Dogodki na šoli 2011/2012
Kratek tedenski pregled dogodkov na šoli v šolskem letu 2011/2012.
43. TEDEN
18. junij do 22. junij 2012
Zadnji teden v tem šolskem letu je za nami, pred nami pa samo še skok v počitnice. Poglejmo, kako
aktivni smo bili v zadnjih dneh.
V ponedeljek, 18. junija, so imeli sedmošolci ekskurzijo s terenskimi vajami. Popoldan so imeli učitelji
zaključne konference za razredno stopnjo in oddelke podaljšanega bivanja. V torek, 19. junija, so
učitelji o zaključnih ocenah poročali še o učencih predmetne stopnje.
V torek so imeli petošolci še zadnji naravoslovni dan, v okviru katerega so obiskali Postojnsko jamo, si
ogledali Predjamski grad in Vivarij. Četrtošolci pa so ta dan uživali na športnem dnevu v Kamniški
Bistrici. Učenci in učiteljice iz Tunjic in z Vranje Peči so v torek izvedli pohod k Sv. Primožu nad
Kamnikom. Tja so se odpravili z avtobusom skupaj tudi z nekaterimi starši.
Četrtek, 21. junij, je bil športno obarvan tudi za vse učence predmetne stopnje, organiziran je bil
športni dan z veliko aktivnostmi. Na šolskem vrtu pa so bili športni tudi četrtošolci, ki so svoje moči
merili v štafetnih igrah.
V tem tednu so učitelji in učenci pripravili tudi veliko zaključnih prireditev za starše z bogatim kulturnim,
glasbenim in zabavnim programom. Tako so staršem pokazali, kaj vse so se v tem letu naučili.
Petek, 22. junij, je bil zadnji dan pouka v tem šolskem letu. Učenci so sodelovali na prireditvi ob dnevu
državnosti. Po prireditvi so v razredih prejeli še pohvale in spričevala ter se tako do septembra
poslovili od učiteljev, sošolcev in šolskih klopi.
Vsem želimo lepe in mirne počitnice. Učenci uživajte v poletnih norčijah, učitelji pa si napolnimo moči
za podvige v novem šolskem letu.
42. TEDEN
11. junij do 15. junij 2012
Predzadnji teden letošnjega šolskega leta je minil v pripravi devetošolcev na valeto in v mnogih dnevih
dejavnosti ostalih učencev.
V torek, 12. junija, so si osmošolci v okviru kulturnega dne ogledali Maleševo galerijo, kjer so jim
pripravili tudi delavnico. Sedmošolci so imeli v torek tehniški dan, v okviru katerega so spoznavali
poklice. Naslov tehniškega dne je bil Kdo sem jaz in kaj me zanima. Spoznavali so različna poklicna
področja, interesne skupine pa so vodili učitelji. V torek zvečer pa so učiteljice in učenci 6. razreda
pripravili srečanja za starše. Razredničarke so staršem poročale o iztekajočem se šolskem letu,
razredni klimi in jim podale nekaj organizacijskih informacij, učenci pa so se staršem predstavili na
izviren in tudi sladek način. Srečanja so potekala v sproščenem in prijetnem vzdušju.
V sredo, 13. junija, so učenci, ki so obiskovali izbirni predmet Turistična vzgoja, odšli na ekskurzijo na
Kras. Ogledali so si Škocjanske jame, kobilarno Lipica, vas Lokev in se sprehodili po Rilkejevi poti, ki
vodi od Sesljana do Devina. V torek je bila tudi zaključna ocenjevalna konferenca za odhajajoče
devetošolce.
V četrtek, 14. junija, so četrtošolci v okviru naravoslovnega dne v lepem vremenu uživali na Veliki
planini. Zvečer pa so se od devetletnega šolanja na valeti poslovili letošnji devetošolci. Pripravili so
zanimiv in pester progam. Kot pravi prijatelji so oblikovali veliko srce in vanj povabili ravnatelja, ki jim
je čestital za uspešno zaključeno šolanje in jim zaželel veliko uspeha še naprej. V petek so devetošolci
prejeli še spričevala in se s težkimi srci poslovili od prijateljev in učiteljev.

V petek, 15. junija, so bili na Veliki planini tudi šestošolci, ki so imeli naravoslovni dan. Petošolci pa so
v poletnem petkovem dopoldnevu v okviru športnega dne uživali v vodnem mestu Atlantis v Ljubljani.
Zaključimo pa še s kratkim zapisom o projektu Policist Leon svetuje. Petošolci so uspešno zaključili z
omenjenim projektom, kjer so učenci ob pomoči policista g. Triviča in delovnega zvezka spoznavali
različne vsebine s področja varne uporabe pirotehnike, varne uporabe interneta in prometne varnosti.
Tako učenci kot učiteljice so bili z vsebinami zadovoljni in upamo, da jih bodo učenci znali koristno
uporabiti. G. Triviču se za posredovane vsebine zahvaljujejo in upajo, da bodo v naslednjem šolskem
letu lahko ponovno sodelovali.
Pred nami pa je še zadnji teden v tem šolskem letu.
41. TEDEN
4. junij do 8. junij 2012
Najprej poročamo o športnih uspehih, ki so jih dosegli učenci že pred dvema tednoma. Na področnem
prvenstvu v mali odbojki v sredo, 30. maja, so fantje letnik 1999 zasedli končno 4. mesto. Istočasno je
v Kranju potekalo prvenstvo osnovnih šol gorenjske regije v akvatlonu. Naši učenci so dosegli visoke
rezultate, saj se jih je 13 uvrstilo naprej na državno prvenstvo, ki bo v soboto, 9. junija 2012, na
kopališču Kodeljevo v Ljubljani. Z veseljem pa poročamo še o uspehu našega učenca Mateja Jeklarja,
ki je 2. junija postal državni prvak v tekmovanju v kolesarstvu z naslovom Kaj veš o prometu?
Čestitamo.
V soboto, 2. junija, je potekalo 18. odprto šolsko državno prvenstvo za osnovne in srednje šole v
karateju. Tekmovanje je potekalo v športni dvorani Osnovne šole Ig. Prvenstva se je udeležilo
207 tekmovalcev in tekmovalk iz 36 osnovnih in srednjih šol. Našo šolo je zastopalo 9 učencev, od
tega trije iz podružnične šole Mekinje. Tekmovali so: Robert Danijel Kunaj, Tilen Zupet, Anže
Vrhovnik, Max Gluvič, Beno Vrečar, Denis Vrević, Samo Gluvič, Miha Šala in Hristijan Trajčev.
Tekmovali so v katah in v borbah. Učenci so osvojili kar nekaj odličij, in sicer je Tilen Zupet osvojil
zlato medaljo v skupini starejši malčki v katah, Anže Vrhovnik dve bronasti medalji v skupinah mlajši
malčki in starejši malčki, Miha Šala dve srebrni medalji v kategoriji starejši malčki v katah in v borbah
malčki -30 kg, Hristijan Trajčev pa bronasto medaljo v borbah mlajši dečki -35 kg. Skupaj so
tekmovalci iz naše šole osvojili 10. mesto med osemindvajsetimi osnovnimi šolami. Za tako odličen
uspeh in prikaz tako velike borbenosti, vsem tekmovalcem posebej čestitamo za njihov uspeh. Daljši
zapis si lahko preberete tudi na informativnem portalu Kamničan.si.
V ponedeljek, 4. junija, je šolska pedagoginja pripravila roditeljski sestanek za starše petošolcev na
temo prehoda učencev na predmetno stopnjo.

V torek, 5. junija, so devetošolci uživali na zaključnem izletu v Gardalandu. Četrtošolci so imeli ta dan
naravoslovni dan, v okviru katerega so si ogledali Budnarjevo hišo v Zgornjih Palovčah. V torek je
potekalo tudi prvenstvo osnovnih šol iz občin Kamnik in Komenda v krosu. Naši učenci so bili zelo
uspešni. Drugošolci so imeli v torek športni dan.
V sredo, 6. junija, so prvošolci v okviru naravoslovnega dne obiskali ljubljanski živalski vrt. V
Radomljah je potekalo področno tekmovanje v nogometu za mlajše učence, kjer je naša ekipa
dosegla 5. mesto. V Kopru je potekalo državno prvenstvo v atletiki, na katerem sta bili uspešni dve
naši učenki. Ana Pibernik je v metu vorteksa osvojila 8. mesto, Karmen Orehek pa si je v teku na
1000m pritekla 5. mesto. Čestitamo. Popoldan pa je kamniški župan Marjan Šarec v CIRIUS-u podelil
priznanja najboljšim kamniškim učencem. Tu je zapis s prireditve .
V četrtek, 7. junija, so osmošolci na strokovni ekskurziji raziskovali Posočje. Četrtošolci so si ta dan
ogledovali Kamnik in staro mestno jedro. S športnega področja pa poročamo o tem, da so na
občinskem prvenstvu v odbojki na mivki za učence letnik 1997 in mlajši naša dekleta dosegla 3.
mesto, fantje pa 1. mesto. Čestitamo.
Za konec pa zaključujemo pravljično. V petek, 8. junija, so v Tunjicah pripravili lep poletno-pravljični
večer.

40. TEDEN
28. maj do 1. junij 2012
V preteklem tednu se je na šoli in izven nje dogajalo zelo veliko dejavnosti. V ponedeljek, 28. maja
2012, so imeli šestošolci v okviru terenskih vaj ekskurzijo po Štajerski. Devetošolci so se ta dan
seznanili z rezultati, ki so jih dosegli pri nacionalnem preverjanju znanja v rednem roku. Zvečer pa so
se sestali člani Sveta staršev in razpravljali o fleksibilnem predmetniku, delu z nadarjenimi,
diferenciaciji in izboru gradiv za prihodnje šolsko leto.
V torek so se z rezultati NPZ seznanili tudi šestošolci.
Sreda je bila nogometno obarvana. Ob 11. uri se je v športni dvorani začela nogometna tekma med
učitelji in učenci , ki se je končala z zmago učiteljev. Ta dan pa se je začel tudi naknadni rok NPZ za
devetošolce. Učenci so reševali naloge iz matematike. V sredo so se zvečer sestali še člani Sveta
šole.
V četrtek, 31. maja 2012, je potekalo nacionalno preverjanje za devetošolce iz slovenščine. Tretjo
šolsko uro pa so devetošolci v športni dvorani pripravili športne igre in kviz ob predaji ključev
osmošolcem. V igrah so bili najboljši učenci 8. a, ki so zato prejeli ključ. V četrtek popoldan je bila v
večnamenskem prostoru šole gledališka predstava. Predstavili so se člani gledališkega krožka
razredne stopnje matične šole. Nastopili so s tremi igricami: Prijatelja ne pustiš v nesreči, Kaj je
najlepše in Drži kot pribito. Ta nastop je bil namenjen staršem, učencem predmetne stopnje in
delavcem šole. Enak program so namreč ponovili še v petek, 1. junija 2012. Ta nastop pa je bil
namenjen učencem razredne stopnje matične šole.
V petek so devetošolci pri nacionalnem preverjanju znanja pisali še test iz kemije. Učenci podružničnih
šol Tunjice in Vranja Peč pa so imeli v petek naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali
značilnosti kraškega roba.
39. TEDEN
21. maj do 26. maj 2012
Z veseljem sporočamo, da je naš učenec Gašper Štrajhar na šolskem zunanjem državnem prvenstvu
v lokostrelstvu, ki je bilo v soboto, 19. maja 2012, v Gornjem Gradu, premagal vso konkurenco in
postal državni šolski prvak. Gašper je že dvoranski državni prvak, sedaj pa je prvak tudi na prostem.
Čestitamo našemu Robinu Hoodu.
V nedeljo, 20. maja 2012, so učenci dveh folklornih skupin naše šole nastopili na Perovanju . Pod
mentorstvom učiteljic Mete Kregar in Andreje Modrijan delujeta v okviru interesne dejavnosti Ljudski
plesi in igre dve skupini, ena v Nevljah in ena na matični šoli. S pesmijo, plesom in igro so otroci
prikazali delček življenja otrok v preteklosti.
V ponedeljek, 21. Maja pa smo nestrpno čakali novice iz Murske Sobote. Tam je potekalo finale 46.
Srečanja mladih raziskovalcev. Naši učenci so se predstavili z dvema raziskovalnima nalogama, ki sta
domov prinesli zlato priznanje iz biologije in srebrno iz fizike. Čestitamo.
V ponedeljek so imeli učenci 6. in 7. razreda kulturni dan. V Mladinskem gledališču so si ogledali
predstavo z naslovom Kok ti men zdej dol visiš.
Učenci 2. B so imeli v ponedeljek, tehniški dan z dvema delavnicama .
V ponedeljek pa smo navijali tudi za naše učence, ki so se udeležili področnega tekmovanja v atletiki.
Učenci so bili zelo uspešni, saj so dosegli lepo število prvih, drugih in tretjih mest.
V torek, 22. maja 2012, so imeli prvošolci matične šole delavnico za starše, na kateri so izdelovali
izdelke za pomladni sejem.
Sedmošolci so v sredo, 23. maja 2012, v okviru kulturnega dne obiskali Moderno galerijo in Muzej
sodobne umetnosti. Po vodenih ogledih galerije in muzeja sta sledili še delavnici.

V četrtek, 24. maja 2012, so imeli tretješolci kulturni dan. Obiskali so Narodno galerijo v Ljubljani, kjer
so jih pripravili zanimivo delavnico o Strahcu v galeriji.
Učenci 1. B pa so celo leto pridno umivali zobke, zato so se lahko v četrtek udeležili prireditve v
Ljubljani ob zaključku projekta Čisti zobki.
V letošnjem šolskem letu smo se v okviru ZRSŠ in na prošnjo Pedagoške fakultete vključili v projekt z
Italijo, v katerem so primerjali italijanske in slovenske učence 5. razreda, kako uspešni so v reševanju
aritmetičnih problemov in besedilnih nalog. V četrtek, 24. maja, pa je na naši šoli rezultate raziskave
predstavila mag. Milena Košak Babuder.
V petek, 25. maja 2012, so četrtošolci v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok.
Ta delovni teden se tokrat ni končal v petek, ampak smo bili pridni tudi v soboto. V soboto, 26. maja
2012, je bil velik dan za našo šolo. Učiteljice in učenci smo namreč pripravili osrednjo šolsko prireditev
z naslovom Objem pomladi . Po prireditvi smo si lahko ogledali in kupili tudi izdelke na sejmu in navijali
še pri športnih igrah, v katerih so sodelovali učitelji, učenci in starši. Vzdušje je bilo res prijetno, lepo
pa nam je služilo tudi sončno vreme. O naši prireditvi se je govorilo in pisalo...
38. TEDEN
14. maj do 18. maj 2012
V preteklem tednu se je zgodilo veliko dejavnosti izven šole.
V ponedeljek, 14. maja 2012, so petošolci matične šole v okviru kulturnega dne raziskovali Staro
Ljubljano. Učiteljice in učenci so zelo pohvalili vodenje po mestu, ki so ga pripravili predstavniki CŠOD.
Na Mekinjskem športnem stadionu je v ponedeljek in torek potekalo občinsko tekmovanje v atletiki.
Udeležilo se ga je več kot 80 učencev naše šole. Naši učenci so bili zelo uspešni, saj se je polovica
tekmovalcev uvrstila naprej na področno tekmovanje, ki bo prihodnji teden v Ljubljani.
V torek, 15. maja, smo na šoli gostili dramskega igralca Gojmira Lešnjaka Gojca, ki je četrtošolcem v
okviru projekta Korak k sončku spregovoril o motnji branja in pisanja disleksiji.
V sredo je na šoli potekalo področno prvenstvo v mali odbojki za dekleta letnik 1999 in mlajše, na
katerem so naša dekleta brez izgubljenega seta dosegla 1. mesto. Čestitamo.
V sredo, 16. maja, je bilo na sosednji osnovni šoli Toma Brejca srečanje z nizozemsko pisateljico Joke
van Leeuwen . Na srečanje smo bili povabljene vse kamniške šole, tja pa smo peljali učence
najboljšega nivoja angleščine. Pisateljico je v Slovenijo v okviru projekta Bralnice pod slamnikom
povabila založba Miš.
V sredo je potekalo občinsko tekmovanje v kolesarstvu »Kaj veš o prometu?«. Tekmovanja se je
udeležilo osem učencev naše šole, ki so bili najboljši na šolskem tekmovanju. Naši učenci so postali
občinski prvaki z dvema ekipama. Posamezno so dosegli prva štiri mesta med starejšimi učenci in
prvo mesto med mlajšimi. Učenec Matej Jeklar pa se bo udeležil tudi državnega tekmovanja.
Čestitamo.
V sredo in četrtek so imeli petošolci športni dan z naslovom Kolesarski in prometni poligon.
V petek, 18. maja, so drugošolci v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji potok, kjer so
si ogledali razstavo žuželk.
Petošolci so se tudi letos lotili izdelave knjig v okviru projekta Moja prva knjiga. Svoje izdelke so v
petek postavili na ogled v Matični knjižnici Kamnik.
Za konec pa še prijetno sporočilo iz podružnice Nevlje. V torek, 8. maja je Območno združenje
Rdečega križa Kamnik skupaj z učenci in učiteljicami iz PŠ Nevlje v Domu starejših občanov Kamnik
izvedlo krajšo prireditev, kjer so otroci peli, plesali, igrali na harmoniko, recitirali ter obdarili starostnike
z izdelki, ki jih delajo učenci matične šole pod vodstvom učiteljice Metke Bizjak. Tematika letošnjega

tedna Rdečega križa je bila Mladi za boljši svet. Več o nastopu si lahko preberete na informativnem
portalu Kamničan.si.
37. TEDEN
7. maj do 11. maj 2012
Zapis preteklega tedna začenjamo z uspehom naših nogometašev. Naši učenci letnik 1999 in mlajši
so v petek, 4. maja, na občinskem prvenstvu, ki je potekalo na naši šoli, dosegli 2. mesto in se tako
uvrstili naprej v nadaljnja tekmovanja na področni ravni. Čestitamo.
V ponedeljek 7. maja 2012, je v večnamenskem prostoru šole potekal sestanek za starše
devetošolcev.
V tem tednu so imeli osmošolci naravoslovni tabor. Učenci 8. a in 8. c so z razredničarkama odšli v
okolico Kobarida, natančneje v dom Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Kavka nad zaselkom
Dolenje Livške ravne, učenci 8. c pa so z razrednikom odšli na Gorenjsko, na Javorniški Rovt v dom
Trilobit. Njihove zapise ste si lahko prebrali na šolski spletni strani.
V torek, 8. maja 2012, je za šestošolce in devetošolce potekalo drugo preverjanje NPZ iz slovenščine.
Po preverjanju so imeli šestošolci pouk v razredu, devetošolci pa naravoslovni dan na temo
odraščanja.
V sredo, 9. maja 2012, je ekipa fantov letnika 1999 in mlajši sodelovala na področnem prvenstvu v
odbojki. Tekmovanje je potekalo na naši šoli. Tretješolci matične šole pa so imeli športni dan, in sicer
so peš obiskali našo najmanjšo podružnico Vranja Peč.
V četrtek, 10. maja 2012, so bili pohodniški tudi prvošolci matične šole, ki so obiskali vrstnike na
podružnici v Tunjicah. V četrtek je potekalo še zadnje preverjanje NPZ. Šestošolci so imeli preverjanje
iz angleškega jezika, devetošolci pa iz tretjega predmeta, ki je bila letos kemija.
V petek, 11. maja 2012, so imeli petošolci kulturni dan z naslovom Kamnik, moje mesto. Obiskali so
galerijo Miha Maleš in muzej Zaprice, kjer so jim pripravili zanimivo delavnico, na kateri so učenci
izdelovali pečatnike. Pred tem so si ogledali tudi sam muzej, ki ponuja zelo dobro predstavitev
zgodovine človeštva od kamene dobe do današnjih dni s poudarkom na prikazu življenja Kamničanov.
Z videnim so bili učenci in učiteljice zelo zadovoljni.
V petek je bilo na Šutni zelo živahno. Potekal je namreč že četrti Veronikin festival , kjer so sodelovali
tudi naši učenci, ki so pripravili ustvarjalno in gibalno delavnico z naslovom Kamniška Veronika in
žabe . Otroci vseh kamniških šol in vrtcev so uživali v pestrem programu, delavnicah in pravem
poletnem vremenu.
36. TEDEN
30. april do 4. maj 2012
Prvi trije dnevi preteklega tedna so bili počitniški in praznični, v četrtek in petek pa smo spet sedli v
šolske klopi.
V petek, 4. maja, je na šoli potekalo nacionalno preverjanje znanja za šestošolce in devetošolce.
Zaradi tega, da bi učencem zagotovili nemoteno reševanje testov, smo dejavnosti oziroma pouk za
učence predmetne stopnje organizirali drugače. Šestošolci in devetošolci so zjutraj najprej reševali
teste iz matematike. Po zaključku nacionalnega preverjanja znanja pa so imeli učenci šestega razreda
pouk po urniku, devetošolci pa delni tehniški oziroma naravoslovni dan. Sedmošolci so v okviru
naravoslovnega dne obiskali ljubljanski živalski vrt, osmošolci pa so reševali teste sposobnosti MFBT,
ki jim bodo v pomoč pri poklicni orientaciji.
35. TEDEN
23. april do 27. april 2012

V preteklem tednu so med dogodki izstopali naravoslovni in športni dnevi.
V ponedeljek, 23. aprila, je na OŠ Marije Vere potekalo tekmovanje iz prve pomoči. V torek, 24. aprila,
so prvošolci v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok. V sredo, 25. aprila, so imeli
osmošolci delavnice na temo Velike Britanije. Delavnice so izvajali nadarjeni osmošolci in so potekale
dve šolski uri. Učenci so poslušali štiri različne teme. V sredo in četrtek sta za učence predmetne
stopnje na Mekinjskem stadionu potekala športna dneva v atletiki. Učenci so tekmovali v tekih, skoku v
daljino in metu vorteksa. V sredo so imeli športni dan učenci šestega in sedmega razreda, v četrtek pa
učenci osmega in devetega razreda. V tem tednu je bil še en naravoslovni dan, in sicer so v četrtek,
26. aprila, tudi šestošolci obiskali Arboretum Volčji Potok.
Dejavnosti je bilo veliko, teden pa je bil zaradi državnega praznika (27. april) za en dan krajši.
Pred nami pa je nekaj prostih in prazničnih dni, v katerih naj bo sonce med nami in v nas.
34. TEDEN
16. april do 20. april 2012
Zapis preteklega tedna začenjamo z uspehom naših odbojkaric. Na občinskem prvenstvu v odbojki za
dekleta letnik 1999, ki je bilo na OŠ Stranje, je naša ekipa dosegla prvo mesto. V finalu državnega
prvenstva v odbojki za dekleta letnik 1997 na OŠ Braslovče pa je ekipa naših deklet osvojila odlično
četrto mesto v državi. Čestitamo!
V soboto so uspeh naših odbojkaric dopolnili še člani naše ekipe v bowlingu. Na šolskem državnem
prvenstvu je naš učenec Gregor Poljanšek postal državni prvak. Finalnega tekmovanja so se udeležili
trije učenci: Lucija Blažej, Jan Pibernik in Gregor Poljanšek ter mentorica Tamara Bračič. Naša ekipa
je zasedla odlično šesto mesto v državi, med posameznicami je bila Lucija peta, Gregor pa kot rečeno
najboljši med fanti. Čestitamo!
V torek, 17. aprila, pa je v naši športni dvorani potekala zaključna prireditev za bralno značko. Gostili
smo pripovedovalca Roka Kušlana in spremljevalnega glasbenika Gorana Završnika iz KUD Priden
možic. Prva izvedba je bila namenjena učencem razredne stopnje, ki so med letom pridno brali knjige
in se na pamet učili pesmice ter s tem osvojili bralno značko. Druga izvedba pa je bila namenjena
učencem predmetne stopnje. Na tej prireditvi so se nam pridružili tudi učenci od petega do devetega
razreda iz sosednje osnovne šole Toma Brejca. Zraven smo seveda povabili tudi njihovo ravnateljico
in knjižničarko. Vase prisotne sta pozdravila oba ravnatelja, potem pa sta nas s pripovedovanjem
svetovnih pravljic ob glasbeni spremljavi zabavala povabljena gosta.
V sredo, 18. aprila, je na šoli potekala stavka javnega sektorja, zato ni bilo pouka. Učencem, ki so
prišli v šolo, smo zagotovili ustrezno varstvo in prehrano.
33. TEDEN
9. april do 13. april 2012
Teden je bil zaradi velikonočnega ponedeljka za dan krajši, vendar smo bili kljub temu zelo aktivni in
uspešni na tekmovanjih v znanju in športu. Teden je zaznamoval tudi projekt Minuta za zdravje.
Ob svetovnem dnevu zdravja, 7. aprilu, smo, kot rečeno, v tem tednu nadaljevali z izvajanjem projekta
Minuta za zdravje na predmetni stopnji. Vaje so ob glasbi v razredih izvajali nadarjeni učenci. Učitelji
športne vzgoje so nas spodbudili, da ta projekt ne bi bil samo enkraten, ampak da bi z vajami
nadaljevali tudi v prihodnje.
V torek, 10. aprila, smo v športni dvorani sosednje osnovne šole lahko starši in učitelji prisluhnili
predavanju specialnega pedagoga Marka Juhanta. Za starše prvošolcev so učiteljice in knjižničarka
pripravile roditeljski sestanek na temo branja v prvem razredu.
V torek je na OŠ Jurija Vega v Moravčah potekalo regijsko srečanje mladih raziskovalcev domžalskokamniške regije. Na srečanju sta dve skupini naših učencev uspešno predstavili svoji raziskovalni

nalogi z naslovoma: Zakaj zračiti (biologija) in Barve, ki se spreminjajo s temperaturo (fizika). Obe
nalogi sta se uvrstili na državno srečanje raziskovalcev. Čestitamo.
Tudi v nadaljevanju lahko poročamo o tekmovanjih. V torek je ekipa fantov na OŠ Šmartno v Tuhinju
na občinskem prvenstvu v odbojki za učence letnik 1999 in mlajše dosegla 2. mesto in se tako uvrstila
na področno tekmovanje. Čestitamo.
V sredo, 11. aprila, se je osem učencev udeležilo državnega tekmovanja v znanju Vesele šole, ki je
potekalo na OŠ Preserje pri Radomljah. Na uradne rezultate še čakamo.
Četrtek, 12. april, je bil v znamenju testiranja nadarjenih učencev.
Naši učenci so bili športno aktivni še v odbojki in plavanju. V četrtek je na OŠ Stranje potekalo
občinsko prvenstvo v odbojki za dekleta letnik 1999 in mlajše. V petek, 13. aprila, je bilo v Kranju
šolsko državno prvenstvo v plavanju. Na tekmovanje se je kvalificiralo kar 8 učencev naše šole. V
petek so bile aktivne tudi naše odbojkarice, in sicer smo stiskali pesti za uspeh na državnem prvenstvu
v odbojki za dekleta letnik 1997 in mlajše, ki je potekalo na OŠ Braslovče. O rezultatih bomo poročali
naslednji teden.
Ponosni pa smo tudi na uspeh naših učencev na tekmovanju v znanju matematike. Učenci so na
šolskem tekmovanju prejeli 30 bronastih priznanj, na področnem tekmovanju, ki je potekalo na OŠ
Stranje, 9 srebrnih, trije učenci pa bodo znanje naslednjo soboto merili še na državnem tekmovanju v
Ljubljani. Vsem še enkrat čestitamo.
Za konec pa poročamo še o posebnem projektu, ki so ga izvedli na naši podružnici Nevlje. Kot je
zapisal koordinator projekta, učitelj Domen Hribar, gre za projekt Varnost in mobilnost za vse. S
sodelovanjem naj bi učenci bolje razumeli nevarnosti v prometu. Z učenci prometnega in kolesarskega
krožka so poiskali probleme v okoliškem prometu in poiskali tudi rešitve zanje. Več o projektu pa na
tej povezavi. Čestitamo za sodelovanje.
32. TEDEN
2. april do 6. april 2012
V ponedeljek, 2. aprila, so imeli devetošolci Dan zdravja. Začeli so ga s potenjem v fitnesu, v
nadaljevanju pa so pri biologiji merili srčni utrip in naredili nekaj vaj za možgane »brain gym«. V
ponedeljek zvečer so imeli starši osmošolcev roditeljski sestanek na temo poklicne usmerjenosti in o
organizaciji naravoslovnega tabora.
Ob svetovnem dnevu zdravja (7. april) so naši športni pedagogi pripravili Minuto za zdravje. Starejši
učenci so v tem tednu že obiskali nekaj oddelkov, kjer so jim pokazali nekaj vaj za razgibavanje ob
stolu. Z akcijo bodo nadaljevali tudi v prihodnjem tednu.
Z mesecem aprilom sta svetovalni delavki začeli z izvajanjem delavnic ob sredah za učence
predmetne stopnje. Delavnice bodo potekale vsako sredo: Vsako prvo in trejo sredo v mesecu bodo
potekale pogovorne ure CHAT s Sanjo Sajovic in Tino Plahutnik. Namenjene so dekletom iz 8. in 9.
razreda. Vsako drugo in četrto sredo v mesecu pa bo ponovitev delavnic Učenje učenja z Beo De
Cecco. Namenjene so učencem od 6. do 9. razreda, ki se prejšnjih delavnic niso udeležili.
V nadaljevanju pa spet lahko z veseljem poročamo o uspehih naših učencev. Na tekmovanju iz kemije
za Pregljevo priznanje so učenci osvojili sedem bronastih priznanj, štirje so se uvrstili na državno
tekmovanje, kjer je devetošolec osvojil srebrno priznanje.
Na tekmovanju v izobraževalnih videoposnetkih, (ki ga je v okviru srednješolskega tekmovanje ACM iz
računalništva in informatike organiziral IJS), je naš film Ogrevanje zasedel drugo mesto. Film je
dostopen na tem spletnem naslovu. Daljši zapis o tem pa si lahko preberete tudi na spletnem
portalu Kamničan.si.
Na regijskem tekmovanju iz fizike je tekmovalo 6 učencev. Osvojili smo 4 srebrna Stefanova priznanja,
trije učenci (dva devetošolca in osmošolka) pa so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 14. aprila v
Ljubljani.

31. TEDEN
26. marec do 30. marec 2012
Pretekli teden je bil poln aktivnosti. V ponedeljek, 26. marca, je potekal tehniški dan za sedmošolce z
naslovom Sejemsko ustvarjanje. Učenci so izdelovali izdelke za pomladni sejem. Popoldan pa so
prvošolci matične šole v večnamenskem prostoru pripravili prireditev za starše ob materinskem dnevu.
Na povabilo Odbojkarskega kluba Calcit Volleyball so naši učenci v torek, 27. marca, nastopili s
plesno - športno točko, ki je bila predstavljena na polfinalu šolskega državnega prvenstva za učenke.
Čestitamo za povabilo in za nastop na televiziji. Učence smo namreč lahko videli v prenosu tekme na
TV Slovenija.
V sredo, 28. marca, je na OŠ Stranje potekalo področno matematično tekmovanje. Na uradne
rezultate bomo še počakali.
Četrtek, 29. marec, pa je bil v znamenju mednarodnega obiska. Šolo sta obiskala dva predstavnika
Amnesty International, zagovornika človekovih pravic, Yohendra Nadarajani iz Malezije in Vongai
Chikwanda iz Zimbabveja. Odvetnik in zagovornica človekovih pravic pri AI Zimbabve sta se najprej
pri sproščenem pogovoru pridružila učiteljem na jutranjem sestanku, učenci pod mentorstvom učiteljic
angleščine in etike pa so jima kasneje pripravili predstavitev Slovenije, Kamnika in šole. Gosta sta
nato osmošolce v okviru delavnic seznanila s problematiko človekovih pravic v Aziji in Afriki. Naslova
delavnic sta bila S kamero lahko spreminjaš svet in Življenje v barakarskem naselju v Zimbabveju. O
obisku so pisali tudi na portaluKamničan.si.
V petek, 30. marca, je na šoli potekalo področno tekmovanje v športnem plezanju. O rezultatih bomo
poročali prihodnjič. Lahko pa poročamo o tem, da se je šest naših učencev uvrstilo na državno
tekmovanje v Veseli šoli. Čestitamo.
V soboto, 31. marca, so v organizaciji Upravnega odbora šolskega sklada že drugo leto zapored
potekale Vesnine igrarije. Kot so zapisali predstavniki UO šolskega sklada na spletni strani šole, bi
želeli tudi letos pomagati socialno šibkim družinam, poleg tega pa bi radi omogočili nakup kvalitetnega
fotoaparata, knjig za odličnjake in učence s priznanji, CD predvajalnika in diktafona, blazin za ŠVZ,
ustvarjalnih igrač za matično in podružnične šole in tako prispevali h kvalitetnejšemu vzgojno
izobraževalnemu procesu naših otrok. Letos so pripravili sobotno druženje, v katerem so lahko starši
in otroci skupaj tekli po kamniški trim stezi, se preizkusili v orientaciji ali pa se v telovadnici zabavali v
raznih igrah in plesu. Letos so organizatorji dodali še delavnico urejanja nohtov.
30. TEDEN
19. marec do 23. marec 2012
V ponedeljek, 19. marca, je v naši športni dvorani potekalo polfinale državnega prvenstva v odbojki. Z
veseljem poročamo o uspehu naše ekipe deklet, ki so osvojila 1. mesto. Dekleta so se z zmago
uvrstila med 4 najboljše ekipe v državi in se bodo udeležila finala državnega prvenstva na OŠ
Braslovče. Čestitamo.
V torek, 20. marca, sta našo šolo obiskala dva lutkarja gledališča Narcis iz Prage. Stric Pepino in teta
Ema sta v glasbeno - plesni predstavi pokazala spretnosti igranja z marionetnimi lutkami. V zanimivi
predstavitvi je stric Pepino pokazal cirkuške spretnosti z žogicami, kiji in vrtečim krožnikom. Na koncu
so nekateri učenci lahko tudi sami poskusili koliko spretnosti potrebuješ, da postaneš lutkar. Predstavo
so si ogledali učenci od 1. do 5.razreda.
V torek je v Kranju potekalo področno tekmovanje v plavanju. Naši učenci so bili na tekmovanju
uspešni, zato jim čestitamo za dosežene rezultate. V galeriji si lahko ogledate nekaj fotografij.
V četrtek, 22. marca, pa smo stiskali pesti za naše učence, ki so sodelovali v kvizu v poznavanju
Kamnika. V Domu kulture so sodelovali učenci 8. razredov vseh kamniških šol, naši učenci pa so
dosegli 5. mesto. Čestitamo. Zapis o kvizu si lahko preberete na informativnem portaluKamničan.si.

V četrtek pa je potekalo še eno tekmovanje, in sicer področno prvenstvo v bowlingu . V Domžalah je
našo šolo zastopalo 9 učencev, ki so tekmovali posamezno in ekipno. Ekipa v sestavi Lucija Blažej,
Gregor Poljanšek in Jan Pibernik je osvojila 1. mesto. Naši učenci so zmagali tudi med posamezniki.
Lucija Blažej je z odličnim rezultatom zmagala med dekleti, Gregor Poljanšek pa med fanti. Lucija je
imela tudi drugi najboljši rezultat med vsemi tekmovalci, torej je bil boljši od nje le Gregor. Zmagovalna
ekipa se je uvrstila na finalno državno tekmovanje, ki bo aprila v Ljubljani. Čestitamo!
V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Vranja Peč so učenci podružnične šole v četrtek zvečer pripravili
prireditev ob materinskem dnevu. Učenci so krajanom in staršem predstavili gledališko igro, ki so jo
pripravili v okviru šolskega projekta ob 90-letnici rojstva pesnika Franceta Balantiča. Ob koncu pa so
mamicam izročili tudi pesmice, ki so jih sami napisali.
V petek, 23. marca, popoldan smo se pridružili vsesplošni čistilni akciji - Očistimo Slovenijo 2012.
Akciji so se pridružili devetošolci in člani šolskega parlamenta.
V petek je v Trzinu potekalo področno tekmovanje iz znanja fizike. Udeležilo se ga je šest učencev. O
rezultatih bomo poročali v prihodnje.
V petek zvečer pa je bila v Kulturnem domu v Mekinjah prireditev za starše in krajane ob materinskem
dnevu. Na prireditvi so sodelovali učenci naše podružnice Mekinje.
Za konec pa lahko s ponosom poročamo še o uspehu naših učencev, ki so sodelovali pri pripravi
videoposnetka o Ogrevanju pri športni vzgoji. Film je bil na tekmovanju izobraževalnih videoposnetkov
v organizaciji Inštituta »Jožef Stefan« uvrščen v ožji izbor. Končni rezultati bodo znani na prireditvi, ki
se je bodo udeležili učenci Lovro Grčar, Tadej Medved, Aleksander Sever in učiteljici Danica Mati
Djuraki in Tamara Bračič.
Vsem skupaj še enkrat čestitamo za vse dosežke. Ta teden smo bili namreč spet lahko ponosni na
uspeh naših učencev v športu in znanju.
29. TEDEN
12. marec do 16. marec 2012
V tem tednu poročamo o evalvaciji vzgojnega načrta, sodelovanju na Kulturnem bazarju, Reviji
pevskih zborov in dveh šolskih tekmovanjih.
Pri pripravi vzgojnega načrta naše šole smo sodelovali vsi udeleženci izobraževalnega procesa, torej
učenci, starši in učitelji. Vsako leto nas zato člani delovne skupine za vzgojni načrt povabijo k
evalvaciji le-tega. V preteklih tednih so svoje mnenje v obliki ankete na šolski spletni strani posredovali
starši, že pred tem smo se o vzgojnem načrtu pogovarjali učitelji, v tem tednu pa so svoje mnenje
povedali še učenci. Evalvacijo so na centralni šoli izvedle članice delovne skupine, na podružnicah pa
učiteljice. Evalvacija je potekala v obliki vodenega pogovora v več manjših skupinah, ki so jih
sestavljali naključno izbrani učenci iz posameznega razreda, razen v vseh prvih razredih in na
podružnicah, kjer so sodelovali vsi učenci v razredu.
V torek, 13. marca 2012, se je šest sedmošolcev na povabilo Matične knjižnice Kamnik udeležilo
Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu v Ljubljani. Tam so sodelovali v dveh delavnicah, ki sta jih
izvedli šolska knjižničarka naše šole in knjižničarka Matične knjižnice Kamnik. V uvodu je direktorica
Matične knjižnice, mag. Breda Podbrežnik Vukmir, predstavila svojo magistrsko nalogo, v kateri je
raziskovala sodelovanje splošnih in šolskih knjižnic.
V torek in sredo pa je v Kulturnem domu Kamnik potekla Območna revija otroških in mladinskih
pevskih zborov občin Kamnik in Komenda z naslovom Poj z menoj. Revijo je organiziral Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Kamnik. Na njej so se predstavili tudi naši pevski zbori.
Poročamo še o dveh šolskih tekmovanjih. V sredo, 14. marca 2012, so učenci svoje znanje merili v
Veseli šoli, v četrtek, 15. marca, pa je potekalo šolsko tekmovanje Matematični kenguru.
Kot vsako leto smo tudi letos peljali nekaj učencev na ogled smučarskih skokov v Planico. Učenci so si
v četrtek, 15. marca 2012, v čudovitem vremenu ogledali uradni trening.

28. TEDEN
5. marec do 9. marec 2012
V današnjem zapisu dogodkov preteklega tedna najprej poročamo o uspehu našega učenca na
državnem tekmovanju v lokostrelstvu. V nedeljo, 4. marca 2012, je v Kočevju naš učenec Gašper
Štrajhar osvojil 1. mesto in tako postal državni šolski prvak. Čestitamo.
Tudi ponedeljek je bil v znamenju športa, saj je na naši šoli potekalo občinsko prvenstvo v košarki za
učence letnika 1999 in mlajše. O rezultatih bomo poročali prihodnjič.
V okviru Knjižnično informacijskega znanja so osmošolci v ponedeljek, sredo in četrtek obiskali
frančiškanski samostan v Kamniku. Tam so si ogledali frančiškansko knjižnico in na delavnici izdelali
inicialke.
Torek pa je bil poseben dan za devetošolce. V okviru Dneva jezikov so odšli v Mestno gledališče
Celje, kjer so si ogledali predstavo v angleškem jeziku z naslovom Oliver Twist. Kot so poudarile
učiteljice angleščine, so se pred obiskom gledališča z učenci vsebinsko zelo dobro pripravili na ta
dogodek, saj so se seznanili z delom, avtorjem in literarnim obdobjem, v katerem je Charles Dickens
ustvarjal. Naj omenimo še to, da je bila predstava jezikovno prilagojena znanju angleščine
devetošolcev. Ta dan dejavnosti je po besedah učencev in učiteljic zelo lepo uspel. Učiteljice pa so
pripravile še eno dejavnost povezano z obiskom predstave: učenci bodo v prihodnjem tednu napisali
še doživljajski spis o obisku omenjene predstave.
Omeniti pa je potrebno še dve šolski tekmovanji, ki sta bili v tem tednu. V sredo, 7. marca, so učenci
svoje znanje merili pri fiziki, v četrtek, 8. marca, pa pri nemški bralni znački.
Poseben dan v tem tednu pa je bil tudi petek, 9. marec, saj je na šoli potekalo fotografiranje vseh
učencev.
Teden je bil spet pester. V njem so se prepletali šport, znanje in umetnost.
27. TEDEN
27. februar do 2. marec 2012
V tednu po zimskih počitnicah so nas razveselile prijetne pomladne temperature. Ker je pomladni
mesec marec posvečen našim mamam, smo razpisali literarni natečaj z naslovom Mama je ena sama.
V mesecu marcu bomo zato izbirali najlepšo pesem o mami. Pesmi bomo zbirali vse do materinskega
dneva, ko bomo razglasili najlepšo.
V tem tednu je bil tudi občinski otroški parlament v Mladinskem centru Kotlovnica, ki se ga je udeležilo
5 učencev. Kot smo že večkrat poudarili, učenci letos razpravljajo o junakih našega časa.
Poročamo pa lahko še o uspehu naših učenk, ki so se udeležile tekmovanja Zlata kuhalnica. Učenke
so namreč v Radovljici na državnem tekmovanju osvojile srebrno priznanje. Čestitamo.
26. TEDEN
20. februar do 24. februar 2012
Za nami so zimske počitnice, med katerimi smo tudi letos preganjali zimo. Tako kot lani je bil namreč
tudi letos norčavi pust med počitnicami. Nekateri so si moči nabirali s smučanjem, drugi s plavanjem,
tretji pa s sprehodi po zasneženi okolici.
Vendar pa naša šola tudi med temi počitnicami ni počivala. Na podružnični šoli v Nevljah so gradbeni
mojstri poskrbeli za prenovo parketa, na podružnični šoli Vranja Peč za nove stropne obloge, na
matični šoli so prepleskali nekaj učilnic, hišnika pa sta zamenjala luči in poskrbela za tekoče
vzdrževanje. Čistilke pa so vse prostore temeljito očistile.
25. TEDEN

13. februar do 17. februar 2012
Teden pred zimskimi počitnicami je zaznamoval predvsem pustni tehniški dan za učence predmetne
stopnje in športni dnevi za učence nižjih razredov. Pa poglejmo po vrsti, kaj vse smo počeli.
Na valentinov torek, 14. februarja, so tretješolci podružničnih šol v kranjskem bazenu preverili znanje
plavanja, ki so ga pridobili na plavalnem tečaju. Drugošolci matične šole so ta dan v okviru športnega
dne uživali v športnem centru G-rega v Ljubljani. Sreda, 15. februarja , je bila v znamenju tekmovanj.
Na šoli je zjutraj potekal kviz o poznavanju kamniške zgodovine, dva učenca pa sta skupaj z
mentorico odšla na državno tekmovanje iz znanja nemškega jezika. Prvošolci so imeli ta dan športni
dan v športnem centru G-rega. Športni pa so bili tudi četrtošolci in petošolci matične šole, ki so se
sankali na Poljanah. Nekaj utrinkov si lahko ogledate tudi v fotogaleriji. Četrtek pa je bil v znamenju
pusta. Učenci predmetne stopnje so v okviru tehniškega dne izdelovali plakate o različnih slovenskih
pustnih maskah, vsak oddelek pa je izdelal tudi po eno masko. Plakate smo si lahko ogledali v avli
matične šole.
V petek pa so učenci sedli še zadnjič v klopi pred zimskimi počitnicami, med katerimi bomo s pustom
preganjali zimo.
24. TEDEN
6. februar do 10. januar 2012
Pretekli teden je bil kljub prazničnemu (prostemu) dnevu poln aktivnosti.
V ponedeljek, 6. februarja 2012, je bil organiziran skupni roditeljski sestanek za starše četrtošolcev
podružnic Nevlje in Mekinje. Tema druženja in delavnic je bila učenje učenja. V ponedeljek in torek so
se na našo šolo prišli vpisat malčki, ki bodo septembra vstopili v prvi razred.
Torek je bil dan pred kulturnim praznikom. Učenci prvega triletja so obeležili kulturni praznik z
razrednimi prireditvami, učenci drugega in tretjega triletja pa so se udeležili kulturne prireditve v
večnamenskem prostoru. Na prireditvi so nastopili učenci PŠ Vranja Peč, ki so pod mentorstvom Sare
Lužovec uprizorili recital z naslovom Jutri bo praznik otrok in moj dan, s katerim smo se spomnili
pesnika Franceta Balantiča. V torek so tretješolci v kranjskem olimpijskem bazenu preverjali znanje, ki
so ga pridobili na plavalnem tečaju. Poročamo pa lahko še o uspehu naših odbojkarskih ekip. Tako
fantje, kot tudi dekleta, ki so svoje moči merila prav v torek, 7. februarja, so se uvrstili v polfinale
državnega prvenstva v odbojki. Čestitamo, fantje in dekleta!
Sreda je bila kot rečeno praznična. Na praznik kulture smo se spomnili našega največjega
slovenskega pesnika Franceta Prešerna.
V četrtek, 9. februarja, je bil za učence predmetne stopnje organiziran zimski športni dan. Učenci so
plavali, smučali, drsali, tekli na smučeh in šli na pohod.
V petek, 10. februarja, pa je v Radovljici potekalo kuharsko tekmovanje Zlata kuhalnica. Udeležile so
se ga tri osmošolke. O rezultatih bomo poročali prihodnjič.
Petek in sobota sta bila pomembna za devetošolce, ki so ta dva dneva obiskovali srednje šole v okviru
informativnega dne.
Teden je prijeten, saj so ga zaznamovali kultura, športni uspeh odbojkarjev in športne aktivnosti na
snegu.
23. TEDEN
30. januar do 3. februar 2012
Pretekli teden so zaznamovali predvsem dogodki na podružničnih šolah. Drugošolci iz Mekinj in Nevelj
so namreč od srede, 1. februarja 2012, do petka, 3. februarja 2012, uživali na taboru v CŠOD Lipa v
Črmošnjicah. Kljub mrazu in snegu so se imeli zelo lepo. Nekaj utrinkov si lahko pogledate
v fotogaleriji.
Učenci ostalih dveh podružničnih šol, Tunjice in Vranja Peč, so imeli skupni kulturni dan v četrtek, 2.
februarja 2012. Odšli so v Narodno galerijo v Ljubljano, kjer so imeli voden ogled z delavnicami.

Prvošolci in drugošolci so se udeležili delavnice z naslovom Videti, slišati, vonjati, tipati, okušati
umetnost, učenci od 3. do 5. razreda pa delavnice Doktor Fig! France Prešeren in njegov čas skozi
sliko in besedo.
Tretješolci, četrtošolci in petošolci iz Nevelj so imeli v četrtek športni dan v športnem centru v Ljubljani.
Ta teden je bil res v znamenju podružnic, saj so imeli tudi člani Sveta staršev srečanje v torek, 31.
januarja, na podružnični šoli Nevlje.
V četrtek, 2. februarja, so se 4 učenci udeležili regijskega tekmovanja iz znanja angleščine. O
rezultatih bomo poročali kasneje.
Za konec pa z veseljem poročamo še o uspehu naših učencev na polfinalnem državnem tekmovanju v
skokih z male prožne ponjave. Tekmovanje je potekalo že v prejšnjem tednu na Osnovni šoli Sladki
Vrh. Našo šolo je zastopalo 10 učencev, med njimi se jih 6 s skoki ukvarja le dobre tri mesece.
Posebna pohvala velja Janu Piberniku, ki je za skok »skrčeni salto naprej z obratom za 180 stopinj«
prejel oceno 9,6 in se kot edini predstavnik naše šole, uvrstil v finale državnega prvenstva v skokih z
male prožne ponjave, ki bo sredi februarja v Limbušu. Čestitamo!
V petek, 3. februarja, pa smo močno stiskali pesti za ekipo naših fantov, ki so se udeležili državnega
prvenstva osnovnih šol v odbojki v Šentjerneju. O rezultatih pa naslednji teden.
22. TEDEN
23. januar do 27. januar 2012
Pretekli teden je bil v znamenju ocenjevalnih konferenc in športa. V ponedeljek, 23. januarja 2012, so
učenci preverjali svoje znanje na šolskem tekmovanju iz kemije. O rezultatih bomo poročali v
nadaljevanju. Tretješolci so v tem tednu zopet uživali v plavanju. Izvedli so namreč še drugi del
plavalnega tečaja. Sedaj jih čaka še preverjanje naučenega. Učitelji so v tem tednu na pedagoških
konferencah analizirali prvo ocenjevalno obdobje. V četrtek, 26. januarja 2012, pa so šestošolci v
okviru kulturnega dne odšli v Narodno galerijo, kjer so si ogledali stalno zbirko in se udeležili
delavnice. V okviru poklicne orientacije pa so si zainteresirani učenci lahko ogledali delo računalničarja
v podjetju IBM. Podjetje so obiskali v četrtek, 26. januarja. Za konec pa lahko poročamo še o športnih
uspehih naših učencev. Ekipa fantov in ekipa deklet je tekmovala v odbojki. Bili so na občinskem in
področnem tekmovanju, obe ekipi pa sta se uvrstili naprej v nadaljevanje tekmovanja. Čestitamo.
21. TEDEN
16. januar do 20. januar 2012
V preteklem tednu so bili med pomembnejšimi predvsem dogodki povezani s smučanjem in odbojko.
Šestošolci so namreč v nedeljo, 15. januarja 2012, odšli v zimsko šolo v naravi na Cerkno. Vsak dan
so na šolski spletni strani zapisali, kako so preživeli dan, zapisu pa dodali še veliko fotografij. Poleg
smučanja so učenci med drugim počeli še veliko drugega: plavali so v hotelskem bazenu, obiskali
muzej v Cerknem, ustvarjali v delavnicah, se igrali tombolo, gostovali tudi na lokalnem radiu, kjer so
spregovorili o vtisih v šoli v naravi, na zaključnem večeru pa so tudi zaplesali.
V sredo, 18. Januarja 2012 so četrtošolci matične šole v okviru športne vzgoje odšli drsat na drsališče
v centru Kamnika. Konec prejšnjega in v tem tednu pa so potekala tudi tekmovanja v odbojki, in sicer
občinsko ter področno tekmovanje. Tekmovali sta ekipi fantov in deklet, o rezultatih pa bomo poročali
naslednji teden.
V četrtek, 19. januarja 2012, pa je našo šolo obiskala učiteljica angleščine na ŠCRM, ki je naravna
govorka. V okviru dela z nadarjenimi učenci pri angleščini je pripravila delavnico za učence devetih
razredov na temo zdrave prehrane z naslovom Are you a healthy eater?
20. TEDEN
9. januar do 13. januar 2012
V preteklem tednu so se dogajale zelo različne dejavnosti, ki bi jih težko povezali med seboj, zato je
najbolje, da jih kar predstavimo. V sredo, 11. januarja 2012, je na šoli prvič potekal sejem srednjih šol.
Na sejmu se je našim devetošolcem predstavilo deset srednjih šol s svojimi dejavnostmi in osnovnimi
informacijami. Zainteresiranim učencem so razdelili promocijska gradiva, na nekaterih stojnicah pa
smo si lahko ogledali in poizkusili tudi različne izdelke dijakov, od lesenih stolov in posod do okusnih
slaščic. Četrtek je bil poseben dan za prvošolce. Imeli so naravoslovni dan, ki so ga poimenovali
»sadni dan«, saj so spoznavali različne vrste sadja in pripravili tudi nekaj enostavnih sadnih jedi.

Tretješolci so ta dan iskali Veronikin zaklad po Kamniku. Obiskali so Turistično-informacijski center,
kjer so se udeležili delavnice. V okviru tehniškega dne v decembru 2011 je zaradi izrednih okoliščin
odpadla predstavitev poklica računalničarja s strani podjetja IBM, zato je naše zainteresirane
osmošolce in devetošolce na šoli obiskal predstavnik podjetja v četrtek, 12. januarja 2012. Omenimo
pa naj še dva roditeljska sestanka na temo branja in pisanja, ki sta ga izvedli dve naši specialni
pedagoginji. V ponedeljek, 9. januarja, sta sestanek izvedli za starše četrtošolcev matične šole, v
sredo pa za starše v Tunjicah.

19. TEDEN
2. januar do 6. januar 2012
Prvi teden v letu 2012 je bil zaradi praznika za en dan krajši. V ponedeljek, 2. januarja 2012, smo
zaključili s praznovanjem božično-novoletnih praznikov, saj so se v torek, 3. januarja 2012, šolska
vrata spet odprla. Učenci so z navdušenjem pripovedovali o počitniških dogodivščinah in teden je minil
v počasnejšem tempu. V nasprotju z učitelji in učenci, ki smo se počasi vrnili v stare tirnice, pa so bili
svetniki šole bolj pridni. V četrtek, 5. januarja 2012, so imeli sejo Sveta šole, na kateri so sprejemali
finančni načrt šole za leto, v katerega smo pravkar vstopili. Tudi starši šestošolcev, ki konec januarja
odhajajo smučat, so se v četrtek zbrali na sestanku, kjer so dobili vse potrebne informacije v zvezi s
šolo v naravi.
Prvi teden po novem letu je torej minil mirno, smo pa že zavihali rokave za vse nadaljnje aktivnosti, ki
nas v tem letu še čakajo. Prva aktivnost je ta, da smo se v tem tednu vključili v skupinsko celoletno
akcijo zbiranja zamaškov za otroke in odrasle, ki so potrebni pomoči. Osmošolci so v ta namen izdelali
simpatične zabojnike, ki se že veselo polnijo.
18. TEDEN
26. december do 30. december 2011
Za nami so božični prazniki, pred nami pa vstop v novo leto 2012. Na šoli pa so kljub praznikom
potekala sanacijska dela, saj so v šestih učilnicah v pritličju in prvem nadstropju matične šole brusili in
lakirali parket. Učenci bodo tako v teh učilnicah po novem letu res lahko začeli »čisto« na novo.
Vsem sodelavcem, učencem in njihovim staršem želim srečno in zdravo novo leto, v katerem bo polno
nepozabno lepih trenutkov.
17. TEDEN
19. december do 23. december 2011
Zadnji teden pred počitnicami je bil poln navihanih, prazničnih, kulturnih in športnih dogodivščin. V
ponedeljek, 19. decembra 2011, so imeli učenci dveh podružničnih šol, Tunjice in Vranja Peč, kulturni
dan, na katerem so spoznavali plese in se naučili zaplesati dva skupinska plesa pod vodstvom plesne
učiteljice Maje iz plesne šole Wolfy. Prav tako je v ponedeljek matično šolo obiskal Božiček s
spremstvom. V ponedeljek je ekipa deklet sodelovala tudi na občinskem prvenstvu v odbojki za
dekleta letnik 97 in mlajše. Dosegle so prvo mesto in se tako uvrstile v nadaljnje tekmovanje.
V torek, 20. decembra 2011, pa je potekalo še občinsko prvenstvo v odbojki za fante letnik 97 in
mlajši, na katerem so naši učenci prav tako prepričljivo dosegli prvo mesto in se uvrstili v nadaljnje
tekmovanje. V torek dopoldan so si učenci razredne stopnje v večnamenskem prostoru ogledali
nastop gledališkega krožka, ki se je predstavil kar s tremi igricami: Meri Li En, To je naša žoga in Kdo
bo zmagal.
Sreda, 21. decembra 2011, je bila v znamenju otroškega parlamenta predmetne stopnje. Tema
letošnjega parlamenta pa so Junaki našega časa.
V četrtek, 22. decembra 2011, pa je bila v večnamenskem prostoru prireditev ob dnevu samostojnosti
in enotnosti. Učenci so skupaj z mentoricama pripravili zelo lep recital Pavčkovih pesmi, ki so ga
popestrili še z nastopom instrumentalistov in nastopom pevskega zbora. V četrtek sta bili še dve

novoletni prireditvi na dveh podružnicah, ob 17. uri so praznovali v Tunjicah, ob 18. uri pa na Vranji
Peči. V Tunjicah so učenci skupaj z učiteljicami pripravili igrico Jakec in čarobno kolo, ki so jo
popestrili s petjem in igranjem na glasbene inštrumente. Navdušili pa so tudi igralci na Vranji Peči z
uprizoritvijo božične igrice z naslovom V pričakovanju.
Zadnji delovni dan v tem letu pa je v športni dvorani potekalo tradicionalno že 39. plesno tekmovanje.
Učenci so tekmovali v štirih plesih: polki, fokstrotu, disko hastlu in angleškem valčku. Lahko smo si
ogledali zelo res dobre plesne nastope naših učencev. Skupaj z učenci smo tako odplesali božičnim
praznikom in novemu letu naproti.
16. TEDEN
12. december do 16. december 2011
V ponedeljek, 12. decembra, je potekal drugi del občinskega prvenstva v nogometu za dečke letnik 97
in mlajši. Naši učenci so dosegli 5. mesto, ki si ga delijo skupaj z učenci sosednje šole Toma Brejca.
Čestitamo.
Tretješolci matične šole in vseh podružnic pa so v ponedeljek začeli s plavalnim tečajem v bazenu v
CIRIUS-u, v Kamniku. Tečaj bo potekal v treh delih. V preteklem tednu so učenci plavali od ponedeljka
do četrtka. Še enkrat bodo učenci obiskali bazen v CIRIUS-u konec januarja 2012, februarja 2012 pa
se bodo odpeljali še v Kranj, kjer bodo v bazenu pokazali pridobljeno znanje.
V torek popoldan so se na seji srečali člani Sveta šole.
Tudi v tem tednu smo bili spet dobrodelni. V sredo popoldan smo namreč v večnamenskem prostoru
matične šole pripravili obdaritev otrok v humanitarni akciji šole in s sodelovanjem Rdečega križa.
Spet je leto naokrog in sredi decembra na šolo povabimo naše nekdanje sodelavce. Tudi letos smo
jim pripravili prijetno srečanje. Najprej so nastopili učenci naše najmanjše podružnice Vranja Peč z
gledališko igrico. Z izvedbo so zopet navdušili vse prisotne. Sledilo pa je kosilo ob sproščenem
klepetu.
Veselo druženje pa je v četrtek popoldan potekalo tudi na podružnici Nevlje, kjer so pripravili
novoletno druženje s starši v obliki delavnic.
Lahko rečemo, da smo skoraj že z obema nogama v prazničnem času. Pred dvema tednoma smo
pripravili božično prireditev in sejem, v tem tednu novoletno srečanje z nekdanjimi zaposlenimi,
naslednji teden pa bo že prazničen, saj bodo pred vrati božično-novoletni prazniki, ko si bomo zaželeli
vse dobro v prihajajočem letu.
15. TEDEN
5. december do 9. december 2011
V ponedeljek 5. decembra, je popoldan v gospodinjski učilnici potekala kuharska delavnica "Nad
Mengšem se sveti, ker Miklavž PARKLJE peče". Na isti dan je na centralni šoli potekalo šolsko
tekmovanje iz zgodovine. V torek, 6. decembra, se je odvijal tehniški dan za 8. in 9. razrede. Učenci
so v sklopu poklicne orientacije spoznavali poklice in srednje šole. Obiskali so različne podjetnike, ki
so jim predstavili svoje delo. Po končanih obiskih različnih podjetij pa so učenci na šoli ustvarjali še
plakate, ne katerih so predstavili poklice. V sredo, 7. decembra, sta se na centralni šoli od 17. ure
naprej odvijala božično-novoletna prireditev z bogatim programom, na kateri so nastopili učenci
centralne šole in podružnic, in sejem, na katerem so obiskovalci lahko kupili praznične izdelke
učencev naše šole. Sočasno so si obiskovalci lahko ogledali tudi razstavo najboljših predlogov za
novo likovno podobo šole. Devetošolci pa so se ta dan odpeljali proti Primorski, saj so odšli na
tridnevni tabor v CŠOD Soča Tolmin. V četrtek, 8. decembra, pa je na šoli potekalo tudi šolsko
tekmovanje iz znanja materinščine, tekmovanje za Cankarjevo priznanje. O uspešnosti naših učencev
bomo poročali v naslednjih tednih. Kot smo že omenili v zapisih prejšnjih tednov, imamo letos na šoli
prvič ambasadorje UNICEFa, ki so zelo dejavni. V preteklem tednu so namreč zbirali osnovna živila, ki
jih bodo preko Karitasa posredovali pomoči potrebnim.

V tednu, ki je za nami, smo bili torej že zelo praznični, pridni za dobrodelne namene, nekateri pa so
poleg tega uživali še na taboru.
14. TEDEN
28. november do 2. december 2011
V soboto, 26. novembra 2011, je bila v Šolskem centru Rudolfa Maistra svečana akademija v
počastitev 90-letnice rojstva Franceta Balantiča, kamniškega pesnika, ki je bil dolga leta zamolčan.
Na naši šoli se bomo v letošnjem šolskem letu v okviru projekta prav zato posvetili njegovemu
bogatemu pesniškemu ustvarjanju. V preddverju vhoda v šolo smo v tem tednu pripravili razstavo
njegovih pesniških zbirk, stopnišča šole krasi njegov portret, učenci pa so se pri pouku, v torek, 29.
novembra 2011, na njegov 90. rojstni dan tudi pogovarjali o njem. Učenci pri krožku kaligrafije že
od septembra prepisujejo njegove izbrane pesmi, učenci likovnega krožka pa pripravljajo posebno
okrasitev teh pesmi. Tudi proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo posvečena Francetu
Balantiču.
V tem tednu se je začel tudi adventni čas, prva adventna nedelja v naše domove prinese tudi
adventne venčke. Letos so naši učenci na delavnicah tehniškega dne izdelali veliko venčkov, ki so
bili na prodaj konec prejšnjega in ta teden.
V torek, 29. novembra 2011, so imeli učenci 1. b zdravniški pregled.
V naši športni dvorani pa je v torek potekalo občinsko prvenstvo v košarki. Sodelovali sta dve naši
ekipi in sicer ekipa deklet in ekipa fantov. Dekleta so prepričljivo osvojila 1. mesto, fantje pa so v
konkurenci šestih ekip zasedli 3. mesto. Vsem čestitamo za prikazano znanje in vložen trud.
V četrtek, 1. decembra 2011, je 50 učencev naše šole pod mentorstvom učiteljice fizike obiskalo
Inštitut Jožef Stefan. Obiska so se udeležili učenci, ki obiskujejo izbirni predmet poskusi v kemiji,
nadarjeni učenci, ki so izbrali za svoje področje enega od naravoslovnih predmetov in učenci, ki
delajo raziskovalne naloge. Popoldan pa je na šoli potekalo še šolsko tekmovanje iz znanja
astronomije. Ker omenjamo tekmovanje, pa lahko poročamo še o tem, da so se na šolskem
tekmovanju iz znanja angleščine najbolje odrezali štirje učenci, ki bodo svoje znanje zato pokazali
še na regijskem tekmovanju.
Poročamo pa še o nadaljevanju projekta z naslovom »Uspešnost reševanja matematičnih besednih
problemov pri učencih z in brez učnih težav pri matematiki v Sloveniji in Italiji«. V četrtek, 1.
decembra 2011, je namreč potekal še drugi del tega projekta. Šlo je za testiranje štirih učencev
matične šole in treh učencev podružnične šole Nevlje. Testiranje sta opravili testatorki Pedagoške
fakultete.
13. TEDEN
21. november do 25. november 2011
V tem tednu so med dejavnostmi izstopali kulturni, športni in tehniški dnevi.
V ponedeljek, 22. novembra, je v športni dvorani potekal športni dan za osmošolce, in sicer so se
igrali igre z žogo. V igrah so tekmovali med razredi. Devetošolci so imeli športni dan z enako vsebino
v petek, 25. novembra. V torek, 22. novembra, so bili učenci 1. a v Zdravstvenem domu, kjer so
imeli zdravniški sistematski pregled. Sreda je bila še posebej tekmovalna za vse učence, ki so merili
svoje znanje angleškega jezika. Ta dan je namreč potekalo šolsko tekmovanje v znanju angleščine.
Šestošolci so v četrtek, 24. novembra, ustvarjali v okviru tehniškega dne. Pripravljali so izdelke za
novoletni sejem. Četrtošolci matične šole pa so v četrtek uživali na Sorici, kjer so imeli glasbeno
delavnico.
12. TEDEN
14. november do 18. november 2011

Tudi v tem tednu se je zvrstilo veliko različnih dogodkov, o katerih bomo pisali v naslednjih
vrsticah. Poleg športnih dogodkov je bil najpomembnejši dogodek tega tedna praznovanje
Albrehtovega rojstnega dne.
V ponedeljek, 14. novembra 2011, je bil ob 17. uri v večnamenskem prostoru roditeljski sestanek za
starše prvih razredov o opisnem ocenjevanju. V športni dvorani pa je prav tako v ponedeljek potekal
športni dan za šestošolce, ki so tekmovali v športnih igrah. Tudi starši tretješolcev so imeli v tem
tednu roditeljski sestanek, na katerem so spregovorili o učenju, ocenjevanju, prostem času in
prihajajočem plavalnem tečaju. Sestanka sta bila v torek in sredo, in sicer za vsak oddelek tretjega
razreda posebej. V torek so imeli zdravniški pregled učenci 8. c.
Četrtek, 17. november 2011, pa je bil najpomembnejši dan tega tedna. Ta dan je bil rojstni dan
Frana Albrehta, zato smo dan poimenovali kar Albrehtov dan. Pripravili smo dve prireditvi za učence
prve in druge triade. Na prireditvi so nastopili učenci naše podružnične šole Vranja Peč z igrico o
Franu Albrehtu. Po odigrani igrici smo razdelili še pohvale in nagrade učencem, ki so sodelovali v
likovno-literarnem natečaju. Natečaj je potekal v mesecu oktobru, mednarodnem mesecu šolskih
knjižnic. Otroci so lahko risali Albrehtovo rojstno hišo ali pa ustvarjali stripe z junaki Albrehtovih
prevedenih pravljic. Pohvale in nagrade je nagrajencem izročil ravnatelj Rafko Lah.
Po končani prireditvi je knjižničarka Tadeja Česen Šink s štirimi učenci (en četrtošolec in trije
petošolci) odnesla lovorov venec do Albrehtove rojstne hiše.
V tretjem razredu matične šole pa ni bil samo četrtek posvečen Franu Albrehtu, ampak kar ves
teden. Učiteljici sta si za cilj projekta zadali spoznavanje življenja in dela Frana Albrehta skozi
različne dejavnosti. Na koncu tedna so pripravili tudi razstavo izdelkov.
V četrtek je bil tudi športni dan za sedmošolce, ki so v športni dvorani tekmovali v športnih igrah. V
četrtek popoldan so učenci svoje znanje nemščine merili na šolskem tekmovanju.
V petek, 18. novembra 2011, pa je na vseh slovenskih šolah in v vrtcih potekal projekt Tradicionalni
slovenski zajtrk. Otroci so jedli črn kruh z maslom in medom, zraven so pili mleko in dobili še
jabolko. Vsa živila sta slovenskim šolam priskrbeli ministrstvo za zdravje in za kmetijstvo. Učitelji
pa so pred zajtrkom z učenci spregovorili tudi o pomenu zajtrka in o slovenskih živilih, kot so kruh,
maslo, med, mleko in jabolko.
11. TEDEN
7. november do 11. november 2011
V preteklem tednu so drugošolci tri dni uživali na taboru v Črmošnjicah. Četrtek, 10. november
2011, je bil posvečen projektu o drogah z naslovom Ne-odvisen.si. V našo športno dvorano smo
povabili ustvarjalce tega programa, ki so pripravili prireditve za vse kamniške osnovnošolce in
srednješolce. Dan pa se je zaključil z večerno prireditvijo za odrasle. Namen tega projekta je
naslednji: S skupino stalnih zunanjih strokovnjakov (Vlasta Nussdorfer, Miha Kramli, Tone Kladnik,
Fani Čeh, Aleš Bartol idr.) in z vrsto znanih slovenskih osebnosti preko interaktivnega pristopa
učencem vseh triad želijo ustvarjalci približati problematiko kemičnih in nekemičnih odvisnosti
štirim ciljnim skupinam. Namen in cilj kampanje je otroke, mladostnike in odrasle ozaveščati o
različnih pasteh zasvojenosti (od drog, alkohola, cigaret, čezmerne uporabe interneta, iger na
srečo...), o možnostih pomoči in promociji zdravega načina življenja.
Poročamo pa lahko še o mednarodni raziskavi, v katero so bili vključeni naši petošolci. Naslov
raziskave je »Uspešnost reševanja matematičnih besednih problemov pri učencih z in brez
učnih težav pri matematiki v Sloveniji in Italiji«. Raziskavo v okviru Zavoda RS za šolstvo izvajajo
raziskovalke s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v Trstu. Cilj raziskave je
ugotavljanje razlike v uspešnosti reševanja besednih problemov med italijanskimi in slovenskimi
učenci 5. razreda osnovne šole ter razlike med učenci, ki so uspešni pri reševanju besednih
problemov in tistimi, ki imajo težave pri reševanju teh problemov. Na osnovi vseh zbranih
ugotovitev bodo raziskovalke pripravile nekatere sugestije za učinkovitejše učenje in poučevanje
besedilnih problemov. V vzorec so vključeni učenci celotnih petih razredov, ki so že pred

počitnicami reševali 5 krajših preizkusov. Raziskava vsebuje še drugi del, ki bo sledil nekoliko
kasneje in v katerega bodo vključeni le nekateri učenci.
10. TEDEN
31. oktober do 4. november 2011
Za nami so prve počitnice v letošnjem šolskem letu, jesenske oziroma krompirjeve počitnice. Prva
dva dneva sta bila praznična, saj je bil v ponedeljek državni praznik, dan reformacije, v torek pa
dan spomina na mrtve. Ponekod so na noč čarovnic strašile tudi čarovnice, ki pa so jih uspešno
preganjale buče s svečami. Ostali trije dnevi so bili glede na vreme jesensko-zimski in zaspani, torej
pravi za počitnice.
9. TEDEN
24. oktober do 28. oktober 2011
Zapis prejšnjega tedna smo končali z obvestilom o državnem tekmovanju iz logike, ki je potekalo na
Osnovni šoli Domžale. Danes pa na začetku lahko z veseljem poročamo o uspehu naših učencev na
tem tekmovanju. Na njem je sodelovalo 8 naših učencev. Dva učenca sta prejela zlato, en učenec
pa srebrno priznanje. Čestitamo. V ponedeljek, 24. oktobra 2011, je bil organiziran sestanek za
starše 2.a in 2.b razreda. Ker drugošolci po počitnicah odhajajo na tabor, so starši na tem sestanku
dobili vse informacije v zvezi z njim. V sredo, 26. oktobra 2011 so imeli šestošolci tehniški dan na
temo Preživljanje prostega časa. Učiteljica Metka Bizjak je pripravila šest delavnic. Dve delavnici
sta vodila modelar Simon Potočnik in šolski hišnik Roman Kokole, eno pa celo naš osmošolec
Emanuel Plečko. V petek, 28. oktobra 2011, so učenci podružnice iz Mekinj na Vojaškem pokopališču
v Mekinjah pripravili komemoracijo, prav tako so jo pred šolo na podružnici na Vranji Peči pripravili
tudi tamkajšnji učenci.
Poročamo pa lahko še o dveh velikih uspehih naših učencev, ki so jih dosegli v oziroma izven šole.
Šestošolci Žana Drolc, Sergej Mihajlov in Jan Trebušak so bili v tem tednu imenovani v prve Junior
ambasadorje Unicefa v Sloveniji. Za ta naziv so v projektu garali že lansko šolsko leto pod
mentorstvom učiteljice Andreje Modrijan iz Nevelj. Čestitamo.
Dva naša učenca, brat in sestra, Ajda in Žan Auersperger, sta kot člana Planinskega društva Kamnik
prejela transverzalni znak, kar pomeni, da sta prehodila Slovensko planinsko pot, skupaj z razširjeno
potjo. To je zelo velik uspeh, sploh zato, ker sta to drugošolec in šestošolka. Čestitamo.
V tem tednu pa se je zaključil tudi literarno-likovni natečaj o Franu Albrehtu. Učenci so lahko risali
Albrehtovo rojstni hišo ali pa ustvarjali stripe z junaki iz pravljic, ki jih je prevedel Fran Albreht.
Prejeli smo ogromno prispevkov, ki jih bomo v knjižnici pregledali, potem pa 17. novembra, na
Albrehtov dan, razglasili rezultate in za učence prve in druge triade pripravili tudi gledališko
presenečenje. Poročilo o izvedbi državnega projekta Mednarodni mesec šolskih knjižnic, v okviru
katerega je potekal natečaj, smo poslali tudi na Sekcijo za šolske knjižnice.
Pred nami so jesenske počitnice, preživimo jih lepo in si naberimo moči na prihodnje izzive.
8. TEDEN
17. oktober do 21. oktober 2011
Pretekli teden nam je prinesel obilico različnih dejavnosti.
Petošolci so v ponedeljek, 17. oktobra 2011, uživali v vožnji z malimi avtomobili iz programa
Jumicar. Na lanskem nagradnem natečaju "Varna pot vsepovsod" nam je Zavarovalnica Triglav kot
nagrado podarila izvedbo tega programa. Namen programa je, da se otroke na praktični način pouči,
kako se vesti v prometnem okolju, tako da se po prometnem poligonu, opremljenem s prometnimi
znaki, semaforjem in prehodom za pešce, popeljejo z avtomobilčki na bencinski pogon. Otroci tako
pridobijo praktične izkušnje, na že pridobljeno teoretično znanje o prometu in vedenju

v prometnem okolju. Program je podprt s strani stroke in deluje v skladu s sprejetimi uredbami
Ministrstva za šolstvo in Ministrstva za promet. V programu so sodelovali vsi učenci, ki bodo v
letošnjem letu opravljali kolesarski izpit (72 učencev). Po prometnem predavanju v jedilnici je
sledila še praktična vožnja na igrišču OŠ Toma Brejca.
Sedmošolci pa so v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo v ponedeljek in v sredo obiskali
Matično knjižnico Kamnik. Knjižničarke so jim pripravile zanimivo delavnico o ledeni dobi in iskanju
po vzajemni bazi Cobib. Ob koncu obiska pa je vsak učenec prejel v dar knjigo Dese Muck BLAZNO
RESNO O ŠOLI z ilustracijami Mateja De Cecca.
V ponedeljek zvečer so se v večnamenskem prostoru naše šole zbrali devetošolci in njihovi starši. Na
roditeljskem sestanku na temo poklicne orientacije oziroma izbire poklica jim je svetovalna delavka
predstavila aktualne trende in informacije, ki lahko olajšajo odločitev za posamezen poklic oz.
srednjo šolo. Predstavila jim je šolski sistem, trg delovne sile ter rokovnik vpisa.
V četrtek, 20. oktobra 2011, so svoje znanje iz biologije merili učenci, ki so tekmovali za Proteusovo
priznanje. Iz prejšnjega tedna pa lahko poročamo tudi o tem, da 3 učenci odhajajo na državno
tekmovanje iz sladkorne bolezni. Čestitamo.
Ves teden pa smo se na hodnikih srečevali s starejšimi udeleženci projekta Simbioza: E-pismena
Slovenija. V naši računalniški učilnici so se spoznavali z osnovami računalništva, interneta in
elektronske pošte.
V soboto, 22. oktobra 2011, je na tekmovanje iz znanja logike odšlo osem učencem naše šole. O
rezultatih bomo zagotovo poročali.
Poročamo pa še o kulturni prireditvi, ki je bila v soboto, 15. oktobra 2011. Ob prazniku Krajevne
skupnosti Mekinje in 100 letnici Športno-kulturnega doma so pod vodstvom učiteljic nastopili tudi
naši učenci podružnične šole Mekinje.
7. TEDEN
10. oktober do 14. oktober 2011
V preteklem tednu poročamo o številnih izvenšolskih dejavnostih. Za nazaj lahko najprej sporočimo
lepe rezultate, ki so jih dosegli naši učenci na državnem tekmovanju v orientaciji. Učenec Žiga
Kotnik je dosegel sedmo, učenec Anže Gorjan Novak pa deveto mesto. Čestitamo.
V ponedeljek, 10. oktobra 2011, je bil v večnamenskem prostoru roditeljski sestanek za starše
logopatov. Učenci prve triade matične šole in podružnic so si v torek, 11. oktobra 2011, v
Cankarjevem Domu v Ljubljani ogledali glasbeno matinejo z naslovom Živalski karneval. Prireditev
je povezoval Andrej Rozman Roza, učenci pa so lahko s pomočjo simfoničnega orkestra spoznavali
skladbe in inštrumente, ki posnemajo živali. Devetošolci so v sredo, 12. oktobra 2011, potovali po
Dolenjski. Obiskali so Jurčičevo in Trubarjevo domačijo. V četrtek, 13. oktobra 2011, so imeli
naravoslovni dan sedmošolci. Raziskovali so v Tehničnem muzeju v Bistri pri Vrhniki. Popoldan pa je
bil še posebej prazničen za vse učence in učitelje naše podružnične šole Nevlje. Slovesno so odprli
novo učilnico in ostale prenovljene prostore. Učenci so pripravili tudi krajši kulturni program. V
petek, 14. oktobra 2011, so tretješolci odšli v Kamniško Bistrico, kjer so se v okviru naravoslovnega
dne z naslovom Gozd srečali z lovcem in gozdarjem. V petek pa so svoje znanje o sladkorni bolezni
pokazali vsi učenci, ki so tekmovali na šolskem tekmovanju na temo te bolezni.
6. TEDEN
3. oktober do 7. oktober 2011
V tednu, ki je za nami, smo praznovali učitelji in učenci. V sredo, 5. oktobra, je bil svetovni dan
učiteljev, otrokom pa je bil posvečen kar ves teden, saj prvi ponedeljek v oktobru praznujemo Dan
otroka. Dejavnosti so že več let razširjene na ves teden, zato povsod po Sloveniji praznujemo Teden
otroka. Letošnji moto tedna je Pojdiva s knjigo v svet. Učiteljice so pripravile več aktivnosti v tednu

po oddelkih, učenci 4. razredov pa so obiskali šolsko knjižnico, v kateri sva knjižničarka in
pedagoginja prikazali uro biblioterapije.
Ta teden je prinesel tudi pestro dogajanje predvsem na športnem in ustvarjalnem področju. V
ponedeljek, 3. oktobra 2011, so imeli šestošolci športni dan. Odšli so na pohod (Črnivec, Kranjska
reber). V četrtek, 6. oktobra 2011, so se štirje učenci naše šole udeležili državnega prvenstva v
orientaciji. V torek, 4. oktobra 2011, pa smo izvedli tudi vajo evakuacije.
Na področju domišljije in ustvarjanja pa sta se zgodila dva dogodka. Knjižničarki sva vse učence
povabili k sodelovanju pri praznovanju mednarodnega meseca šolskih knjižnic. Razpisali smo
literarno-likovni natečaj, ki bo trajal ves mesec oktober in v katerem bodo učenci na novo ustvarjali
prevode Grimmovih pravljic v obliki stripa. Natečaj smo povezali s Franom Albrehtom, ki je prevajal
Grimmove pravljice. V likovnem delu natečaja pa bomo iskali najboljšo risbo Albrehtove rojstne
hiše.
V četrtek, 6. oktobra 2011, je bilo ob 18. uri v Šoli idej odprtje otroške likovne razstave z naslovom
»Vzemite si za eno muco časa«. Svoje risbe in slike so na ogled postavili učenci 2. razredov matične
šole in podružnične šole Nevlje pod vodstvom mentoric Barbare Bergant in Majde Pogačnik. Ni bilo
naključje, da je bilo odprtje razstave ravno v Tednu otroka, ki je posvečen 50. obletnici bralne
značke. Tudi naslov razstave »Vzemite si za eno muco časa« je vzet iz knjige Muc Mehkošapek,
avtorice Bine Štampe Žmavc. Mladi umetniki in mentorici so poskrbeli tudi za kulturni program ob
odprtju razstave. Razstava bo na ogled do 8. novembra 2011.
5. TEDEN
26. september do 30. september 2011
Že v zapisu dogodkov prejšnjega tedna smo pisali o uspehu naše učenke, kolesarke Tamare Sitar.
Tamara ni samo odlična kolesarka v vožnji na čas, dokazala je namreč, da je najboljša tudi v
gorskem kolesarstvu. V četrtek, 22.9.2011, je na Ravnah na Koroškem dosegla 1. mesto na državnem
prvenstvu v gorskem kolesarstvu med tekmovalkami z licenco. Bravo!!!
Devetošolci so v torek, 27. 9. 2011, na terenskih vajah po Krasu opazovali kraške pojave in oblike.
Sedmošolci in osmošolci pa so bili pretekli teden zelo aktivni. Na športnih dnevih so pohajali po
sredogorju. V sredo, 28.9.2011, so sedmošolci planinarili na Krvavcu in planini Koren, v petek,
30.9.2011, pa so osmošolci odšli na Ratitovec. Športni dan so imeli tudi petošolci, in sicer v četrtek,
29. 9. 2011.
V tem tednu so prvič v tem šolskem letu zbrali tudi predstavniki sveta staršev in sveta šole. Svet
staršev je bil v torek, 27.9.2011, svet šole pa se je sestal v četrtek, 29.9.2011.
4. TEDEN
19. september do 23. september 2011
Pretekli teden je bil športno oziroma tekmovalno obarvan. Naša učenka Tamara Sitar je na
državnem prvenstvu v kolesarstvu, v vožnji na čas, v Tacnu, v torek 20. septembra 2011, dosegla 3.
mesto. Čestitamo.
Prvošolci so bili v sredo, 21. 9.2011, na športnem dnevu v Mekinjah, obiskali so našo podružnično
šolo in spoznali tamkajšnje učence. Tudi v četrtek, 22. 9. 2011, prvošolci niso bili v šoli pri pouku,
ampak so se udeležili prireditve na Glavnem trgu v Kamniku z naslovom Dan brez avtomobila
»Potujmo drugače«. Tam so se predstavili gasilci, policisti, reševalci, gorski reševalci in plesalci
plesne šole Miki. Učenci so lahko skakali na napihljivem gradu, se čudili čarovniku Romanu, poučili
Palčka Snovička o prometni varnosti in z raznimi materiali ustvarjali v likovnih delavnicah.
V petek, 23. 9. 2011, pa so znanje logike na šolskem tekmovanju merili učenci od šestega do
devetega razreda. O rezultatih pa bomo poročali naslednji teden.
3. TEDEN

12. september do 16. september 2011
Pretekli teden bo v vseh šolskih kronikah osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, še posebej pa srcih
vseh zaposlenih in učencev naše šole, ostal zapisan z velikimi črkami. V sredo, 14. septembra 2011,
je našo šolo obiskal predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Vsi zaposleni in učenci smo
predsednika pričakali v športni dvorani naše šole, pred vhodom pa ga je sprejel naš ravnatelj gospod
Rafko Lah. Učenci naše šole so mu pod mentorstvom Ivanke Svetec in Tamare Bračič pripravili
izredno zanimiv športno-umetniški program, našo šolo in vse njene odlike pa mu je predstavil naš
ravnatelj Rafko Lah. Gospod predsednik se je ob zaključku obiska sprehodil med vsemi
nastopajočimi in jim čestital za odličen program. O obisku predsednika države si lahko več
preberete na informativnem portalu Kamničan.si nekaj fotografij pa si lahko ogledate v našigaleriji
slik .
2. TEDEN
5. september do 9. september 2011
V ponedeljek, 5. septembra 2011, se je naših 64 petošolcev skupaj z učitelji športne vzgoje in
razredniki z avtobusom odpeljalo proti Savudriji. En teden so namreč uživali v šoli v naravi. V petek
so se vrnili navdušeni, saj jih je v Savudriji spremljalo lepo vreme, zelo topla voda in polno vodnih
aktivnosti ter presenečenj, ki so jih zanje pripravili učitelji spremljevalci.
V petek, 9. septembra 2011, je 9 učencev sodelovalo v polfinalu državnega prvenstva v odbojki na
mivki. Tekmovanje je potekalo v Preddvoru, lahko pa že poročamo o uspehu naših deklet in fantov.
Ekipa fantov je v polfinalu dosegla 2. mesto in se uvrstila v finale državnega prvenstva, dekleta pa
so dosegla 3. mesto in so tekmovanje na tej stopnji zaključila. Čestitamo!
V preteklem tednu so se na matični šoli in vseh podružnicah prvič v tem šolskem letu zbrali starši na
roditeljskih sestankih. V uvodu jih je pozdravil gospod ravnatelj Rafko Lah, potem pa so se starši
posameznega razreda zbrali po učilnicah, kjer so jim razredniki podali osnovne informacije o novem
šolskem letu.
1. TEDEN
1. september do 2. september 2011
Poletne počitnice so se zaključile in spet se je oglasil šolski zvonec. Letos nas je v učilnice povabil
ob spremenjenem času in v drugačni glasbeni podobi. Za šolsko leto 2011/2012 je bilo namreč
načrtovanih nekaj sprememb, med drugim ta, da se pouk za vse učence po novem začne ob 8. uri.
Prvi šolski dan je bil poln pričakovanj in presenečenj. Starejši učenci so se razveselili sošolcev in si
pripovedovali o počitnicah, za naše prvošolčke pa je bil to prav poseben dan. Učiteljice so jim
pripravile lep sprejem, na katerem sta jih pozdravila ravnatelj Rafko Lah in kamniški župan Marjan
Šarec. Učenci so se najprej zbrali v svojih učilnicah, kjer so spoznali svoje učiteljice in vzgojiteljice,
zapeli nekaj pesmic in se posladkali. Potem so skupaj odšli v športno dvorano, kjer so si ogledali
igrico Skrinjica želja. V športni dvorani so se jim pridružili tudi prvošolčki s podružnic.
Prvi teden novega šolskega leta je za nami. Vsem učencem, učiteljem in staršem želimo mirno in
uspešno šolsko leto, ki je pred nami.

