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42. TEDEN
17. junij 2013 do 21. junij 2013
Za nami je zadnji teden v letošnjem šolskem letu. Ocene so zaključene, vreme je poletno, tako da
je bil teden sproščen in zabaven.
V torek, 18. junija 2013, so imeli 5. razredi naravoslovni dan, 8. razredi pa so odšli na ekskurzijo v
Panonski svet. Tudi ostali učenci so teden večinoma preživeli na športnih in naravoslovnih dnevih,
nekateri so imeli piknike. Zdaj pa vsi že nestrpno čakajo počitnice, do katerih jih loči le še podelitev
spričeval, ki bo v ponedeljek, 24. junija 2013. Vsem skupaj želimo prijetne počitnice in se vidimo
septembra.
41. TEDEN
10. junij 2013 do 14. junij 2013
Teden je minil v znamenju tabora, ki so se ga udeležili učenci 2. razredov matične in podružničnih
šol. Od ponedeljka, 10. junija do srede, 12. junija so v domu Fara uživali učenci matične šole in
Vranje peči. Učenci iz Mekinj, Tunjic in Nevelj pa so na tabor odšli v sredo in tam ostali do petka.
V petek, 18. junija 2013, pa se je v Kamniku odvijal Veronikin festival, na katerem so nastopali tudi
učenci naše šole. Njihov nastop ljudskih plesov so si na festivalu ogledali učenci od 2. do 4. razreda
matične šole. 1. razred pa je imel športni dan.
Za 9. razrede pa je bil petek tudi zadnji šolski dan v tem šolskem letu in hkrati tudi na naši šoli.
Želimo jim veliko uspehov na njihovi poti!
40. TEDEN
3. junij 2013 do 7. junij 2013
Šesti razredi so v ponedeljek, 3. junija 2013, odšli na ekskurzijo na Štajersko.
V torek, 4. junija 2013, so na gradu Zaprice podelili občinska priznanja najboljšim učencem.
Priznanja je dobilo kar 5 učencev naše šole in sicer Mihael Boštjan Končar, Brina Kvasič, Žan Golob,
Veronika Vodnik in Matevž Planko. Vsem iskreno čestitamo!
Deveti razredi so s tem tednom tudi zaključili s poukom, v prihodnjem tednu jih čakajo le še
tehniški dan, izlet v Gardaland, valeta in pa podelitev spričeval.
V sredo, 5. junija 2013, so imeli 3. razredi naravoslovni dan, 1. razredi pa so ga imeli v petek. Odšli
so v Ljubljano v živalski vrt.
39. TEDEN
27. maj 2013 do 31. maj 2013

Za nami je več kot uspešno izpeljana osrednja šolska prireditev, tako da je teden minil precej bolj
mirno kot pretekli teden, ko so se učenci in učitelji pridno pripravljali za svoje nastope. Učenci 9.
razredov se pospešeno pripravljajo na zaključek šolskega leta, kamor seveda spada tudi valeta.
Preostali učenci pa pridno nabirajo še zadnje potrebne ocene, da se bodo lahko potem brezskrbno
podali na zaslužene počitnice.
Dogajalo pa se je tudi na športnem področju, potekala so tekmovanja v aquatlon in odbojki. Naša
dekleta so na področnem tekmovanju v odbojki osvojila 1. mesto, za kar jim ČESTITAMO!
38. TEDEN
20. maj 2013 do 24. maj 2013
Teden se je začel s področnim tekmovanjem v atletiki, ki je potekalo v ponedeljek, 20. maja 2013,
v Domžalah. Učence 1. do 4. razreda je v športni dvorani obiskal čarovnik Grega. Nastop je bil
nagrada učencem 3.b, ki je sodeloval v natečaju Lučka in prijatelji.
Tudi torek je minil v znamenju športa, saj so se na naši šoli najboljši kolesarji kamniških šol pomerili
v tekmovanju »Kaj veš o prometu«.Tekmovanja se je udeležilo 38 učencev, od 6. do 9. razreda iz
vseh osnovnih šol v občini. Pomerili so se v vožnji s kolesom po mestu, vožnji na poligonu ter v
teoretičnem delu. Učence sta na pot pospremila predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Kamnik Franc Pivk in ravnatelj OŠ Frana Albrehta Rafko Lah, ki sta
osnovnošolcem zaželela varno vožnjo tako na tekmovanju kot ob vsakdanji vožnji s kolesom. Učenci
naše šole so osvojili 1. mesto v vseh kategorijah, za kar jim iskreno čestitamo.Na državno
tekmovanje, ki bo 1. junija 2013, na površinah OŠ Poljane, se je uvrstilučenec Sovdat Tadej.
V torek in sredo, so se naši učenci (letnik 2000 in 2001) udeležili občinskega tekmovanja v malem
nogometu.
V sredo, 22. maja 2013, so se mlajše učenke udeležile področnega tekmovanja v košarki.
V okviru festivala mladinske literature, Bralnice pod slamnikom, nas je v petek, 24. maja 2013,
obiskal priznan irski pisatelj John Boyne, avtor mednarodne uspešnice Deček v črtasti pižami. Z
njim so se srečali učenci Kamniških osnovnih šol.
Delovni teden pa je bil tokrat nekoliko daljši, saj je v soboto, 25. maja 2013, potekal osrednješolska
prireditev. Učenci so pripravili kulturno prireditev, potekal je sejem ustvarjalnosti, kjer se je dalo
kupiti različne izdelke naših učencev. Izkupiček od prodanih izdelkov bo namenjen nakupu oblačil
za ljudske plese. Prireditev pa je bila letos tudi humano obarvana, saj smo zbirali prostovoljne
prispevke za deklico Gajo, ki ima cerebralno paralizo in potrebuje drago operacijo v Ameriki.
37. TEDEN
13. maj 2013 do 17. maj 2013
Osmošolci so se v tem tednu odpravili na Vojsko in Javorniški Rovt, kjer so preživeli štiri čudovite
dni. V petek, 17. maja 2013 pa so se že udeležili kviza o poznavanju občine Kamnik za osmošolce, ki
je zaradi slabega vremena potekal v športni dvorani.
Dolžni smo vam nekaj rezultatov različnih tekmovanj. Na področnem tekmovanju iz matematike,
ki je bilo 4. 4. 2013 na OŠ Šmartno, je 10 naših učencev dobilo srebrno Vegovo priznanje. To so

Gorazd Motnikar, Matic Sadjak, Matija Grkman, Nika Hrastovec, Nejc Erdani, Borut Drnovšek,
Inana Irt Šarić, Ana Medved, Nejc Pogačar in Mihael Boštjan Končar. Na državnem tekmovanju,
ki je bilo 20. 4. 2013 v Ljubljani, je Gorazd Motnikar prejel zlato Vegovo priznanje. ČESTITAMO!!!
Dve nalogi, ki so jih napisali devetošolci na področju matematike (Mihael Boštjan Končar 9.a) in
biologije (Veronika Vodnik in Ivana Davidović 9.c), sta se uvrstili v drugi krog na državno srečanje
mladih raziskovalcev v Murski Soboti, ki bo v ponedeljek, 20. maja 2013. Čestitke!
V sredo, 15. maja 2013, soseučenci 6. C razreda, skupaj z nekaterimi učenci PŠ Mekinje, udeležili
zaključne prireditve in podelitve nagrad natečaja »Spodbujamo prijateljstvo«. Preživeli so čudovit,
nepozaben dan v ljubljanskem BTC –ju. Lepo so zastopali našo šolo, očarali prisotne s svojim
nastopom in neskončno uživali ob kopanju v Atlantisu, ki so si ga prislužili za 1. mesto na natečaju.
36. TEDEN
6. maj do 10. maj 2013
Prvi teden po prvomajskih počitnicah je minil v znamenju pisanja Nacionalnih preverjanj znanja za
6. in 9. razrede. V ponedeljek, 6. maja 2013 so, kot vsak ponedeljek, potekale pogovorne ure za
starše. V četrtek, 9. maja 2013 so 7. razredi odšli na ekskurzijo na primorsko.
V petek, 10. maja 2013 je potekalo prvenstvo OŠ Kamnik - Komenda v atletiki za šolsko leto
2012/13. Udeležilo se ga je 81 naših učencev. Tekmovanje je potekalo v 26. disciplinah, 21 naših
učencev je prejelo medalje za prva tri mesta, kar 53 pa se jih je udeležilo na področno tekmovanje,
ki bo potekalo v ponedeljek, 20. maja 2013 v Domžalah. ČESTITAMO!!!
Učenci 6.c razreda in PŠ Mekinje so sodelovali na natečaju z naslovom Spodbujajmo prijateljstvo.
Učenci izdelali pravo veliko knjigo z naslovom »MAVRICA PRIJATELJSTVA«. V njej so predstavili
izvedene aktivnosti, ki so spodbujale in krepile naše medsebojne odnose tako, da so bile primerne
za sodelovanje na natečaju.
V petek so nas obvestili, da so dosegli 1. mesto v kategoriji osnovnih šol. ČESTITKE!!
35. TEDEN
29. april do 3. maj 2013
Za nami je praznični teden, v znamenju Dneva boja proti okupatorju in 1. maja. V šoli je minil mirno,
saj so učenci in učitelji odšli na zaslužene počitnice.
34. TEDEN
22. april do 26. april 2013
Zadnji teden pred prvomajskimi počitnicami je minil v znamenju sončnega in toplega vremena.
Naši učenci pa kljub temu niso bili brez dela. V torek, 23. aprila 2013, so se učenci turističnega
krožka, s projektno nalogo Slastna skrivnost kamniške Veronike, predstavili na zaključni tržnici v
Mariboru.
V četrtek,25. aprila 2013, ob 17 uri so v Nevljah otvorili razstavo o mamutu, 3. b razred pa je
imel športni dan. Odpravili so se na pohod.
Zdaj pa se učenci odpravljajo na zaslužene počitnice

33. TEDEN
15. april do 19. April 2013
Teden je minil v znamenju športa in različnih prireditev in dogodkov. V tem tednu se v
popoldanskem času pričenja tekmovanje v mali odbojki, prav tako je potekala mednarodna
izmenjava s šolo iz Leidna na Nizozemskem. Deset naših učencev in dve učiteljici, so cel teden
uživali v družbi Nizozemskih prijateljev. Izmenjava jim je prinesla veliko lepih vtisov, predvsem
pa veliko izkušnjo za prihodnost.
V ponedeljek, 15. aprila 2013 so imeli učenci šestih razredov športni dan. Našo šolo pa je obiskal
Gojmir Lešnjak Gojc.
V petek, 19. aprila 2013, je v okviru prireditve za Bralno značko, našo šolo obiskal pisatelj Ivan
Sivec. Učenci, ki so opravili bralno značko, so imeli možnost z njim poklepetati. 2. šolsko uro se je
srečal z učenci od 1. do 5. razreda, 3. Šolsko uro pa z učenci od 6. do 9. razreda.
Takoj po prireditvi pa so se učenci odpravili še na prvenstvo OŠ Komenda - Kamnik v krosu.
Nekateri med njimi so bili zelo uspešni in so si pritekli medalje. Vsem skupaj pa čestitamo za trud
in udeležbo.
32. TEDEN
8. april do 12. april 2013
V ponedeljek so potekale pogovorne ure za starše, v večnamenskem prostoru pa je bil ob 18h
sestanek s starši bodočih prvošolcev. Prav tako je bilo v ponedeljek regijsko srečanje mladih
raziskovalcev v organizaciji ZOTKS, kjer so naši učenci predstavili štiri naloge.
V torek, 9. aprila 2013, so se učenci turističnega krožka, s projektno nalogo Slastna skrivnost
kamniške Veronike, predstavili na turistični tržnici v Mercator centru Ljubljana Šiška. Tržnica je
potekala v okviru festivala Turizmu pomaga lastna glava, naši učenci pa so za svojo nalogo prejeli
zlato priznanje in se tako uvrstili na zaključno tržnico, ki bo 23. aprila 2013 v Mariboru.
ČESTITAMO!
V petek, 12. aprila 2013 so se naši osmošolci pomerili v kvizu, štirje naši učenci pa so se udeležili
državnega tekmovanja v plavanju, ki je potekalo v Ribnici.
V soboto bo na matični šoli meditacija za zaposlene, starše in učence.
31. TEDEN
1. april do 5. april 2013
Za nami je, zaradi Velikonočnega ponedeljka, skrajšan teden.
V torek, 4. aprila 2013, je na šoli potekalo testiranje potencialno nadarjenih učencev.
Udeležilo se ga je 15 učencev 4. razreda in 6 učencev od 7. do 9. razreda.
V soboto 6. aprila 2013 se bomo z eno ekipo udeležilidržavnega tekmovanja elastomobilov, ki ga
organizira Hiša eksperimentov.
30. TEDEN

25. marec do 29. marec 2013
Konec preteklega in začetek tega tedna, sta bila v znamenju materinskega dne.
V petek, 22. marca 2013 so v Društvenem domu v Mekinjah, v organizaciji Podružnične šole Mekinje
in Športno-kulturnega društva Mekinje, materinski dan počastili s posebno proslavo. Učenke in
učenci so ob mentorstvu učiteljic in deloma tudi samostojno pripravili čudovit kulturni program, na
koncu pa še »točko presenečenja«. Učenci 4. in 5. razreda so pripravili tudi samostojno točko,
poleg tega pa so učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje s pomočjo učiteljic za vse krajanke in
krajane, ki so prišli na proslavo pripravili majhno sladko presenečenje. Praznovanje se je v soboto
nadaljevalo na Vranji Peči, kjer so učenci pripravili predstavo za vse okoliške mamice, ter v
ponedeljek, 25. marca 2013 v Tunjicah.
V torek so imeli učenci 1.b razreda zdravniški pregled v Kamniškem zdravstvenem domu.
V sredo, 27. marca 2013 se je knjižnica na Podružnični šoli Mekinje preselila v nov, prostoren in
svetel prostor na podstrešju šole.
V petek, 29. marca 2013 pa so 3. razredi odšli na plavalni tečaj v Kranj.
29. TEDEN
18. marec do 22. marec 2013
Pretekli teden, od ponedeljka, 18. marca do četrtka 21. marca 2013, so imeli 3. razredi matične
šole in podružnic, še drugi del plavalnega tečaja v sosednjem CIRIUSU. Učenci so bili s tečajem
zadovoljni, saj so se naučili veliko novega, predvsem pa so na bazenu zelo uživali.
V torek, 19. marca 2013, je našo šolo obiskal Marko Juhant, ki je s starši in učitelji
obravnaval temo, Pogovor med staršem in otrokom.
Četrtek, 21. marec, pa je minil v znamenju odprtja razstave v Matični knjižnici Kamnik, s katero so
ob 75-letnici obudili zgodovinski spomin na odkritje okostja mamuta v Nevljah pri Kamniku. V
spremljajočem delu razstave so na ogled likovni izdelki učencev Podružnične šole Nevlje, ki so tudi
nastopili v kulturnem programu. Pričujoča razstava bo nekaj časa na ogled v prostorih Matične
knjižnice Kamnik, nato pa bo kot stalna razstava prenešena v avlo, lani lepo obnovljene, PŠ Nevlje.
Četrtek pa sta zaznamovala še dva dogodka. Kot vsako leto, smo tudi letos nekaj naših učencev
odpeljali v Planico, na tekmo v smučarskih poletih. Prav tako pa so se učenci od 1. do 9. razreda
udeležili šolskega tekmovanje Matematični kenguru.
28. TEDEN
11. marec do 15. marec 2013
Teden je minil v duhu 75-letnice odkritja mamuta v Nevljah. Zgodilo se je v ponedeljek, 14. marca
1938 na gradbišču novega mostu čez potok Nevljico. Najdeno okostje je pripadalo samcu visokemu
361cm, dolgemu 574cm, v celoti ohranjen okel meri 270cm. Okostje so restavrirali in je sedaj
postavljen na ogled v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.
V sredo, 13. marca in četrtek, 14. marca 2013 se je odvijala območna revija otroških in mladinskih
pevskih zborov občin Kamnik in Komenda, na kateri so v četrtek sodelovali tudi učenci naše šole.

V petek, 15. marca 2013, je potekalo fotografiranje razredov. V Domu kulture Kamnik pa je potekal
občinski otroški parlament, na katerem so sodelovali tudi naši učenci višjih razredov.
V soboto, 16. marca 2013 pa vas ponovno vabimo na, že tretje, Vesnine igrarije.
Tokrat se boste z nami lahko sprehodili do Starega gradu, se preizkusili v orientaciji, se v
telovadnici zabavali ob igrah in plesu , ali pa sodelovali v delavnici z ustvarjanjem. Prireditev ne bo
tekmovalnega značaja.
Prispevek udeležbe na družino bo znašal 5€. Zbrani denar bomo prispevali za nadstandardni pouk
naših in vaših otrok. Več si lahko preberete na spletni strani šole.
27. TEDEN
4. marec do 8. marec 2013
Za nami je športno in kulturno obarvan teden. 3. razredi matične in podružničnih šol, so od
ponedeljka, 4. marca, do četrtka, 7. marca 2013, hodili na plavanje v sosednji CIRIUS. Štiri dni
so uživali v bazenu in izpopolnjevali svoje plavalno znanje.
V torek, 5. marca 2013 so imeli učenci od 6. do 9. razreda športni dan. Na izbiro so imeli več
športnih dejavnosti. Tako so eni odšli na smučanje na Krvavec, nekateri na sankanje na Ljubelj,
drsali so v Ljubljanskem Tivoliju, na Pokljuki so tekli na smučeh, nekateri pa so odšli na pohod.
V petek, 8. marca 2013, pa so imeli 6. razredi kulturni dan. V Cankarjevem domu, v Ljubljani, so se
udeležili koncerta v sklopu programa Plus, glasbene mladine Slovenije. Koncert z naslovom Glasbena
torta ali orkester se predstavi, je zanimiva in živahna predstavitev osnovnih skupin glasbil ter
različnih glasbenih zasedb.
Učenci nižjih razredov so ob dnevu žena za mamice izdelovali voščilnice, rože in podobno. Nekateri
so se naučili tudi pesmice o mamah.
26. TEDEN
25. februar do 1. marec 2013
Za nami je počitniški teden, v katerem so si učenci malo odpočili od šole in obveznosti. Šola pa
kljub počitnicam ni počivala. Čistilke so očistile učilnice in ostale prostore, nekatere učilnice pa so
tudi prebelili. Učenci se bodo tako spočiti in pod vtisom počitniških dogodivščin vrnili v še lepšo
šolo.
25. TEDEN
18. februar do 22. februar 2013
Zadnji teden pred počitnicami je potekal v znamenju vpisov prvošolcev, ki so potekali v torek, 19.
in sredo, 20. februarja 2013.
V petek, 22. februarja 2013, so imeli drugi razredi naravoslovni dan, na katerem so delali kemijske
poskuse. V šolski knjižnici pa je potekal otroški parlament, na katerem so učenci od sedmega do
devetega razreda, Osnovnih šol Frana Albrehta in Toma Brejca razpravljali o odraščanju.

Pred učenci je sedaj počitniški teden, ko si bodo lahko nabrali novih moči in uživali v zimskih
radostih.
24. TEDEN
11. februar do 15. februar 2013
Po podaljšanem vikendu je sledil pustno in belo obarvan teden. V torek, 12. februarja 2013, so
učenci kljub snegu, ki je pobelil celo Slovenijo, v šolo prišli našemljeni v pustne maske. Najbolj so
se pusta razveselili otroci na PŠ Vranja Peč, ki so kot vsako leto doslej, odšli po okoliških hišah.
Peli so pustne pesmice, sokrajani pa so jih povabili v hiše in jim postregli s krofi in toplim čajem.
Starejši učenci, od 6. do 9. razreda, pa so imeli v torek tehnični dan, na katerem so izdelovali
maske iz naravnih materialov.
Na valentinov četrtek, 14. februarja 2013, so učenci 9. razreda pisali test iz tujega jezika,
angleščine, enako je 7. razrede čakalo v petek, 15. februarja 2013.
Deveti razredi imajo danes, v petek in jutri, v soboto, 16. februarja 2013 informativne dneve za
vpis v srednje šole.
Na PŠ Vranja Peč so sneg izkoristili za sankanje, saj so imeli v petek športni dan. Bilo je veselo.
23. TEDEN
4. februar do 8. februar 2013
Pretekli teden je bil športno in praznično, kulturno obarvan. Šesti razredi so že v nedeljo, 3.
februarja 2013, odšli v zimsko šolo v naravi v Cerkno. Vsak dan so na šolski spletni strani
poročali, kako so preživeli dan, vse skupaj pa dokumentirali tudi z veliko fotografijami. Poleg
smučanja, so učenci obiskali tudi muzej, plavali, se igrali družabne igre, tombolo, imeli ustvarjalne
delavnice, plesali.
1. razreda na matični šoli sta imela v ponedeljek, 4. februarja 2013, športni dan. V telovadnici so
postavili poligon, skakali so čez skrinjo in hodili po gredi. Bilo je zelo zabavno. V ponedeljek pa so,
kot vsak prvi ponedeljek v mesecu, potekale tudi pogovorne ure za starše.
V torek, 5. februarja 2013, so imeli učenci 8. razredov tematski dan na temo Franceta Prešerna.

V četrtek, 7. februarja 2013, so imeli učenci od 5. do 9. razreda kulturno prireditev v
večnamenskem prostoru. Na prireditvi so recitirali Prešernove pesmi, zapel je šolski pevski zbor,
igrali so na različne inštrumente, kot sta harmonika in trobenta, učenka 8. razreda se je
predstavila z baletno točko. Učenci nižjih razredov pa so pesnikovo življenje spoznavali v okviru
pouka, kjer so brali tudi njegove pesmi.
Na PŠ Tunjice so prav tako organizirali kulturno prireditev posvečeno Francetu Prešernu, na
katero so povabili tudi starše.
V petek, 8. februarja 2013, bo praznik, ob katerem se bomo spomnili našega največjega pesnika
Franceta Prešerna. Ker ta dan ne bo pouka, je pred nami podaljšan vikend. Izkoristite ga
maksimalno.

22. TEDEN
28. januar do 1. februar 2013
Za nami je pester teden. Obiskali so nas učenci iz Leidna na Nizozemskem, ki so prišli na
izmenjavo in ostali pri nas cel teden. Tekom tedna so imeli organizirane različne dejavnosti in
oglede.
V ponedeljek, 28. januarja 2013, so jim naši učenci razkazali šolo, obiskal pa jih je tudi
Nizozemski veleposlanik v Sloveniji, Jos Douma. V torek, 29. januarja 2013, so obiskali naše
glavno mesto, Ljubljano in si ogledali njene znamenitosti. Obiskali so tudi Slovenski Šolski muzej,
kjer so jim predstavili šolstvo na Slovenskem skozi stoletja. V sredo, 30. januarja 2013, so imeli
organiziran ogled Kamnika, v četrtek, 31. januarja, pa so se devetošolcem pridružili pri pouku.
Petek, prvi februarski dan, so se odpravili na Gorenjsko. Glavna postanka sta bila Bled in Bohinj.
Pred njimi je še vikend, ki pa ga bodo preživeli z družinami, pri katerih živijo.
Teden pa so zaznamovali tudi drugi dogodki, pomembni za naše učenke in učence.
V torek, 29. januarja 2013, sta se dve naši učenki (ena iz 7. in ena iz 8. razreda) udeležili
regijskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje, ki je potekalo na Osnovni šoli Valentina Vodnika v
Ljubljani. V četrtek, 31. januarja 2013, se je zaključilo prvo ocenjevalno obdobje, katerega so
učitelji analizirali na ocenjevalnih konferencah.
Podružnično šolo Mekinje pa bo danes popoldan (petek, 1. februar) obiskala informacijska
pooblaščenka, Nataša Pirc Musar. Pripravila bo fotografsko razstavo, katere se bodo udeležili
učenci, ki obiskujejo krožka Drug z drugim ali Rastem z ustvarjanjem.

21. TEDEN
21. januar do 25. januar 2013
Pretekli teden je najbolj zaznamovala stavka javnega sektorja, ki je bila v sredo, 23. januarja
2013. Učenci so se je razveselili, saj jim v sredo ni bilo treba k pouku in so ostali doma.
V ponedeljek, 21. januarja 2013, so se nekateri učenci udeležili tekmovanja iz kemije. V četrtek,
24. januarja 2013, pa sta ekipi deklet in fantov, našo šolo uspešno zastopali na polfinalnem
tekmovanju v skokih z male prožne ponjave, ki je potekalo v Dobrovi pri Ljubljani.
Že konec prejšnjega tedna pa so imeli učenci, ki obiskujejo krožka Drug z drugim ali Rastem z
ustvarjanjem, dvodnevni tabor. Na podružnični šoli Mekinje so imeli ustvarjalne dejavnosti, pod
vodstvom Jane Svetec in Tamare Bračič. Da pa je bilo vse skupaj še bolj zanimivo in zabavno, so
iz petka (18.1.2013) na soboto (19.1.2013) prespali kar v šoli v Mekinjah.
20. TEDEN
14. januar do 18. januar 2013
Ta teden se nam je zima pokazala v svoji pravi podobi, kar so naši učenci s pridom izkoristili. Četrti
in peti razredi so imeli športni dan in sicer so se šli sankat na Poljane. Prvi in tretji razredi pa so
imeli športni dan razdeljen na dva dneva, tako da so v torek, 15. januarja in v sredo, 16. januarja
2013, uživali na snegu in izdelovali snežne skulpture.

V ponedeljek, 14. januarja 2013 so imeli starši prvih razredov roditeljski sestanek na temo
ocenjevanje. V OŠ Stranje pa je potekalo Občinsko tekmovanje v odbojki za učence letnik 1998 in
mlajše. Naši fantje so se odlično odrezali in se uvrstili na Področno tekmovanje (polfinale in finale),
ki poteka danes, v petek, 18. januarja 2013, prav tako na OŠ Stranje. Želimo jim veliko uspeha.
19. TEDEN
7. januar do 11. januar 2013
Za nami je drugi delovni teden v novem letu. V ponedeljek, 7. januarja 2013, so bile pogovorne ure
za starše, prav tako pa smo imeli roditeljski sestanek za starše učencev 6. razreda, ki gredo v
zimsko šolo v naravi.
V torek, 8. januarja, so imeli učenci 8.c razreda sistematski pregled v Zdravstvenem domu
Kamnik. V telovadnici naše šole je potekalo finale prvenstva osnovnih šol v malem nogometu, občin
Kamnik – Komenda. Naši fantje dosegli odlično tretje mesto, za kar jim čestitamo.
Učenke rojene 1998 in mlajše, so v sredo, 9. januarja 2013, našo šolo zastopale na področnem
tekmovanju v odbojki (polfinale in finale). Z odlično igro so dosegle prvo mesto in se uvrstile na
Državno prvenstvo. Čestitamo.
V četrtek, 10. januarja, pa so imeli učenci drugih in četrtih razredov kulturni dan.
18. TEDEN
31. december 2012 do 4. januar 2013
Prvi delovni teden v letu 2013 je za nami. Ponedeljek in torek sta bila še praznična, praznovali
smo Silvestrovo in novo leto. Sreda, 2. januarja, je bila po novem že delovna. Posebnih
odmevnejših dejavnosti poleg pouka ni bilo, tako da je teden minil zelo mirno.
17. TEDEN
24. december do 28. december 2012
V preteklem tednu je za nami nekaj prazničnih in počitniških dni. Torek in sreda sta bila
praznična, praznovali smo božič ter dan samostojnosti in enotnosti, ostali trije dnevi pa so bili
počitniški. Pred nami je le še skok v novo leto.
16. TEDEN
17. december do 21. december 2012
Za nami je zadnji delovni teden v tem letu. Seveda je zato na šoli prevladovalo temu primerno
praznično vzdušje. Učenci gledališkega krožka podružnične šole Tunjice so v ponedeljek in torek
gostovali z igrico Pepelka na OŠ Sela in na matični šoli.
V sredo, 19. decembra, je potekal prvi del občinskega tekmovanja v malem nogometu za starejše
dečke. Drugi del bo potekal 8. januarja, zato bomo takrat poročali o rezultatih.
V četrtek, 20. decembra, je na šoli potekalo že 40. tradicionalno šolsko plesno tekmovanje. Letos
je bilo ob okrogli obletnici še posebej slovesno. Na tekmovanje smo zato povabili vse športne
učitelje, ki so vodili to tekmovanje, in vse nekdanje ravnatelje.

V petek, 21. decembra, pa smo si lahko v športni dvorani ogledali kulturno prireditev ob dnevu
samostojnosti in enotnosti skupaj z darilom učencev in učiteljev sosednje osnovne šole Toma
Brejca. En oddelek sosednje šole namreč letos zaradi gradnje šole gostuje tudi pri nas in zato so
v naši športni dvorani pripravili njihov tradicionalni novoletni koncert. Športno dvorano so zato do
zadnjega kotička napolnili učenci naše in sosednje osnovne šole.
Po končanem pouku smo se vsi zaposleni zbrali v zbornici matične šole, kjer smo si zaželeli vsega
lepega v novem letu, ravnatelj Rafko Lah se je zahvalil za uspešno leto, ki je za nami, in nam
zaželel vse dobro ter veliko poguma pri novih izzivih.
Pred nami so torej božično-novoletni prazniki, v katerih si bomo nabrali novo energijo za skok v
novo in uspešno leto 2013. Srečno!
15. TEDEN
10. december do 14. december 2012
V preteklem tednu je bilo dogajanje v in izven šole zopet zelo pestro.
Petošolci matične šole in podružnic so imeli v ponedeljek, 10. decembra 2012, naravoslovni dan, v
okviru katerega so si ogledali Zelence. Sedmošolci pa so v ponedeljek v okviru kulturnega dne
spoznavali različne religije in kulture. Spoznali so, da nas različnost bogati, da jo moramo znati
sprejemati in ceniti. Učitelji etike, geografije in zgodovine so k sodelovanju povabili tudi dva
zunanja sodelavca, in sicer Metko Romšak ter Franceta Kokalja. Na športnem področju se je
dogajalo naslednje: v ponedeljek je potekalo občinsko prvenstvo v odbojki za fante, v sredo pa so
tekmovala dekleta. V torek pa je potekalo področno prvenstvo v košarki za učence letnik 1998 in
mlajše.
V torek so imeli učenci 8. a zdravniški sistematski pregled v Zdravstvenem domu Kamnik.
V sredo, 12. decembra, so imeli sedmošolci tehniški dan, na katerem so izdelovali izdelke za
novoletni sejem. Drugošolci matične šole pa so dva dni (v sredo in četrtek) v okviru športnega dne
uživali v igrah na snegu.
Četrtek pa je bil za šolo zelo prazničen dan. Ob 15. uri smo se zaposleni v večnamenskem
prostoru srečali z nekdanjimi zaposlenimi. Na kosilu smo skupaj obujali spomine na čas, ko so bili
aktivni na šoli, po končanem srečanju pa smo se skupaj udeležili še božično-novoletne prireditve v
športni dvorani. Po koncu prireditve pa obiskovalci na sejemskih stojnicah lahko kupili tudi
unikatne izdelke naših učencev. Na prireditvi so naši učenci peli in plesali. Ob koncu so učenci
podružnice Vranja Peč prikazali gledališko igrico, v kateri otroci ne verjamejo v dobre
decembrske može. Ob koncu nas je obiskal Božiček in dokazal, da »zares obstaja«.
V četrtek je bilo izvedeno tudi šolsko tekmovanje v znanju astronomije za učence tretjega
triletja. O rezultatih bomo poročali naslednjič.
Zaključimo pa še z dogajanjem petka, 14. decembra 2012. Ta dan so učenci podružnice Nevlje
obiskali Kulturni dom v Kamniku, kjer so si ogledali gledališko predstavo.
14. TEDEN
3. december do 7. december 2012

Praznični december je že tu, zato je bilo dogajanje tega tedna zelo pestro. V ponedeljek, 3.
decembra, so učenci šolskega novinarstva in projekta Popestrimo šolo obiskali domžalski Radio
Hit in se seznanili z novinarskim delom. Starši in učenci iz Mekinj in Nevelj pa so v ponedeljek in
torek sodelovali na novoletnih delavnicah, na katerih so izdelovali novoletne okraske in pekli
božično pecivo. V tem tednu smo izvedli že nekaj dejavnosti v okviru projekta Minuta za zdravje.
Gre za projekt, v katerem starejši učenci mlajšim ob božični glasbi pokažejo nekaj razteznih vaj
ob stolu. Vaje bodo učenci in učiteljice izvajali tudi še v prihodnjem tednu.
V sredo, 5. decembra, je potekalo prvenstvo osnovnih šol občin Kamnik in Komenda v košarki za
dekleta in fante 8. in 9. razreda. Dekleta so premagala vso konkurenco in se s prvim mestom
uvrstila naprej na področno tekmovanje. Tudi ekipa fantov ni nič kaj zaostajala za dekleti, saj so
se z doseženim drugim mestom prav tako uvrstili naprej na področno tekmovanje. Čestitamo.
V četrtek, na Miklavžev dan, pa so učenci tekmovali v znanju materinščine, izvedli smo namreč
šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Učenci projekta Popestrimo šolo in učenci šolskega
parlamenta so v četrtek obiskali nekdanjega učenca šole in znanega radijskega voditelja Denisa
Avdića in ga intervjuvali. V četrtek so imeli četrtošolci kulturni dan. Obiskali so Sorico, kjer so
imeli dve delavnici, na likovni so učenci izdelali okvir za sliko, na glasbeni pa so izvedli pravi
glasbeni koncert. Groharjeva Sorica jih je pričakala sicer zasnežena, a z veliko sonca. Tudi
petošolci so imeli v četrtek kulturni dan. Obiskali so srednjeveško Ljubljano.
V petek, 7. decembra, so imeli šestošolci tehniški dan, na katerem so izdelovali okraske za
novoletne jelke, s katerimi bodo okrasili smrečice v Kamniku.
Glede na dogodke preteklega tedna lahko rečemo, da res že močno diši po praznikih.
13. TEDEN
26. november do 30. november 2012
V preteklem tednu je svetovalna delavka za učence 8. in 9 razreda pripravila tehniški dan na temo
izbire poklica. Učenci so imeli najprej eno uro pouka v šoli, potem pa so šli na ogled poklicev v
izbrana podjetja. Potem so se učenci vrnili v šolo, kjer so pripravili plakate, na katerih so
predstavili poklice in podjetja, ki so si jih ogledali.
V petek so se štirje učenci udeležili tekmovanja iz znanja biologije, ki je potekalo na OŠ Mengeš.
O rezultatih bomo poročali naslednjič. Lahko pa poročamo že o tem, da sta dve naši učenki
prejeli srebrno priznanje na tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, ki je potekalo prejšnjo
soboto.
Za konec pa še o tem, da so bili v Tunjicah v petek popoldan, 30. novembra, učiteljice, starši in
učenci že zelo novoletno razpoloženi. Učiteljice so namreč pripravile novoletne delavnice, na
katerih so učenci in starši ustvarjali novoletne okraske in izdelke za sejem.
12. TEDEN
19. november do 23. november 2012
V tem tednu smo izvedli dve šolski tekmovanji iz znanja. V ponedeljek so se učenci preizkusili v
znanju angleščine, v četrtek pa v znanju nemščine. V ponedeljek je bil organiziran športni dan za
šestošolce, na katerem se tekmovali v igrah z žogo. Enak športni dan so imeli v petek še
osmošolci. V ponedeljek smo v avli šole pripravili kratko podelitev pohval učencem, ki so sodelovali

na šolskem natečaju Moj svet branja in knjig. Pohvale je učencem z najboljšimi likovnimi ali
literarnimi izdelki o branju podelili ravnatelj šole.
V torek so imeli sedmošolci naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali lastnosti snovi.
Zaključili smo z delavnicami o branju za učence in starše tretješolcev. Knjižničarka je zadnjo
delavnico pripravila v torek, 20. novembra, za učence iz Tunjic in Mekinj.
V torek so imeli v Zdravstvenem domu Kamnik zdravniški sistematski pregled učenci 3. b razreda.
Za konec poročamo še o obisku pri informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar. Učenci in
mentorici krožka nadarjenih učencev z naslovom Rastem z ustvarjanjem so v preteklem tednu
obiskali informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar, ki je nekdaj obiskovala tudi našo šolo.
Pooblaščenka jih je poučila o varnosti na internetu in varovanju osebnih podatkov, v dar pa so
učenci prejeli tudi eno leposlovno knjigo. Z zaposlenimi na njenem Uradu so naši učenci izvedli še
Minuto za zdravje. Učenci in mentorici so obisk Ljubljane zaključili z ogledom slovenskega
parlamenta.
Zadnja novica je še ta, da je bilo v soboto, 24. novembra, organizirano tekmovanje v znanju iz
sladkorne bolezni na OŠ Litija. O uspehih naših učencev bomo poročali naslednjič.
11. TEDEN
12. november do 16. november 2012
V preteklem tednu sta na naši šoli prevladovala dobrodelni in športni duh.
Začnimo najprej z dobrodelnostjo. Na šoli smo tudi letos izvedli akcijo zbiranja igrač, iger in
knjig. Projekt smo poimenovali Dobri mož za vse otroke. V okviru tega smo zbirali, sortirali igrače
in pripravili darila. V decembru pa bo na šoli potekala prireditev z obdarovanjem. Pri tem
sodelujemo z OZ RK Kamnik in obdarimo okrog 80 otrok iz občine Kamnik in Komenda. Akcija
zbiranja je potekala v preteklem tednu v vseh stavbah OŠ Frana Albrehta. Za zaključek pa še
misel, ki je zapisana na šolski spletni strani: V slogi je moč, v srčnosti pa lepše življenje za vse
nas.
V tem tednu sta bila dva športna dneva, na katerih so učenci v športni dvorani tekmovali v igrah z
žogo. V torek so bili športni sedmošolci, v četrtek pa devetošolci.
V torek so imeli v Zdravstvenem domu v Kamniku zdravniški pregled učenci 3. a.
V petek pa smo obeležili Slovenski dan hrane s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Učenci so ta
dan malicali kruh, maslo, med, jabolko in mleko. Vsa živila so bila naročena pri lokalnih
proizvajalcih. V ta namen smo se z učenci 2. šolsko uro pogovarjali o omenjenih živilih, na
podružnični šoli Nevlje pa so imeli naravoslovni dan o čebelarstvu. Učenci so se naučili dve pesmi
o čebelah, si ogledali film Čebelarske zveze in risali panjske končnice.
V petek, na dan pred rojstnim dnem Frana Albrehta, poročamo še o tem, da so prvošolci odšli do
Albrehtove rojstne hiše in tam položili venec. Z lovorovim vencem pa smo okrasili tudi doprsni kip
pred šolo.
Na ta dan smo zaključili tudi z zbiranjem prispevkov literarno-likovnega natečaja Moj svet
branja in knjig. Izbrali smo najboljše prispevke, pohvale pa jim bomo izročili naslednji teden, ko
bomo pripravili tudi razstavo.

V tem tednu je knjižničarka pripravila tri delavnice o branju za učence 3. razreda in njihove
starše. Učenci so skupaj s starši reševali naloge, ki spodbujajo branje z razumevanjem.
Za konec pa še poročamo o dveh uspehih naših učencev in učiteljev. V mednarodnem projektu Etwinning je skupina naših učencev prejela 1. nagrado za posneto fotografijo. Čestitamo.
Zelo pa so bili uspešni tudi naši učenci, ki so tekli na Ljubljanskem maratonu. V svojih kategorijah
so dosegli naslednje rezultate: Tinkara Capuder (9. mesto), Lovro Planko (4. mesto), Jan Škrjanc
(3. mesto) in Matevž Planko (1. mesto). Čestitamo.
10. TEDEN
5. november do 9. november 2012
V tednu po jesenskih počitnicah se je na naši šoli zgodilo naslednje: v ponedeljek, 5. novembra
2012, so bile kot vsak začetek meseca pogovorne ure za starše. Po njih pa je socialna
delavka Tina Plahutnik pripravila predavanje za učitelje in starše učencev predmetne stopnje z
naslovom Internet - ulica v otroški sobi.
V torek, 6. novembra, so imeli učenci 6. c razreda zdravniški sistematski pregled v Zdravstvenem
domu Kamnik.
V tem tednu pa je knjižničarka Tadeja Česen Šink za starše prvošolcev v okviru roditeljskih
sestankov pripravila predavanje o branju. Staršem je predstavila nekaj idej, kako otrokom na
nevsiljiv način približati branje in kako z različnimi aktivnostmi ob branju in po njem pri otrocih
spodbujamo dve jezikovni spretnosti, in sicer poslušanje ter pripovedovanje. Učenci so ravno v
teh dneh spoznali prvo črko abecede. Prvi so v torek predavanju prisluhnili starši prvošolcev
matične šole. V sredo so o branju poslušali starši mekinjskih prvošolcev, v četrtek pa še
neveljskih.
Naši mladi novinarji pa nadaljujejo z beleženjem dogodkov tudi za šolski časopis, pripravili pa so
tudi zelo zanimiv intervju z našim kuharjem Iztokom Bizjakom. Vabljeni k branju šolskega
časopisa.
9. TEDEN
29. oktober do 2. november 2012
Za nami so prve počitnice v tem šolskem letu, jesenske ali krompirjeve. Trije dnevi so bili delovni,
dva pa praznična. Nekateri so v sredo, 31. oktobra, poleg praznovanja dneva reformacije
praznovali tudi noč čarovnic, vsi pa smo se v četrtek, 1. novembra, spomnili naših bližnjih in
obiskali grobove.
8. TEDEN
22. oktober do 26. oktober 2012
V preteklem tednu se je dogajalo mnogo različnih aktivnosti.
V torek, 23. oktobra 2012, so imeli učenci 6. b sistematski zdravniški pregled v Zdravstvenem
domu Kamnik. Osmošolci so ta dan v okviru športnega dne osvojili Ratitovec. Učenci 7. c pa so kot
zadnji v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali Matično knjižnico Kamnik in v dar prejeli
knjigo.

V torek so učenci naše podružnične šole Mekinje skupaj z nekaterimi učenci matične šole in pod
vodstvom mentoric Jane Svetec in Tamare Bračič obiskali Dom starejših občanov Kamnik. Učenci
so med njih ponesli delček kulturnega programa, ki so ga izvedli ob praznovanju 100-letnice
mekinjske šole. V domu namreč stanujejo tudi nekateri nekdanji učitelji te podružnice, ki se zaradi
starosti prireditve niso mogli udeležiti. Učenci so jim prikazali del igrice, ki prikazuje življenje v
šoli nekoč, ko so učenci plesali ljudske plese, telovadili kot Sokoli, klečali na koruzi in vadili
lepopisje. Vse to in še več je starejšim polepšalo dan in obudilo spomine na njihovo otroštvo. Zapis
o prireditvi si lahko preberete tudi na tej povezavi.
V sredo, 24. oktobra 2012, so si devetošolci v okviru dneva jezikov ogledali muzikal Mamma Mia.
Učenci so se zbrali v šoli, kjer so jim učiteljice angleščine pripravile nekaj aktivnosti, med drugim
so učenci najprej spoznali skupino Abba in njihovo glasbo, muzikal kot žanr in vsebino omenjenega
muzikla. Po aktivnostih pa so se odpravili v Dom kulture, kjer so si ogledali muzikal Mamma mia v
izvedbi dijakov ŠCRM.
Tretješolci matične šole so imeli v četrtek, 25. oktobra 2012, naravoslovni dan na temo gozda.
Raziskovali so gozdna drevesa in živali nad gradom Zaprice. V četrtek smo na matični šoli izvedli
vajo evakuacije v primeru potresa. Na potres nas je opozoril zvočni signal. Po ponovnem signalu, ki
je označeval konec nevarnosti, pa smo vsi učenci in zaposleni zapustili šolo in se zbrali na
označenih zbirnih mestih.
Na pokopališčih v okolici naših podružnic so učiteljice skupaj z učenci v petek, 26. oktobra
2012, pripravile komemoracije. V Mekinjah so učenci kratek program izvedli na vojaškem
pokopališču, obiskali pa so tudi pokopališče ob cerkvi, kjer so pokopani nekateri učitelji šole in en
učenec. Komemoracije so pripravili tudi v Nevljah, na Vranji Peč in v Tunjicah.
Za konec pa poročamo še o začetku delovanja našega šolskega spletnega časopisa. Do njega lahko
dostopate preko te povezave. V časopisu si lahko preberete že prve članke, med drugim tudi
intervju z ravnateljem šole. Vabljeni k prebiranju šolskega spletnega časopisa, ki ga ustvarjajo
naši mladi novinarji.

7. TEDEN
15. oktober do 19. oktober 2012
Zapis tega tedna začenjamo s kratkim poročilom o državnem projektu Simbioz@. V preteklem
tednu je namreč po Sloveniji potekal projekt Simbioz@ e-pismena Slovenija. To je največji
prostovoljski projekt, organiziran s strani Zavoda Ypsilon, ki temelji na medgeneracijskem
sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. V tednu med 15. in 19.
oktobrom so prostovoljci na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji predstavnike starejše
generacije navduševali nad uporabo računalnika in interneta. Osrednji namen akcije je omogočiti
starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih
motivirati za nadaljnje učenje, uporabo računalnika in interneta. Projektu se je pridružila tudi
naša šola. Učitelj računalništva Janez Bergant je poskrbel za pripravo računalniške učilnice in
izvajanje delavnic, ki so potekale vsak dan v dveh skupinah, ena dopoldan in druga popoldan. Obe
skupini sta imeli po 18 udeležencev. Dopoldanski skupini so med drugim znanje računalništva
posredovali tudi naši učenci. V ponedeljek je dopoldansko delavnico vodila informacijska
pooblaščenka Nataša Pirc Musar, v torek pa sta udeležence obiskala dva predstavnika
organizatorjev. Udeleženci so se na prvem izobraževanju seznanili z delovanjem in zgradbo
računalnika ter programom za pisanje Word. Na drugem modulu so se srečali z internetom,
iskalniki in spletnimi stranmi. Na tretjem srečanju so ustvarili račun za elektronsko pošto, na

četrtem pa spoznali družbeno omrežje Facebook. Zadnji dan pa so se udeleženci naučili
uporabljati mobilni telefon. Odzivi udeležencev na delavnice celotnega tedna so bili zelo pozitivni,
saj so z nasmejanimi obrazi zapuščali našo računalniško učilnico.
Zdaj pa še o dogodkih naših učencev. V torek smo v okviru državnega projekta Rastem s knjigo z
učenci 7.a razreda obiskali Matično knjižnico Kamnik. Gre za projekt, v katerem Ministrstvo za
izobraževanje skupaj z Združenjem splošnih knjižnic in Javno agencijo za knjigo vsakemu
sedmošolcu podari knjigo. Letos je to knjiga Tadeja Goloba z naslovom Zlati zob in ilustracijami
Cirila Horjaka. Na obisku Matične knjižnice Kamnik smo si z učenci najprej ogledali kratek film o
tej knjigi, potem še film o mamutu, za konec pa so nam knjižničarke pokazale otroški in odrasli
oddelek knjižnice, čitalnico in oddelek za obdelavo gradiva. Učenci 7.b razreda so knjižnico
obiskali v petek, 19. oktobra.
V torek, 16. oktobra 2012, so imeli učenci 6.a sistematski zdravniški pregled v Zdravstvenem
domu Kamnik.
Poročamo pa še o obisku poštnega logističnega centra Ljubljana, ki so si ga prav tako v torek
ogledali tretješolci matične šole. Ob svetovnem dnevu pošte, 9. oktobru, je Pošta Slovenije
ponudila možnost ogleda dveh najmodernejših poštno-logističnih centrov v Mariboru ali Ljubljani.
Tretješolci so si ogledali center v Ljubljani in pod strokovnim vodstvom spoznali način predelave
in avtomatskega sortiranja pošiljk. Tretješolci iz Nevelj so logistični center v Ljubljani obiskali v
petek, 19. oktobra 2012.
6. TEDEN
8. oktober do 13. oktober 2012
V preteklem tednu je bilo dogajanje v šoli in izven nje zelo pestro.
V ponedeljek, 8. oktobra 2012, so bile organizirane pogovorne ure za starše, za devetošolce pa
sejem srednjih šol, na katerem se je predstavilo 10 srednjih šol iz Kamnika in Ljubljane.
V torek, 9. oktobra, so imeli drugošolci naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali gozd nad
gradom Zaprice.
V sredo in četrtek so nadarjeni učenci s področja naravoslovja obiskali Festival znanosti v
Ljubljani, kjer so lahko prisluhnili nekaterim zanimivim predavanjem.
V četrtek, 11. oktobra 2012, so imeli devetošolci terenske vaje, na katerih so spoznavali področje
Krasa ter razne oblike in vrste kraških pojavov.
Sobota, 13. oktobra 2012, pa je bila še posebej praznična. Naša podružnična šola Mekinje je
namreč praznovala, z njo pa celotna Krajevna skupnost Mekinje. S kulturnim programom smo
obeležili 100-letnico šolske stavbe v Mekinjah in hkrati slovesno odprli prenovljene šolske
prostore. Ob tej priložnosti je pred tednom dni izšel tudi zbornik ob 100-letnici šolske stavbe in
100-letnici kulturnega doma v Mekinjah, ki so ga skupaj pripravile učiteljice podružnice Mekinje
in predstavniki Krajevne skupnosti Mekinje. Iskrene čestitke za bogat zbornik in lepo
pripravljeno praznovanje. Zapis o prireditvi lahko preberete tudi na informacijskem
portalu Kamničan.si. S ponosom pa lahko poročamo tudi o tem, da je praznik v Mekinjah odmeval
prav po vsej državi, saj si na tej povezavi lahko ogledate prispevek TV Slovenija (od 7. minute 50
sekund dalje).

Za konec pa poročamo še o velikem uspehu našega učenca. Naš uspešen tekač Matevž Planko je
namreč našo šolo zastopal na državnem prvenstvu v gorskih tekih, ki je potekalo 29. septembra
2012 v Smledniku in premagal vso konkurenco ter postal državni prvak v gorskih tekih. Njegov
rezultat je pomenil tudi izboljšanje rekorda proge, zato mu še posebej čestitamo.
5. TEDEN
1. oktober do 5. oktober 2012
Vstopili smo v mesec oktober, ki je za šolske knjižnice praznični mesec. V okviru projekta
Mednarodni mesec šolskih knjižnic smo namreč v naši šolski knjižnici razpisali literarno-likovni
natečaj z naslovom Moj svet branja in knjig. Natečaj bo potekal ves mesec oktober in z njim
bomo zaznamovali praznovanje meseca šolskih knjižnic.
Še posebej pa je bil prazničen tudi pretekli teden. Ob praznovanju mednarodnega tedna otroka
so namreč potekale številne aktivnosti na šoli in izven nje. Letošnja tema tedna je bila Stiske in
radosti odraščanja. Začela pa so se tudi srečanja otroških parlamentov, na katerih bodo otroci
prav tako razmišljali o odraščanju.
V okviru tedna otroka smo v ponedeljek prvič v knjižnico povabili naše prvošolce, ki so poslušali
pravljico o Frančkovem bralnem krožku, prejeli svojo člansko izkaznico in si tudi prvič izposodili
knjige iz šolske knjižnice.
V torek je napovedani športni dan za osmošolce zaradi slabega vremena odpadel, zato bodo imeli
pohod na Ratitovec v naslednjem tednu.
V sredo pa so sedmošolci odšli na pohod na Krvavec in planino Koren.
Tudi v četrtek je bil športni dan, in sicer za šestošolce, ki so odšli na pohod na Kranjsko reber.
Prvošolci pa so imeli naravoslovni dan, in sicer so si ogledali Arboretum v Volčjem Potoku.
V tem tednu je bil še en praznični dan. 5. oktober je namreč svetovni dan učiteljev. V petek so
imeli športni tudi še petošolci in prvošolci. Petošolci so načrtovali pohod po slapu Orglice, pa jih
je pred gondolo v Kamniški Bistrici presenetil dež, zato so po malici v planiskem domu in
izboljšanju vremena izkoristili dan za sprehod so Samotnega mlina. Prvošolci pa so v okviru
jesenskega pohoda odšli do podružnične šole v Nevljah. V petek ob 18. uri so v galeriji Šola idej
odprli razstavo otroških likovnih del z naslovom Tam, kjer sem doma . Razstavo so pripravili
učenci likovnega krožka matične šole in podružnične šole Nevlje. V svojih likovnih izdelkih so se
dotaknili ustvarjanja nemškega umetnika Hunderwasserja in kamniškega slikarja Lipovca.
Razstava bo na ogled od 5. oktobra do 5. novembra. Vabljeni.
4. TEDEN
24. september do 29. september 2012
Ta teden je bil za dan daljši kot običajno, saj je bila sobota, 29. septembra, po šolskem koledarju
delovni dan. Nadomeščali smo namreč dan med božično-novoletnimi počitnicami, in sicer
ponedeljek, 24. decembra 2012. O dejavnostih tega dne v zaključku tega zapisa.
V tem tednu so se prvič sestali predstavniki dveh delovnih teles šole, in sicer v torek, 25.
septembra 2012, predstavniki Sveta staršev, v četrtek, 27. septembra 2012, pa predstavniki
Sveta šole.

V četrtek smo stiskali pesti tudi za ekipo naših deklet, ki so se uvrstila v finalni turni odbojke na
mivki. Dosegla so uvrstitev med 5. in 8. mestom v državi. Čestitamo.
V petek, 28. septembra 2012, pa so učenci svoje logično mišljenje merili na šolskem tekmovanju
iz logike.
Sedmošolci so si v petek v okviru naravoslovnega dne ogledali Tehniški muzej v Bistri.
Kot že omenjeno, je bila v tem tednu sobota delovna. Drugošolci so imeli športni dan, sprehodili so
se do podružnične šole v Nevljah, kjer so se srečali s tamkajšnjimi vrstniki in učiteljicami.
Tretješolci so v okviru naravoslovnega dne obiskali kamniško tržnico, kjer so prodajalce
spraševali, kakšno zelenjavo in sadje prodajajo in od kod njihovi produkti izvirajo. Učenci
podružnične šole v Tunjicah so ta dan ustvarjali v okviru tehniškega dne, prav tako pa so bili
jesensko ustvarjalni šestošolci matične šole, ki so imeli tehniški dan skupaj z učenci 6. razredov
OŠ Toma Brejca. Naslov tehniškega dne je bil Preživljanje prostega časa. Učenci so se lahko
vključili v devet različnih delavnic, med drugim so lahko rezbarili, modelirali, izdelovali gobeline,
zapestnice iz perlic, obeske za ključe, lesene domine in peresnice iz kartona ali pa se udeležili
delavnice o odraščanju, ki jo je pripravila socialna delavka. Ob koncu dneva smo si lahko izdelke
učencev ogledali v večnamenskem prostoru.
Za konec pa še posebna športna novost. Učitelji športne vzgoje so se letos odločili, da bodo
učencem predmetne stopnje ponudili možnost rekreativnega odmora v športni dvorani. Ta odmor
bo v času desetminutnega odmora. Rekreativni odmor so sicer izvajali že lani in predlani, vendar v
manjšem obsegu. Zaradi dobrega odziva učencev so se letos odločili, da bodo to izpeljali v večjem
obsegu. Po dveh tednih izvajanja učitelji športne vzgoje poročajo o močnem zanimanju in
številčni udeležbi učencev. Učiteljem čestitamo za idejo, učencem pa želimo čim več športnega
sproščanja.
3. TEDEN
17. september do 21. september 2012
V prejšnjem tednu so imeli nekateri oddelki že prve dneve dejavnosti. Prvi so bili petošolci, ki so
imeli v torek, 18. septembra, prometni dan, v okviru katerega so uživali v vožnji z majhnimi
avtomobili Jumicar. Na poligonu pri sosednji osnovni šoli so se učili pravih vozniških spretnosti in
prometnih pravil. V Kamnik so prišli tudi petošolci naših podružničnih šol.
V tem tednu so se na roditeljskih sestankih v torek, 18. septembra, srečali starši učencev, ki
obiskujejo podružnično šolo v Nevljah, v sredo, 19. septembra, pa še starši osmošolcev.
V četrtek, 20. septembra, so prvošolci v okviru Evropskega tedna mobilnosti obiskali mestno
jedro Kamnika, kjer so si ogledali delo gasilcev, reševalcev, gorskih reševalcev in policistov.
Tretješolci pa so imeli v petek, 21. septembra, športni dan. V športnem parku Podgorje so se
merili v športnih igrah.
V tem tednu so se učiteljice razredne stopnje prijavile na tekmovanje za čiste zobe, ki bo trajalo
do konca šolskega leta.
Za konec pa popravljamo športno novico prejšnjega tedna. V zadnjem trenutku je bilo namreč
prestavljeno tekmovanje v odbojki na mivki, in sicer iz petka (14. september) na ponedeljek (17.
september). Naša dekleta so se tekmovanja udeležila in z veseljem poročamo, da so dosegla 2.

mesto in se tako uvrstila v finalni turnir, ki bo v četrtek, 27. septembra 2012. Čestitamo in jim
želimo lepo uvrstitev tudi v finalu.
2. TEDEN
10. september do 14. september 2012
Tudi v tem tednu so se nadaljevali uvodni roditeljski sestanki. V ponedeljek, 10. septembra, so se
na podružnični šoli v Mekinjah zbrali starši tamkajšnjih učencev, v torek, 11. septembra, pa starši
učencev, ki obiskujejo podružnično šolo na Vranji Peči. V četrtek, 13. septembra, smo na matično
šolo povabili starše četrtošolcev in sedmošolcev.
Imamo pa že pomembno športno novičko, in sicer so se naša dekleta uvrstila na državno
tekmovanje v odbojki na mivki. Polfinale državnega prvenstva je potekalo v Preddvoru v petek, 14.
septembra 2012. O dosežku naših učenk pa naslednji teden.
Najpomembnejša dejavnost v tem tednu pa se ni dogajala v šoli, ampak v letni šoli v naravi v
Savudriji. Naše misli so bile vsak dan pri petošolcih, ki so se pridno javljali s kratkim zapisom in s
številnimi fotografijami, ki so zbrane v fotogaleriji. Učenci so v ponedeljek, 10. septembra, ob
10.30 srečno prispeli v Savudrijo. Uživali so v morskih aktivnostih, večere pa popestrili s svojimi
talenti, igrami brez meja in kvizi. V petek, 14. septembra, so se polni energije vrnili domov.
1. TEDEN
3. september do 7. september 2012
Poletnih počitnic je čisto zares konec in spet se je oglasil šolski zvonec. Prvi šolski dan je bil kot
vedno poln pričakovanj. Starejši učenci so se razveselili sošolcev in si pripovedovali o
dogodivščinah med počitnicami, za prvošolčke pa je bil to prav poseben dan. Učenci so se najprej
zbrali v svojih učilnicah na matični šoli in vseh štirih podružnicah, kjer so spoznali svoje
učiteljice in vzgojiteljice ter zapeli nekaj pesmic. Potem so skupaj odšli v športno dvorano, kjer
so si ogledali igrico Mica Potica v šoli. V športni dvorani so se jim pridružili tudi prvošolčki s
podružnic. Učiteljice so jim pripravile lep sprejem, na katerem sta jih pozdravila tudi ravnatelj
Rafko Lah in kamniški župan Marjan Šarec.
Letošnje šolsko leto so se nam pridružili tudi tretješolci sosednje osnovne šole Toma Brejca, ki
čaka na prenovo. Našim sosedom - učiteljem in učencem želimo, da se bodo dobro počutili v naših
prostorih.
V tem tednu so potekali tudi že prvi roditeljski sestanki. Prvi šolski dan so se na sestanku z
učitelji podaljšanega bivanja srečali starši prvošolcev, v sredo so se sestali starši petošolcev, ki
naslednji teden odhajajo v letno šolo v naravi. V četrtek pa so se zbrali starši učencev iz Tunjic,
na matični šoli pa starši devetošolcev.
Prvi teden novega šolskega leta je za nami. Vsem učencem, učiteljem in staršem želimo mirno in
uspešno šolsko leto 2012/2013.

