Dogodki na šoli 2018/2019
Kratek pregled tedenskega dogajanja v šolskem letu 2018/2019
43. TEDEN
24. junij 2019 do 28. junij 2019
Danes, v ponedeljek, 24. junija, se je končal pouk za učence od prvega do osmega razreda. Učenci so se zjutraj
najprej udeležili prireditve ob dnevu državnosti v športni dvorani, potem pa so odšli v učilnice, kjer so jim
razredniki razdelili spričevala.
Vsem želimo razigrane, sproščene in vesele počitnice.

42. TEDEN
17. junij 2019 do 21. junij 2019
Šolsko leto je pri koncu, v tem tednu so bili izvedeni še zadnji športni, tehniški in naravoslovni dnevi.
V ponedeljek, 17. junija, so se naši učenci udeležili občinskega tekmovanja v odbojki na mivki. Ta dan
so imeli sedmošolci tehniški dan na temo poklicev, ekipa fantov pa se je udeležila področnega
tekmovanja v malem nogometu. Vsi učenci podružnice Mekinje so imeli naravoslovni dan, petošolci
matične šole so ta dan uživali v bazenih Term Snovik, prvošolci matične šole pa so imeli športni dan s
plezanjem in kegljanjem.
V torek, 18. junija, so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v mali odbojki, ekipa učencev
pa se je udeležila še nadaljevanja občinskega tekmovanja v odbojki na mivki. Šestošolci so imeli
tehniški dan na temo poklicev, neveljski četrtošolci so imeli tehniški dan, učenci 3. a so v okviru
športnega dne odšli na izlet z ladjico, učenci 3. b pa so v okviru naravoslovnega dne izvajali poskuse
iz naravoslovja.
V sredo, 19. junija, so imeli vsi učenci podružnice Tunjice športni dan z moštvenimi igrami, prav tako
so imeli športni dan tudi neveljski prvošolci, na šolskem vrtu pa so se v zabavnih štafetah preizkušali
četrtošolci matične šole.
V četrtek, 20. junija, so petošolci matične šole v okviru naravoslovnega dne obiskali Postojnsko jamo
in Predjamski grad, učenci na Vranji Peči so imeli naravoslovni dan na temo podvodnega sveta,
mekinjski učenci so ta dan plavali, učenci 3. b so se na šolskem vrtu igrali zabavne igre, učenci 3. a pa
so izvajali poskuse iz naravoslovja.
Predzadnji dan pouka pa je že nekaj let zapored namenjen športnemu dnevu za učence predmetne
stopnje. Učenci so lahko izbirali med raftanjem in kolesarjenjem v Bohinjski Bistrici, balinanjem in
tenisom v Kamniku, med vožnjo s kanujem in kolesarjenjem v Bohinju, v odbojki v Kamniku, obiskom
pustolovskega parka Bled in med pohodom do Arboretuma Volčji Potok.
Pred nami je le še ponedeljkova prireditev ob dnevu državnosti in podelitev spričeval.
41. TEDEN
10. junij 2019 do 14. junij 2019
V tem tednu so šolske klopi zapustili letošnji devetošolci, mnogi oddelki pa so lepo vreme tudi ta teden
izkoristili za aktivnosti v naravi.
V ponedeljek, 10. junija, so se devetošolci v okviru tehniškega dne pripravljali na valeto. Izdelali so
osmrtnice in pripravljali program valete. Sedmošolci so se v okviru naravoslovnega dne pogovarjali o
medsebojnih odnosih, šestošolci so odšli na ekskurzijo, drugošolci matične šole pa na kegljanje.
Torek, 11. junij, se je za osmošolce in devetošolce začel s predajo ključa in zabavnimi igrami v športni
dvorani. Tretjo šolsko uro so učenci 8. in 9. razreda prisluhnili gostu in predavanju z naslovom Vozim,
vendar ne hodim. Tretješolci matične šole so ta dan obiskali Ranč Mrcina, prvošolci matične šole pa
živalski vrt.

V sredo, 12. junija, so imeli devetošolci generalko za valeto, nekaj učencev se je udeležilo občinskega
tekmovanja v odbojki. Vsi učenci podružnice Tunjice so imeli športni dan s kegljanjem in plezanjem,
neveljski četrtošolci in četrošolci matične šole so imeli naravoslovni dan, neveljski prvošolci pa
športnega.
V četrtek, 13. junija, so imeli šestošolci naravoslovni dan na temo merjenja in sestavljanja, ki je potekal
na šolskem vrtu, zvečer pa so se od šolskih klopi na valeti poslovili devetošolci.
V petek, 14. junija, so imeli šestošolci še en naravoslovni dan, tokrat na temo gozda, vsi učenci
podružnice Tunjice so obiskali Zdravilni gaj Tunjice, tudi učenci na Vranji Peči so imeli še zadnji
športni dan letos, odšli so kegljat in plezat. Lepo vreme pa so za zadnji športni dan izkoristili tudi
učenci obeh oddelkov neveljskih tretješolcev. Devetošolci pa so ta dan sproščeno prišli samo še po
spričevala. Veliko sreče in uspeha vsem na izbranih srednjih šolah.
40. TEDEN
3. junij 2019 do 7. junij 2019
S tem tednom smo vstopili v mesec junij. Pred nami je še čisto malo pouka, z eno nogo smo že skoraj
na počitnicah. V tem tednu so devetošolci začeli že z vračanjem učbenikov. Ker je bil mesec maj
vremensko precej neugoden, je bilo v tem tednu izvedenih tudi veliko športnih in naravoslovnih
dnevov. Pa poglejmo po vrsti.
V ponedeljek, 3. junija, so se naši učenci udeležili državnega tekmovanja v akvatlonu, osmošolci so ta
dan odšli na ekskurzijo v Posočje.
V torek, 4. junija, so imeli drugošolci matične šole športni dan v Eko resortu Godič, zvečer so se v
prostorih šole na seji zbrali člani Sveta staršev.
V sredo, 5. junija, so se naši najboljši učenci udeležili atletskega državnega tekmovanja, neveljski
prvošolci in drugošolci so imeli naravoslovni dan, neveljski četrtošolci športni dan, športni dan so imeli
tudi četrtošolci matične šole, ki so raziskovali po poteh rokovnjačev.
V četrtek, 6. junija, so imeli devetošolci zaključni izlet na Kolpo. Najboljši učenci prometnega
tekmovanja so za nagrado odšli v Center varne vožnje Vransko, petošolci matične šole in podružnic
so se v okviru naravoslovnega dne pogovarjali o odraščanju in varni uporabi interneta, učenci na
Vranji Peči so imeli športni dan z igrami v naravi, tunjiški in neveljski četrtošolci so imeli naravoslovni
dan na temo človeškega telesa, naravoslovni dan so imeli tudi tretješolci a oddelka v Nevljah.
V petek, 7. junija, so imeli trije oddelki naravoslovni dan, in sicer neveljski petošolci, učenci 3 b
oddelka v Nevljah in mekinjski prvošolci.
39. TEDEN
27. maj 2019 do 31. maj 2019
Šolsko leto se nezadržno bliža koncu, saj z naslednjim tednom vstopamo že v mesec junij. Na
vrhuncu so tudi športna tekmovanja, o katerih poročamo v tem tednu.
V ponedeljek, 27. maja, je potekalo področno tekmovanje v atletiki, na katerem so bili uspešni naši
učenci, ki se bodo udeležili tudi državnega tekmovanja, ki b v kratkem. Mekinjski in neveljski petošolci
so imeli ta dan tehniški dan z naslovom Kamnik, moje mesto, v okviru katerega so obiskali grad
Zaprice in Maistrovo hišo. Tehniški dan z enako vsebino so imeli v torek, 28. maja, še petošolci
matične šole.
V sredo, 29. maja, se je precej učencev udeležilo tekmovanja v akvatlonu.
V četrtek, 30. maja, so bili naši učenci uspešni na občinskem tekmovanju v malem nogometu,
devetošolci pa so imeli naravoslovni dan z naslovom Kemija življenja.

V petek, 31. maja, so imeli učenci podružnice Mekinje, razen tamkajšnjih petošolcev, naravoslovni dan
v Arboretumu Volčji Potok.
38. TEDEN
20. maj 2019 do 25. maj 2019
V tednu pred osrednješolsko prireditvijo so številni oddelki izvedli različne ustvarjalne delavnice, na
katerih so pripravili izdelke za dobrodelno razstavo v okviru sobotne osrednješolske prireditve. Kdo
vse je ustvarjal, bomo predstavili v nadaljevanju. Z veseljem pa napovedujemo udeležbo našega
učenca na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu, ki bo v soboto, 25. maja.
Pa poglejmo, v katerih oddelkih so učenci ta teden pridno pripravljali in ustvarjali izdelke za soboto. V
ponedeljek, 20. maja, so imeli tehniški dan učenci 3. r iz Mekinj. V torek, 21. maja, so bili ustvarjalni
drugošolci matične šole in učenci 1. a. Mekinjski četrtošolci so imeli naravoslovni dan na temo
spoznavanja telesa. V sredo, 22. maja, so svoje izvirne izdelke pripravili mekinjski petošolci,
četrtošolci matične šole, oba oddelka neveljskih tretješolcev in učenci 1. b. V četrtek, 23. maja so
ustvarjali neveljski četrtošolci, v petek pa še neveljski prvošolci in drugošolci. Poleg tega je v petek,
24. maja, potekalo tudi občinsko tekmovanje v gorskem teku na Stari grad.
Potem pa je prišla na vrsto težko pričakovana sobota. Kjlub deževnemu vremenu čez teden, nam je
vreme ta dan dobro služilo. Izpeljali smo odlično prireditev s kakovostnim programom in v prijetnem
vzdušju. Naslov letošnje prireditve je bil Vsak je svetla zvezda. Krajši zapis in fotografije si lahko
ogledate tukaj.
Poleg tega pa moramo omeniti še to, da sta na ta dan potekali tudi dve tekmovanji, in sicer
lokostrelsko zunanje področno tekmovanje in državno tekmovanje Kaj veš o prometu. S slednjega
imamo odlične novice, saj je naš učenec Žiga Plahuta dosegel tretje mesto. Čestitamo!
37. TEDEN
13. maj 2019 do 17. maj 2019
V preteklem tednu je bilo na vrsti še zadnje od treh nacionalnih preverjanj znanja. Šestošolci so imeli
preverjanje iz znanja angleščine, devetošolci pa likovne umetnosti. Poleg tega je v ponedeljek, 13.
maja, na šoli potekalo še šolsko kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu.
V torek, 14. maja, so se ekipe učencev, ki so bile uspešne na šolskem udeležile še občinskega
kolesarskega tekmovanja. Ta dan pa je v prostorih Gimnazije Murska Sobota potekalo že 53. Srečanje
mladih raziskovalcev, na katerem je naš učenec dosegel srebrno priznanje. Čestitamo.
V četrtek, 16. maja, je imelo kar nekaj oddelkov na šoli dan dejavnosti. Učenci 3. b razreda in učenci
kombiniranega oddelka 3. in 4. razreda na Vranji Peči so imeli tehniški dan, v okviru katerega so
izdelovali izdelke za dobrodelno razstavo, tunjiški tretješolci pa so imeli naravoslovni dan na temo
čutil.
V petek, 17. maja, so imeli petošolci matične šole športni dan s spomladanskim pohodom, učenci 3. a
so pripravili izdelke za dobrodelno razstavo, najboljši športniki so se udeležili občinskega tekmovanja v
atletiki, izbrani učenci 6. razreda pa so se udeležili tekmovanja Najboljši mladi kolesar, ki je potekalo v
Centru varne vožnje na Vranskem.
36. TEDEN
6. maj 2019 do 10. maj 2019
V popočitniškem tednu je bila najpomembnejša aktivnost nacionalno preverjanje znanja za šestošolce
in devetošolce. Pa poglejmo po vrsti, kaj se je dogajalo.
Ponedeljek, 6. maj, je bil za petošolce matične šole dan namenjen spoznavanju prometnih pravil,
kolesarili so po kolesarskem poligonu.

V torek, 7. maja, je bilo na vrsti prvo nacionalno preverjanje znanja, in sicer iz slovenščine za učence
6. in 9. razreda, učenci 1., 2. in 3. razreda v Tunjicah pa so imeli ta dan naravoslovni dan na temo
vzgoje za zdravje.
V sredo, 8. maja, so imeli mekinjski petošolci športni dan, v okviru katerega so kolesarili po
kolesarskem poligonu. Mekinjski četrtošolci so imeli ta dan tehniški dan, v okviru katerega so izdelovali
izdelke iz odpadne embalaže, učenci 3. a in 3. b pa so lepo vreme izkoristili za pomladni pohod.
V četrtek, 9. maja, je bilo na vrsti drugo nacionalno preverjanje znanja za šestošolce in devetošolce,
tokrat iz matematike.
V petek, 10. maja, pa so neveljski prvošolci v okviru naravoslovnega dne spoznavali zakonitosti
zdravega življenja.
35. TEDEN
29. april 2019 do 3. maj 2019
Za nami so prvomajski prazniki in počitnice. Trije dnevi so bili delovni, dva pa praznična.
Kljub muhastemu aprilskemu vremenu upam, da smo si vsi nabrali moči za zadnjo "etapo" tega
šolskega leta, saj so pred nami le še pomembne naloge in potrebno bo pokazati znanje, da bodo
poletne počitnice lahko brezskrbne. Devetošolce in šestošolce v naslednjem tednu čakajo že
nacionalni preizkusi znanja.
34. TEDEN
22. april 2019 do 26. april 2019
Teden se je začel s praznikom, velikonočnim ponedeljkom.
V torek, 23. aprila, so imeli učenci na podružnici Vranja Peč naravoslovni dan.
Sreda, 24. aprila, je bila vsa v znamenju praznovanja knjige in branja. Pripravili smo namreč prireditev
ob zaključku še ene sezone bralne značke in nanjo povabili Adija Smolarja, ki nas je na svoj način
motiviral za branje.
V četrtek, 25. aprila, so imeli tretješolci matične šole tehniški dan, v petek, 26. aprila, pa se je veliko
naših učencev udeležilo občinskega krosa, na katerem so dosegli lepe rezultate.
Pred nami pa so prvomajski prazniki in počitnice. V šolske klopi se vrnemo 6. maja.
33. TEDEN
15. april 2019 do 19. april 2019
V tem tednu smo v vseh oddelkih izpeljali testiranje za športnovzgojni karton, zato so imel številni
oddelki športni dan.
V torek, 16. aprila, so imeli omenjeno testiranje vsi učenci podružnic Mekinje in Nevlje. Lepo sončno
popoldne pa so izkoristili učenci, ki obiskujejo izbirni predmet šport za sprostitev, in odšli na rolanje.
V sredo, 17. aprila, so imeli testiranje učenci 7., 9. razreda in učenci z Vranje Peči. Četrtošolci matične
šole so imeli ta dan športni dan, v okviru katerega so odšli na velikonočni pohod. Ekipa osmošolcev in
devetošolcev pa se je v Novi Gorici udeležila tekmovanja za najboljšo podjetniško idejo POPRI in
dosegla bronasto priznanje. Čestitamo.
V četrtek, 18. aprila, so imeli testiranje za športnovzgojni karton še učenci 6. in 8. razreda, nekaj
učencev se je udeležilo tudi državnega ekipnega krosa, neveljski petošolci pa so se ta dan preizkušali
na kolesarskem poligonu.

32. TEDEN
8. april 2019 do 12. april 2019
V tem tednu izpostavljamo le dva dogodka. Naši učenci so se v sredo, 10. aprila, udeležili državnega
tekmovanja v Veseli šoli, učenci, ki obiskujejo izbirni predmet izbrani šport pa so si v sredo popoldan
skupaj ogledali nogometno tekmo.
31. TEDEN
1. april 2019 do 5. april 2019
V tem tednu so naši drugošolci zamenjali šolsko okolje in se iz domačega Kamnika preselili v mirno
vasico Dolenja vas pri Čatežu. Tam so preživeli tri zanimive in ustvarjalne dneve, in sicer v dveh
skupinah. Od ponedeljka do srede so bili na taboru kamniški in tunjiški drugošolci, od srede do petka
pa mekinjski in neveljski. Na spletni strani šole so objavili tudi nekaj fotografij za dokaz.
Kaj so počeli ostali učenci? V ponedeljek, 1. aprila, so učenci 1. in 3. razreda v Tunjicah v okviru
tehniškega dne izdelovali otroške igre, neveljski prvošolci pa so imeli naravoslovni dan z naslovom
Sejem in sadim.
V torek, 2. aprila, so imeli tunjiški prvošolci Sadni dan. V torek in v sredo popoldan je na sosednji
osnovni šoli potekala občinska revija otroških in mladinskih pevskih zborov, na kateri smo uspešno
sodelovali z vsemi našimi zbori.
V četrtek, 4. aprila, so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v kegljanju.
V petek, 5 aprila, pa je na šoli potekalo tekmovanje v znanju slovenščine Mehurčki za prvo triletje.
30. TEDEN
25. marec 2019 do 29. marec 2019
V tednu, ki je za nami, smo sodelovali na več športnih tekmovanjih.
V ponedeljek, 25. marca, so dekleta sodelovala na občinskem tekmovanju v mali odbojki, mekinjski
tretješolci pa so imeli naravoslovni dan na temo zdravega življenja in čutil.
V torek, 26. marca, se je nekaj učencev udeležilo občinskega tekmovanja v kegljanju, osmošolci in
devetošolci so odšli na ogled gledališke predstave z naslovom Mali princ, ki so jo na OŠ Marije Vere
odigrali tamkajšnji učenci.
V sredo, 27. marca, so imeli učenci 8. b dve uri vzgoje za zdravje, nekaj učencev se je udeležilo
področnega tekmovanja v športnem plezanju, vsi učenci tunjiške podružnice pa so imeli kulturni dan z
naslovom glasbeno izražanje. Po posameznih razredih so si učenci izbrali določeno pravljico, ki so jo
pokazali z gibi in zraven dodali še glasbo.
Tudi četrtek, 28. marec, ni minil brez tekmovanja. Na šoli je namreč potekalo tekmovanje v znanju iz
prve pomoči.
29. TEDEN
18. marec 2019 do 22. marec 2019
V tem tednu so med dnevi dejavnosti prevladovali tehniški dnevi, potekalo pa je tudi tekmovanje v
znanju, na katerem je sodelovalo največ učencev.
V ponedeljek, 18. marca, so imeli osmošolci športni dan v telovadnici, igrali so se igre z žogo in
tekmovali med oddelki.
V torek, 19. marca, so imeli tretješolci matične šole naravoslovni dan na temo zdravega življenja.

V sredo, 20. marca, so imeli učenci 4. in 5. razreda iz Tunjic tehniški dan, na katerem so izdelovali
izdelke z zgibanjem papirja s posebno tehniko, mekinjski četrtošolci so v okviru tehniškega dne
spoznavali elektriko, neveljski tretješolci pa so imeli naravoslovni dan.
V četrtek, 21. marca, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju matematike, matematični kenguru, na
katerem so sodelovali učenci vseh razredov.
V petek, 22. marca, pa so ob prihajajočem prazniku materinskem dnevu na dveh podružnicah pripravili
kulturno prireditev, in sicer v Mekinjah in na Vranji Peči.
28. TEDEN
11. marec 2019 do 15. marec 2019
Pretekli teden je bil poln različnih dogodkov in aktivnosti. Izpostavljamo zimski športni dan za učence predmetne
stopnje in različne dneve dejavnosti za učence razredne stopnje.
V ponedeljek, 11. marca, so imeli učenci 4. in 5. razreda iz Nevelj športni dan, v okviru katerega so plezali in
kegljali. Športni dan z enako vsebino so imeli v sredo tudi neveljski prvošolci in drugošolci, v petek pa še neveljski
tretješolci.
V torek, 12. marca, so imeli učenci predmetne stopnje zimski športni dan, v okviru katerega so lahko izbirali med
veliko aktivnostmi, med drugim so lahko smučali, sankali, odšli na pohod, plavali ... Nekaj učencev se je ta dan
udeležilo tudi področnega tekmovanja v plavanju. Učenci 3. in 4. razreda iz Vranje Peči in učenci 4. a so ta dan v
okviru tehniškega dne spoznavali zakonitosti električnega kroga. Kamniški tretješolci so se v okviru športnega dne
igrali športne igre v telovadnici. Prvošolci in drugošolci matične šole so si ta dan v okviru kulturnega dne ogledali
predstavo z naslovom Izgubljena paličica vile Apolonije.
V sredo, 13. marca, so prvošolci z Vranje Peči ustvarjali na pomladni delavnici, tretješolci matične šole so v okviru
kulturnega dne spoznavali dediščino našega kraja. Ta dan sta potekali še dve tekmovanji, in sicer področno
tekmovanje v namiznem tenisu in tekmovanje v znanju Vesela šola.
V petek, 15. marca, se je nekaj naših učencev udeležilo področnega tekmovanja v znanju fizike. O vseh rezultatih
tega tedna bomo še poročali.

27. TEDEN
4. marec 2019 do 8. marec 2019
V ponedeljek, 4. marca, so popoldan na šoli potekale redne mesečne popoldanske pogovorne ure. V
torek, 5. marca, so šolo preplavile maškare. Na predmetni stopnji je potekal tehniški dan z
izdelovanjem mask in plakatov o maskah. Najboljše maske in plakati so bili nagrajeni. Popoldan so se
naše ekipe udeležile tudi področnega tekmovanja v šahu. O rezultatih tukaj.
V sredo, 6. marca, so imeli učenci prvega, drugega in tretjega razreda iz Mekinj športni dan s
plezanjem in kegljanjem, učenci 4. b pa so v okviru tehniškega dne spoznavali zakonitosti električnega
kroga.
V petek, 8. marca, so imeli mekinjski četrtošolci in petošolci športni dan, člani in mentor našega
šolskega banda pa so se v Voličini udeležili srečanja ŠANS 2019 – srečanja šolski ansamblov.
26. TEDEN
25. februar 2019 do 1. marec 2019
Za nami so zimske počitnice, ki jih je zaznamovalo lepo spomladansko vreme. Učenci in učitelji so si z
različnimi aktivnostmi nabrali novih moči, da bodo zopet lahko uspešni pri doseganju zastavljenih
ciljev.
25. TEDEN
18. februar 2019 do 22. februar 2019
Pred nami je še en teden pouka, potem pa gremo na zaslužene zimske počitnice. Pa poglejmo, kaj
smo počeli ta teden.

V ponedeljek, 18. februarja, so imeli učenci 5. b tehniški dan, v okviru katerega so izdelali plovilo.
Tehniški dan z enako vsebino so imeli tudi učenci 5. a, le da je bilo to v četrtek.
V torek, 19. februarja, sta se ekipi deklet in fantov udeležili občinskega prvenstva v košarki, neveljski
četrtošolci pa so ta dan spoznavali skrivnosti elektrike na tehniškem dnevu.
V sredo, 20. februarja, so petošolci v okviru projekta Korak k sončku obiskali zavod Cirius. Kakšne
olimpijade so se udeležili in kaj vse so počeli s tamkajšnjimi vrstniki, si lahko preberete tukaj. Zvečer je
v prostorih šole potekala tudi seja sveta zavoda, na katerem so med drugim obravnavali poslovno
poročilo šole.
V četrtek, 21. februarja, so imeli učenci 8. a in 8. c dve uri pouka vzgoje za zdravje, sedmošolci so
imeli naravoslovni dan na temo valovanja, naši dve ekipi učencev pa sta se v Škofji Loki
udeležili polfinala državnega prvenstva v skokih z male prožne ponjave. V finale se žal niso uvrstili,
kljub temu pa jim čestitamo za doseženo četrto in šesto mesto. Čestitke.
24. TEDEN
11. februar 2019 do 15. februar 2019
V tem tednu so bili v ospredju informativni dnevi za vpis na srednje šole. V petek, 15., in soboto, 16.
februarja, so imeli devetošolci možnost obiskati srednje šole, na katerih bi radi nadaljevali šolanje.
Sicer so imeli sedmošolci v tem tednu po dve uri vzgoje za zdravje, učenci 6. c so imeli
zobozdravstveni pregled, najboljši igralci namiznega tenisa pa so se v sredo, 13. februarja, udeležili
občinskega tekmovanja.
23. TEDEN
4. februar 2019 do 8. februar 2019
Glavna dejavnost preteklega tedna je bila zimska šola v naravi za šestošolce. V ponedeljek, 4.
februarja, so se zato zjutraj odpeljali proti smučarskemu centru Cerkno, zaradi prazničnega petka pa
so se domov vrnili v četrtek popoldan. S kratkim zapisom in fotografijami so se oglasili tudi na šolski
spletni strani. V ponedeljek so na šoli potekale tudi redne mesečne skupne pogovorne ure. V času
pogovornih ure je knjižničarka Tadeja izvedla še zadnjo delavnico uporabnega branja za tretješolce in
njihove starše, in sicer na podružnici Nevlje. Ta dan so imeli neveljski petošolci tudi tehniški dan.
V torek, 5. februarja, so imeli tunjiški in vranjepeški prvošolci zdravniški pregled v ZD Kamnik,
popoldan pa je na šoli potekala tudi seja sveta staršev.
Sreda, 6. februar, je bila najbolj tekmovalen dan v tem tednu. Na šoli sta potekali kar dve tekmovanji,
in sicer v znanju fizike ter naravoslovja (Kresnička). Popoldan pa smo v okviru občinskega projekta
Branje je iskanje na šoli gostili sodelujoče družine projekta in zanje pripravili prireditev ob slovenskem
kulturnem prazniku.
V četrtek, 7. februarja, je v športni dvorani potekala šolska prireditev ob slovenskem kulturnem
prazniku. S Francetom Prešernom pa za osmošolce ni bil povezan le en dan, temveč kar ves teden.
Do sedaj je bila praksa, da je bil samo en dan tematski, letos pa so se učiteljice odločile, da bodo temu
projektu namenile več dni, saj so želele, da imajo učitelji in učenci več možnosti učno snov v 8.
razredu povezali z življenjem in delom Franceta Prešerna. Učitelji so tudi zato lahko pri vseh
osmošolcih, ki jih poučujejo, izvedli uro na omenjeno temo.
V tem tednu so bili delovni le štirje dnevi, saj smo bili v petek, 8. februarja, na slovenski kulturni
praznik, prosti.
22. TEDEN
28. januar 2019 do 1. februar 2019
V preteklem tednu se je zaključilo prvo ocenjevalno obdobje, zato so od ponedeljka, 28. januarja, do
srede, 30. januarja, potekale ocenjevalne konference.

V torek, 29. januarja, so imeli sedmošolci športni dan z igrami z žogo, učenci, ki obiskujejo izbirni
predmet šport za sprostitev pa so ta dan odšli na bowlanje. Ta dan so imeli mekinjski prvošolci tudi
zdravniški pregled v ZD Kamnik.
V sredo, 30. januarja, so učenci 6. c v okviru tehniškega dne z naslovom recikliranje pospravili klet
polno starega papirja in ga zložili v zabojnik za odvoz na deponijo. Mekinjski petošolci so ta dan v
okviru tehniškega dne izdelovali plovilo.
V četrtek, 31. januarja, so imeli vranjepeški tretješolci športni dan, popoldan je na šoli potekalo šolsko
tekmovanje v namiznem tenisu, dopoldan pa so osmošolci in devetošolci v okviru tehniškega dne odšli
na ogled poklicev. Najprej so si po razredih ogledali poklicno oziroma izobraževalno pot do želenega
poklica, potem so si izbrane poklice ogledali v Kamniku in okolici, po ogledu pa so se vrnili v šolo in
izdelali plakate s predstavitvijo poklicev.
Ta delovni teden se ni končal v petek, temveč v soboto, ki je bila po šolskem koledarju določena kot
delovna. Ta dan so na šoli v okviru eko dneva potekale delavnice na temo toplote. Ker je bila letos
izbrana modra barva, smo zato za ta dan izbrali modra oblačila ali modne dodatke. Več o poteku
dneva in nekaj fotografij bo objavljeno v kratkem. Ta dan se je nekaj učencev udeležilo tudi
lokostrelskega tekmovanja. O rezultatih pa prihodnjič.
21. TEDEN
21. januar 2019 do 25. januar 2019
V tednu, ki je za nami, smo bili aktivni na snegu in na nekaterih tekmovanjih v znanju. Pa poglejmo po
vrsti.
V ponedeljek, 21. januarja, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju kemije. O rezultatih bomo še
poročali.
V torek, 22. januarja, so učenci 8. b, 9. a in 9. c v okviru izbirnega predmeta obiskali Muzej iluzij v
Ljubljani. Ta dan so imeli učenci 6. a dve uri pouka vzgoje za zdravje, neveljski prvošolci pa so bili na
zdravniškem pregledu v ZD Kamnik. Učenci 1., 2. in 3. razreda iz Tunjic pa so ta dan kot prvi v tem
tednu v okviru zimskega športnega dne uživali v igrah na snegu.
V sredo, 23. januarja, so imeli učenci 6. b in 6. c razreda dve uri pouka vzgoje za zdravje, petošolci
matične šole so v okviru naravoslovnega dne odšli na ogled srednjeveške Ljubljane, četrtošolci pa so
ta dan uživali na smučanju na Krvavcu. 94 učencev je namreč tja odšlo v okviru projekta Šolar na
smuči. 20 učencev pa je imelo ta dan pohod po okolici Kamnika. Popoldan pa so svoje znanje
materinščine merili naši najboljši učenci, ki so se uvrstili na območno Cankarjevo tekmovanje. Skupaj
z mentorji so odšli na OŠ Koseze.
Še štirje oddelki so ta teden uživali na snegu. V četrtek, 24. januarja, so bili to prvošolci matične šole,
v petek, 25. januarja, pa oba oddelka neveljskih tretješolcev.
Za konec pa poročamo še o uspehih naših učencev. Na občinskem tekmovanju v odbojki za starejše
deklice in dečke so naše učenke zasedle 5. mesto, učenci pa prepričljivo 1. mesto. Čestitamo.
Poročali smo že, da smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje Slovenska glasbena olimpijada 2019. Na
državno tekmovanje, ki bo v mesecu marcu na Akademiji za glasbo, se je uvrstila učenka Naja Lipičnik
iz 9. c razreda. Čestitamo.
20. TEDEN
14. januar 2019 do 18. januar 2019
V tednu, ki je za nami, so bila v ospredju tekmovanja.
V ponedeljek, 14. januarja, je v naši športni dvorani potekalo področno tekmovanje v odbojki za
starejše fante.

V torek, 15. januarja, so imeli učenci 1. b zdravstveni pregled v ZD Kamnik. Ta dan je na šoli potekalo
tudi geografsko tekmovanje.
V sredo, 16. januarja, smo v okviru projekta Korak k sončku na šoli gostili plesalko na vozičku.
Drugošolci so imeli različne delavnice na temo oviranosti. Srečali so se s plesalko na vozičku in
spoznali njeno zgodbo, preizkusili so se na poligonu za slepe in v bocci ter spoznali različne
pripomočke, ki jih uporabljajo osebe s posebnimi potrebami.
V četrtek, 17. januarja, so se nekateri naši učenci udeležili območnega tekmovanja iz angleščine, v
petek, 18. januarja, pa se je ekipa naših fantov udeležila finala področnega tekmovanja v odbojki. O
rezultatih bomo še poročali.
Za konec pa še to: V soboto, 12. januarja 2019, je v Mariboru na Fakulteti za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko potekalo državno računalniško tekmovanje Bober. Od 33.500 učencev iz
vse Slovenije sta se na državno tekmovanje uvrstila naša učenca David Knavs in Izak Poljanšek.
David je osvoji srebrno priznanje. Čestitke obema!
19. TEDEN
7. januar 2019 do 11. januar 2019
V tednu, ki je za nami, izpostavljamo naravoslovni dan in tekmovanje Glasbena olimpijada. Sicer pa so
močno razširjene tudi že bolezni dihal, kot sta gripa in pljučnica, zato je bilo tudi že nekaj učiteljev in
učencev odsotnih.
V ponedeljek, 7. januarja, so bile na vrsti redne popoldanske pogovorne ure za starše.
V torek, 8. januarja, so imeli učenci 1. a zdravstveni pregled v ZD Kamnik.
V četrtek, 10. januarja, so imeli osmošolci naravoslovni dan na temo kemijskih sprememb.
V petek, 11. januarja, pa je na šoli potekala izvedba šolskega tekmovanja za Glasbeno olimpijado.
Gre za tekmovanje, na katerem učenci nastopijo pred tričlansko komisijo s pevskim nastopom oziroma
z inštrumentalno ali vokalno izvedbo lastne skladbe. Kdo izmed učencev se bo uvrstil na državno
tekmovanje pa bo znano naslednji teden.
Za konec pa se še enkrat selimo nazaj v praznični čas, in sicer na našo najmanjšo podružnico Vranjo
Peč. Učenci so z učiteljicama namreč zadnji dan pred počitnicami pripravili pravi mali krajevni praznik.
Pripravili so božično-novoletno prireditev s petjem in gledališko igrico. Kratek zapis in nekaj fotografij
pa najdete tukaj.
18. TEDEN
31. december 2018 do 4. januar 2019
V preteklem tednu smo bili spet malo počitniški, malo praznični, malo pa že delovni. V ponedeljek smo
praznovali Silvestrovo, v torek in sredo pa novo leto. V četrtek, 3. januarja 2019, smo se vrnili v šolske
klopi. Teden se je hitro zaključil, saj je bil delovni dan samo še petek, 4. januar.
17. TEDEN
24. december 2018 do 28. december 2018
Za nami je teden praznikov in počitnic, in sicer božični del. V ponedeljek, 24. decembra, smo bili
namreč po šolskem koledarju prosti, ker smo ta dan pouka nadomestili že v soboto, 29. septembra.
Sledila sta dva praznična dneva, in sicer božič ter dan samostojnosti in enotnosti, četrtek in petek pa
sta bila spet počitniška. Pred nami je še drugi del praznikov in počitnic, tokrat novoletni del. Po
praznovanju novega leta bomo v klopi spet sedli 3. januarja 2019. Ob tej priložnosti vam želimo
srečno, zdravo in uspešno leto, ki prihaja. Naj vam novo leto podari obilo smeha in zdravja, srce pa
napolni z ljubeznijo. Srečno 2019!

16. TEDEN
17. december 2018 do 21. december 2018
Vzdušje zadnjega delovnega tedna tega leta je bilo praznično. Nekateri oddelki so odšli na ogled
gledaliških predstav, nekateri so predstavo odigrali kar sami, drugi so na novoletnih delavnicah
izdelovali okraske, s katerimi so okrasili šolske stavbe. Pa poglejmo, kdo je kaj počel.
V ponedeljek, 17. decembra, so vsi učenci podružnice Tunjice v okviru kulturnega dne odšli na ogled
gledališke predstave, popoldan pa so na njihovi podružnici kulturni program v okviru božičnonovoletne prireditve odigrali še sami.
V torek, 18. decembra, se je ekipa starejših fantov udeležila občinskega tekmovanja v odbojki, učenci
8. c razreda pa so imeli ta dan zdravniški pregled v ZD Kamnik.
V sredo, 19. decembra, so imeli vsi učenci podružnic Mekinje in Vranja Peč tehniški dan, na katerem
so izdelovali voščilnice in novoletne okraske za okrasitev šolskih stavb.
Četrtek, 20. december, je bil najbolj naporen delovni dan, seveda v pozitivnem pomenu besede.
Učenci podružnične šole Vranja Peč so imeli ta dan kulturni dan. Na matični šoli pa smo dopoldan s
proslavo obeležili državni praznik dan samostojnosti in enotnosti. Na prireditvi smo podelili nagrade
najboljšim sodelujočim učencem 3. mednarodnega literarnega in likovnega natečaja z naslovom Dom.
O prireditvi in zaključku natečaja pa več tukaj. V četrtek zgodaj popoldan smo na šoli gostili nekdanje
zaposlene sodelavce naše šole. Po kosilu v večnamenskem prostoru šole in prijetnem druženju smo
se preselili še v športno dvorano na božično-novoletno prireditev, ki ji je sledila še dobrodelna razstava
novoletnih izdelkov naših učencev. Prireditev je bila letos še bolj svečana, saj je bila že 10. po vrsti.
Petek, 21. december, je bil že tradicionalno namenjen izvedbi plesnega tekmovanja učencev
predmetne stopnje. Letošnje tekmovanje je bilo že 46. po vrsti. V petek dopoldan so učenci
podružnice Nevlje pripravili novoletno prireditev, učenci podružnice Vranja Peč so prireditev za vse
krajane pripravili zvečer. Zaposleni šole pa smo se popoldan v zbornici matične šole od tega leta
poslovili z novoletno poslanico ravnatelja Rafka Laha. Pred nami so praznični in počitniški dnevi, za
katere vam želimo, da jih lepo in mirno preživite v krogu svojih najbližjih.
15. TEDEN
10. december 2018 do 14. december 2018
Smo že na polovici zadnjega meseca v tem letu, pred nami pa je še en teden pouka. Poglejmo, kaj
smo počeli v tem tednu.
V ponedeljek, 10. decembra so sedmošolci odšli na naravoslovni tabor v CŠOD Soča v Tolmin. Tabor
je trajal do petka, ko so se tudi malo zasneženi učenci zadovoljni vrnili domov. S kratkim zapisom so
se oglasili na šolski spletni strani in vsak dan dodali nekaj fotografij, ki si jih lahko ogledate tukaj. V
ponedeljek so na šoli in vseh podružnicah potekale tudi popoldanske pogovorne ure, knjižničarka
Tadeja je v času pogovornih ur na podružnici Tunjice s tretješolci in njihovimi starši izvedla delavnico
uporabnega branja.
V torek, 11. decembra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje
za učence 4.-9. razreda. Ta dan so imeli devetošolci v okviru naravoslovnega dne Dan zdravja, ki je
potekal v športni dvorani ter učilnicah kemije, biologije in gospodinjstva. Učenci so z učiteljico
gospodinjstva pripravili zdravo malico, z učiteljico kemije so spoznavali uravnoteženo prehrano in si s
pomočjo računalniške aplikacije izračunali, kako uravnotežena je njihova prehrana. Učiteljica biologije
jim je pripravila delavnico prve pomoči, v športni dvorani pa je bilo na vrsti še gibanje, in sicer so
učenci vadili ples ter izvajali aerobne vaje po postajah. Ta dan so imeli učenci 8. b zdravniški pregled,
učenci 3. a in drugošolci matične šole so ustvarjali na novoletnih delavnicah. Vsi učenci mekinjske
podružnice pa so si v Domu kulture Kamnik ogledali lutkovno predstavo z naslovom Teta Pehtra.
V sredo, 12. decembra, so učenci 3. b v okviru tehniškega dne ustvarjali na novoletni delavnici.

V četrtek, 13. decembra, so se naše učenke udeležile občinskega tekmovanja v odbojki za starejše
deklice. O rezultatih bomo še poročali.
V prejšnjem tednu, v četrtek, 6. decembra, so našo podružnično šolo obiskali tudi sodelavci Radia
Slovenija, ki so v oddaji Prvi na obisku spregovorili o odkritju okostja mamuta v Nevljah, saj letos
mineva še 80 let od tega. V oddaji so sodelovali tudi učenci podružnice Nevlje in nekdanji učitelj naše
šole Danijel Bezek. Posnetek lahko poslušate tukaj. V tem tednu pa je matično šolo obiskala tudi ekipa
Televizije Slovenija. V kratkem prispevku sta ravnatelj šole in učiteljica slovenščine spregovorila o
nujnosti gradnje nove šolske stavbe.
14. TEDEN
3. december 2018 do 7. december 2018
V preteklem tednu smo sodelovali na več različnih tekmovanjih, od zgodovinskega do astronomskega,
na nekaterih že prej izvedenih tekmovanjih pa smo dosegli lepe uspehe.
V ponedeljek, 3. decembra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, zbrali pa
so se tudi oddelčni predstavniki šolskega parlamenta, ki so razpravljali o različnih šolskih sistemih.
V torek, 4. decembra, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja zgodovine, učenci 9. c so imeli dve uri
Vzgoje za zdravje, ta dan se je nekaj učencev udeležilo tudi področnega tekmovanja v šahu. Učenci 8.
a so imeli zdravstveni pregled, četrtošolci in petošolci iz Nevelj pa so odšli na ogled baletne predstave.
V sredo, 5. decembra so imeli dve uri Vzgoje za zdravje še učenci 9. b in 9. c.
Tudi v četrtek, 6. decembra, smo tekmovali, in sicer v znanju astronomije, poleg tega pa so vsi učenci
razredne stopnje matične šole v okviru kulturnega dne odšli na ogled predstave z naslovom Glej ga
Larsa z Marsa.
Tudi v petek, 7. decembra, smo bili kulturno razpoloženi, saj so na ogled baletne predstave odšli še
učenci prvega, drugega in tretjega razreda iz Nevelj.
Za konec pa spet lahko z veseljem poročamo o uspehu naših učencev. Na državnem tekmovanju iz
znanja o sladkorni bolezni so trije učenci prejeli srebrna priznanja, na državnem tekmovanju iz znanja
biologije za Proteusovo priznanje pa je ena učenka dosegla srebrno priznanje. Med 12. in 17.
novembrom je potekalo tudi šolsko mednarodno tekmovanje Bober. Udeležilo se ga je 24 učencev 6.,
8. in 9. razreda, 10 jih je osvojilo bronasto priznanje, dva učenca 9. a razreda pa sta se uvrstila na
državno tekmovanje, ki bo potekalo januarja v Mariboru. Čestitamo vsem.
13. TEDEN
26. november 2018 do 30. november 2018
V preteklem tednu je med dogodki izstopal drugi filmski večer in slavnostni prižig luč na šolski jelki.
Kateri film je bil na sporedu in kaj vse smo še počeli pa v nadaljevanju.
V sredo, 28. novembra, so imeli petošolci matične šole in podružnic Mekinje in Nevlje naravoslovni
dan. Odpeljali so se na ogled Zelencev, Planice in vasi Podkoren.
V četrtek, 29. novembra, so imeli devetošolci športni dan, na katerem so se pomerili v igrah z žogo,
učenci podružnice Tunjice pa so v okviru naravoslovnega dne obiskali Tehnični muzej v Bistri, ki je
namenjen zbiranju, zaščiti in posredovanju slovenske tehniške dediščine. Zvečer pa je v našem
večnamenskem prostoru potekal že drugi filmski večer, ki je bil organiziran v okviru izbirnega
predmeta Vzgoja za medije, učenci pa so si ogledali film z naslovom Rdeči pes Modri. Po ogledu filma
je sledila še delavnica, na kateri so se učenci pogovarjali o filmu in spoznavali Avstralijo. Namen
filmskega večera je spoznavanje filmske umetnosti in kakovostnih filmov ter vzgoja kritičnih gledalcev.

V petek, 30. novembra, smo v avli šole slovesno prižgali lučke na praznični jelki. Učenci in učiteljice so
pripravili krajši glasbeni program z nekaj recitacijami. Tretješolci podružničnih šol so imeli v kranjskem
bazenu preverjanje plavalnega znanja, devetošolci so tretjo šolsko uro poslušali predavanje
kriminalista Aleša Bartola o nedovoljenih drogah, učenci podružnice Vranja Peč pa so ta dan imeli
tehniški dan, v okviru katerega so se udeležili okraševanja smrečic na Šutni, poleg tega pa so obiskali
tudi Galerijo Mihe Maleša, kjer so si ogledali galerijo in imeli delavnico.
Za konec pa poročamo še o uspehu naših učencev, ki so sodelovali na tekmovanju iz kemijskih
poskusov. Po prvem krogu so se na državno tekmovanje uvrstile vse tri prijavljene ekipe. Tekmovanje
je bilo v torek, 27. novembra, Dve ekipi sta osvojili srebrno (Žan Rozoničnik, Samo Merklin in Nik

Prosenc z eksperimentom Primer šumeče tablete, Matic Hrabar, Sara Mošnik in Izak Poljanšek z
eksperimentom Barvna zabava s CO2), ena pa zlato priznanje (Miha Okorn, Žan Trebušak in Katja
Leskovec: Picassovo svetlobno občutljivo barvilo, ki je lahko tudi zdravilo). Osvojili smo tudi posebno
nagrado za najboljšo strokovno razlago poskusa. Čestitamo učencem in mentoricam Tanji Bervar in
Danici Mati Djuraki.
12. TEDEN
19. november 2018 do 23. november 2018

V preteklem tednu so na vrsto za plavalni tečaj prišli še tretješolci podružničnih šol Mekinje, Nevlje in
Tunjice. Od ponedeljka, 19., do četrtka, 22. novembra, so pridno obiskovali bazen v CIRUIS-u, zdaj pa
jih čaka le še enodnevno preverjanje v kranjskem bazenu.
V torek, 20. novembra, so imeli učenci 6. c zdravniški pregled v ZD Kamnik.
V sredo, 21. novembra, so imeli četrtošolci matične šole tehniški dan z naslovom Lastnosti snovi se
spreminjajo.
V četrtek, 22. novembra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju nemščine.
V petek, 23. novembra, so imeli osmošolci naravoslovni dan z naslovom Jaz in ti, šestošolci pa športni
dan, na katerem so se v naši športni dvorani pomerili v igrah z žogo.
11. TEDEN
12. november 2018 do 16. november 2018
V tem tednu smo obeležili Dan slovenske hrane, saj smo v petek zajtrkovali sestavine tradicionalnega
slovenskega zajtrka. Ta dan smo kot vsako leto do sedaj zajtrkovali kruh, maslo, med, mleko in
jabolko. Vsa živila so bila dostavljena s strani lokalnih pridelovalcev hrane. Pa poglejmo, kaj se je
poleg tega še dogajalo na šoli.
V torek, 13. novembra, so imeli devetošolci naravoslovni dan z naslovom Odraščanje, učenci 6. b so
imeli zdravniški pregled, naši košarkarji in košarkarice pa so v naši športni dvorani tekmovali na
občinskem prvenstvu v košarki. Dekleta so zasedla drugo mesto, fantje pa peto. Čestitamo!
V sredo, 14. novembra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju angleščine za devetošolce, prvošolci
matične šole pa so ta dan plesali s plesno šolo Miki.
V četrtek, 15. novembra, so imeli učenci 8. c dvourno delavnico o drogah, četrto šolsko uro pa so se
na sestanku srečali tudi vsi ekopredstavniki razredov.
V petek, 16. novembra, so tretješolci matične šole odšli na preverjanje plavalnega znanja, ki so ga
pridobili prejšnji teden na tečaju.
Za konec pa lahko z veseljem poročamo še o uspehih naših učencev. Na šolskem tekmovanju iz
znanja angleščine za osmošolce sta bila najboljša Matevž Keber in Kaja Berk Skok, ki se bosta
udeležila državnega tekmovanja. Na šolskem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni so učenci

dosegli sedem bronastih priznanj, trije učenci v soboto, 17. novembra, odhajajo na državno
tekmovanje. Na šolskem tekmovanju v znanju biologije je bila najboljša učenka Kaja Berk Skok, ki se
bo 30. novembra udeležila državnega tekmovanja. Učenci so bili zelo uspešni tudi na tekmovanju iz
logike. Prejeli so 22 priznanj, od tega eno zlato in eno srebrno. Vsem iskreno čestitamo in želimo
veliko uspeha tudi na državnih tekmovanjih.
10. TEDEN
5. november 2018 do 9. november 2018
V tednu po jesenskih počitnicah sta bili med pomembnejšimi dejavnostmi plavalni tečaj in Tabor
radovednih.
Od ponedeljka, 5., do četrtka, 8. novembra, so imeli vsi tretješolci štiridnevni plavalni tečaj v bazenu v
CIRIUS-u. V ponedeljek popoldan so na šoli potekale redne mesečne pogovorne ure za starše, za
tretješolce matične šole in njihove starše pa je knjižničarka izvedla delavnico funkcionalnega branja.
V torek, 6. novembra, so imeli učenci 6. a zdravniški pregled v ZD Kamnik.
V sredo, 7., in v četrtek, 8. novembra, so imeli učenci 8. a in 8. b dvourno delavnico o drogah.
V petek, 9. novembra, pa smo bili vsi v pričakovanju dvodnevnega Tabora radovednih. Več kot 120
učencem je ponudil več ustvarjalnih delavnic z različnih področij, in sicer kemijskega raziskovanja,
glasbenega ustvarjanja, kuhanja, matematičnega ustvarjanja, filma, gledališča, slikanja in športa. Del
delavnic je bil izveden v petek, učenci so prespali v šoli in z dejavnostmi nadaljevali v soboto.
9. TEDEN
29. oktober 2018 do 2. november 2018
Za nami so prve počitnice v tem šolskem letu. Trije dnevi jesenskih oz. krompirjevih počitnic so bili
delovni, dva pa praznična, in sicer smo v sredo praznovali dan reformacije, v četrtek pa dan spomina
na mrtve. To so bile tudi prve počitnice za več kot 22 tisoč prvošolčkov, med njimi je bilo 106 naših.
Do naslednjih počitnic je sedem tednov, ki pa bodo prinesli precej ocenjevanj znanja, zato upam, da
smo si vsi nabrali dovolj moči za prihajajoče naloge.
8. TEDEN
22. oktober 2018 do 26. oktober 2018
V zapisu dogajanja v tednu pred jesenskimi počitnicami najprej dolgujemo novico o dosežku naše
ekipe na državnem prvenstvu v odbojki na mivki.Ekipa naših učencev je namreč pred tednom dni v
Hočah osvojila odlično 4. mesto v državi. Čestitke!
V torek, 23. oktobra, so imeli mekinjski četrtošolci tehniški dan z naslovom Lastnostni snovi se lahko
spreminjajo, ta dan pa so imeli tunjiški in vranjepeški tretješolci tudi zdravniški pregled v ZD Kamnik.
V sredo, 24. oktobra, so imeli učenci 4. b naravoslovni dan na temo gozda, v naši športni dvorani pa
je ta dan in tudi v četrtek, 25. oktobra, potekalo občinsko tekmovanje v malem nogometu. Našim
učencem je zmanjkalo malo športne sreče, zasedli so namreč 4. mesto, ki jih žal ne vodi v nadaljnje
tekmovanje. Vseeno čestitamo.
V petek, 26. oktobra, so imeli devetošolci tematski dan z naslovom Protestantizem, kar pomeni, da so
pri vseh predmetih obravnavali omenjeno temo.
Zadnji oktobrski konec tedna pa je že 23 let zapored namenjen Ljubljanskemu maratonu, ki so se ga v
soboto, 27. oktobra, udeležili tudi nekateri učenci naše šole.
Pred nami pa so prve počitnice v tem šolskem letu. Preživite jih lepo in si naberite nove energije za
naslednje izzive.
7. TEDEN
15. oktober 2018 do 19. oktober 2018
Pretekli teden je bil predvsem v pričakovanju finala državnega prvenstva v odbojki na mivki. Pa
poglejmo po vrsti.
V ponedeljek, 15. oktobra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju angleščine za osmošolce,
učenci 7. a pa so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, kjer
so v dar dobili izbrano knjigo z naslovom Avtobus ob treh. Oba oddelka neveljskih tretješolcev sta ta
dan imela tehniški dan z naslovom Vozila.
V torek, 16. oktobra, so kamniško knjižnico v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali še učenci 7. b in
7. c. Ta dan je kar precej naših učencev obiskalo Arboretum Volčji Potok, in sicer so v okviru
naravoslovnega dne tja odšli vsi učenci podružnice Tunjice ter drugošolci, četrtošolci in petošolci iz

Nevelj. Mekinjski tretješolci in učenci 3.b razreda iz Nevelj so ta dan imeli zdravniški pregled v ZD
Kamnik.
V sredo, 17. oktobra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo
priznanje, učenci 6. b so v okviru tehniškega dne z naslovom Recikliranje zložili na kontejner ves star
papir, ki se je nabral v šolski kleti. Neveljski tretješolci so ta dan obiskali Arboretum.
V četrtek, 18. oktobra, so imeli četrtošolci matične šole naravoslovni dan z naslovom Iglavci in listavci.
V petek, 19. oktobra, se je ekipa naših starejših učencev udeležila finala državnega prvenstva v
odbojki na mivki, ki je potekalo na Osnovni šoli Dušana Flisa v Hočah. Trdno stiskamo pesti za uspeh
naše ekipe. O rezultatih pa prihodnjič. Ta dan so se naši učenci udeležili tudi kolesarskega tekmovanja
Kaj veš o prometu.
Za konec pa poročamo še o tem, da je bil v soboto, 20. oktobra, na TV SLO 1 v oddaji Firbcologi
prispevek o naši najmanjši podružnici Vranja Peč.
6. TEDEN
8. oktober 2018 do 12. oktober 2018
Pretekli teden so zaznamovali naslednji dogodki: športno tekmovanje, tekmovanje v znanju in
ekskurzija.
V ponedeljek, 8. oktobra, se je ekipa učencev udeležila polfinala v odbojki na mivki, kjer so naši učenci
zmagali in se tako uvrstili v finale državnega tekmovanja. Čestitamo. Ta dan so imeli četrtošolci
matične šole naravoslovni dan z naslovom Herbarij.
V torek, 9. oktobra, so imeli tretješolci iz Nevelj zdravniški pregled v ZD Kamnik.
V sredo, 10. oktobra, so devetošolci odšli na strokovno ekskurzijo na Kras, mekinjski prvošolci pa so si
ta dan v okviru kulturnega dne ogledali znamenitosti Kamnika.
V petek, 12. oktobra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Ta dan je
pouk zaradi odhoda strokovnih delavcev na izobraževanje potekal le šest šolskih ur.
5. TEDEN
1. oktober 2018 do 5. oktober 2018
Letošnji Teden otroka se je osredotočil na pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa. Tudi na naši
šoli, smo pripravili nekaj dejavnosti. Več pa v nadaljevanju.
V torek, 2. oktobra, so imeli učenci 3. b razreda zdravniški pregled v ZD Kamnik.
V sredo, 3. oktobra, so imeli mekinjski prvošolci tehniški dan, v okviru katerega so izdelali igračo. To
je bila tudi ena izmed dejavnosti, ki so jih na tej podružnici počeli v tednu otroka. Med drugim jih
obiskal policist, organizirali so evakuacijsko vajo, učenci so lahko v šolo prinesli svoje hišne ljubljenčke
in jih predstavili sošolcem. Še več pa na tej povezavi.
V četrtek, 4. oktobra, so prvošolci matične šole v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji
Potok.
Na svetovni dan učiteljev, v petek, 5. oktobra, so imeli šestošolci kulturni dan. Obiskali so Kulturni
dom Kamnik, kjer so se udeležili gledališko-improvizacijskih delavnic. Ta dan so imeli prvošolci matične
šole tehniški dan z naslovom Delavnica ob tednu otroka.
V soboto, 6. oktobra, so učenci izbirnega predmeta nemščina odšli na izlet v Nemčijo, kjer so si
ogledali Orlovo gnezdo in rudnik soli. Tukaj si lahko preberete kratek zapis in si ogledate fotografije.
Za konec pa vam na uho prišepnemo še veselo novico. Naši učenci so namreč v sredo, 3. oktobra, v
prostorih Televizije Slovenija snemali oddajo Male sive celice, kjer so zmagali in se tako uvrstili v

osmino finala. Oddaja bo sicer na sporedu šele 3. novembra, zato upamo, da vam s tem nismo
pokvarili presenečenja. Čestitamo naši ekipi.
4. TEDEN
24. september 2018 do 29. september 2018
Pretekli teden smo imeli pouk tudi v soboto, 29. septembra, ki je bila po šolskem koledarju predvidena
kot delovni dan, na katerega smo nadomeščali 24. december 2018. Kaj smo počeli ta dan, pa si lahko
preberete v nadaljevanju.
V torek, 25. septembra, so učenci podružnične šole Nevlje v okviru športnega dne odšli na jesenski
pohod.
V sredo, 26. septembra, je na šoli potekal dan jezikov za devetošolce. Učenci so ta dan spoznali nekaj
besed v arabščini, italijanščini, francoščini, irščini in avstralski angleščini. Jezike in kulturo so jim
predstavile učiteljice in učenec, ki je v Slovenijo prišel iz Sirije.
V četrtek, 27. septembra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz logike. O rezultatih bomo še
poročali.
V petek, 28. septembra, so imeli sedmošolci geografsko ekskurzijo na Primorsko, kjer so si ogledali
Koper, Piran in Sečoveljske soline. Nekaj naših učencev pa je ta dan risalo in slikalo na prostem.
Udeležili so se namreč Male Groharjeve likovne kolonije v Škofji Loki.
V tem tednu se je za šestošolce začela tudi igra Skrivni prijatelj. Učenci bodo skrivnemu prijatelju do
konca decembra napisali tri pisma, in sicer bodo prvemu priložili pesem, drugemu knjižno priporočilo,
tretjemu pa voščilnico.
Kot rečeno, smo imeli pouk tudi v soboto. Ta dan je na šoli potekal kulturni dan z naslovom Bonton.
Učenci so v sproščenem vzdušju razmišljali o bontonu, vrstniškem nasilju, sedmošolce pa je obiskal
tudi Martin Krpan, ki je spregovoril o človeških vrlinah in lepem vedenju. Fotografije si lahko ogledate
na zgornji povezavi.
3. TEDEN
17. september 2018 do 21. september 2018
Lepo sončno vreme je pretekli teden kar klicalo k dejavnostim na prostem, zato so ga številni učitelji
izkoristili za športni ali naravoslovni dan.
V ponedeljek, 17. septembra, so si osmošolci v Ljubljani v SNG Opera in balet ogledali opero Figarova
svadba, šestošolci pa so imeli ta dan naravoslovni dan z naslovom Zgradba Zemlje.
V torek, 18. septembra, so imeli osmošolci športni dan s pohodom v sredogorje, natančneje na
planino Koren. Ta dan so imeli drugošolci matične šole naravoslovni dan z ogledom Arboretuma Volčji
Potok. Tudi prvošolci matične šole niso ostali v svojih učilnicah, pač pa so odšli na jesenski pohod.
V sredo, 19. septembra, so lepo vreme za jesenski pohod izkoristili vsi učenci mekinjske podružnice,
razen petošolcev. Na matični šoli pa je bila ta dan evakuacijska vaja v primeru požara.
Ker je bil pretekli teden tudi teden mobilnosti, so imeli v četrtek, 20. septembra, mekinjski prvošolci in
kombinirani oddelek tunjiških prvošolcev in drugošolcev dan dejavnosti z naslovom Dan brez
avtomobila.
V petek, 21. septembra, so imeli športni dan s pohodom v sredogorje še šestošolci. Odšli so na
Kranjsko reber. Ta dan so na soncu uživali tudi petošolci matične šole, saj so peš odšli do slapa
Orglice.

Za konec pa poročamo še o tem, da je v soboto, 22. septembra, potekalo državno tekmovanje v
gorskih tekih, ki se ga je udeležilo nekaj naših učencev. O rezultatih bomo še poročali.
2. TEDEN
10. september 2018 do 14. september 2018
Lepo sonnčo vreme preteklega tedna so mnogi oddelki izkoristili za športne aktivnosti na prostem. Pa
poglejmo, kaj smo počeli.
V torek, 11. septembra, so imeli osmošolci naravoslovni dan z naslovom Uvod v kemijo, tretješolci
matične šole so odšli na jesenski pohod v okviru športnega dne.
Tudi sreda, 12. september, je bila v znamenju športnega dne, in sicer za četrtošolce matične šole, ki
so odšli peš do podružnične šole v Tunjicah, in za vse učence podružnice Vranja Peč.
V četrtek, 13. septembra, so učenci podružnične šole Nevlje odšli na ogled baletne predstave Peter in
volk, drugošolci matične šole pa na sprehod do tunjiške podružnice. Sončen dan pa so za pohod
izkoristili tudi učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev.
Zapišemo naj še to, da je v petek, 14. septembra, potekalo državno tekmovanje v plavanju, ki se ga je
udeležilo nekaj naših učencev. Ker rezultatov še ni, bomo o njih poročali naslednjič.
1. TEDEN
3. september 2018 do 7. september 2018
Za nami so poletne počitnice in vstopili smo skozi šolska vrata novemu šolskemu letu naproti. Prvi
šolski dan se je letos začel v ponedeljek, 3. septembra, kar pomeni, da smo bili prva dva septembrska
dneva še prosti. V ponedeljek je prvič skozi šolska vrata vstopilo 106 novih prvošolcev. Učiteljice so
jim pripravile lep sprejem, pozdravil jih je ravnatelj šole Rafko Lah, učenci gledališkega krožka pod
mentorstvom Tadeje Kilar pa so zaigrali Rdečo Kapico. Utrinke s sprejema si lahko ogledate tukaj.
Ponedeljek je bil poseben dan tudi za naše petošolce, ki so ta dan odpotovali v Savudrijo v letno šolo v
naravi. Na šolski spletni strani so vsak dan objavljali fotografije, ki so dostopne tukaj. V Kamniku jih je
na pot sicer pospremil dež, vendar jih je na morju čakalo sonce, ki jim je ves teden lepšalo aktivnosti.
V tem tednu so si vsi učenci izposodili tudi učbenike iz učbeniškega sklada. Glede ostalih dejavnosti pa
lahko poročamo že o prvem izvedenem športnem dnevu. Lepo sončno vreme so v četrtek, 6.
septembra 2018, za pohod izkoristili vsi učenci podružnične šole Tunjice.
Prvi teden novega šolskega leta je torej za nami. Vsem, učencem in učiteljem, želimo uspešno delo ter
veliko poguma in vztrajnosti, a bomo skupaj dosegli vse zastavljene cilje.

