškodb.
Poročamo pa lahko tudi o športnih uspehih, in sicer so se fantje vrnili s polfinala državnega prvenstva
v skokih z male prožne ponjave. Dva učenca sta se uvrstila v finale, kot ekipa pa so zasedli 3. mesto.
V torek, 1. in v sredo, 2. februarja, pa smo na šoli že lahko z veseljem opazovali bodoče prvošolce, ki
so se prišli vpisat na našo šolo.
Teden pa smo zaključili s kulturno prireditvijo ob slovenskem kulturnem prazniku. V večnamenskem
prostoru so učenci skupaj z mentorico pripravili lep kulturni program.
V petek popoldan pa je v Šoli idej potekalo odprtje likovne razstave učencev 4. in 5. razredov z
naslovom Prevzetne gospodične. V kulturnem programu so učenci na zanimiv način predstavili
Prešernovega Povodnega moža in ga primerjali z moderno prepesnitvijo Andreja Rozmana Roze z
naslovom Urška. Razstava bo na ogled vsak dan vse do 4. marca 2011 v Šoli idej. Vabljeni na ogled.
22. TEDEN
23. do 28. januar 2011
Poročanje o dogodkih tega tedna začenjamo že z nedeljo, 23. januarja 2011, ko so učenci šestih
razredov odšli v zimsko šolo v naravi v Cerkno. Kratko poročilo o dogajanju so zapisali tudi na naši
spletni strani, lahko pa smo si ogledali obsežno fotogalerijo.
Ponedeljek, 24. januar 2011, je bil spet tekmovalen, saj je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju
kemije za Pregljevo plaketo. V torek, 25. januarja 2011, je bil za učence sedmih razredov organiziran
naravoslovni dan, popoldan pa so se naši odbojkarji pomerili z učenci sosednje OŠ Toma Brejca.
Zmaga je sicer ostala v naših rokah, rezultat pa je bil zelo tesen, 87:86. Tudi sreda je bila za dva
učenca še posebej tekmovalna, saj je na OŠ Dob potekalo regijsko tekmovanje za Cankarjevo
priznanje. V četrtek, 27. januarja 2011, pa je potekalo še medrazredno tekmovanje v znanju
slovenskega jezika za učence 4. razredov, ki niso sodelovali na Cankarjevem tekmovanju.
Teden so tako zaznamovala različna tekmovanja, naj si bodo športna ali pa tekmovanja v znanju. V
tem tednu pa so potekale tudi ocenjevalne konference, saj je za nami že prva polovica šolskega leta.
21. TEDEN
17. do 21. januar 2011
Ta teden bi glede na dogajanje na šoli lahko poimenovali kot starševsko-tekmovalni teden, saj so med
dogodki izstopali roditeljski sestanki in športna tekmovanja ter tekmovanja v znanju.
V ponedeljek, 17. januarja 2011, je bil v večnamenskem prostoru organiziran roditeljski sestanek za
starše učencev 3. a razreda. V torek, 18. januarja 2011, je vodja zimske šole v naravi pripravila
sestanek za starše učencev, ki naslednji teden odidejo v zimsko šolo v naravi v Cerkno.
Drugi del tedna pa je bil tekmovalne narave. V sredo, 19. januarja 2011, je na naši šoli potekalo
področno prvenstvo v odbojki za dekleta letnika 1996 in mlajša. V četrtek, 20. januarja 2011, so 4
učenci in dve mentorici ocenjevalki odšli na regijsko tekmovanje v znanju angleškega jezika.
Petek, 21. januar 2011, pa je bil poseben dan za učence iz podružničnih šol Vranja Peč in Tunjice, ki
so ga preživeli na matični šoli. V okviru naravoslovnega dne, ki sta ga pripravili učiteljici naravoslovja,
so dan poleg učilnice naravoslovja preživeli še v računalniški učilnici in telovadnici.
20. TEDEN
10. do 14. januar 2011

V ponedeljek, 10. januarja 2011, so bile na šoli kot vsak mesec skupne pogovorne ure. Poleg
pogovornih ur so bili organizirani še roditeljski sestanki za 1. in 3. razrede ter delavnice za starše
učencev 8. in 9. razreda. Staršem prvih razredov so učiteljice predstavile opisno ocenjevanje, starši
tretjih razredov so se »sprehajali« po spletni učilnici in izvedeli vse o plavalnem tečaju, ki bo
organiziran za njihove otroke. Starši in učenci 8. in 9. razredov pa so v večnamenskem prostoru v
okviru poklicne orientacije lahko prisluhnili predstavitvam dveh srednješolskih centrov , in sicer
Šolskega centra Rudolfa Maistra in Srednji šoli Domžale.
Prav tako v ponedeljek pa je ob 18. uri potekala tudi prva delavnica preventivnega programa Izštekani.
V ta program so vključeni tako učenci kot starši, tema programa pa so droge.
Ponedeljek je bil torej bolj izobraževalne narave, medtem ko je bila sreda, 12. januar 2011, v
znamenju športa in projekta ŠKL odbojka. Naši učenci so gostovali na OŠ Dobrova v Goriških Brdih.
Domov so se vrnili z zmago oziroma rezultatom 105:78. Čestitamo!
V tem tednu so v 5. razredih matične šole in na podružnicah potekali tehniški dnevi. Na njih so učenci
izdelovali plovila, pri tem pa so bili zelo spretni in ustvarjalni.
19. TEDEN
3. do 7. januar 2011
Prvi delovni teden v novem letu se je začel v ljubezenskem duhu. Na šoli bo namreč v mesecu
januarju potekalo iskanje najlepše ljubezenske pesmi. To iskanje se bo zaključilo februarja, ko se
bomo na eni strani poklonili pesniku dr. Francetu Prešernu, ki je pisal tudi ljubezenske pesmi, na drugi
strani pa prazniku zaljubljenih, valentinovemu.
Na športnem področju smo bili zopet uspešni. Na občinskem tekmovanju v odbojki so naša dekleta
dosegla prvo, fantje pa drugo mesto. Iskrene čestitke za uspeh in uvrstitev na področno tekmovanje.
Poročamo lahko še o enem športnem dogodku, in sicer je v četrtek, 6. januarja 2011, na šoli potekalo
področno prvenstvo v nogometu.
18. TEDEN
27. do 31. december 2010
Za nami so druge letošnje počitnice. Božično-novoletni prazniki so minili v obiskovanju najbližjih in
seveda v zimskem vzdušju, ki pa je bilo letos žal brez snega, a z izredno nizkimi temperaturami.
17. TEDEN
20. do 24. december 2010
Zadnji teden pred božično-novoletnimi počitnicami je bil poln dogodkov in prireditev. Začetek tedna je
bil dobrodelno in športno obarvan, konec pa predvsem kulturno in seveda praznično.
V ponedeljek, 20. decembra, so se dekleta, rojena leta 1996 in mlajša, udeležila občinskega prvenstva
v odbojki. V torek so športno znanje in srečo v odbojki preizkušali še fantje.
V ponedeljek je ob 17. uri v večnamenskem prostoru matične šole potekala dobrodelna prireditev, na
kateri smo v sodelovanju z Rdečim križem obdarili 76 otrok. Podarili smo jim igrače, ki so jih naši
učenci pridno zbirali v mesecu decembru. V kulturnem delu so nastopili člani gledališkega krožka
razredne stopnje matične šole.
Tudi sreda je bila športna, saj so se dekleta, rojena leta 1996 in mlajša, udeležila področnega
prvenstva v košarki. Toliko o športnih prireditvah tega tedna. Kulturno dogajanje tedna pa je bilo
takole: v torek, 21. decembra, smo si v večnamenskem prostoru lahko ogledali prireditev s kar tremi
gledališkimi predstavami. Člani gledališkega krožka razredne stopnje v prazničnem decembru že
tradicionalno pripravijo predstavo, letos so pripravili kar tri: Muco Copatarico, Hotel Hrast in Didel didel
daja. Igrice so si ogledali učenci od 1. do 5. razreda. Na prireditvi pa jih je obiskal in presenetil tudi
Božiček. Predstavo so ponovili tudi popoldne posebej za starše, ostale učence in zaposlene na šoli.

Tudi na podružničnih šolah so potekale novoletne prireditve. V torek so z uprizoritvijo gledališke igrice
Čista žlica praznovali na Vranji Peči. Na podružnici v Tunjicah pa so prav tako praznovali na »igralski«
način, saj so v ta namen zaigrali dve igrici, in sicer gledališko z naslovom Nori december v šolski klopi
in lutkovno z naslovom Babica zima, kje si. Tako se je slovesno začel njihov celoletni gledališki
projekt.
V četrtek, 23. decembra 2010, je za učence predmetne stopnje prav tako v večnamenskem prostoru
matične šole potekala prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Zadnji dan pred počitnicami je že tradicionalno namenjen plesnemu tekmovanju. Tekmovanje je bilo
letos že 38. po vrsti. Učenci od 6. do 9. razreda so se v mesecu decembru pri urah športne vzgoje urili
v štirih plesih, in sicer v polki, fokstrotu, disco hustlu in angleškem valčku.
Po končanem plesnem tekmovanju pa je sledila še novoletna poslanica za zaposlene, na kateri nas je
s svojim obiskom presenetila Saša Pavček. Vsi smo si zaželeli mirne božične praznike in vse dobro v
letu 2011.
16. TEDEN
13. do 17. december 2010
Praznično decembrsko vzdušje je že prisotno med nami. Matična šola in vse podružnice so lepo
okrašene, potekajo pa tudi že različna novoletna srečanja. V tem tednu si bomo zaposleni najbolj
zapomnili četrtkovo novoletno srečanje z bivšimi sodelavci, ki pa so ga z gledališko komedijo
sooblikovali tudi učenci naše najmanjše podružnične šole Vranja Peč.
Učenci 5. razredov pa bodo v teh novoletnih praznikih še bolj osveščeni glede uporabe pirotehnike.
V sredo 15. decembra, jih je dopoldan obiskal policist in jim predstavil film o uporabi in zelo
neprijetnih in nevarnih posledicah uporabe pirotehničnih sredstev. Seveda smo s pomočjo okrožnice
ravnatelja Rafka Laha vsi zaposleni učencem sporočili in predstavili nevarnosti uporabe pirotehnike,
zato tudi na tem mestu opozarjamo na previdno uporabo pirotehnike in vsem želimo varne,
predvsem pa mirne praznike.
V torek, 14. decembra, so bili učenci 8. b v zdravstvenem domu Kamnik na rednem zdravniškem
pregledu, v naslednjem tednu pa bodo na pregled odšli še vrstniki iz 8. c.
Če je bil torek za 8. razrede preventivno obarvan, pa so v četrtek učenci 8. a in 8. b raziskovali na
naravoslovnem dnevu. Tema dneva so bili kemijski poskusi, učenci pa so izdelovali molekule.
Sreda je bila na kožo pisana našim odbojkarjem. V naši športni dvorani je potekala druga tekma v
ligi ŠKL- odbojka. Igrali smo proti učencem sosednje šole Toma Brejca in jih premagali z
rezultatom 96 : 67. Čestitke našim odbojkarjem in komaj čakamo na naslednje tekme.
Omenili smo že nastop učencev podružnice Vranja Peč na novoletnem srečanju z nekdanjimi
zaposlenimi. Še enkrat jih omenjamo zato, ker so svoj nastop ponovili še na Mestnem trgu v
Kamniku v petek, 17. decembra, ob 17. uri. Učenci so pravi veliki gledališčniki.
15. TEDEN
6. do 10. december 2010
Miklavžev teden je bil zelo razgiban. V torek so učenci 1. razredov ustvarjali in uživali na tehniškem
dnevu, učenci 8.a pa verjetno malo manj na zdravniškem pregledu. V sredo pa je na šoli potekalo
Cankarjevo tekmovanje, ki je tekmovanje v znanju slovenščine, učenci 4. razredov pa so obujali
spomine na šolo nekoč, saj so obiskali šolski muzej v Ljubljani. V sredo so bili ustvarjalni tudi na
podružnični šoli v Mekinjah, saj so pripravili prireditev za starše in ustvarjalne delavnice. V petek,
10. decembra pa so imeli učenci 2. razredov naravoslovni dan. Poročamo pa lahko tudi o uspehu
naših košarkaric, ki so na občinskem tekmovanju, o katerem smo poročali prejšnji teden in je
potekalo v naši športni dvorani, dosegle 1. mesto.

14. TEDEN
29. november do 3. december 2010
V tem tednu smo vstopili v najbolj vesel mesec v letu. Zadnji dnevi novembra so s seboj prinesli
obilico snega, zato smo lahko utrjevali svoje mišice z odmetavanjem snega. Drugi način za
pridobivanje telesne kondicije pa je bil začetek našega sodelovanja v projektu ŠKL. Za ekipama
fantov in deklet, ki sodelujejo v ŠKL odbojki, je že prva tekma letošnje 16. sezone ŠKL-ja. V sredo,
1. decembra je bila v naši športni dvorani prva tekma. K nam so prišli učenci iz OŠ Dobrovo iz
Goriških Brd. Zmaga je ostala v Kamniku, saj smo nasprotnike premagali z rezultatom 106 : 81.
Čestitke našima ekipama.
Medtem ko so učenci predmetne stopnje navijali za naše odbojkarje, so učenci razredne stopnje
uživali v lutkovni predstavi z naslovom Knjiga o džungli, ki so si jo ogledali v Lutkovnem gledališču v
Ljubljani.
V četrtek, 2. decembra 2010, je bil na šoli Božično-novoletni sejem in kulturna prireditev . Ob 17.
uri je bila prireditev, na kateri so učenci prikazali zelo zanimive točke, ob 18. ure dalje pa je bil v
večnamenskem prostoru tudi sejem z izdelki, ki so jih učenci in starši izdelali na delavnicah in na
tehniškem dnevu. V četrtek je bilo na šoli tudi šolsko tekmovanje iz astronomije.
Teden smo zaključili v športnem in ustvarjalnem duhu. V športni dvorani je potekalo občinsko
prvenstvo v košarki za starejše fante in dekleta. Učenci 2. razredov pa so ustvarjali na tehniškem
dnevu.
13. TEDEN
22. do 26. november 2010
Tega poročila ne začenjamo z dogodki ponedeljka, temveč sobote. V soboto, 20.11.2010, sta se
mentorica in dva učenca, ki sta na šolskem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni dosegla
največje število točk, udeležili istoimenskega državnega tekmovanja. Tekmovanje je potekalo na
Tehniškem šolskem centru Kranj, kjer so učenci po uvodnem kulturnem programu pokazali svoje
znanje o sladkorni bolezni še na državnem nivoju. Tekmovanje je bilo dobro organizirano, rezultati
pa bodo znani v tednu dni, zato bomo o njih poročali naslednji teden.
V sredo, 24.11.2010, je v športni dvorani potekal še en športni dan za učence predmetne stopnje. V
prejšnjih tednih so se v igrah z žogo pomerili že učenci šestih, osmih in devetih razredov, v sredo pa
so športne moči merili učenci sedmih razredov.
V četrtek, 25.11.2010, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju angleščine.
V petek, 26.11. 2010, pa se je v tretjih razredih začel projekt z delavnicami na temo Medvrstniški
odnosi. Projekt bo potekal še naslednje štiri petke. Prvo delavnico so izvedli na podružnični šoli v
Tunjicah.
12. TEDEN
15. do 19. november 2010
Teden je bil praznično, kulturno in naravoslovno obarvan. V ponedeljek, 15.11.2010, so učenci 4. in
5. razreda iz Nevelj odšli na Sorico, kjer so v okviru kulturnega dne obiskali Groharjevo hišo na
Sorici. Kulturnost so učenci iz Nevelj nadaljevali v torek, saj so se proti Sorici odpeljali še učenci 2.
in 3. razreda. Tudi oni so uživali ob obisku Groharjeve hiše.
V Tunjicah pa so kulturo spoznavali na drugačen način. Učence iz podružnične šole Tunjice je
namreč obiskal Andrej Rozman Roza z lutkovno predstavo Balon Velikon. Po predstavi je sledila še
ura zabavnih recitacij njegovih pesmi ter ugank. Učencem so se v Tunjicah pridružili tudi učenci z
Vranje Peči.

Torek pa ni bil samo kulturen, ampak je bil za 1. razrede matične šole predvsem športen. Učenci so
se odpeljali proti Ljubljani, kjer so v športnem centru G-rega preživeli uspešen športni dan.
V sredo, 17. 11.2010 smo praznovali Albrehtov dan. Pred natanko 121 leti se je namreč v Kamniku v
takratni Svinjski ulici rodil naš kamniški rojak, pesnik in prevajalec, po katerem nosi ime naša šola.
V ta namen smo okrasili vhod pred šolo, učenci 1. razreda so odšli do njegove rojstne hiše in tam
položili venec. Pri pouku smo izvedli nekaj dejavnosti, povezanih z našim pesnikom in prevajalcem:
bralni odmor, v katerem smo brali njegove pesmi ali njegove prevode Grimmovih pravljic in tudi
nekaj otroških pesmic, ki jih je napisala pesnikova žena Vera Albreht.
Četrtek, 18.11.2010, je bil naravoslovno obarvan. Učenci 5. razredov so odšli proti Gorenjski,
natančneje proti občini Kranjska Gora, kjer so se ustavili pri izviru Save Dolinke, v Zelencih.
V četrtek je bil 1. in 2. šolsko uro v večnamenskem prostoru matične šole sestanek šolskega
parlamenta. Na sestanek sta bila vabljena po dva predstavnika iz vsakega oddelka od 4. do 9.
razreda matične šole. Letošnja tema otroških parlamentov je Vpliv medijev na mladostnika.
V četrtek pa so svoje znanje iz nemščine merili tudi učenci, ki so se udeležili šolskega tekmovanja.
Teden smo po pestrem dogajanju zaključili športno. Učenci 8. razredov so imeli v petek,
19.11.2010, v športni dvorani športni dan, na katerem so se pomerili v igrah z žogo.
Kot ste lahko prebrali, je za nami res pester teden, v katerem so se prepletale kulturne, športne in
naravoslovne dejavnosti.
11. TEDEN
8. do 13. november 2010
Na letošnjem 15. Ljubljanskem maratonu je v kategoriji učencev 7. in 8. razreda naš učenec Matevž
Planko dosegel izjemen uspeh, in sicer 1. mesto. Iskrene čestitke in še veliko takih in podobnih
uspehov naprej.
V ponedeljek, 8. in v torek, 9. novembra 2010, so bili na matični šoli roditeljski sestanki za starše 1.
razredov. Knjižničarka Tadeja Šink jim je spregovorila o spodbujanju branja, bralnem razvoju otrok
in jih spodbudila s prikazom knjig, s katerimi lahko na nevsiljiv način otrokom približamo branje.
Sreda in četrtek sta bila športno obarvana. Učenci 6. razreda so imeli športni dan - Igre z žogo.
Športni dan je potekal v športni dvorani. Naslednji dan pa so se v igrah z žogo preizkusili še učenci
9. razreda.
V petek, 12. 11. 2010, je bil v okviru pouka gospodinjstva organiziran gospodinjski dan za vse
učence 9. razreda. Ogledali so si sejem Ambient na Gospodarskem razstavišču. Učenci so najprej
dobili podrobnejša navodila za aktivnosti, sledil pa je odhod proti Ljubljani.
V petek, 12. 11. 2010, so imeli učenci 5. razredov naravoslovni dan.
Delovnega tedna pa kljub petku še ni bilo konca, saj je bila tudi sobota delovna. Po šolskem
koledarju smo nadomeščali ponedeljek, 7. februarja 2011.
Učenci 1. razredov so imeli naravoslovni dan, na katerem so spoznavali sadje. Tudi učenci 3.
razredov so imeli naravoslovni dan in so zato obiskali kamniško tržnico. Učenci 7. in 8. razredov so
imeli tehniški dan z naslovom Izdelki za novoletni sejem, simbol šole. Prvi dve šolski uri so risali,
slikali novi simbol šole. Po malici pa so na različnih delavnicah ustvarjali izdelke za novoletni sejem.
Sobotni dan je bil tako zelo pester in zanimiv.
10. TEDEN
1. do 5. november 2010

V ponedeljek je bil 1. november, zato je bil teden za dan krajši. V šolo smo se z jesenskih počitnic
vrnili v torek.
Mesec oktober je bil posvečen praznovanju mednarodnega meseca šolskih knjižnic. V naši šolski
knjižnici smo v ta namen organizirali literarno-likovni natečaj z naslovom Moja sanjska knjižnica. Že
pred počitnicami smo zaključili z zbiranjem prispevkov. V tem tednu pa smo postavili tudi razstavo
izdelkov. Učenci so zelo zanimivo razmišljali, kako si predstavljajo sanjsko knjižnico in tudi
knjižnico v novi šolski stavbi. V naslednjem tednu bomo razglasili nagrajene izdelke. Na šolski
spletni strani si pod zavihkom Knjižnica lahko preberete tudi poročilo o dejavnosti, ki smo ga poslali
na slovensko Sekcijo za šolske knjižnice pri ZBDS, ta pa ga je naprej posredovala na mednarodno
združenje šolskih knjižnic.
V petek, 5. novembra, so imeli učenci 3. razredov naravoslovni dan.
9. TEDEN
25. oktober do 29. oktober 2010
Za nami so prve letošnje počitnice. Učenci in učitelji so se napolnili z novo energijo, strokovni in
tehnični delavci pa smo šolo spet pripravili na nove izzive.
8. TEDEN
18. oktober do 22. oktober 2010
V torek, 19.10.2010, je sodelavka Amnesty International Slovenije v osmih razredih izvajala
delavnice o dostojanstvu.
V sredo, 20.10.2010, nas je na matični šoli obiskal Stephen Moses Zulu, tuji učitelj iz OŠ Davorina
Jenka iz Cerkelj na Gorenjskem. Ker prihaja iz kulturno povsem drugačnega območja, je učencem
predmetne stopnje predstavil rodno državo Zambijo, tamkajšnje šolstvo ter učencem uro popestril z
učenjem besed iz njegovega narečja. Učenci so gostu zastavljali tudi vprašanja. Pouk je potekal v
večnamenskem prostoru.
V četrtek, 21.10.2010, so imeli učenci šestih razredov tehniški dan z naslovom Hobiji - preživljanje
prostega časa. V šoli so sodelovali v različnih delavnicah, ki so jih vodili učitelji ter zunanji
sodelavec (Simon Potočnik - modelarstvo). V sodelovanju z učiteljico Metko Bizjak je hišnik Roman
Kokole predstavil tudi svoj hobi - umetniško rezbarstvo.
V petek, 22.10.2010, je bila na matični šoli evakuacijska vaja. Z evakuacijo osnovne šole želimo
osvežiti znanje o ravnanju učiteljskega in drugega kadra ob morebitni nesreči katerekoli vrste,
preizkusu načrta zaščite in reševanja osnovne sole, spoznavanju tehničnih sprememb v objektu ter
hkrati vzpostaviti in utrditi vezi z organizacijami, s katerimi bi se srečali v taksnih situacijah. Namen
vaje je odkritje pomanjkljivosti v primeru izrednih dogodkov in posredovanje predlogov za njihovo
odpravo.
7. TEDEN
11. oktober do 15. oktober 2010
S 7. razredi smo v ponedeljek, 11. in torek, 12. oktobra obiskali Matično knjižnico. V okviru
državnega projekta Javne agencije za knjigo RASTEM S KNJIGO so otroci obiskali delavnice o
mamutih in ledeni dobi, ki so jih pripravile knjižničarke Matične knjižnice. Spoznali pa so se tudi z
virtualno knjižnico Cobiss in aplikacijo Moja knjižnica, s katero lahko od doma pregledujejo in
rezervirajo gradivo. V dar so učenci prejeli knjigo Toneta Pavčka Majnice.
V torek, 12. oktobra, je bila v Nevljah prireditev za učence in starše. Poimenovali so jo Pozdrav
jeseni.

Učenci 4. razredov so bili v torek, 12.10.2010 v Groharjevi hiši na Sorici, kjer so imeli v sklopu
kulturnega dne likovno in glasbeno delavnico.
V torek, 12. in sredo 13. oktobra so se učenci 9. razredov skupaj z učitelji odpeljali proti Dolenjski.
Na ekskurziji so namreč obiskali Jurčičevo Muljavo, Trubarjevo Raščico in Valvasorjev grad
Bogenšperk.
V petek, 15.10.2010, je potekalo že 12. šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni.
Tekmovanja so se udeležili učenci 8. in 9. razredov, in sicer tisti, ki so se na tekmovanje prijavili in
obiskovali priprave nanj.
V petek. 15.10.2010, so se izbrani učenci 6. razredov udeležili čezmejnega projekta Nature
experience v Avstriji, v katerem sodeluje tudi občina Kamnik. Cilj projekta je spoznavanje narave in
navezovanje stikov z vrstniki.
6. TEDEN
4. oktober do 8. oktober 2010
V soboto, 2. oktobra, je bila pedagoginja skupaj s štirimi učenci naše šole (3 učenci šestega in
učenka devetega razreda) gostja enourne radijske oddaje Hudo (Program za mlade). Tema oddaje
je bila varna raba interneta. Otroci so v oddaji predstavili svoja mnenja in izkušnje s tega področja,
pedagoginja pa strokovni pogled na rabo interneta, nevarnosti, pasti in izkušnje šole na tem
področju.
V ponedeljek, 4. oktobra, so bile na šoli skupne pogovorne ure, ob 18. uri pa je bil roditeljski
sestanke za starše in učence 9. razredov. Na sestanku sta socialna delavka in pedagoginja staršem in
učencem predstavili kaj je potrebno upoštevati pred izbiro šole in poklica. Predstavili sta jim tudi
rokovnik in aktivnosti, ki se bodo na šoli odvijale v okviru poklicne orientacije.
V torek, 5. oktobra, so v Šoli idej odprli razstavo likovnih izdelkov naših učencev, in sicer izdelke
učencev 3. a razreda matične šole in 3. razreda iz Nevelj.
5. TEDEN
27. september do 1. oktober 2010
V pritličju ob vhodu v matično šolo v Kamniku ste lahko že prejšnji teden opazili novo vitrino. Ta
vitrina je namenjena vsem vidnejšim dosežkom, ki so jih in jih še bodo dosegli naši učenci izven
šole. To pomeni, da bomo v vitrino razstavili vsa priznanja ali pokale, ki jih bodo dosegli naši učenci
na tekmovanjih iz znanja, za sodelovanje na natečajih in projektih. V tem tednu si lahko v vitrini
ogledate pokal za osvojeno prvo mesto v projektu Turizmu pomaga lastna glava in si ogledate slike
iz prireditve ob zaključku literarnega natečaja o Kamniški Veroniki. Vabljeni na ogled vitrine, mi pa
se že veselimo uspehov naših učencev.
V tem tednu je na šoli potekalo tekmovanje v logiki. Nekaj učencev se je že uvrstilo na regijsko
tekmovanje.
V četrtek pa je bil za učence 8. Razredov športni dan. Odšli so v Ljubljano na bowling in veslanje s
kajaki in kanuji.
Danes pa bo v Ljubljani potekalo finale državnega prvenstva v odbojki na mivki za fante. O uspehu
naših fantov bomo poročali naslednji teden.
4. TEDEN
20. september do 24. september 2010

V tem tednu so naši učenci in učitelji predmetne stopnje zaužili več svežega zraka kot ponavadi, ko
imajo pouk v učilnicah. Učenci 6. in 7. razredov so imeli namreč športni in naravoslovni dan, učenci
8. razredov pa so imeli naravoslovni tabor.
V ponedeljek zjutraj so učenci 8. razredov v dveh skupinah odšli na naravoslovni tabor, prva skupina
je odšla v CŠDO Vojsko, druga skupina pa v CŠOD Trilobit nad Jesenicami. Svoje utrinke so zapisovali
tudi na šolsko spletno stran.
V torek pa so imeli učenci 7. razredov naravoslovni dan. Odšli so na ogled tehniškega muzeja v
Bistro. Učenci 6. razredov pa so imeli športni dan, odšli so na Kranjsko reber.
V torek zvečer je bila v Matični knjižnici prireditev, na kateri so podelili nagrade najboljšim
učencem, ki so sodelovali v literarnem natečaju o Kamniški Veroniki. Ponosni smo, da so naši učenci
prejeli šest glavnih nagrad. Zasedli so prvo, drugo in tretje mesto v kategoriji učencev prvega
triletja in prav tako prvo, drugo in tretje mesto v kategoriji drugega triletja. V zborniku, ki je izšel
ob tej priložnosti, pa je objavljenih še več prispevkov naših učencev, ki niso prejeli nagrade, ampak
so v natečaju samo sodelovali. Vsem čestitamo.
V četrtek so imeli učenci 7. razredov športni dan, odšli so na pohod proti Krvavcu.
Teden je bil torej naravoslovno, športno in literarno obarvan.
3. TEDEN
13. september do 17. september 2010
V tem tednu smo v šolski knjižnici začeli z izposojo za učence. Prvič smo obiskali tudi vse
podružnične šole, tako da so si učenci lahko izposodili knjige tudi v Nevljah, Mekinjah, Tunjicah in
na Vranji Peči.
Lahko pa se pohvalimo že s prvimi športnimi uspehi naših odbojkarjev. V prejšnjem tednu sta se
ekipi fantov in deklet v Ljubljani udeležili polfinala državnega prvenstva v odbojki na mivki. Dekleta
so zasedla tretje, fantje pa prvo mesto, kar pomeni, da so se uvrstili v finale državnega prvenstva.
2. TEDEN
6. september do 10. september 2010
Za nami je prvi polni teden pouka. Ta teden je bil poseben predvsem za učence petih razredov, ki
so veselo čofotali v morju. Odšli so namreč v Savudrijo v šolo v naravi. Vsak dan so se javili s
kratkim zapisom dogajanja in v fotogalerijo dodali nekaj slik. Njihove zapise in fotografije si lahko
preberete in ogledate tukaj.
1. TEDEN
1. september do 3. september 2010
Za nami so prvi trije dnevi pouka v novem šolskem letu. Spet so se odprla šolska vrata in po hodnikih
se je zaslišal otroški smeh. Nekateri učenci so komaj čakali, da se zopet srečajo s svojimi sošolci in
učitelji. Poseben dan pa je bil seveda prvi šolski dan za naše nove prvošolčke. Učiteljice so jim
pripravile poseben sprejem, na katerem jih je pozdravil ravnatelj Rafko Lah, obiskala pa jih je tudi
Pika Nogavička. Kljub temu, da sama ni obiskovala šole, jim je vseeno zaželela uspešno in prijetno
prvo šolsko leto.

