Dogodki na šoli 2016/2017

Kratek pregled tedenskega dogajanja v šolskem letu 2016/2017
43. TEDEN
19. 6. 2017 do 23. 6. 2017
Zadnji teden pouka v letošnjem šolskem letu je bil prepleten s številnimi športnimi, naravoslovnimi,
predvsem pa sproščenimi dejavnostmi.
V ponedeljek, 19. junija, so imeli neveljski prvošolci in drugošolci športni dan, vsi učenci podružnice
Mekinje pa naravoslovni dan. Na matični šoli pa je prvi dve uri pouka potekala generalka za prireditev
ob dnevu državnosti, ki je bila zadnji dan pouka.
V torek, 20. junija, so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v odbojki na mivki, kjer je ekipa
fantov zmagala in se tako uvrstila na državno tekmovanje, ki bo jeseni. Čestitamo. Šestošolci so imeli
ta dan tehniški dan na temo poklicne orientacije. Svetovalna delavka jim je pripravila vrsto aktivnosti,
ob katerih so razmišljali o naslednjih področjih: spoznavanje sebe, samopodoba in moji cilji. Tehniški
dan s podobno vsebino so imeli v sredo tudi sedmošolci, le da so oni poleg tem iz 6. razreda
razmišljali še o motivaciji za učenje in o učenju učenja. V torek so imeli neveljski tretješolci tehniški
dan, kamniški prvošolci pa športni dan s spomladanskim pohodom. Popoldan pa je bila na šoli tudi
ocenjevalna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja in učiteljev od 6. do 8. razreda.
V sredo, 21. junija, so vsi učenci podružnice Tunjice na naravoslovnem dnevu spoznavali Krajinski
park Strunjan, petošolci matične šole so uživali v plavanju in vodnih aktivnostih v Termah Snovik, vsi
učenci podružnice Vranja Peč so imeli športni dan, mekinjski prvošolci pa naravoslovni dan. Popoldan
je bila na šoli ocenjevalna konferenca za učitelje razredne stopnje.
V četrtek, 22. junija, so imeli učenci od 6. do 8. razreda športni dan v naravi. Izbirali so lahko med več
aktivnostmi. Ta dan so imeli športni dan tudi učenci podružnice Mekinje, četrtošolci matične šole in
učenci 3. razreda iz Nevelj. Učenci podružnice Vranja Peč pa so imeli naravoslovni dan.
Zadnji dan pouka v tem šolskem letu je bil v petek, 23. junija. Ta dan je bila v športni dvorani zaključna
prireditev s podelitvijo priznanj in knjižnih nagrad najboljšim učencem. Hkrati je bila to tudi proslava ob
dnevu državnosti. Po njej so učenci odšli v svoje razrede, kjer so prejeli še spričevala, se poslovili od
učiteljev in sošolcev ter odšli počitniškim pustolovščinam naproti.
42. TEDEN
12. 6. 2017 DO 16. 6. 2017
Z neverjetno hitrostjo se bližamo koncu šolskega leta. Pretekli teden je bil v znamenju priprav na
valeto devetošolcev.
V ponedeljek, 12. junija, so imeli devetošolci športni dan, v okviru katerega so se pripravljali na valeto,
sledila je predaja ključa osmošolcem, po njej pa še nogometna tekma med učitelji in učenci. Ta dan so
se naši učenci udeležili tudi občinskega tekmovanja v odbojki na mivki, kjer so bil uspešni. Učenci
podružnice Tunjice so imeli športni dan s kegljanjem in plezanjem, kamniški petošolci so v okviru
naravoslovnega dne odšli na ogled Postojnske jame in predjamskega gradu, vsi mekinjski učenci so
imeli športni dan, učenci 1. a razreda iz Nevelj pa kulturni dan. Popoldan je na gradu Zaprice potekala
občinska podelitev priznanj in knjižnih nagrad najboljšim učencem in dijakom kamniških osnovnih in
srednjih šol ter Glasbene šole Kamnik. Več o tem pa tej povezavi.
V torek, 13. junija, so imeli devetošolci tehniški dan s pripravami na valeto, še dve ekipi učencev sta te
udeležili občinskega tekmovanja v odbojki na mivki, učenci 4. a, 4. b in 4. Nevlje so imeli naravoslovni
dan v Arboretumu, učitelji pa so imeli ocenjevalno konferenco za devetošolce.
V sredo, 14. junija, je potekalo področno tekmovanje v malem nogometu, učenci podružnice Vranja
Peč so imeli tehniški dan, učenci 2. a in 2. b so v okviru športnega dne kegljali, učenci 1. b oddelka iz
Nevelj pa so imeli kulturni dan.

Četrtek, 15. junij, je bil v znamenju valete. Dopoldan so imeli devetošolci generalko, popoldan pa so se
z zanimivim programom poslovili od šolskih klopi. Dopoldan je na šoli potekala še ena vaja, in sicer
vaja evakuacije od požaru, ki smo jo uspešno izvedli, poleg tega pa so na vaji sodelovali tudi kamniški
gasilci, ki so reševali z lestvijo, kar je bilo za učence zelo zanimivo. Ta dan je več oddelkov imelo tudi
športni dan, in sicer učenci od 1. do 4. razreda iz Mekinj, učenci 1. a in 1. b iz Nevelj, učenci 1. a in 1.
b matične šole in učenci 3. a in 3. b. Prvošolci so obiskali ljubljanski živalski vrt, tretješolci pa Ranč
Mrcina v Bohinju.
V petek, 16. junija, so imeli vsi petošolci naravoslovni dan z naslovom Odraščanje. Učenci podružnic
so prišli na matično šoli, kjer jim je pedagoginja pripravila predavanje na temo odraščanja in spolnosti.
Ta dan so imeli učenci 4. razreda iz Nevelj športni dan s pohodom, matično šolo pa je dopoldan
obiskal tudi čarovnik Grega. Naši učenci so namreč sodelovali na likovnem natečaju Ljubljanskih
mlekarn "Lučka in prijatelji". Ker so se uvrstili med najboljše, smo za nagrado prejeli obisk čarovnika
Grege. Ker je pred nami samo še teden dni pouka, so učenci predmetne stopnje v tem tednu vračali
tudi učbenike.
41. TEDEN
5. 6. 2017 DO 9. 6. 2017
Pred nami sta samo še dva tedna pouka. Dogajanje na šoli je zanimivo, devetošolci so v pripravah na
valeto in zaključni izlet, vsi ostali pa po najboljših močeh pridobivajo še zadnje ocene.
V ponedeljek, 5. junija, so imeli neveljski četrtošolci in petošolci naravoslovni dan z ogledom mesta
Piran.
V torek, 6. junija, je v naši športni dvorani potekala prireditev Žogarija, ki so se je udeležile vse
kamniške šole. Našo šolo so zastopale štiri ekipe. Ta dan so se učenci udeležili tekmovanja v
Akvatlonu, šestošolci so na ekskurziji spoznavali Celjsko kotlino. Učenci so imeli voden ogled
Celjskega gradu in mesta ter samostana Žička kartuzija. Učenci podružnice Tunjice so odšli na
pomladni pohod, devetošolci pa so že začeli vračati učbenike. Zvečer so se na seji Sveta šole zbrani
njegovi člani.
V sredo, 7. junija, so se naši učenci udeležili državnega prvenstva v atletiki. Na rezultate še
čakamo.
V petek, 9. junija, pa so devetošolci odšli na zaključni izlet v Gardaland.
40. TEDEN
29. 5. 2017 DO 3. 6. 2017
V tednu, ki je za nami, je bilo dogajanje na šoli in izven nje zelo pestro. Skrbno smo se namreč
pripravljali na sobotno šolsko prireditev, med tednom pa smo seveda nekajkrat pogledali tudi na
nebo in si želeli, da bi bila sobota sončna. Pa poglejmo po vrsti.
V ponedeljek, 29. maja, je potekalo področno tekmovanje v atletiki, ki so se ga udeležili naši
učenci. O rezultatih bomo še poročali. Učenci izbirnega predmeta Šport za sprostitev so se ta dan
odpravili na pomladni pohod, učenci 3. a so imeli naravoslovni dan z naravoslovnimi poskusi.
V torek, 30. maja, so osmošolci na ekskurziji spoznavali Posočje. Učenci so si ogledali Antonijev rov,
partizansko bolnišnico Franja in se peljali z ladjico Lucija. Turistične posebnosti in znamenitosti
tega dela Slovenije so jim med drugim predstavili tudi učenci izbirnega predmeta Turistična vzgoja,
ki so se izkazali kot zelo dobri vodiči. Šestošolci so imeli naravoslovni dan z naslovom Merjenje,
zvečer pa so se v večnamenskem prostoru na seji zbrali tudi člani Sveta staršev.
V sredo, 31. maja, so se naši učenci udeležili občinskega tekmovanja v malem nogometu, učenci
podružnice Vranja Peč pa so imeli naravoslovni dan.

V četrtek, 1. junija, so imeli učenci obeh oddelkov prvega, drugega in četrtega razreda podružnice
Nevlje tehniški dan.
V petek, 2. junija so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v akvatlonu, ki je potekalo v
Termah Snovik. Ta dan je potekala tudi generalka za sobotno prireditev, ki so jo neveljski učenci
povezali s športnim dnem, učenci 5. b pa so dan izkoristili za pripravo izdelkov za dobrodelno
razstavo.
Potem pa je prišla težko pričakovana sončna sobota, 3. junija. Jutro je kazalo, da je pred nami lep
sončen dan. Osrednješolska prireditev z naslovom Vsi smo sonce je bila sproščena, učenci in učitelji
so prikazali prijetne glasbene in plesne točke. Poleg tega smo pripravili tudi dobrodelno razstavo
izdelkov in predstavitev raznovrstnih dejavnosti in projektov, ki jih izvajamo na šoli. Naj povemo še
to, da smo ta dan nadomeščali 26. april 2017, ko je bil pouka prost dan. Več pa si lahko preberete v
zapisih, ki so bili objavljeni na šolski spletni strani, medšolskimi komentarji, na portalu
Kamnik.info in na spletni strani Občine Kamnik.
39. TEDEN
22. 5. 2017 DO 26. 5. 2017
V tem tednu lahko poročamo le o treh dejavnostih, in sicer o dveh dnevih dejavnosti ter nastopu
učencev izbirnega predmeta na prireditvi. Pa poglejmo po vrsti.
V četrtek, 25. maja, so imeli vsi petošolci naše šole in četrtošolci kombiniranega oddelka podružnice
Tunjice tehniški dan z naslovom Kamnik - moje mesto. Učenci so obiskali muzej na gradu Zaprice,
kjer so izdelovali pečatnike, ter rojstno hišo Rudolfa Maistra. Ta dan so imeli učenci 3. b
naravoslovni dan, na katerem so izvajali poskuse iz naravoslovja. Naravoslovni dan z enako vsebino
so imeli v petek, 26. maja, tudi tretješolci v Mekinjah.
V petek, 26. maja, pa je v Keršmančevem parku potekal 8. Veronikin festival, na katerem so
sodelovali učenci izbirnega predmeta Turistična vzgoja. Lahko smo ponosni, da se program
letošnjega festivala začel prav pred našo šolo, saj so naši učenci pripravili turistično vodenje po
starem delu Kamnika.
Za konec pa poročamo še u ospehu naših učencev na državnem tekmovanju v Veseli šoli. Trije
učenci podružnice Mekinje in dva učenca matične šole so prejeli srebrno priznanje, dva učenca
matične šole pa zlato priznanje. Čestitamo. Podelitev zlatih priznanj bo v Festivalni dvorani v
Ljubljani v soboto, 3. junija 2017.
38. TEDEN
15. 5. 2017 DO 19. 5. 2017
Pretekli teden je bilo vse v znamenju načrtovanja za osrednješolsko prireditev, zato je imelo precej
oddelkov tehniški dan, na katerem so izdelovali izdelke za dobrodelno razstavo.
V ponedeljek, 15. maja, so bili na tehniškem dnevu ustvarjalni učenci 4. a in 3. b., v torek, 16.
maja, neveljski tretješolci in prvošolci matične šole, v sredo, 17. maja, učenci 4. in 5. razreda v
Mekinjah in učenci 4. b, v četrtek, 18. maja, učenci 1. b in 2. a, v petek, 19. maja, pa še učenci na
Vranji Peči ter učenci 3. a.
Poleg ustvarjanja so bili učenci tudi športno aktivni. Posamezniki, ki so bili uspešni na šolskem
tekmovanju iz atletike, so se namreč v torek, 16. maja, udeležili tekmovanja na občinski ravni. O
rezultatih bomo še poročali.
V sredo, 17. maja, so imeli osmošolci naravoslovni dan z naslovom Naravoslovni eksperiment, oba
oddelka petošolcev matične šole pa sta imela športni dan, na katerem so se učenci preizkušali v
plezanju in kegljanju.

Kot rečeno, je bilo ta teden že veliko časa vloženo v načrtovanje in pripravo osrednješolske
prireditve, ki naj bi bila v soboto, 20. maja, vendar smo jo zaradi slabe vremenske napovedi
prestavili na 3. junij.
37. TEDEN
8. 5. 2017 DO 12. 5. 2017
V preteklem tednu se je zvrstilo veliko dejavnosti, med pomembnejšimi sta bili še dve preostali
nacionalni preverjanji znanja.
V ponedeljek, 8. maja, so na šoli potekale skupne pogovorne ure, še pred tem, pa potrjevanje
nadarjenih učencev.
Šestošolci in devetošolci so imeli ta da nacionalno preverjanje znanja iz matematike. Tunjiški
tretješolci so ta dan v okviru naravoslovnega dne spoznavali čutila.
V torek, 9. maja, so se učenci naše šole udeležili kolesarskega tekmovanje Kaj veš o prometu.
Poročamo lahko o odličnih uvrstitvah, in sicer je med posamezniki Zmagal Jernej Hribar, Žan
Trebušak je bil drugi, ekipno pa so učenci zasedli tudi prvo in tretje mesto. Več pa na povezavi. V
torek zvečer so se v prostorih šole zbrali tudi člani Upravnega odbora šolskega sklada.
Sreda, 10. maja, je bila zopet v znamenju nacionalnega preverjanja znanja. Ta dan so se šestošolci
in devetošolci preizkušali v znanju angleščine.
V četrtek, 11. maja, so imeli tunjiški učenci pomladno delavnico, mekinjski četrtošolci so imeli
naravoslovni dan, kamniški četrtošolci športni dan, učenci 3. b pa so ta dan ustvarjali na tehniškem
dnevu, v okviru katerega so izdelovali izdelke iz odpadne embalaže. V četrtek so na sosednji osnovni
šoli toma Brejca v okviru festivala Bralnice pod slamnikom, ki ga organizira založba Miš, gostili
nizozemsko pisateljico Marjolijn Hof. Srečanja se je udeležilo tudi 52 naših učencev. Prireditev je
bila prijetna, pogovor s pisateljico je potekal v angleščini. Ta dan se je ekipa naših učencev
udeležila tudi kuharskega tekmovanja Zlata kuhalnica. O rezultatih bomo še poročali.
V petek, 12. maja, so imeli učenci 2. b tehniški dan, izdelovali so izdelke za dobrodelno razstavo.
Popoldan pa so v Mekinjah svojemu namenu slovesno predali tudi novo otroško igrišče pri
samostanu, na katerem so med drugim za kulturni program poskrbeli tudi učenci podružnice
Mekinje.
Za konec pa z veseljem poročamo še o uspehih naših učencev za nazaj. Tudi letos smo bili na
državnem tekmovanju iz geografije zelo uspešni. V drugi krog tekmovanja so se uvrstili kar štirje
učenci. Dobili smo srebrno priznanje - Ana Tomašič 8. c, zlato priznanje - Lucija Vrhovnik 9. a.
Lucija je že drugič zapored osvojila zlato priznanje, ker je res izjemen dosežek. Čestitamo.
Na Državnem tekmovanju iz matematike, ki se ga je udeležilo 12 učencev, jih je 11 prejelo
priznanje, in sicer: štirje učenci so prejeli zlato, sedem pa srebrno. Čestitke.
Ekipa učencev iz 6. in 7. razredov je zmagala na področnem tekmovanju (Domžalska regija) v mali
odbojki. Na kvalifikacijskem občinskem tekmovanju so sicer zasedli drugo mesto, potem pa popravili
igro in se s prepričljivimi zmagami na vseh posameznih tekmah oddolžili za občinski spodrsljaj.
Mlajše deklice so tekmovanje zaključile na občinskem nivoju na 4. mestu, a smo vseeno zadovoljni s
prikazano igro v težki konkurenci. Čestitamo.
Znani pa so tudi uradni rezultati državnih tekmovanj iz kemije in fizike ter izbor prvega kroga za
državno srečanje mladih raziskovalcev. Osmošolka je na državnem tekmovanju za Preglovo
priznanje (kemija) prejela srebrno priznanje. Osmošolka in osmošolec sta na državnem tekmovanju
za Stefanovo priznanje (fizika) prejela zlato priznanje. V prvem krogu državnega srečanja mladih
raziskovalcev so štiri naloge dosegle bronasto priznanje, naloga iz arhitekture pa je bila izbrana v
drugi krog med šest najboljših na področju in se bo na srečanju v Murski Soboti potegovala za
srebrno ali zlato priznanje. Stiskamo pesti za čim boljši uspeh.

36. TEDEN
1. 5. 2017 do 5. 5. 2017
Pretekli teden je bil na pol prazničen, saj smo v ponedeljek, 1., in torek, 2. maja, praznovali
praznik dela. V šolske klopi smo se po več prostih dnevih vrnili v sredo, 3. maja. Teden je bil kratek,
zato je bilo tudi manj dejavnosti. Vseeno pa je bil četrtek najpomembnejši dan za učence 6. in 9.
razreda.
V četrtek, 4. maja, je bilo namreč vse v znamenju nacionalnega preverjanja znanja. Šestošolci in
devetošolci so pisali preizkus iz slovenščine. Ta dan je šolo v okviru projekta Korak k sončku obiskal
tudi paraolimpijec - kolesar Primož Jeralič.
V petek, 5. maja, so imeli učenci 3. a tehniški dan, saj so pripravljali izdelke za dobrodelno
razstavo.
35. TEDEN
24. 4. 2017 DO 28. 4. 2017
Pretekli teden je bil glede števila dni pouka zelo kratek, če pa bi šteli dejavnosti, bi bil precej
daljši. Pouk smo imeli samo v ponedeljek in torek, sledili pa so prazniki in počitnice.
V ponedeljek, 24. aprila, so imeli šestošolci naravoslovni dan. Učenci so prisluhnili dvema enakima
vsebinama kot prejšnji teden osmošolci, saj sta tudi na tem dnevu kot zunanja sodelavca sodelovala
Tina Herceg in Marko Puschner. Poleg predavanj gostov o varni uporabi interneta so učenci na
delavnicah spoznali vse o energiji. Ta dan je na šoli še zadnjič v tem mesecu potekala izposoja malo
drugače. Učenci so se udeležili tudi občinskega krosa pri mekinjskem samostanu. Tunjiški drugošolci
in tretješolci so imeli ta dan naravoslovni dan z naslovom Vzgoja za zdravje, tunjiški prvošolci pa z
naslovom Zdrave navade.
V torek, 25. aprila, so imeli drugošolci matične šole športni dan, in sicer so tekmovali za zlatega
sončka, učenci 6. b pa tehniški dan, saj so pospravljali klet in zbirali papirnate odpadke. Ekipa
mlajših dečkov se je ta dan udeležila tudi področnega tekmovanja v mali odbojki. O rezultatih pa
naslednjič.
Sledili so prosti dnevi, in sicer dva počitniška ter praznik. Sreda, 26. april, je bil dan, ki ga bomo
nadomestili na delovno soboto v mesecu maju. Četrtek, 27. april, je bil državni praznik, dan boja
proti okupatorju, petek, 28. april, pa je bil počitniški dan. Sledila sta še dva praznična dneva,
vendar o tem prihodnji teden.
34. TEDEN
17. 4. 2017 DO 21. 4. 2017
Prejšnji teden je bil zaradi velikonočnega ponedeljka za dan krajši. Vseeno ni manjkalo aktivnosti,
ki so se dogajale na šoli.
Torek, 18. april, je bil na šoli posvečen prazniku branja. V športni dvorani naše šole je namreč
potekala prireditev ob zaključku Bralne značke. Naš gost je bil pisatelj Tone Partljič. Gostu so
učenci gledališke skupine zaigrali odlomek iz njegovih kratkih zgodb, prisluhnili pa smo tudi članom
šolskega ansambla. Pisatelj Tone Partljič je na dveh prireditvah k branju spodbudil oziroma
nagovoril vse učence naše šole, saj je bila prireditev namenjena vsem učencem ne glede na to, ali
so opravili bralno značko.
Ta dan so imeli osmošolci naravoslovni dan z naslovom Jaz in ti. Pri izvedbi vsebin tega dne sta
sodelovala tudi Tina Herceg in Marko Puschner. Učenci so prisluhnili predavanju in delavnicam na
temo varne uporabe interneta, samopodobe in grajenja medsebojnih odnosov.

V sredo, 19. aprila, so se člani šolskega ansambla na OŠ Kašelj udeležili 22. državnega srečanja
Orffovih skupin. Ta dan so imeli učenci 5. b preverjanje kolesarskega in prometnega poligona.
V četrtek, 20. aprila, je potekalo državno tekmovanje v ekipnem krosu. Tekmovanja se je udeležilo
24 učencev, ki so si udeležbo zagotovili na osnovi rezultatov teka na 600m. Zvečer tega dne so se na
seji zbrali tudi člani sveta šole.
Petek, 21. april, so učenci podružnice Nevlje v okviru naravoslovnega dne preživeli v Arboretumu
Volčji Potok.
33. TEDEN
10. 4. 2017 do 14. 4. 2017
Pretekli teden je zaznamovalo veliko raznovrstnih aktivnosti. Pa poglejmo po vrsti.
V ponedeljek, 10. aprila, se je izposoja v šolski knjižnici že spet preselila na šolski hodnik, čitalnica
pa na šolski vrt v čas podaljšanega bivanja. Knjižničarki sva v tem tednu obiskali tudi nekaj
oddelkov med poukom likovne umetnosti. Učenci so ob ustvarjanju prisluhnili pravljicam. Popoldan
so potekale redne mesečne pogovorne ure, za starše bodočih prvošolcev pa je bil v večnamenskem
prostoru organiziran roditeljski sestanek v povezavi z neobveznimi izbirnimi predmeti.
V torek, 11. aprila, so imeli šestošolci kulturni dan, na katerem so se spoznali z improvizacijskimi
delavnicami. Sedmošolci in devetošolci so imeli ta dan športni dan na stadionu v Mekinjah. Tako kot
prejšnji teden šestošolci in osmošolci, so tudi ti učenci opravili testiranje za športnovzgojni karton,
na stadionu pa izpeljali atletski mnogoboj, in sicer v teku na 60m, 600m, skoku v daljino in metu
vorteksa. Ta dan je na Oš Stranje potekalo tudi občinsko tekmovanje za dekleta v mali odbojki.
Ekipa deklet je dosegla 4. mesto. Čestitamo. Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet šport za
sprostitev, pa so ta dan odšli kegljat.
V sredo, 12. aprila, je šolo v okviru projekta Korak k sončku obiskal igralec Gojmir Lešnjak Gojc.
Kratek zapis z nekaj utrinki je na tej povezavi. Učenci 3. a in 3. b so imeli ta dan naravoslovni dan z
naslovom Vzgoja za zdravje in čutila. Prvošolci in drugošolci matične šole pa so ta dan v okviru
kulturnega dne obiskali ljubljanski Cankarjev dom, v katerem so si ogledali predstavo Peter in Volk.
Ta dan je popoldne potekalo tudi državno tekmovanje v Veseli šoli. Tekmovanja so se udeležili
učenci matične šole in podružnice Mekinje. Tekmovanje je potekalo na OŠ Venclja Perka v
Domžalah.
V četrtek, 13. aprila, so imeli učenci podružnic Tunjice, Mekinje in Vranja Peč športni dan, na
katerem so učenci opravili testiranje za športnovzgojni karton.
V petek, 14. aprila, je v Celju potekalo državno prvenstvo v kegljanju, na katerega so se uvrstili
trije učenci. O rezultatih pa prihodnjič.
V tem tednu smo razglasili tudi rezultate šolskega natečaja Ujet v zgodbi. Najbolje so v zgodbe
padli ...
Pred nami je podaljšani vikend, saj so pred nami velikonočni prazniki. V šolo se vrnemo spet v
torek, 18. aprila. Vsem želimo lepe velikonočne praznike.
32. TEDEN
3. 4. 2017 do 7. 4. 2017
Začel se je mesec april, ki je za našo šolsko knjižnico poseben mesec. V aprilu sta namreč dva
svetovna dneva povezana s knjigami. 2. april je mednarodni dan knjig za otroke, 23. april pa
svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Prav zato smo tudi letos pripravili aktivnosti, s katerimi
bomo tudi mi praznovali. Naše praznovanje smo že prejšnji konec tedna začeli z Nočjo v šoli. Učenci
so med več aktivnostmi lahko izbrali tudi delavnico, v okviru katere so poslušali strašljive zgodbe in
si ogledali film po knjižni predlogi. V ponedeljek, 3. aprila, sta knjižničarki obiskali prvošolce

matične šole in jim ob mednarodnem dnevu knjig za otroke predstavili letošnjo poslanico sekcije
IBBY z naslovom Rastimo s knjigo ter jih povabili na izposojo malo drugače, ki je ta dan potekala na
šoli. Šolsko knjižnico in s tem izposojo smo namreč prestavili na šolski hodnik pred zbornico,
čitalnico pa na šolski vrt v čas podaljšanega bivanja. Tako bo še vse ostale ponedeljke v mesecu
aprilu. Z učenci 4. b smo ta dan začeli s projektom bralni nahrbtnik. Knjižničarka Tadeja je obiskala
učence in jim razdelila bralne nahrbtnike, ki jih bodo učenci vsako jutro v mesecu aprilu
predstavljali svojim sošolcem. V ponedeljek pa smo začeli še z izmenjavo rabljenih knjig »Knjiga za
knjigo«, ki bo potekala ves mesec april. V tem projektu bomo zbirali otroške in mladinske knjige,
torej take, ki so primerne za starost od 6 do 15 let. Med temi so knjige zgodbic, pesmic, mladinski
romani in poučne knjige. Knjige bodo vsak dan v knjižnici zbirale članice EKO odbora skupaj s
knjižničarkama. Na podružnicah bosta knjige zbirali knjižničarki v času izposoje. Učenci bodo glede
na število prinešenih knjig prejeli ustrezno število kupončkov, ki jih bodo vnovčili na osrednješolski
prireditvi v mesecu maju. V tem mesecu se bo dogajala še ena aktivnost, in sicer projekt »Knjižnica
na obisku med poukom likovne umetnosti«. Knjižničarki bova učencem med poukom likovne
umetnosti prebirali pravljice. Prvi tak obisk se je zgodil že v torek, 4. aprila, ko je knjižničarka
Tadeja obiskala učence 1. a. Poleg številnih dejavnosti meseca aprila pa poglejmo še ostale
dejavnosti, ki so se zgodile pretekli teden.
V ponedeljek, 3. aprila, so imeli učenci 1. a iz Nevelj tehniški dan, na šoli pa smo
organizirali tekmovanje v recitiranju decimalk števila pi. V ponedeljek zvečer je v Domu kulture
Kamnik potekalo krajše predavanje o trgovini z ljudmi in ogled filma Nazaj v življenje.
V sredo, 5. aprila, so imeli četrtošolci matične šole športni dan, prav tako pa so imeli šestošolci in
osmošolci športni dan na stadionu v Mekinjah. Učenci so imeli ta dan testiranje za športnovzgojni
karton, med drugim so tekmovali v teku na 60 in 600 metrov, v skoku v daljino in metu vorteksa.
Četrtek, 6. april, pa je bil za šolo poseben dan. Potekal je dan dejavnosti, in sicer tehniški,
naravoslovni oziroma eko dan, vsebina pa je bila povezana s soncem. V zapisu lahko preberete, kaj
vse smo počeli, in si ogledate tudi nekaj foto utrinkov. Ta dan se je ekipa fantov naše šole udeležila
tudi občinskega tekmovanja v mali odbojki.
V petek, 7. aprila, se je naša učenka Lucija Vrhovnik udeležila državnega tekmovanja v znanju
geografije. O rezultatih bomo še poročali. Povemo pa lahko že to, da sta dve učenki, poleg Lucije
tudi Ana Tomašič, dosegli srebrno priznanje na regijskem geografskem tekmovanju. Čestitamo.
Učenci 4. in 5. razreda v Tunjicah so imeli tehniški dan, v okviru katerega so izdelovali tehniški
izdelek ali pa spoznavali električni krog. Na šoli pa je za učence prvega triletja potekalo tudi šolsko
tekmovanje iz znanja slovenščine Mehurčki.
31. TEDEN
27. 3. 2017 do 31. 3. 2017
Za začetek poročamo o novem uspehu naših športnikov, ki so v petek, 24. marca na OŠ Dobrova
postali ekipni šolski prvaki v skokih z male prožne ponjave. Čestitamo.
Tudi med dogodki preteklega tedna lahko najdemo precej športnih in tudi tekmovalnih vsebin.
V ponedeljek, 27. marca, je ob 11. uri je potekala otvoritev opornega zidu ob Kamniški Bistrici. V
programu so sodelovali učenci in učitelji matične šole in podružnice Nevlje.
V sredo, 29. marca, so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v kegljanju in področnega
prvenstva v športnem plezanju. Na rezultate obeh tekmovanj še čakamo. V sredo so imeli kamniški
drugošolci športni dan, v okviru katerega so si ogledali Eko Resort v Godiču. Nekaj utrinkov. Zvečer
so učenci podružnice Tunjice pripravili prireditev ob materinskem dnevu.
V četrtek, 30. marca, so imeli tretješolci matične šole spomladanski pohod. Odšli so proti Tunjicam
in obiskali tamkajšnje vrstnike na podružnični šoli. Tamkajšnji šolski vrt so izkoristili za malico in
počitek. Popoldan pa so se naši učenci udeležili srečanja mladih raziskovalcev na OŠ Luisa Adamiča
v Grosupljem.

V petek, 31. marca, so imeli spomladanski pohod tudi učenci 1. a. V petek zvečer in v noči na
soboto pa je na šoli potekala Noč v šoli. Na njej so sodelovali učenci 6. in 7. razreda, prijavilo se je
več kot 60 učencev, ki so lahko izbirali med več delavnicami, ogledom filma in poslušanjem
strašljivih zgodb.
V soboto, 1. aprila, pa so učenci osnovnih šol občine Kamnik v okviru strokovne ekskurzije obiskali
avstrijski Gradec.
Poročamo pa še o dveh preteklih aktivnostih. V četrtek, 23. marca 2017, je 1. in 2. uro potekal
šolski parlament. Učenci so skupaj z mentorico pripravili novo delavnico za razredne ure učencev od
6. do 8. razreda. Parlamentarci iz 9. razreda bodo mlajšim pomagali pri izvedbi razredne ure.
V torek, 21. marca, je na OŠ Naklo potekalo državno tekmovanje iz angleščine. Udeležili so se ga
trije učenci 9. razreda: Ivana Mušič Lap, Ana Bizjak in Blaž Sušnik. Rezultate še čakamo.
30. TEDEN
20. 3. 2017 do 24. 3. 2017
Pretekli teden je bil obarvan bolj športno, saj je bil skoraj vsak dan športni dan. V ponedeljek, 20.
marca, so imeli športni dan tretješolci in petošolci iz Nevelj, v torek, 21. marca, sta bila na vrsti
oba oddelka neveljskih prvošolčkov, v sredo, 22. marca, 2. in 4. razred iz Nevelj, v petek, 24.
marca, pa je teden s spomladanskim pohodom zaključil 1. b matične šole. Poleg tega je bil ta
razred prost pouka še v torek, saj so imeli zdravniški pregled. V torek je prav tako potekalo državno
tekmovanje iz znanja angleškega jezika. O rezultatih bomo še poročali. V četrtek, 23. marca, se je
nekaj učencev odpravilo tudi v Planico na ogled smučarskih poletov, kjer so navijali za naše orle.
Četrtek je bil tudi dan za občinsko prvenstvo v kegljanju, na katerem so sodelovali naši učenci. V
petek pa je bil dan D za naše ponjavarje, saj so tekmovali v finalu državnega prvenstva v skokih z
male prožne ponjave. Rezultate še čakamo. Nismo pa pozabili tudi na praznovanje materinskega
dne, saj so v petek zvečer učenci in učiteljice pripravili kulturni prireditvi na podružnicah v
Mekinjah in na Vranji Peči.
Prejšnji teden je v torek, 14. marca na OŠ Šmartno pod Šmarno goro potekalo državno tekmovanje
iz nemščine, o katerem smo na kratko že pisali. Udeležila se ga je učenka Nina Ogrin iz 9. c.
Neuradni rezultati kažejo, da je dosegla 92%, na uradne rezultate pa še čakamo. Prav tako je
prejšnji teden v četrtek, 16. marca, na šoli potekalo tekmovanje Mednarodni matematični Kenguru.
Na razredni stopnji je bronasto priznanje prejelo 110 učencev, na predmetni pa 30 učencev od 90
prijavljenih. Najuspešnejših 12 učencev od petega do devetega razreda se bo udeležilo državnega
tekmovanja, ki bo potekalo 22. aprila na OŠ Dragomelj. V soboto, 11. marca, se je učenka 8. c, Ela
Urankar, na OŠ Spodnja Šiška udeležila državnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Prejela je
srebrno priznanje. V petek, 17. marca, pa so se trije osmošolci in devetošolec udeležili področnega
tekmovanja iz fizike. Uradnih rezultatov še ni, neuradno pa je eden izmed osmošolcev dosegel drugi
rezultat v regiji. Čestitamo za vse dosežene rezultate.
29. TEDEN
13. 3. 2017 do 17. 3. 2017
V ponedeljek, 13. marca, so se drugošolci z vseh podružnic odpravili na naravoslovni tabor v CŠOD
Čebelica v Dolenji vasi pti Čatežu. Tam so ostali do srede, ko so tja prišli drugošolci matične šole, ki
so tam ostali do petka. Oboji so se oglasili tudi na šolski spletni strani, drugošolci podružnic
s krajšim zapisom, drugošolci z matične šole pa s fotografijami. V ponedeljek je potekalo tudi
področno tekmovanje v namiznem tenisu, na katerem so sodelovali naši učenci. Rezultate še
čakamo. Naši učenci so se ta dan udejstvovali tudi kulturno, saj sta imela 3. a in 3. b razred
matične šole kulturni dan z naslovom Dediščina domačega kraja. Obiskali so Maistrovo hišo in grad
Zaprice.
V torek, 14. marca, so naši učenci tekmovali na državnem tekmovanju iz znanja nemščine. Učenka
Nina Ogrin je dosegla zelo visoko število točk, za kar ji čestitamo. Tretješolci iz Mekinj so imeli ta

dan naravoslovni dan, na katerem so se pogovorili o skrbi za zdravje, prvošolci iz Nevelj pa tehniški
dan z naslovom Sejemo in sadimo.
V sredo, 15. marca, so se učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo in nadarjeni učenci s
področja slovenščine zjutraj z vlakom odpeljali v Ljubljano, kjer so si ogledali snemanje oddaje
Dobro jutro in njihov studio na RTV Slovenija. Prvi in tretji razred iz Tunjic sta ta dan izkoristila za
tehniški dan, tretješolci iz Nevelj pa za naravoslovni dan Skrb za zdravje.
V četrtek, 16. marca, je na sosednji osnovni šoli potekala območna revija otroških pevskih zborov z
naslovom Poj z menoj, ki so se je udeležili tudi vsi naši šolski pevski zbori. Na šoli je ta dan potekalo
Mednarodno tekmovanje iz znanja matematike Kenguru. Več kot 300 prijavljenih učencev je
tekmovalo tako na matični šoli kot tudi na podružnicah. Tekmovanje je na razredni stopnji vodila
učiteljica Natalija Rak, na predmetni stopnji pa učiteljica Karmen Ležić.
V petek, 17. marca, je bila podružnična šola v Tunjicah prosta, saj so vsi njeni učenci uživali na
zimskem športnem dnevu, kamniški sedmošolci pa so si v okviru pouka slovenščine ogledali
predstavo Martin Krpan.com v izvedbi učencev OŠ Marije Vere v Domu kulture Kamnik.
Za konec poročamo še o uspehu našega učenca Korla Železnikarja na občinskem natečaju Srce
pogreša dom. Korlovo likovno delo je bilo izbrano kot najboljši likovni izdelek učencev tretjega
triletja. Čestitamo. Nagrajeni učenci bodo prejeli priznanja na osredni slovesnosti ob prazniku
Občine Kamnik 29. marca 2017 ob 18. uri v Domu kulture v Kamniku.
Z veseljem poročamo še o enem uspehu naših učencev, in sicer so naši ponjavarji zmagali na
polfinalu državnega tekmovanja. Tukaj si lahko preberete kratek zapis in preverite rezultate.
Čestitamo.
Tudi naša dekleta so na pobudo učenke Ajde Kličić začela trenirati nogomet in se že udeležila
področnega tekmovanja, na katerem so zasedla drugo mesto. Čestitke. Več o tem na povezavi.
28. TEDEN
6. 3. 2017 do 10. 3. 2017
V preteklem tednu smo precej tekmovali, saj so se učenci udeležili nekaterih šolskih in področnih
tekmovanj.
V ponedeljek, 6. marca, so potekale redne mesečne pogovorne ure za starše.
V torek, 7. marca, so imeli vranjepeški in tunjiški prvošolci zdravniški pregled v ZD Kamnik. Učenka
Maja Helena Končar se je ta dan udeležila tudi področnega tekmovanja v plavanju, ki je potekalo v
kranjskem bazenu. Zasedla je prvo mesto. Čestitamo. Popoldan pa so imeli mekinjski tretješolci
skupaj s starši roditeljski sestanek na temo uporabnega oziroma funkcionalnega branja, ki jim ga je
pripravila knjižničarka Tadeja Česen Šink.
V sredo, 8. marca, na mednarodni dan žena je na šoli potekalo šolsko tekmovanje Vesela šola.
V četrtek, 9. marca, se je ekipa starejših deklic udeležila področnega tekmovanja v nogometu, ki je
potekalo v naši športni dvorani. Učenke so zasedle 2. mesto, vendar so tekmovanje na področnem
nivoju zaključile, ker se je naprej uvrstila samo zmagovalna ekipa. Vseeno čestitamo za odličen
dosežek.
V petek, 10. marca, pa se je ekipa športnikov udeležila polfinalnega državnega tekmovanja v skokih
z male prožne ponjave, ki je potekalo na OŠ Dobrova. Na rezultate še čakamo.
Poročamo pa lahko še o treh že preteklih tekmovanjih, in sicer je ekipa fantov na občinskem
tekmovanju v košarki dosegla 4. mesto in s tem na tem nivoju zaključila s tekmovanjem. Na
področnem šahovskem tekmovanju, ki je potekalo na OŠ Rodica, je ekipa fantov U12-15 zasedla 4.
mesto, ekipa deklet U12 pa 1. mesto. Čestitamo. Na tekmovanju osnovnih šol Kamnik – Komenda v
namiznem tenisu, ki je potekalo na OŠ Marije Vere, so naši učenci dosegli naslednje rezultate: v

kategoriji B (učenci 1.-5. razreda) je Lenart Torkar (5. Ne) dosegel 2. mesto, Gašper Rifelj (4. Ne)
pa 3. mesto. V kategoriji B1 (učenke 1.-5. razreda) je Ema Cvek (4. a) zmagala, Iva Tomašič (4. a)
pa je zasedla 2. mesto. V kategoriji C (učenci 6.-9. razreda) je zmagal Jan Šobar (6. c), 2. mesto pa
je zasedel Klemen Kranjec (8. b). Učenka Eva Šobar (8. c) je bila edina v kategoriji A1 – učenke z
več kot 50 točk na lestvici NT zveze Slovenije, zato se je avtomatično uvrstila na področno
tekmovanje. Na področno tekmovanje so se uvrstili vsi zgoraj omenjeni učenci. Čestitamo.
27. TEDEN
27. 2. 2107 do 3. 3. 2017
Zimske počitnice
Za nami je teden zimskih počitnic. Nekateri so uživali na snegu, drugi v termah, tretji pa so si
baterije polnili na sprehodih v zgodnje-spomladanskem vremenu. Tudi šola je doživela večjo
spremembo. Porušili so namreč dimnik, ki je stal ob šoli na severni strani stavbe ob vhodu v
kuhinjo.
26. TEDEN
20. 2. 2017 do 24. 2. 2107
V tednu pred zimskimi počitnicami sta bili dve dejavnosti med bolj prijetnimi. To sta bila zimski
športni dan in tehniški dan za učence predmetne stopnje. Pa poglejmo po vrsti.
V ponedeljek, 20. februarja, so imeli učenci 4. b razreda tehniški dan s področja spoznavanja
elektrike, natančneje električnega kroga. Izvajali so poskuse z žarnico in baterijami. Tehniški dan z
enako vsebino so v torek imeli še učenci 4. a.
V torek, 21. februarja, so imeli mekinjski prvošolci zdravstveni pregled v ZD Kamnik.
V četrtek, 23. februarja, so imeli učenci predmetne stopnje zimski športni dan. Izbirali so lahko
med naslednjimi aktivnostmi: smučanje in sankanje na smučišču Krvavec, drsanje in plavanje v
Kranju ter pohod v okolici Kamnika. Popoldan pa so se učenci udeležili tudi področnega tekmovanja
v šahu. O rezultatih bomo še poročali.
V petek, 24. februarja, dan pred začetkom počitnic, pa je bilo vse v znamenju pustnih mask. Učenci
predmetne stopnje in nekateri učenci razredne stopnje so izdelovali maske, saj je pred nami pustna
sobota. Učenci predmetne stopnje so izdelali zelo lepe plakate, na katerih so predstavili nekatere
značnilne pokrajinske pustne maske, od vrbiških mask, laufarjev do kurentov. Poleg tega omenimo
še to, da so imeli učenci podružnice Mekinje prav tako v petek zimski športni dan.
Zdaj so pred nami zimske počitnice. Prav je, da se vsi odpočijemo in naberemo energije za
nadaljnje delo.
25. TEDEN
13. 2. 2017 do 17. 2. 2017
Dogodke preteklega tedna lahko zapišemo zelo na kratko, saj poročamo le o štirih dejavnostih.
V torek, 14. februarja, so imeli učenci 1. b razreda iz Nevelj zdravniški pregled v ZD Kamnik.
V četrtek, 16. februarja, so se naši učenci udeležili četrtfinala v malem nogometu. Ker so zasedli
nehvaležno četrto mesto, so s tekmovanjem žal zaključili. Kljub vsemu čestitke za trud. Več pa na
povezavi. Neveljski četrtošolci so imeli ta dan tehniški dan z naslovom Elektrika, v okviru katerega
so med drugim spoznali električni krog.
V petek, 17. februarja, pa so se naši učenci udeležili občinskega tekmovanja v košarki. O rezultatih
pa prihodnjič.

24. TEDEN
6. 2. 2017 do 10. 2. 2017
Pretekli teden je imel samo štiri delovne dni, saj smo bili v sredo, 8. februarja, zaradi kulturnega
praznika prosti. Kljub prazničnemu dnevu pa dogodkov ni manjkalo.
V torek, 7. februarja, se je ekipa deklet udeležila področnega tekmovanja v nogometu, sedmošolci
pa so imeli ta dan naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali valovanje.
V četrtek, 9. februarja, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje za Štefanovo priznanje iz znanja
fizike za osmošolce in devetošolce in tudi šolsko tekmovanje Kresnička in naravoslovja za
sedmošolce. Popoldan pa so imeli tretješolci matične šole skupaj s starši roditeljski sestanek na
temo uporabnega, funkcionalnega branja, na katerem jim je knjižničarka Tadeja predstavila
primere nalog in jim posredovala ideje za branje med prostim časom.
V petek, 10. februarja, pa so po vsej državi potekali informativni dnevi za vpis v srednje šole, ki so
se jih udeležili tudi naši devetošolci.
23. TEDEN
30. 1. 2017 do 3. 2. 2017
Pretekli teden je bil v znamenju priprav na kulturno in dobrodelno prireditev, ki se je zgodila v
petek popoldan, 3. februarja 2017. Vse o prireditvi pa v nadaljevanju.
V ponedeljek, 30. januarja, in v torek, 31. januarja, smo na šoli gostili medicinsko sestro ZD
Kamnik, ki je imela dve dvourni delavnici o Vzgoji za zdravje, in sicer za vse devetošolce ter učence
8. b.
V torek je na šoli potekalo tudi šolsko tekmovanje v namiznem tenisu.
V sredo, 1. februarja, pa so se začele priprave na petkovo prireditev. Ta dan je namreč v športni
dvorani potekala generalka za prireditev. Popoldan pa so se učenci pomerili še na šolskem
tekmovanju v znanju zgodovine.
V četrtek, 2. februarja, so se naši učenci udeležili občinskega tekmovanja v namiznem tenisu.
Učenci 6. a so imeli ta dan tehniški dan, v okviru katerega so pospravili spodnjo klet, v kateri
hranimo star papir in ga pripravili na odvoz.
Petek, 3. februar, pa je bil pomemben dan za našo šolo. Že dopoldanski del je bil drugačen kot
običajno, saj smo ves pouk namenili povezavi snovi s Francetom Prešernom. Osmošolci so imeli ta
dan tematski dan, nekateri so imeli kulturni dan, drugi učenci pa so pri vseh predmetih vsaj del
snovi povezali s Francetom Prešernom. Popoldan pa smo se ob 17. uri vsi (učenci, starši in učitelji)
zbrali v športni dvorani na kulturni in dobrodelni prireditvi, ki smo jo pripravili v sodelovanju s
pevskim zborom Cantemus in klapo Mali grad. Več pa na tej povezavi.
22. TEDEN
23. 1. 2017 do 27. 1. 2017
Pretekli teden je zaznamovalo veliko število manjkajočih učencev in učiteljev. Zaradi gripe in
drugih viroznih obolenj je namreč na šoli manjkalo 10% učencev in 15% učiteljev.
V torek, 24. januarja, so imeli učenci 1. a zdravniški pregled v Zdravstvenem domu Kamnik.
V sredo, 25. januarja, so imeli učenci 8. a in 8. c dvourno delavnico Vzgoje za zdravje, potekalo pa
je tudi področno tekmovanje v smučanju z udeležbo naših učencev. Popoldan je bila v zbornici
matične šole še ocenjevalna konferenca za predmetno stopnjo.

V četrtek, 26. januarja, so imeli osmošolci in devetošolci tehniški dan, v okviru katerega so
spoznavali različne poklice. Skupaj z učitelji so si v skupinah ogledali poklice, ki bi jih radi
podrobneje spoznali. Ta dan so imeli mekinjski petošolci tehniški dan, v okviru katerega so izdelali
plovilo, poleg tega pa je potekalo še področno tekmovanje v malem nogometu. V popoldanskem
času so se na dveh ocenjevalnih konferencah zbrali še učitelji razredne stopnje.
V petek, 27. januarja, so petošolci matične šole v okviru naravoslovnega dne odšli na ogled
srednjeveške Ljubljane.
21. TEDEN
16. 1. 2017 do 20. 1. 2017
Glavna aktivnost preteklega tedna se je dogajala izven šole, in sicer so šestošolci uživali v zimski
šoli v naravi. Zapis njihovih dejavnosti sledi v nadaljevanju. Najprej pa poglejmo, kaj se je dogajalo
v šoli.
V ponedeljek, 16. januarja, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju kemije, v sredo, 18. januarja,
pa so naši učenci odšli na regijsko tekmovanje v znanju angleščine. V torek, 17. januarja so imeli
učenci 8. c razreda zdravniški pregled v ZD Kamnik, pravtako v torek pa so imeli učenci 5. a tehniški
dan, v okviru katerega so izdelali plovilo. Tehniški dan z enako vsebino so imeli v četrtek, 19.
januarja, še učenci 5. b. V četrtek popoldan smo na šoli pripravili okroglo mizo z naslovom (Zlo)raba
spleta. Namenjena je bila učencem predmetne stopnje in njihovim staršem ter učiteljem. Na njej
so sodelovali Tina Herceg, dipl. varstvoslovka informacijske varnosti, Marko Puschner, Safe.si,
Andrej Motl, Spletno oko, Monika Jelenc, Andreja Ortl, Tina Plahutnik in Lidija Vidmar, učiteljice
naše šole.
Kot smo omenili že na začetku tega zapisa, pa so naši šestošolci pretekli teden uživali v zimski šoli v
naravi v Cerknem. S kratkim zapisom so se vsak dan oglasili na šolski spletni strani.
Ponedeljek: Srečno smo prispeli v Cerkno. Ko smo v hotelu raztovorili osebno prtljago, smo se
odpravil na smučišče, kjer smo po skupinah pričeli z učenjem smučanja. Imeli smo tudi nekaj sonca,
na srečo pa veter še ni bil premočan. Kosilo smo imeli v topli restavraciji na vrhu smučišča. Po
vrnitvi v hotel, smo se razporedili po sobah. Po večerji nas je čakalo še predavanje o varnosti na
smučišču.
Torek: Kljub ne preveč obetavni vremenski napovedi smo preživeli delno sončen in ne preveč
vetroven smučarski dan. Vsi počasi postajamo smučarji tako, da nismo več samo na položnem vrhu,
ampak se vozimo že z dvo, štiri in tudi šest-sedežnico. Po krajšem popoldanskem odmoru smo odšli v
muzej, po večerji pa v bazen. Nekaj časa smo posvetili tudi ustvarjalnim delavnicam.
Sreda: Načrt za danes je naslednji: po zajtrku odhod na smučišče, kjer nadaljujemo s smučarskimi
vsebinami, povratek v hotel okoli petih popoldne, nakar odide ena skupina v muzej, druga na
plavanje, sledi večerja in nato še družabni večer s tombolo (srečelovom). Dan smo izpeljali po
načrtu. Nekatere smučarske skupine so bile že tudi deležne teka na smučeh. Za večino nekaj novega
in hkrati zabavnega.
Četrtek: Preživeli smo vremensko najlepši dan v tednu. Toplo sonce, skoraj nič vetra, dober sneg,
nobene gneče. Nekateri smo danes še preizkusili svoje spretnosti teka na smučeh. Popoldan smo čas
v hotelu preživeli ob družabnih igrah, nekateri v bazenu. Bivanje v Cerknem je bilo zaključeno s
plesnim večerom. Presenečenje večera je bil obisk "v živo" pravih cerkljanskih pustnih mask.
Petek: Po zajtrku smo svoje osebne stvari odnesli na avtobus, na smučišču opravili zabavno
tekmovanje, kmalu po kosilu (okoli 15:45) pa smo se odpeljali proti Kamniku, kamor smo prispeli
malo čez 17. uro.
Na tej povezavi pa si lahko ogledate še fotografije naših razigranih smučarjev.
20. TEDEN

9. 1. 2017 do 13. 1. 2017
V tem tednu lahko poročamo o tem, da so imeli v torek, 10. januarja, učenci 8. b razreda zdravniški
pregled v Zdravstvenem domu Kamnik, neveljski petošolci pa so imeli ta dan tehniški dan, v okviru
katerega so izdelali plovilo.
V petek, 13. januarja, pa je v naši športni dvorani potekalo področno tekmovanje v malem
nogometu za starejše dečke, na katerega so se naši učenci uvrstili z osvojenim prvim mestom na
občinskem tekmovanju. O rezultatih pa naslednjič.
19. TEDEN
2. 1. 2017 do 6. 1. 2017
Za nami je prvi teden novega leta, ki pa je bil zaradi dodatnega prostega dne za dan krajši.
Ponedeljek, 2. januar, je po novem spet dela prost dan. V šolske klopi smo se vrnili v torek, 3.
januarja 2017.
Teden, ki je za nami je bil predvsem v znamenju zdravja in zdravega življenja. Vse dodatne
dejavnosti, ki jih sicer ni bilo veliko, so bile na temo zdravja. Učenci 8. a razreda so imeli v torek
zdravniški pregled, učenci 6. a pa ta dan dvourno delavnico Vzgoje za zdravje. V sredo, 4. januarja,
so imeli dve dvourni delavnici Vzgoje za zdravje še učenci 7. c in 6. b.
Prvi teden je bil v šali rečeno zelo »zdrav«, zato upam, da se bo leto v tem duhu tudi nadaljevalo in
da bomo učenci in učitelji zdravi, čeprav je v zraku v tem času zelo veliko virusov, ki povzročajo
različna prehladna obolenja.
18. TEDEN
26. 12. 2016 do 30. 12. 2017
Za nami je praznično-počitniški teden. Po božični nedelji smo v ponedeljek, 26. decembra, obeležili
še državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Dnevi od torka, 27. 12., do petka, 30.12., so bili
počitniški. Pred nami pa je le še podaljšani novoletni konec tedna, saj je z letom 2017 namreč
ponedeljek, 2. januar, spet dela prost dan. Želimo vam srečno, radovedno, mirno in zdravo leto
2017.
17. TEDEN
19. 12. 2016 do 23. 12. 2016
Teden pred božično-novoletnimi prazniki oziroma počitnicami je zaznamovalo šolsko plesno
tekmovanje in proslava od dnevu samostojnosti in enotnosti.
V torek, 20. decembra, smo se vsi učenci in učitelji zbrali v športni dvorani na slovesnosti ob
državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti. Program so oblikovali učenci, in sicer pevci in
pevke otroškega in mladinskega zbora naše šole, šolski band in skupina učencev, ki je pripravila
točko na temo pozitivnega gledanja na svet. Naše prireditve so se udeležili tudi povabljeni gostje,
in sicer nagrajenci prvega mednarodnega literarnega in likovnega natečaja z naslovom Jesen. Na
prireditvi so namreč nagrajenci iz rok ravnatelja Rafka Laha prejeli pohvale in nagrade.
V sredo, 21. decembra, so imeli osmošolci naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali
elemente periodnega sistema, devetošolci pa prav tako naravoslovni dan, le da z naslovom
Odraščanje. V sredo popoldan je v jedilnici šole otroke zaposlenih obiskal in obdaroval Božiček.
Otroci so si ogledali igrico Mojca Pokrajculja v izvedbi učencev gledališkega krožka pod
mentorstvom Tadeje Kilar.
V petek, 23. decembra, pa je v športni dvorani za učence predmetne stopnje potekalo že
tradicionalno šolsko plesno tekmovanje. V prijetnem plesnem in božičnem vzdušju smo zaključili
dejavnosti tega koledarskega leta in se odpravili na novoletne počitnice.

16. TEDEN
12. 12. 2016 do 16. 12. 2016
V tednu, ki je za nami so bila v ospredju športna tekmovanja in božično-novoletna prireditev.
V ponedeljek, 12. decembra, je na OŠ Marije Vere potekalo občinsko tekmovanje v odbojki za
deklice, v torek, 13. decembra, pa so na OŠ Stranje na občinskem tekmovanju v odbojki tekmovali
še dečki. Na rezultate še čakamo.
V tem tednu je potekal tudi projekt Rastem s knjigo za sedmošolce. Gre za projekt Javne agencije
za knjigo v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, v katerem vsakemu sedmošolcu podarijo knjigo.
Učence povabimo na obisk najbližje splošne knjižnice, ki učencem pripravi predstavitev dejavnosti
in podari knjigo. Letos je bila izbrana knjiga pisatelja Vinka Möderndorferja Kit na plaži založbe
Mladinska knjiga. Učenci naše šole so knjižnico Franceta Balantiča Kamnik obiskali v ponedeljek in v
torek. V ponedeljek so na dvourno delavnico, na kateri so spoznavali obdobje odkrivanja mamuta in
knjižni katalog Cobiss, odšli učenci 7. c razreda, v torek pa še učenci 7. a in 7. b.
V sredo, 14. decembra, je v naši športni dvorani potekalo občinsko tekmovanje v malem nogometu,
in sicer samo prvi del tekmovanja, v petek, 16. decembra, so namreč v naši dvorani potekali še
finalni obračuni. O uradnih rezultatih bomo še poročali.
V četrtek, 15. december so imeli učenci podružnic Nevlje in Mekinje ter učenci razredne stopnje
matične šole kulturni dan, v okviru katerega so si v Kulturnem domu Kamnik ogledali glasbeno
predstavo Čuk na palici. Popoldan pa smo se v večnamenskem prostoru šole srečali z nekdanjimi
zaposlenimi šole, prijetno druženje pa smo nadaljevali še na božično-novoletni prireditvi v športni
dvorani.
V petek, 16. decembra, so imeli učenci 3. b tehniški dan, na katerem so izdelovali novoletne
okraske in z njimi okrasili razred.
15. TEDEN
5. 12. 2016 do 9. 12. 2016
V preteklem tednu so se devetošolci udeležili tridnevnega naravoslovnega tabora. Učenci in
učiteljice so se v CŠOD v Zreče odpeljali v dveh izmenah. Učenci 9. b in 9. c razreda so bili v Zrečah
od ponedeljka, 5. decembra, do srede, 7. decembra. Učenci 9. a pa so bili na taboru od srede, 7.
decembra, do petka, 9. decembra. Poleg tabora devetošolcev pa se je dogajalo še marsikaj.
V ponedeljek, 5. decembra, so imeli učenci 3. a, 3. b in kombiniranega razreda drugošolcev in
tretješolcev iz Tunjic preverjanje plavalnega znanja v bazenu v Kranju.
V torek, 6. decembra, so imeli učenci 7. a dvourno delavnico na temo vzgoje za zdravje, enako
delavnico so imeli v sredo še učenci 7. b. Z izdelovanjem novoletnih okraskov so se v torek v okviru
tehniškega dne ukvarjali učenci 1. b, v petek pa še učenci 1. a.
V četrtek, 8. decembra, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja astronomije, v petek, 9.
decembra, pa so se učenci preizkusili še na šolskem tekmovanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo
priznanje. Na njem so sodelovali učenci od 4. do 9. razreda. V petek so imeli učenci podružnice v
Tunjicah kulturni dan z ogledom gledališke predstave, popoldan pa je na OŠ Rodica potekalo še
področno tekmovanje v šahu. O rezultatih bomo še poročali.
Poročamo pa še o nekaterih dogodkih, ki so se zgodili že pred časom. In sicer je v podružnični šoli
Mekinje v petek, 2., in v soboto, 3. decembra, potekal še tretji del tabora z naslovom Za življenje
in veselje. Več pa si lahko preberete tukaj.
Poročali smo že, da so se učenci udeležili državnega tekmovanja iz razvedrilne matematike, ki je
bilo 26. novembra na OŠ Jožeta Moškriča v Ljubljani. Na njem je sodelovalo pet učencev, ki so
osvojili eno zlato priznanje in štiri srebrna. Čestitamo.

Med 7. in 11. novembrom pa smo tekmovali na šolskem tekmovanju Bober - osnove računalništva in
informatike. Tekmovanja se je udeležilo 82 naših učencev. V hudi konkurenci, tekmovalo je prek
29000 učencev, se nihče izmed naših učencev ni uvrstil na državno tekmovanje.
Tudi letos smo se udeležili državnega tekmovanja iz kemijskih poskusov za osnovnošolce, ki ga je
razpisala gimnazija Moste. Sodelovali smo s tremi ekipami pod mentorstvom učiteljic Danice Mati
Djuraki in Tanje Bervar. V prvem krogu smo osvojili dve bronasti priznanji. Ena ekipa je bila
povabljena v drugi krog tekmovanja, ki se je odvijalo na gimnaziji Moste v sredo, 30. novembra.
Osvojila je srebrno priznanje. (Povezava do posnetka
eksperimenta: https://youtu.be/MRBC7II3v0M). Čestitamo.
14. TEDEN
28. 11. 2016 do 2. 12. 2016
Najlepši dan preteklega tedna je bil zagotovo četrtek, 1. december. Razlogov za to je več, izdam pa
jih v nadaljevanju.
V ponedeljek, 28. novembra, so imeli devetošolci športni dan, na katerem so razredi med seboj
tekmovali v igrah z žogo. Ta dan pa je bil za sedmošolce dan odhoda na enotedenski naravoslovni
tabor, ki so ga preživeli v Tolminu, natančneje v CŠOD Soča. Na spletni strani so se vsak dan oglasili
s kratkim zapisom in utrinki.
V torek, 29. novembra, so imeli šestošolci naravoslovni dan z naslovom Kamnine.
Kot smo zapisali že na začetku tega zapisa, pa se je v četrtek dogajalo več zanimivih in lepih
aktivnosti. Najprej lahko zapišemo, da je bil eden od vzrokov za dobro voljo tudi ta, da smo vstopili
v zadnji praznični mesec leta. Drugi razlog za veselje pa je bil obisk pesnika in pisatelja Ferija
Lainščka. Učenci od petega do devetega razreda so se z njim srečali 3. šolsko uro na zelo prijetni
kulturni prireditvi v športni dvorani. Feri Lainšček je v pogovoru razkril nekaj skrivnosti svojega
otroštva, spregovoril je o ustvarjanju, zaljubljenosti, ljubezni in še marsičem, mladinski pevski zbor
pa je dogodek polepšal z dvema pesmima, in sicer Kreslinovo Nekega jutra, ko se zdani in pesmijo
Ditke Čepin Ne bodi kot drugi, za katero je besedilo napisal prav Feri Lainšček. Ta dan so imeli pred
srečanjem učenci 6. razreda prvi dve uri pouka slovenščino. Natančneje so se seznanili z
ustvarjalnim opusom Ferija Lainščka. Po končani prireditvi pa je sledil še slovesen prižig novoletnih
lučk. V četrtek sta potekali še dve aktivnosti, in sicer so imeli mekinjski in neveljski tretješolci
preverjanje plavalnega znanja v bazeni v Kranju, drugošolci matične šole pa delavnico izdelovanja
novoletnih okraskov.
V petek, 2. decembra, pa je na šoli potekalo še šolsko tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo
priznanje.
13. TEDEN
21. 11. 2016 do 25.11.2016
V preteklem tednu smo bili športni in tekmovalni.
V ponedeljek, 21. novembra 2016, sta se dve učenki 8. razreda, in sicer Kaja Nastran ter Sara Lesjak
udeležili državnega tekmovanja v znanju angleščine, ki je potekalo na Osnovni šoli Jožeta Moškriča
v Ljubljani. Na rezultate še čakamo, hkrati pa jima želimo čim več uspeha. Ta dan so imeli učenci 8.
c in 8. a eno- in dvourno delavnico o drogah, tretješolci pa so ta dan začeli z drugim delom
plavalnega tečaja v bazenu v CIRIUS-u. Plavalni tečaj je trajal do četrtka, 24. novembra.
V torek, 22. novembra, so imeli učenci zdravniški pregled v ZD Kamnik.
V četrtek, 24. novembra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju nemščine.

Petek, 25. november, pa je bil športno obarvan za prvošolce matične šole in šestošolce. Prvošolci so
imeli ta dan v okviru športnega dne plesne delavnice, šestošolci pa v športni dvorani medrazredno
tekmovanje v igranju med dvema ognjema in dvoranskem hokeju.
12. TEDEN
14. 11. 2016 do 18.11.2016
Pretekli teden nam je prinesel kopico dogodkov in aktivnosti na športnem, kulturnem in
tekmovalnem področju.
V ponedeljek, 14. novembra, so imeli osmošolci športni dan, na katerem so razredi tekmovali v
igranju hokeja in odbojke. Popoldan se je ekipa naše šole skupaj z navijači udeležila tekmovanja in
snemanja oddaje Male sive celice na RTV Slovenija. Šolsko ekipo so zastopali Naja Lipičnik, Ana
Bizjak in Peter Mandelj Mejač. V studio smo prinesli pozitivno energijo, oddeli so nas v rumeno
barvo, naši navijači so bili zelo glasni, Peter nas je očaral s triki s kartami, veliko so nas spraševali o
naši maskoti (zdela se jih je zelo domiselna), voditelj Nik se je slikal z nami… Polni adrenalina, s
slabim glasom zaradi navijanja in z novo pozitivno izkušnjo smo se v poznih urah vrnili domov.
Menimo, da smo dodali kamenček k prepoznavnosti šole, kljub napačnemu odgovoru pri zadnjem
vprašanju, kar nas je stalo zmage.
V torek, 15. novembra, so imeli učenci 6. c razreda zdravstveni pregled v ZD Kamnik.
V sredo, 16. novembra, pa so imeli petošolci matične šole in podružnic naravoslovni dan, v okviru
katerega so si ogledali Zelence. Ta dan so imeli naravoslovni dan tudi tunjiški četrtošolci.
Četrtek, 17. november, pa je bil poseben dan, saj smo ta dan praznovali Albrehtov dan, rojstni dan
Frana Albrehta. Pripravili smo kratek kulturni dogodek, na katerem smo podelili nagrade učencem,
ki so sodelovali na natečaju Sanje kralja Matjaža, ki smo ga pripravili skupaj s Studiem Anima in
Stenom Vilarjem. Kratek zapis je na tej povezavi. Ta dan so imeli sedmošolci športni dan, ki je
potekal v športni dvorani, učenci pa so tekmovali v igrah z žogo. Po pouku pa je na šoli potekalo še
šolsko tekmovanje v znanju angleščine. Udeležilo se ga je 19 devetošolcev.
Tudi petek, 18. november, je bil poseben dan, saj je bil to kulturni dan za vse učence. Prva ura je
bila namenjena tradicionalnemu slovenskemu zajtrku, nadaljevanje dneva pa bontonu in delavnicam
na temo spoštovanja.
Za konec dodajamo še dve novici. Prva je v povezavi z eko aktivnostmi na šoli. Na šoli bomo namreč
organizirali čistilno akcijo okolice šole, v kateri bodo sodelovali vsi oddelki. Akcija bo potekala tako,
da bosta po dva oddelka na matični šoli v dveh tednih počistila smeti okoli šole, prav tako pa bodo
okolico podružničnih šol čistili tamkajšnji učenci.
Poročamo pa še o uspehu naših učencev. 22. oktobra je potekalo državno tekmovanje iz logike, na
katerem je sodelovalo 11 učencev. Trije učenci so prejeli zlato priznanje (Maj Blažič, David Knavs in
Maja Helena Končar), dve učenki pa srebrno (Neža Strehar in Lucija Vrhovnik). Čestitamo.
11. TEDEN
7. 11 2016 do 11.11.2016
V preteklem tednu smo se vrnili z jesenskih počitnic.
V ponedeljek, 7. novembra, so imeli učenci 8. a enourno delavnico na temo drog, tretješolci pa so
začeli s prvim delom plavalnega tečaja v bazenu v Cirius-u. V tem prvem delu so imeli učenci tečaj
štirikrat, torej do četrtka, 10. novembra. Tečaj poteka za eno skupino učencev dve šolski uri, potem
nadaljujejo s poukom, za drugo pa tako, da imajo učenci dve uri pouka in nato odidejo na plavanje.
Tak način se je izkazal za zelo učinkovitega. Drugi del tečaja bo sledil čez dva tedna. Ta dan pa so
popoldan potekale še novembrske pogovorne ure za starše.

V sredo, 9. novembra, so imeli tudi učenci 8. b delavnico o drogah, učenci, ki obiskujejo izbirni
predmet literarni klub, pa so si v Mestnem kinu Domžale ogledali film z naslovom Še žal ti bo.
V četrtek, 10. novembra, so imeli učenci 4. b tehniški dan, tunjiški prvošolci pa naravoslovni dan z
naslovom Sadni dan.
Tehniški dan so imeli v petek, 11. novembra, tudi učenci 4. a.
10. TEDEN
31. 10. 2016 do 4. 11. 2016
Jesenske počitnice
Za nami so prve počitnice v tem šolskem letu, jesenske ali krompirjeve počitnice. Dva dneva med
njimi sta bila praznična in sicer ponedeljek, 31. oktober, dan reformacije in torek, 1. november, ko
smo se spomnili vseh dragih, ki jih ni več med nami. Prijetno jesensko vreme nam je prve proste dni
nudilo veliko možnosti za uživanje na prostem, zadnje dni pa sta nas že obiskala megla in mraz,
vendar nam počitniškega vzdušja to ni pokvarilo, zato verjamem, da smo si nabrali novih moči za
prihodnje izzive.
9. TEDEN
24. 10. 2016 do 28. 10. 2016
Pred nami so prve letošnje počitnice, še prej pa si poglejmo, kaj smo počeli ta teden.
V torek, 25. oktobra, so imeli učenci 6. a zdravniški pregled v ZD Kamnik. Ta dan so šolo obiskale
pomembne gostje. Naš ravnatelj Rafko Lah je namreč gostil žensko družbo ravnateljic in
predstavnico Šole za ravnatelje.
V četrtek, 27. oktobra, so imeli mekinjski četrtošolci tehniški dan, vsi petošolci pa športni dan, saj
so v okviru projekta Korak k sončku obiskali vrstnike na Ciriusu. Aktivno so se udeležili njihovega
športnega dne, na katerem je Zveza za šport invalidov izvedla paraolimpijski športni dan.
Zadnji dan pred počitnicami, v petek, 28. oktobra, pa so imeli devetošolci tematski dan, ki
vsebinsko sodi prav v ta čas, in sicer so pri več predmetih v obliki medpredmetnega povezovanja
spoznavali protestantizem.
Zdaj pa veselo na jesenske oziroma krompirjeve počitnice.
8. TEDEN
17. 10. 2016 do 21. 10. 2016
V tednu, ki je za nami, se je zgodilo zelo veliko dogodkov, ki so bili vsebinsko precej različni.
V ponedeljek, 17. oktobra, so imeli sedmošolci kulturni dan, v okviru katerega so spoznavali različne
religije in kulture. Ta dan je potekalo tudi šolsko tekmovanje iz znanja angleščine, ki se ga je
udeležilo 18 osmošolcev, rezultati pa še niso znani.
V torek, 18. oktobra, so bili devetošolci na ekskurziji, četrtošolci matične šole so imeli naravoslovni
dan, vranjepeški in tunjiški tretješolci so imeli zdravniški pregled v ZD Kamnik, ravnatelji kamniških
šol pa so se v prostorih občine Kamnik zbrali na sestanku, kjer so jih predstavniki Policijske postaje
Kamnik seznanili z ugotovitvami s področja problematike drog.
V sredo, 19. oktobra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju biologije za Proteusovo priznanje,
zbrali pa so se tudi člani šolskega parlamenta, katerega glavna letošnje tema je Otroci in
prihodnost.

V četrtek, 20. oktobra, so se v večnamenskem prostoru šole zbrali starši drugošolcev na roditeljskem
sestanku na temo zgodnjega poučevanja angleščine, na katerem sta učiteljici Jana Razboršek in
Mateja Stare spregovorili o načinu dela in specifikacijah predmeta.
Poročamo pa še o nekaterih dogodkih in rezultatih, ki so se zgodili že v preteklosti. V soboto, 8.
oktobra, so se učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Kaj nam govorijo umetnine skupaj z učiteljico
Anamarijo Erčulj odpravili v Ljubljano na ogled Narodne galerije. To je kratek zapis njihovega
obiska.
Vedno pa z veseljem poročamo o uspehih naših učencev. Tokrat so to rezultati treh tekmovanj. Na
šolskem tekmovanju iz znanja logike, ki je bilo konec septembra, je tekmovalo 43 učencev od 6. do
9. razreda, bronasto priznanje jih je prejelo 18. Na državno tekmovanje, ki bo to soboto, 22.
oktobra, v Domžalah pa se je uvrstilo 11 učencev. Čestitamo in stiskamo pesti za uspeh na državni
ravni. V začetku oktobra pa se je zgodilo tudi šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, na
katerem je tekmovalo 33 učencev od 6. do 9. razreda, bronasto priznanje je prejelo 11 učencev. Na
državno tekmovanje, ki bo 26. novembra, se je uvrstilo 5 učencev. Vsem čestitamo in želimo uspeha
na državnem tekmovanju. Tretje tekmovanje pa je bilo tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, na
katerem je tekmovalo 14 učencev 8. in 9. razredov. Med njimi je 10 učencev osvojilo bronasto
priznanje, trije pa so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo novembra potekalo v
Kranju. Čestitamo.
Pretekli konec tedna pa se je na podružnični šoli v Mekinjah zgodil dvodnevni tabor z naslovom Za
življenje in veselje. V petek, 14., in v soboto, 15. oktobra 2016, so se v mekinjski šoli učili in
vzgajali »za življenje in veselje«. Mentorici Tamara Bračič in Jana Svetec sta zapisali: Na
dvodnevnem taboru za učence PŠ Mekinje in 3. b razreda matične šole smo tkali prijateljske vezi, se
učili socialnih veščin in bralne pismenosti. Začutili smo naravo, opazovali njene lepote, okušali
njene jesenske darove in ji pokazali, da jo spoštujemo. Tabora se je udeležilo 32 učencev razredne
stopnje. Pri delu so nama pomagale 4 učenke predmetne stopnje, ki so že bile udeleženke najinih
taborov. Pri delu na terenu pa je z nami sodelovala družina Smolnikar. V petek, 21., in v soboto,
22. oktobra, pa bova izpeljali še drugo izvedbo vsebinsko enakega tabora.Udeleženci bodo učenci 3.
a, 4. a in b, učenci iz Nevelj, tretješolci iz Tunjic in četrtošolci iz Mekinj (skupaj 33 učencev). Tudi
tokrat bodo sodelovale 4 učenke predmetne stopnje iz vrst nadarjenih učencev. Hvala vsem, ki ste
nam pri delu pomagali in nas spodbujali. Na tej povezavi si lahko ogledate galerijo fotografij in
vidite, kaj vse so učenci počeli.
Za konec pa še manj prijetna novica, in sicer ta, da se je žal tudi v Kamniku pojavila "igra", kjer
osebe, preoblečene v klovne strašijo ljudi, zlasti otroke, pri tem pa velikokrat uporabljajo tudi
različne predmete, kot so palice, noži, motorne žage. Na šolski spletni strani smo objavili tale zapis.
7. TEDEN
10. 10. 2016 do 14. 10. 2016
V preteklem tednu se je zvrstilo veliko različnih vsebin, od športnih, izobraževalnih do
tekmovalnih.
V ponedeljek 10. oktobra 2016, je bil na matični šoli Sejem srednjih šol, in sicer od 17. do 19. ure.
Na hodnikih se je predstavilo 17 srednješolskih zavodov. Ta dan so bile na šoli tudi prve skupne
mesečne pogovorne ure za starše. Ob 18. uri pa je v večnamenskem prostoru šole potekal še
roditeljski sestanek o poklicni orientaciji za devetošolce in njihove starše.
V torek, 11. oktobra, so imeli mekinjski tretješolci redni zdravstveni pregled v ZD Kamnik.
V četrtek, 13. oktobra, pa so imeli mekinjski in neveljski petošolci športni dan, in sicer so se
preizkusili na kolesarskem poligonu. Popoldan pa se je na matični šoli odvilo posebno srečanje, in
sicer je šola v sodelovanju s Svetom staršev organizirala srečanje z županom Občine Kamnik,
gospodom Marjanom Šarcem, na temo problematike varnosti in dotrajanosti matične šolske stavbe.
V petek, 14. oktobra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni, neveljski
četrtošolci so ta dan imeli tehniški dan z naslovom Lastnosti snovi se spreminjajo, prav tako pa so

tehniški dan imeli tudi neveljski tretješolci, naslov njihovega dne pa je bil Promet. V petek
popoldan pa so učenci podružnice Mekinje pripravili in izvedli kulturni program ob odprtju novega
igrišča pod samostanom. Z mentoricama Tamaro Bračič in Jano Svetec so oblikovali nekaj pevskih,
recitacijskih in športnih točk.
Za konec pa še o veliki športni prireditvi, ki je potekala v Kamniku pretekli konec tedna. V soboto,
8. oktobra so Kamnik preplavili tekači. Potekal je namreč že 8. Veronikin tek, na katerem so bil
uspešni tudi naši učenci. Krajši zapis z rezultati ste si lahko prebrali tudi na portalu Kamnik.info.
6. TEDEN
3. 10. 2016 do 7. 10. 2016
V preteklem tednu smo vstopili v mesec oktober in ugotovili, da je en mesec pouka že za nami. Prvi
teden oktobra pa ni navaden teden, ampak z njim obeležujemo Teden otroka. Tudi zaradi tega je
bilo dogajanje na šoli precej pestro in razgibano. Podatke o dogajanju na šoli smo posredovali tudi
Občini Kamnik, ki je zbrala dejavnosti vseh vzgojno-izobraževalnih zavodov v Kamniku in jih objavila
na spletni strani. Naš zapis bomo dodali na koncu. Kaj smo torej poleg praznovanja Tedna otroka še
počeli ta teden?
V ponedeljek, 3. oktobra, so imeli četrtošolci matične šole naravoslovni dan. V torek, 4. oktobra, so
imeli Neveljski tretješolci zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 5. oktobra, na svetovni dan
učiteljev, so imeli mekinjski prvošolci tehniški dan, kamniški prvošolci naravoslovni dan z naslovom
Jesen v naravi, v okviru katerega so obiskali Arboretum, sedmošolci in drugošolci pa športni dan;
prvi so odšli v sredogorje, in sicer čez Krvavec na planino Koren, drugi pa na obisk k vrstnikom v
Tunjice. V četrtek, 6. oktobra, je na šoli potekalo tekmovanje iz razvedrilne matematike, šestošolci
pa so odšli na športni dan, in sicer so v okviru pohoda v sredogorje osvojili Kranjsko Reber. V petek,
7. oktobra, so osmošolci v okviru športnega dne odšli na Ratitovec, prvošolci matične šole pa so ta
dan imeli tehniški dan, v okviru katerega so izdelovali igrače.
Z veseljem pa poročamo o dveh uspehih naših učencev. Prvi uspeh so dosegli učenci ekipe, ki se je
uvrstila na snemanje oddaje Male sive celice. Ana Bizjak, Peter Mandelj Mejač in Naja Lipičnik so si
z 2. mestom na predtekmovanju in izločilnim bojem v igri Izberi težavnost zagotovili snemanje v
omenjeni oddaji. Čestitamo in stiskamo pesti za uspeh tudi v nadaljevanju. Na šoli pa imamo
državnega šolskega prvaka v gorskem teku. To je Izak Poljanšek. Pri Starem gradu nad Smlednikom
je namreč v soboto, 24. septembra 2016, potekalo 17. prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za
osnovne in srednje šole. V osnovnošolskem tekmovalnem teku je teklo 106 učencev. Pri mlajših
učencih (letnik 2004 in 2005) je Izak Poljanšek, učenec 7. a, v konkurenci 45 tekačev prepričljivo
zmagal. Čestitke zmagovalcu.
Kot smo že zapisali, smo pretekli teden praznovali Teden otroka. Gre za projekt Zveze prijateljev
mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. V tem tednu se
organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji.
Teden otroka pa temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala
Generalna skupščina Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok in Mednarodni fond za
pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne. Tednu, ki je posvečen
otrokom in mladostnikom pod sloganom "Svet, v katerem želim živeti", smo se pridružili tudi v občini
Kamnik. Na naši šoli so potekale naslednje dejavnosti:
Matična šola




likovni in literarni natečaj: Od 7. do 23. septembra 2016 je na šoli potekal natečaj na temo "Svet, v
katerem želim živeti". Učence so spodbudili k likovnem ustvarjanju, pisanju pesmi, zgodb, zapisu
razmišljanj na izbrano temo. Lahko so se izrazili skozi risbo, sliko, s pisanjem v slovenskem ali
tujem jeziku. Natečaj je bil namenjen učenkam in učencem od 1. do 9. razreda matične šole ter
vseh podružničnih šol. V Tednu otroka bo komisija pregledala izdelke in izbrala nekaj najboljših. Vsi
izdelki bodo vidno razstavljeni v prostorih šole,
prvošolci bodo imeli več različnih dejavnosti. Spoznali bodo projekt - Korak k sončku, obiskali
Gasilski dom Kamnik, na tehničnem dnevu bodo izdelali igračo, obiskali bodo Arboretum Volčji Potok





in prvič šli v računalniško učilnico. Izbrali in predstavili pa svojo najljubšo knjigo in najljubšo igračo
ter risali s kredo pred šolo na temo Tedna otroka:" Svet, v katerem želim živeti",
drugošolci bodo vsak dan izvedli igro iz sklopa iger zaupanja in sodelovanja med otroki, z namenom
pridobivanja socialnih veščin in krepitve medsebojnih odnosov. Naredili bodo tudi sociogram,
tretje- in četrtošolci pa tudi učenci višjih razredov so sodelovali na likovno-literarnem natečaju in
bodo v Tednu otroka dočakali razglasitev zmagovalcev natečaja in razstavo izdelkov,
šestošolci bodo začeli z igro »skrivni prijatelj«, pri kateri bodo spoznavali poezijo in mladinsko
književnost ter spletali nove prijateljske vezi.
Podružnična šola Nevlje








učenci 1. a in 1. b bodo imeli tri tematsko obarvane dneve: mačji dan (ogled posnetka lutkovne igre
Obuti maček, ustvarjalna delavnica z babicami in dedki), spoznavanje drugačnosti (dejavnosti v
okviru projekta "Korak k sončku"), igra (druženje ob družabnih igrah, igre nekoč),
v 2. razredu bodo vsak dan namenili socialni igri za pridobivanje socialnih veščin in tako krepili
medsebojne odnose. Pogovarjali se bodo o hišnih ljubljenčkih in jih predstavili na različne načine,
prinesli v šolo svojo najljubšo igračo ali igro, s katero se bodo lahko igrali. Eno igro/igračo bodo tudi
izdelali in v bralnem kotičku prebirali najljubše knjige,
v 3. razredu bodo imeli tehniški dan in izdelovali vozilo iz odpadnega lesnega materiala,
četrtošolci se bodo med odmori igrali s svojimi najljubšimi igračami in se naučili tudi nekaj socialnih
iger, z namenom pridobivanja socialnih veščin,
v 5. razredu bodo odmore namenili socialnim igram in spoznali igre, ki so se jih otroci igrali nekoč.
Podružnična šola Mekinje






izvedli bodo evakuacijsko vajo, predstavili svoje hišne ljubljenčke in se igrali ter predstavili svojo
najljubšo igro ali igračo,
čas bodo namenili tudi branju, saj bodo dneve začenjali s pravljico in spoznali dela pisatelja Roalda
Dahla,
potekala bo jesenska ustvarjalnica in peka peciva,
za svoje zdravje bodo skrbeli z aktivnimi odmori in preko socialnih iger krepili medsebojne odnose.
Podružnična šola Tunjice






prvošolci bodo imeli naravoslovni dan z naslovom "Sadni dan" ter tematski dan "Korak k sončku",
učenci 2. in 3. razreda se bodo vsak dan igrali socialno igro,
petošolci in četrtošolci bodo organizirali dobrodelno akcijo "PODARIM TI IGRAČO",
vsi učenci podružnice se bodo igrali s svojimi najljubšimi igrami in igračami ter prebirali svoje
najljubše knjige.
Podružnična šola Vranja Peč





učenci bodo odšli v gozd in izdelovali izdelke iz gozdnih plodov,
izdelali lutke,
se igrali gledališče ter pekli piškote.
5. TEDEN
26. 9. 2016 do 30. 9. 2016
Tudi v tem tednu ni manjkalo zanimivih dogodkov na šoli, zato poglejmo, kaj vse smo počeli.
V ponedeljek, 26. septembra, so se v večnamenskem prostoru matične šole na prvi seji v tem
šolskem letu zbrali predstavniki Sveta staršev. Na novo so izvolili razredne predstavnike in njihove
namestnike ter se seznanili z Letnim delovnim načrtom šole.

V torek, 27. septembra, smo na šoli gostili dve predstavnici projekta Bodi pozoren, bodi previden.
Gre za projekt Slovenske Karitas o trgovini z belim blagom. V okviru tega so potekale tri aktivnosti:
delavnice za osmošolce in devetošolce, ustvarjalni natečaj in ogled filma s pogovorom za starše in
učence višjih razredov. Ta dan so imeli učenci 3. b zdravniški pregled v ZD Kamnik, četrtošolci
matične šole pa športni dan. V torek zvečer pa so se na svoji prvi seji v tem šolskem letu zbrali še
predstavniki Sveta šole, ki so se prav tako kot starši seznanili z Letnim delovnim načrtom šole, ga
sprejeli in tudi potrdili.
V sredo, 28. septembra, je na šoli potekal Dan jezikov za devetošolce. Ob svetovnem dnevu jezikov,
za katerega je razglašen 26. september, je bil namen dneva spoznavanje tujih držav in tujih
jezikov, ki so materni jeziki nekaterih naših učencev. Ta dan so imeli učenci podružnice Nevlje
športni dan z jesenskim pohodom. Osmošolci so se v Ljubljani udeležili Festivala znanosti, ki je bil
letos že 22. po vrsti, potekal je pod geslom Opazujem, raziskujem, razlagam. Organizirala ga je
Slovenska znanstvena fundacija v sodelovanju s Kemijskim inštitutom, Univerzo v Ljubljani in
Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo. Popoldan so sedmošolci, ki obiskujejo izbirni predmet
šport za sprostitev, spet izkoristili lepo vreme za rolanje.
V četrtek, 29. septembra, so imeli petošolci matične šole športni dan s pohodom do slapa Orglice,
učenci sedmih razredov predmeta šport z sprostitev so kolesarili, ta dan pa je na šoli potekalo tudi
šolsko tekmovanje iz logike.
V petek, 30. septembra, pa so v okviru Promocije zdravja na delovnem mestu učitelji odšli na enooziroma dvodnevni dogodek, zato se je pouk končal peto šolsko uro, temu so bili prilagojeni vozni
redi odhodov avtobusov, na šoli pa je po končanem pouku potekalo le še podaljšano bivanje. Učitelji
so se prvi dan odpeljali proti Avstrijski Štajerski, natančneje v mesto Gamlitz, naslednji dan pa so v
Svečini z nordijsko hojo spoznavali tamkajšnjo pokrajino in si ogledali cesto v obliki srca.
4. TEDEN
19. 9. 2016 do 23. 9. 2016
V tednu, ki je za nami, je na našem šolskem nebu zasijalo nekaj športnih, naravoslovnih in kulturnih
utrinkov. Pa poglejmo po vrsti.
V ponedeljek, 19. septembra 2016, so imeli mekinjski drugošolci naravoslovni dan. V strokovni
knjižnici na matični šoli pa se je ta dan sestala delovna skupina za mednarodno sodelovanje, in sicer
zaradi projekta Erasmus +. Našo šolo so namreč k sodelovanju povabili še skupaj s tremi osnovnimi
in eno srednjo šolo. Poleg omenjenih slovenskih šol bodo v projektu sodelovale še šole z Irske,
Madžarske, Nizozemske in Škotske. Razlog za povabilo je naš do sedaj izkazan odnos do
formativnega spremljanja pouka. V triletnem projektu se bomo najprej posvetili formativnemu
spremljanju, ki ga bomo nadgradili tako, da bomo v sodelovanju z učenci iskali načine, kako narediti
učni proces čim bolj zanimiv.
V torek, 20. septembra, so imeli učenci 3. A zdravniški pregled v ZD Kamnik.
V sredo, 21. septembra, so učenci 7. razredov, ki obiskujejo izbirni predmet Šport za sprostitev, v
popoldanskem času rolali v okolici Kamnika, naslednji dan pa so lepo vreme izkoristili še za jesenski
pohod.
V četrtek, 22. septembra, so imeli prvošolci obeh oddelkov neveljske podružnice naravoslovni dan z
naslovom Varno na poti v šolo in nazaj. Poleg tega je bil četrtek prav poseben dan za našo šolo. Ta
dan je namreč v Petrovčah potekala zaključna slovesnost, na kateri so predstavniki JSKD šolam
podelili naziv Kulturna šola. Ta naziv smo prejeli tudi mi, uporabljali pa ga bomo lahko vse do leta
2021. Ob številnih delavnicah za učence in mentorje, ki so potekale v dvorcu Novo Celje v
Petrovčah, smo se v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu udeležili še čudovite zaključne prireditve, s
katero so nas učenci in mentorji OŠ Petrovče v predstavi Nič in vse popeljali skozi glasbo od
pradavnine do danes. Ponosni smo, da smo ponovno prejeli naziv Kulturna šola, saj nam predstavlja
priznanje in potrditev za naše razvejano delo na kulturnem področju. Čestitamo vsem.

V petek, 23. septembra, so imeli sedmošolci geografsko ekskurzijo, v okviru katere so spoznavali
naravne značilnosti Primorske.
3. TEDEN
12. 9. 2016 do 16. 9. 2016
Pretekli teden nam je postregel še z zadnjimi poletnimi dnevi, zato so mnogi izkoristili lepo vreme
za športni dan. Najrazburljivejši teden tega šolskega leta pa so zagotovo doživeli naši petošolci. Pa
poglejmo po vrsti.
Ponedeljek, 12. september 2016, so najbolj težko čakali petošolci, ki so ta dan odšli na petdnevno
letno šolo v naravi v Savudrijo. Vsak dan so se s kratkim zapisom in velikim številom fotografij
»oglasili« na šolski spletni strani, tako da smo lahko natančno spremljali dogajanje na morju. Tukaj
si lahko ogledate fotografije, tole pa so zapisali:
PON, 12-09-2016: ...prihod in razpored po sobah - preverjanje plavalnega znanja - kosilo - počitek plavalne aktivnosti - športne igre - ustvarjalnica - večerja - nočni sprehod - učitelji se predstavijo lahko noč
TOR, 13-09-2016: ...bujenje - jutranja telovadba - pouk - zajtrk - plavalne aktivnosti - kosilo počitek - plavalne aktivnosti - športne igre - večerja - ''mornarske igre''
SRE, 14-09-2016: ...bujenje v prekrasno jutro - jutranja telovadba - zajtrk - pouk - plavalne
aktivnosti - kosilo - počitek - plavalne aktivnosti - ustvarjalnice - večerja - ''nore frizure pojejo in
plešejo''
ČET, 15-09-2016: ...bujenje v sončno jutro - jutranja telovadba - zajtrk - pouk - preverjanje
plavalnega znanja (delfinčki) - kosilo - počitek - plavalne aktivnosti - športne igre - večerja ''mornarski kviz''...
PET, 16-09-2016: ...bujenje - jutranja telovadba - zajtrk - pakiranje & pouk - Aquatlon - kosilo kmalu se vidimo
Petošolci so se torej v petek, 16. septembra 2016, zadovoljni in polni energije vrnili domov.
Kot smo zapisali na začetku, smo sončno vreme izkoristili tudi v Kamniku, saj so mnogi razredi ta
teden uživali na jesenskih pohodih. V torek, 13. septembra, so v okviru športnega dne na jesenski
pohod odšli učenci iz Tunjic, in sicer vsi razen seveda petošolcev. Kamniški drugošolci so ta dan
uživali na naravoslovnem dnevu v Arboretumu. V sredo, 14. septembra, so imeli športni dan z
jesenski pohodom tudi učenci podružnice Vranja Peč. V četrtek, 15. septembra, pa so v jesenskem
pohodu in na poletnem sončku uživali še učenci podružnice Mekinje ter prvošolci in tretješolci
matične šole.
Zadnje sončne dneve smo vsi res lepo izkoristili, saj so nam dali veliko energije, ki jo bomo
potrebovali v jesenskem času.
2. TEDEN
5. 9. 2016 do 9. 9. 2016
Za nami je komaj prvi polni teden pouka v novem šolskem letu. Prejšnji teden je imel namreč le dva
delovna dneva. Učenci in učitelji se zopet navajajo drug na drugega in na red, zato je bil v
preteklem tednu najpomembnejši pouk, z izjemo treh aktivnosti.
V ponedeljek, 5. septembra 2016, so učenci 8. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet Šport za
sprostitev, v popoldanskem času odšli na plavanje. V četrtek, 8. septembra 2016, pa so učenci 7.
razreda, ki pravtako obiskujejo izbirni predmet Šport za sprostitev, odšli rolat. V petek, 9.
septebra, so imeli učenci 6. c razreda tehniški dan z naslovom recikliranje, v okviru katerega so
pospravili klet in napolnili kontejner s starim papirjem.

Vsi petošolci pa so z veseljem pričakovali konec tedna, saj se naslednji teden odpravljajo v letno
šolo v naravi v Savudrijo.
1. TEDEN
31. 8. 2016 do 2. 9. 2016
Počitniško uživanje se je zaključilo in v četrtek, 1. septembra 2016, smo zakorakali v novo šolsko
leto 2016/2017. Letos so vrata naše šole prvič prestopili 104 prvošolci, za katere smo v športni
dvorani pripravili sprejem. Pozdravil jih je ravnatelj šole Rafko Lah, v nadaljevanju pa so si ogledali
igrico Juri Muri v Afriki, ki so jo zaigrali učenci gledališkega krožka razredne stopnje pod
mentorstvom Mete Kregar. Učenci od 2. razreda dalje pa so kar takoj začeli s poukom. Veselje ob
srečanju s starimi sošolci je bilo veliko. V knjižnici so si učenci že prvi dan izposodili tudi učbenike.
Vsi smo se torej hitro zopet navadili na ustaljen šolski ritem, saj je prvi šolski teden prav hitro
minil. V šolo smo prišli le še v petek, pred nami je bil vikend, ko smo si lahko spet za dva dni
zamišljali počitnice.
Ob začetku novega šolskega leta vsem, učencem in učiteljem, želim uspešen začetek, radovedno
nadaljevanje in miren zaključek šolskega leta 2016/2017.

