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Na šoli se veliko dogaja.

Ali si lahko zamislite, kakšno je bilo življe-
nje pred 100 leti? Ali še malo prej, da vas ne 
zavede leto pred tem končana svetovna 
vojna. Leta 1894 je Dolenjska dobila žele-
zniško progo, o trasi katere so se prerekali 
skoraj 30 let. Pa desetletja kasneje zgraje-
na avtocesta, naraščanje motornega pro-
meta, pojav televizije, telefonije in napo-
sled računalnikov in pametnih telefonov. 
Na kaj vas želim opozoriti? Predvsem na to, 
da je človeštvo v zadnjih 100 letih doživelo 
neverjeten razvoj, ki se z vsakim letom le še 
stopnjuje. Živimo vedno bolje, tehnološke-
ga spreminjanja pa se niti več ne zavedamo 

oziroma gre nekako brez navdušenja mimo 
nas. Imeti takšen napredek je pravzaprav 
lepo. Večkrat pa se vprašam, ali se ga lahko 
tudi veselimo.

Kaj pa šolstvo? Se lahko pohvali s tako sko-
kovitim razvojem? Prepričan sem, da s ta-
kšnim, ki bi bil v ravnovesju s tehnološkim 
razvojem, gotovo ne. Razen spreminjanja 
pogojev, ki so danes absolutno boljši kot 
nekdaj, se metode in organizacija pouka 
bistveno ne spreminjajo. Kaj pa se v šolstvu 
vseeno dogaja? Vedno več je administra-
tivne in birokratske navlake, ki počasi in 
vztrajno postaja v šolstvu najpomembnej-
ša. Pa je res najpomembnejša? Prepričan 
sem, da ne in da je učenec tisti, ki bi moral 
pritegniti vso pozornost. 

Dobil sem občutek, da se celo nekateri ura-
dniki zavedajo birokratskega nesmisla, kaj-
ti včasih gredo celo tako daleč, da pravijo: 
»Žal nam je, a zakon je pač tak …« Tolažljiv 
odgovor, ki to še zdaleč ni. Prikazuje dvoj-
no moralnost. Na eni strani uradniki izvršu-
jejo tisto, kar jih ne veseli in se opravičuje-
jo na drugi strani! Kaj to pomeni? Vem pa 
nekaj, izginja pokončna drža in sposobnost 
ter volja sprejemanja pravih odločitev.

Ob tako skokovitem razvoju je razglablja-
nje o prihodnosti zelo negotovo in nemo-
goče je napovedati, kakšno bo življenje čez 
desetletja, če sem optimist. Če razmišljam 
kot pesimist, pa je bodočnost novih gene-
racij še bolj črnogleda.Marjan Potokar
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pogojev, ki so danes absolutno boljši kot 
nekdaj, se metode in organizacija pouka 
bistveno ne spreminjajo. Kaj pa se v šolstvu 
vseeno dogaja? Vedno več je administra-
tivne in birokratske navlake, ki počasi in 
vztrajno postaja v šolstvu najpomembnej-
ša. Pa je res najpomembnejša? Prepričan 
sem, da ne in da je učenec tisti, ki bi moral 
pritegniti vso pozornost. 

Dobil sem občutek, da se celo nekateri ura-
dniki zavedajo birokratskega nesmisla, kaj-
ti včasih gredo celo tako daleč, da pravijo: 
»Žal nam je, a zakon je pač tak …« Tolažljiv 
odgovor, ki to še zdaleč ni. Prikazuje dvoj-
no moralnost. Na eni strani uradniki izvršu-
jejo tisto, kar jih ne veseli in se opravičuje-
jo na drugi strani! Kaj to pomeni? Vem pa 
nekaj, izginja pokončna drža in sposobnost 
ter volja sprejemanja pravih odločitev.

Ob tako skokovitem razvoju je razglablja-
nje o prihodnosti zelo negotovo in nemo-
goče je napovedati, kakšno bo življenje čez 
desetletja, če sem optimist. Če razmišljam 
kot pesimist, pa je bodočnost novih gene-
racij še bolj črnogleda.Marjan Potokar
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Na šoli se vendarle trudimo biti optimistični 
in vidimo pomen našega dela ne le v tem, 
da ga opravljamo, ampak tudi v tem, da je 
ustvarjalno in predano. Zavedam se tega, 
kot tudi večina posameznikov na šoli. Po-
trebno je neprestano razvijati in graditi ide-
je ter iskati nova interesna področja. 

Učenci1  mnogokrat tožijo, da nimajo dovolj 
časa za učenje. Hkrati pa vemo, da se števil-
ni ukvarjajo z različnimi interesnimi podro-
čji, za katera se prosti čas vedno najde. Za-
kaj, je odgovor preprost. Na teh področjih 
otroci zaživijo, so motivirani, iniciativni in 
vedoželjni. Povedano z eno besedo, ta po-
dročja so jim zanimiva. Takšna se trudi biti 
tudi šola. Zavzemam se, da bo od našega 
pristopa k delu in razmišljanja mladina do-
bila usmeritve za nadaljnjo življenjsko pot. 

Iščemo nove poti podajanja znanja, tudi 
zaradi tega izvajamo številne projekte, ki 
imajo svoj pomen in v celotnem šolskem 
mozaiku določeno težo. Kakšno veselje 
predstavlja najmlajšim sproščena igra, 
sprehod po gozdu, urejanje vrta, obiski 
lokalnih znamenitosti in posebnosti, na-
stopanje na prireditvah, sodelovanje na 
izmenjavah in raznovrstnih delavnicah, 
prazgodovinskih dnevih, šolah v naravi … 
nekateri radi berejo, hodijo na tekmovanja 
iz znanj in športa. 

Šolski projekti učence povezujejo in krepi-
jo pripadnost Osnovni šoli Stična kot tudi 
njeni lokalni skupnosti. Prav tako se z ve-

1 Opomba lektorice: Za moške in ženske osebe v sku-
pini se uporablja nevtralni moški spol.

seljem ozremo na »druga dvorišča« tako 
doma kot v tujini.

Zaradi tega vem, da je potrebno takšen 
pristop še naprej razvijati in krepiti otro-
ško radovednost. Kajti samo znanje, ki ga 
je potrebno znati uporabiti, je tisto, ki bo 
generacije mladih v prihodnje obdržalo 
konkurenčne in dovolj sposobne, da v času 
digitalne tehnologije ostanejo dovolj raz-
sodne. Vsi vstopamo v digitalni svet, kjer 
kot posamezniki vedno bolj izgubljamo 
nadzor nad individualnostjo. Bolj razgle-
dani in opremljeni z znanjem se bodo lažje 
spopadli z novodobnimi pridobitvami in 
posodobitvami, ki so lahko preteča nevar-
nost.

Še nekaj bi izpostavil, pred leti sem si zadal, 
da naša šola vstopi v mednarodne izmenja-
ve in to smo nadvse uspešno storili, prav 
tako smo izvedli »Prazgodovinski dan«, ob 
koncu šolskega leta 2018/19 pa smo izvedli 
še muzikal »Tu smo doma«. Koliko pozitiv-
ne energije se je sprostilo ob navedenih 
dogodkih in še nekaterih drugih, je nekaj 
izjemnega, dejal bi, da presega ta trenutek. 
Je nekaj, kar je šolo še dodatno povezalo in 
vez je še vedno trdna. Naj ostane tako. Vse 
izjemne dogodke je bilo mogoče izvesti le 
ob izjemnih posameznikih – učiteljih, ki s 
svojim predanim delovanjem poživljajo do-
gajanje na šoli. So naša dodana vrednost!

Pred Vami je peta številka publikacije OŠ 
Stična z naslovom Predstavljamo se, ki iz-
haja na dve leti, v kateri boste našli številne 
prispevke o projektih in zanimive podatke 
o najuspešnejših učencih. Prispevki nek-
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smo z njimi še vedno povezani. Publikacija 
je obogatena z bogatim slikovnim gradi-
vom, ki bo listanje po njej še dodatno po-
pestrilo. 

Naj se delovanje OŠ Stična sliši v stilu Pavč-
kovih verzov: »Je duh, ki se nad časom dvi-
ga, je skrinja narodne zaveze …«

Marjan Potokar,  
ravnatelj OŠ Stična

Raziskujemo nove zamisli, potrebne za bodočnost, in hkrati raziskujemo svojo preteklost. Maketa 
Virskega mesta, nastala na prazgodovinskem dnevu, 30. marca 2019.
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Naslov projekta: 

ERASMUS+ KA1 »Izzivi 
sodobnih učiteljev« 

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Evropska komisija 
Vključene šole: OŠ Stična 
Koordinatorja: Katja Tomažinčič in Igor 
Rajner

Opis dejavnosti: Projekt ERASMUS+ KA1 
»Izzivi sodobnih učiteljev«, ki je trajal 2 leti 
(2016–2018), je zajemal izobraževanje za 11 
učiteljev razredne in predmetne stopnje. 
Pod okriljem tega mednarodnega projekta 
so se učitelji OŠ Stična usposabljali in boga-
tili svoje kompetence na področju zgodnje-
ga uvajanja tujih jezikov, uporabe računal-
niških orodij in spodbujali kreativnost in 
podjetništvo pri učencih. 

MEDNARODNI PROJEKTI IN 
DEJAVNOSTI

Podjetniška delavnica na matični šoli; na sliki so Dominik Pekeč, Maj Benčan, Maks Kolarič in 
Ambrož Okorn, učenci 7. razreda matične šole.2

2 Opomba urednice: Na vseh fotografijah v publikaciji so imena oseb na sliki zapisana od leve proti desni.
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V šolskem letu 2017/18 sta se dve učiteljici 
odpravili v Veliko Britanijo, kjer sta en te-
den sledili pouku na angleških osnovnih 
šolah. En učitelj je krepil svoje digitalne 
kompetence, ena učiteljica pa se je izobra-
ževala na področju ustvarjalnosti in pod-
jetništva na Irskem. Vsi učitelji so izvedli 
delavnice, s katerimi so pridobljeno znanje 
in primere dobre prakse prenesli na ostalo 
pedagoško osebje. 

V okviru projekta ERASMUS+ KA1 je 19. ok-
tobra 2017 na OŠ Stična potekala podjetni-
ška delavnica. Petnajst mladih podjetnikov 
je poslušalo predavanje gospe Irene Tonin 
iz Srca Slovenije, ki jim je razložila, kako lah-
ko iz hobija ali dobre ideje zraste cvetoče 
podjetje. Učenci so izdelali poslovni načrt 
za svoje izdelke oziroma podjetniške ide-
je. Priznati je treba, da so s svojimi idejami 
navdušili našo predavateljico, saj so bile le-
-te zelo inovativne, na primer ples v baze-
nu, e-revija, čokoladni in pekovski izdelki, 
izris pričeske v frizerskem salonu.

ERASMUS+ KA-219 PROJECT: THE SUNNY SIDE UP 2016-1-ES01-KA219-025161
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Naslov projekta:

ERASMUS+ KA2  
»The Sunny Side Up«

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Evropska komisija 
Vključene šole in razredi: matična šola in 
PŠ Višnja Gora; učenci od 6. do 9. razreda 
Koordinatorja: Igor Rajner in Katja Toma-
žinčič

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2017/18 so 
učenci 7. in 8. razreda izdelali raziskovalno 
nalogo na temo uporabe Sonca in sončne 

energije v času Rimljanov. Skupaj z drugimi 
sodelujočimi državami so izdelali knjigo z 
naslovom Let it shine, v katero so vključili 
raziskovalne naloge vseh sodelujočih dr-
žav. Učenci razredne stopnje so izdelovali 
miniaturne sončne ure, učenci predme-
tne stopnje pa so pod vodstvom učiteljice 
Anke Švigelj Koželj izdelali mozaik, ki služi 
za ozadje sončne ure, ki je postavljena pred 
vhodom matične šole. Mozaik je sestavljen 
iz sedmih prizorov, ki predstavljajo posa-
mezne podružnice OŠ Stična. Pri mozaiku 
je sodelovala tudi Vesna Kovač, za fizikalni 
del mozaika je poskrbel Lovro Ulcej. 

Koordinatorja Katja Tomažinčič in Igor Rajner z gosti na medprojektnem sestanku na matični šoli
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V sklopu projekta je šolski vrt dobil še eno 
veliko pridobitev, in sicer rastlinjak. Učenci 
so pod mentorstvom Elizabete Kadunc 
Križaj ugotavljali razlike med umetnimi in 
naravnimi ekosistemi, izdelovali dnevnik 
rasti posajenih rastlin ter preučevali rast in 
napredek posajenih rastlin.

Izvedli so tudi tri medprojektne sestanke, 
na katerih so se koordinatorji projekta in-
tenzivno pripravljali na projektne dejavno-
sti. V okviru projekta pa so potekala tudi 
študijska srečanja, in sicer je prvo tako sre-
čanje potekalo v Sloveniji, sledili pa sta še 
srečanji na Cipru in na Norveškem. Učiteljica Suzana Klopčič se je udeležila med-

projektnega srečanja v mestu Granada v Španiji.

Pod spretnimi rokami Klare Korevec, učenke 8. razreda matične šole, se že kaže podoba pisatelja 
Josipa Jurčiča.
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Z novim rastlinjakom lahko učenci opazujejo razliko med umetnimi in naravnimi ekosistemi. 
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Naslov projekta: 

Mesec šolskih knjižnic 

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi 
bibliotekarskih društev Slovenije, IASL – In-
ternational Association of School Librarian-
ship 
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
tični šoli in podružnicah 
Koordinatorja: Branka Lah in Kristijan Re-
šetič 

Opis dejavnosti: Mesec šolskih knjižnic so v 
šolskem letu 2017/18 izvedli v sklopu ur knji-
žnično-informacijskih znanj (KIZ) in v pro-
stem času po pouku. Dejavnosti so naveza-
li na geslo, torej na povezovanje skupnosti 
in kultur. Pri urah KIZ so učenci 5. razreda 
na matični šoli in podružnicah v šolskih 
knjižnicah samostojno iskali podatke o 
slovenskih pisateljih. Učenci 6. razreda so 
spoznavali, kaj je potrebno upoštevati pri 
izdelavi seminarske naloge, posterja oziro-
ma računalniške predstavitve. Ure KIZ za 

učence 7. razreda so tematsko naslonili na 
državni praznik – dan reformacije oziroma 
na pomen pismenosti. Učenci 8. razreda 
so izdelali koledar z rojstnimi dnevi sloven-
skih književnikov, pomembnih kulturnih in 
šolskih dogodkov ter mednarodnih dni. Za 
učence 9. razreda in ostale zainteresirane 
učence predmetne stopnje so organizirali 
»Skype konference«. Pogovarjali so se z 
vrstniki iz različnih delov sveta. Na matič-
ni šoli so organizirali pogovor z učenci iz 
Moskve (Rusija) ter iz Sao Paula (Brazilija), 
učenci PŠ Višnja Gora so se pogovarjali z 
učenci s Floride (ZDA), učenci PŠ Zagradec 
pa z učenci s Portugalske. 

Učenci so v knjižnici poiskali knjige Primoža Suhodolčana. Na desni sliki so Gašper Bahor, Jaka 
Peklaj in Taj Jurejevčič, učenci 5. razreda matične šole.

Branka Lah
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V času pred in po pouku so organizirali ša-
hovske turnirje za mlajše in starejše učen-
ce. V skupini 4. in 5. razreda je zmagal Lo-
vro Jurečič, v skupini 6. in 7. razreda Marcel 
Bitenc, v skupini 8. in 9. razreda pa Žan 
Erjavec. 

Tudi v šolskem letu 2018/19 so se vključi-
li v praznovanje meseca šolskih knjižnic, 
tokrat z geslom Zakaj imam rad/-a svojo 
šolsko knjižnico. Praznovanje so navezali 
na podoben projekt Beremo skupaj ter na 
natečaj Cicibana Tudi pri nas si pripove-
dujemo pravljice. V oktobru so si zamislili 
pripovedovanje pravljic v obliki, da starejši 
učenci pripovedujejo pravljice mlajšim. V 
šolski knjižnici pa je potekal tudi tradicio-
nalni šahovski turnir. 

Naslov projekta: 

Rastoča knjiga 

Status: mednarodni in državni projekt 
Nosilec: Društvo Rastoča knjiga, Državni 
svet RS
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
tični šoli in podružnicah 
Koordinator: Marjan Potokar
Mentorja: Kristijan Rešetič in Lidija Zajc

Opis dejavnosti: OŠ Stična je že vrsto let 
vključena v projekt Rastoča knjiga, v okvi-
ru katerega zbira, hrani in razstavlja dela 
avtorjev šolskega okoliša. Dejavnosti, po-
vezane z Rastočo knjigo, vključuje v šolske 
prireditve in sodeluje na zunanjih dogod-
kih. Zbirko Rastoče knjige dopolnjuje z do-
moznansko literaturo. Leta 2018 so v izlož-
bo dodali napis »Misli in besede naj bodo 
pozitivne in naj postanejo dejanja.«, leta 
2019 pa »Postavljamo temelje prihodnosti.«

V Festivalni dvorani v Ljubljani se je 29. 
maja 2018 ob 18. obletnici projekta Rastoča 
knjiga odvijal prvi festival Rastoče knjige in 
Združenih rastočih knjig sveta, na katerem 

Lidija Zajc
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so sodelujoče šole in društva predstavili 
svoje Rastoče knjige ter aktivnosti, ki jih 
izvajajo v povezavi s tem. Dogodek je bil 
razdeljen na tri dele: v prvem delu so šole 
predstavile knjige, ki so si jih izbrale; v dru-
gem so ravnatelji in akademiki razpravljali 
o pomenu in vplivu projekta Rastoča knji-
ga; v tretjem so slavnostno odkrili kip dekli-
ce s knjigo, ki je v tem letu ponovno zrastla 
za eno misel. 

Naša učenca Meta Zupančič in Matic Vr-
hovnik sta v prvem delu, kjer so šole pred-
stavljale knjige, odigrala dialog med Noro 
in Rankom iz knjige Nora (Hiša lutk). Njun 
nastop je požel velik aplavz, pohvalil ju je 
celo sam pisatelj Slavko Pregl. 

Matic Vrhovnik, Meta Kovačič, Matija Miklavčič, Jure Humljan in Tinkara Zajc z ravnateljem Marja-
nom Potokarjem in mentorjema Lidijo Zajc ter Kristijanom Rešetičem pred kipom Rastoče knjige 
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Naslov projekta: 

Noč knjige

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Javna agencija za knjigo RS, Založ-
ba Sanje
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 6. do 
9. razreda 
Koordinator: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: V petek, 20. aprila 2018, 
so učenci sodelovali v projektu Noč knji-
ge, v okviru katerega so noč preživeli na 
PŠ Višnja Gora. Na voljo so imeli različ-
ne delavnice, ki so služile kot uvod v tiho 
branje preko večera v noč. Nekateri so se 
udeležili striparske delavnice, v kateri jim je 
umetnik Gabrijel Vrhovec odprl vrata v svet 

devete umetnosti, medtem ko so drugi ob 
prijetnem soju sveč in glasbe odpirali svoje 
čute zgodbam iz knjig. Nekatere učence je 
kmalu premamilo spanje, drugi pa so vztra-
jali pri branju še dolgo v noč. Noč knjige je 
koordiniral Kristijan Rešetič, sodelovale pa 
so tudi Branka Lah, Petra Rus Mušič, Tanja 
Hribar, Branka Strnad, Vesna Zimic Gluvić, 
Nataša Rebec Lukšič in Andreja Robek Per-
par.

Gabrijel Vrhovec je na Noči knjige na PŠ Višnja Gora učencem približal svet stripa.

Kristijan Rešetič
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Vtisi učencev:

• Rada berem realistične knjige. Na Noč 
knjige sem se prijavila, da bi brala skupaj 
s prijateljicami. (Deva, PŠ Zagradec)

• Tudi sam rad ustvarjam stripe in berem, 
predvsem med odmori, ker me to zelo 
sprošča. (Lenart, matična šola)

• Na Noč knjige sem se prijavil, ker rad be-
rem. Branje je skrivnost življenja; če ne 
znaš brati, veliko zamujaš. (Matija, ma-
tična šola)

• Delavnica izdelovanja stripov je bila pra-
vljična. Prijatelje in knjige potrebuje vsak 
človek. (Kaja, PŠ Višnja Gora) 

V šolskem letu 2018/19 je Noč knjige pote-
kala v petek, 12. aprila 2019, na matični šoli. 
Organizirali so delavnico, kjer je knjižni-
čarka Maruša Pušnik, zaposlena v Mestni 
knjižnici Grosuplje, Enota Ivančna Gorica, 
učencem odprla vrata v svet gledališča 
kamišibaj. Nekaj učencev je s šolskima knji-
žničarjema sestavljalo seznam knjig, ki jih 
priporočajo svojim vrstnikom, ostali pa so 
se lotili tihega branja. Noč knjige je koordi-
niral Kristijan Rešetič, sodelovali pa so tudi 
Vesna Zimic Gluvić, Urška Korošec, Anka 
Ažman, Jaka Keše, Tanja Hribar, Branka 
Strnad, Urška Petek in Branka Lah. 

Knjižničarka Maruša Pušnik iz splošne knjižnice v Ivančni Gorici je na matični šoli izvedla delavnico 
kamišibaja. 



Osnovna šola Stična …20

M
ED

N
A

R
O

D
N

I P
R

O
JE

KT
I I

N
 D

EJ
A

VN
O

ST
I

Vtisi učencev:

• Rada berem realistične knjige. Na Noč 
knjige sem se prijavila, da bi brala skupaj 
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Naslov projekta:

Naša mala knjižnica 

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: KUD Sodobnost International

Opis dejavnosti: Projekt Naša mala knjižni-
ca je namenjen spodbujanju branja in pred-
stavitvi vrhunskih mladinskih avtorjev na 
malo drugačen način. Zasnovan je tako, da 
spodbuja branje in otrokovo ustvarjalnost 
skozi skupno poustvarjanje v razredu. V 
sklopu projekta izvajajo tudi različne doda-
ne dejavnosti, kot so pismo presenečenja, 
ki ga za učence napišejo avtorji knjig, izme-
njava literarnega junaka med šolami, nate-

čaj za naj bralni kotiček, nagradni natečaji. 

V šolskem letu 2017/18 so bili v projekt 
vključeni učenci 3. in 4. razreda PŠ Višnja 
Gora. Koordinatorice so bile Petra Krmelj, 
Tanja Šepec in Bernarda Kunstelj Lepojić. 
V šolskem letu 2018/19 pa so bili v projekt 
vključeni učenci 3. razreda matične šole, 
PŠ Višnja Gora, PŠ Stična in PŠ Muljava ter 
učenci od 1. do 4. razreda PŠ Krka. Koor-
dinatorica je bila Nadja Jankovič Fortuna, 
sodelovale pa so Natalija Gabrijel, Jasmi-
na Glavič, Tjaša Glamočak, Tanja Rus, Saša 
Trontelj, Barbara Hočevar, Nadja Jankovič 
Fortuna, Petra Krmelj, Brigita Langenfus, 
Nika Bracovič Blatnik, Bernarda Kunstelj 
Lepojić in Maja Berčon.

V 2. razredu so z učiteljico Brigito Langenfus postavili knjižni kotiček. 
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Naslov projekta: 

Shema šolskega sadja/ 
Šolska shema

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
tični šoli in podružnicah
Koordinatorici: Elizabeta Kadunc Križaj in 
Jožefa Zajec

Opis dejavnosti: Projekt je ukrep EU kme-
tijske politike, ki vsem šolarjem skozi celo 
šolsko leto enkrat tedensko zagotavlja 
brezplačno sadje in zelenjavo. Učencem se 
na urah oddelčne skupnosti in dnevu dejav-
nosti predstavi pomen sadja in zelenjave za 
njihovo zdravje, pomembnost kratkih poti 
živil pri prehrani, izvede se dan dejavnosti, 
na katerem se učence še bolj ozavešča o 
pomenu sadja in zelenjave. Shema šolske-
ga sadja se je v šolskem letu 2018/19 prei-
menovala v Šolsko shemo. 

Elizabeta Kadunc 
Križaj

Jožefa Zajec

Satja Krivec, učenka PŠ Višnja Gora, je prikazala, 
kje vse potuje zaužiti zajtrk.
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Naslov projekta: 

Shema šolskega sadja/ 
Šolska shema

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
tični šoli in podružnicah
Koordinatorici: Elizabeta Kadunc Križaj in 
Jožefa Zajec

Opis dejavnosti: Projekt je ukrep EU kme-
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šolsko leto enkrat tedensko zagotavlja 
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živil pri prehrani, izvede se dan dejavnosti, 
na katerem se učence še bolj ozavešča o 
pomenu sadja in zelenjave. Shema šolske-
ga sadja se je v šolskem letu 2018/19 prei-
menovala v Šolsko shemo. 

Elizabeta Kadunc 
Križaj

Jožefa Zajec

Satja Krivec, učenka PŠ Višnja Gora, je prikazala, 
kje vse potuje zaužiti zajtrk.
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Naslov projekta:

Igraj se z mano 

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: Center Janeza Levca Ljubljana

Opis dejavnosti: Mednarodni kulturno-li-
kovni dogodek Igraj se z mano je potekal 
27. marca 2018 in 6. marca 2019 v Koroški 
galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Grad-
cu. To je mednarodni festival, katerega cilj 
je brisati meje med osebami s posebnimi 
potrebami in ostalo populacijo. Učenci OŠ 
Stična so poslali risbe v likovnem natečaju, 
ki so bile razstavljene v Cankarjevem domu. 
Vsi sodelujoči učenci so dobili priznanje. V 
vsakem razredu je bil izbran učenec, ki se 
je brezplačno udeležil dogodka v Slovenj 
Gradcu. 

PŠ Ambrus je že tradicionalno sodelovala 
na likovnem natečaju Igraj se z mano. Na 
delavnicah so spoznali dvanajst živali, nato 
so jih iz tulcev izdelali ter se o njih naučili 
veliko novega. Potem so postali kustosi. 
Skupaj so pregledali likovna dela, ugota-
vljali teme risb in jih izobesili po galeriji 

#KGLU. Na koncu 
so rajali z Zlatkom, 
ki sta ga spremljala 
tudi Palček Znalček 
in Škrat Brat. 

V šolskem letu 
2017/18 so bili v pro-
jekt vključeni učenci 
PŠ Ambrus, 1. b in 2. 
a matične šole, 3. a in 3. b PŠ Višnja Gora, 
1. in 3. razred PŠ Zagradec. Koordinatorice 
so bile Maja Miklavčič, Jasmina Selko, Ta-
tjana Hren, Mateja Oberstar, Petra Krmelj 
in Tanja Šepec. V šolskem letu 2018/19 pa so 
bili v projekt vključeni učenci PŠ Ambrus in 
učenci 4. razreda PŠ Muljava. Koordinatori-
ci sta bili Tatjana Hren in Nina Kump Papić.

Tatjana Hren

Raper Zlatko se je družil z učenci PŠ Ambrus.Učenci PŠ Ambrus na razstavi v Slovenj Gradcu
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Naslov projekta: 

Drevo = življenje

Status: mednarodni projekt
Nosilec projekta: Unesco ASPnet, OŠ Fra-
na Kranjca Celje
Vključene šole in razredi: vsi učenci PŠ Za-
gradec
Koordinatorica: Slavka Nahtigal

Opis dejavnosti: Globalni cilj projekta je 
spoznavanje samega sebe in drugih ter 
možnost seznanjanja z različnimi kulturami 
in tradicijami. V zagraški podružnični šoli 
so zadnja leta zadovoljni s šolsko zgradbo, 
bivajo v novi šoli, ki pa ji želijo dodati vsebi-
no. Nadaljujejo s projekti, ki so jih začeli še 
v stari zgradbi oziroma v njeni okolici. Zasa-
dili so zelene okrasne rastline in imajo šol-
ski vrt kot dopolnilo k pouku naravoslovja. 
Tema projekta v šolskem letu 2017/18 je bila 
»Odpravimo lakoto«. Zato so z veseljem 
pripravili okrogle mize in nadaljevali z ob-
delavo šolskega vrta.

Tema v šolskem letu 2018/19 je bila zdravje 
in dobro počutje. Ob šoli imajo zelenjavni 
vrt. Hrano, ki jo pridelajo, ob koncu leta 
tudi pokusijo. Že več let zadnje dni junija 
skopljejo krompir in poberejo solato ter si 
pripravijo zelenjavno malico. Poleg hrane 
pa so občudovali tudi prve cvetove magno-
lije, ki so jo pred novo šolo posadili deveto-
šolci, vzgojila pa jo je učiteljica Ana Šimac.

Naslov projekta: 

Zdrava šola

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Inštitut za varovanje zdravja RS
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
tični šoli in podružnicah 
Koordinatorici: Maša Maras in Bojana Kri-
žman

Opis dejavnosti: OŠ Stična je že vrsto let 
vključena v projekt Zdrava šola. Največ po-
zornosti so namenili dobri klimi na šoli ter 
skrbi za dobre in prijazne medsebojne od-
nose, ki prinašajo zadovoljstvo učencem, 
zaposlenim in staršem. Zdrava šola skuša 
vplivati na zdrav način življenja vseh, ki 
hodijo v šolo. Pri tem ji je v oporo 12 ciljev 
Evropske mreže zdravih šol.  

Slavka Nahtigal
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in dobro počutje. Ob šoli imajo zelenjavni 
vrt. Hrano, ki jo pridelajo, ob koncu leta 
tudi pokusijo. Že več let zadnje dni junija 
skopljejo krompir in poberejo solato ter si 
pripravijo zelenjavno malico. Poleg hrane 
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Naslov projekta: 

Zdrava šola

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Inštitut za varovanje zdravja RS
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
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Opis dejavnosti: OŠ Stična je že vrsto let 
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zornosti so namenili dobri klimi na šoli ter 
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zaposlenim in staršem. Zdrava šola skuša 
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hodijo v šolo. Pri tem ji je v oporo 12 ciljev 
Evropske mreže zdravih šol.  
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Naslov projekta: 

Teden otroka 

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije 
Vključene šole in razredi: učenci od 1. do 3. 
razreda na matični šoli; učenci od 1. do 5. 
razreda na podružnicah 
Koordinacija: razredniki

Opis dejavnosti: Teden otroka se začne 
vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in 
traja 7 dni. V Tednu otroka se organizirajo 
različni prostočasni in razvedrilni programi 
za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. 
Prvi teden v oktobru 2018 in 2019 so se na 
matični šoli in na vseh podružnicah vrstile 
dejavnosti ob tednu otroka.

Učenci so v Tednu otroka ustvarjali tudi pred matično šolo.
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Naslov projekta: 

Periodni sistem elementov – 
včeraj, danes, jutri 

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Center KemikUm, Pedagoška fa-
kulteta Univerze v Ljubljani
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci izbirnih 
predmetov poskusi v kemiji in kemija v 
okolju 
Koordinatorice: Ana Šimac, Mateja Trtnik 
in Suzana Klopčič

Opis dejavnosti: 26. aprila 2019 so se učen-
ci izbirnih predmetov poskusi v kemiji in 
kemija v okolju udeležili zaključka natečaja 
ob mednarodnem letu periodnega sistema 
2019 z naslovom Periodni sistem elemen-
tov – včeraj, danes, jutri. Na natečaju so 
sodelovali osnovnošolci in dijaki.

Učenci so v avli Pedagoške fakultete v 
Ljubljani prikazali dela, ki so jih naredili na 
temo periodnega sistema elementov. Na 
razstavi so si lahko ogledali različne dru-
žabne igre na temo periodnega sistema, 
pasjo kolekcijo za osebno nego, filme z 
različnimi eksperimenti, poslušali pesem 
o periodnem sistemu in prelistali zanimivo 
zgodbo Perija na temo periodnega siste-
ma. Na koncu so si ogledali tudi dramsko 
igro Kemija v hrani. Vsi udeleženci so se 
lahko posladkali s »kemijskimi palačinka-
mi« ter z domačim sladoledom, narejenim 
s pomočjo tekočega dušika.

Ob zaključku so podelili nagrade in prizna-
nja. Tudi učenci OŠ Stična so prejeli nagra-
de in priznanja za svoj trud. Dva učenca 9. 
razreda PŠ Zagradec, ki sta napisala zgod-
bo Perija, sta bila povabljena, da predstavi-
ta krajši izsek iz zgodbe na posebnem do-
godku, ki je bil 6. junija 2019 na Kemijskem 
inštitutu v Ljubljani v okviru četrtega Tedna 
Kemijskega inštituta. 

Mateja Trtnik
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Naslov projekta: 

Periodni sistem elementov – 
včeraj, danes, jutri 

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Center KemikUm, Pedagoška fa-
kulteta Univerze v Ljubljani
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci izbirnih 
predmetov poskusi v kemiji in kemija v 
okolju 
Koordinatorice: Ana Šimac, Mateja Trtnik 
in Suzana Klopčič

Opis dejavnosti: 26. aprila 2019 so se učen-
ci izbirnih predmetov poskusi v kemiji in 
kemija v okolju udeležili zaključka natečaja 
ob mednarodnem letu periodnega sistema 
2019 z naslovom Periodni sistem elemen-
tov – včeraj, danes, jutri. Na natečaju so 
sodelovali osnovnošolci in dijaki.

Učenci so v avli Pedagoške fakultete v 
Ljubljani prikazali dela, ki so jih naredili na 
temo periodnega sistema elementov. Na 
razstavi so si lahko ogledali različne dru-
žabne igre na temo periodnega sistema, 
pasjo kolekcijo za osebno nego, filme z 
različnimi eksperimenti, poslušali pesem 
o periodnem sistemu in prelistali zanimivo 
zgodbo Perija na temo periodnega siste-
ma. Na koncu so si ogledali tudi dramsko 
igro Kemija v hrani. Vsi udeleženci so se 
lahko posladkali s »kemijskimi palačinka-
mi« ter z domačim sladoledom, narejenim 
s pomočjo tekočega dušika.

Ob zaključku so podelili nagrade in prizna-
nja. Tudi učenci OŠ Stična so prejeli nagra-
de in priznanja za svoj trud. Dva učenca 9. 
razreda PŠ Zagradec, ki sta napisala zgod-
bo Perija, sta bila povabljena, da predstavi-
ta krajši izsek iz zgodbe na posebnem do-
godku, ki je bil 6. junija 2019 na Kemijskem 
inštitutu v Ljubljani v okviru četrtega Tedna 
Kemijskega inštituta. 

Mateja Trtnik
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MEDNARODNE IZMENJAVE IN OBISKI

Naslov projekta: 

Hirschaid: Izmenjava med 
šolama 2017

Status: mednarodna izmenjava 
Nosilec: OŠ Stična in Realna šola iz Hirscha-
ida
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci 8. razreda
Koordinatorja: Igor Rajner in Alenka Kovač

Opis dejavnosti: 16. oktobra 2017 se je 12 
osnovnošolskih učencev in 7 dijakov SŠ 
Josipa Jurčiča odpravilo v Hirschaid. Spre-
mljali sta jih učiteljici Maja Zajc Kalar in 
Alenka Kovač. V Nemčiji so jih sprejeli nem-
ška koordinatorica Regine Störchle Pook, 
ravnatelj šole ter otroci gostitelji in njiho-
vi starši. Učencem in dijakom so pripravili 
zanimiv in poučen program, ogledali so si 
tudi bližnji mesti Bamberg in Bayreuth, ne-
kaj časa pa so preživeli s svojimi gostitelji, 
s katerimi so vzpostavili pristen in iskren 
prijateljski odnos. 

Naslov projekta:

Hirschaid: Izmenjava med  
šolama 2018

Status: mednarodna izmenjava 
Nosilec: OŠ Stična in Realna šola iz Hirscha-
ida
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci 8. razreda
Koordinatorja: Igor Rajner in Alenka Kovač

Opis dejavnosti: 8. oktobra 2018 se je 15 
učencev z učiteljem Igorjem Rajnerjem od-
pravilo proti Hirschaidu, kjer so jih sprejeli 
nemška koordinatorica Regine Störchle 
Pook, ravnatelj šole ter otroci gostitelji in 
njihovi starši. Pripravili so jim zanimiv in po-
učen program. Odpravili so se v bližnji me-
sti Bamberg in Würzburg, ogledali so si sta-
ro bavarsko kmetijo, izdelali domače maslo 
in spekli kruh, obiskali pa so tudi župana. 

Naslov projekta: 

Izmenjava med OŠ Stična in 
Realno šolo iz Hirschaida 2018 

Status: mednarodna izmenjava
Nosilec: OŠ Stična, Realna šola iz Hirscha-
ida, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna 
Gorica
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci 8. razreda

Alenka Kovač
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Koordinatorji: Igor Rajner, Alenka Kovač in 
Maja Zajc Kalar

Opis dejavnosti: Med 16. in 20. aprilom 2018 
je potekala izmenjava z dijaki iz Hirschaida. 
Z dvema spremljevalcema je Ivančno Gori-
co obiskalo dvajset učencev, ki so jih gostili 
dijaki SŠ Josipa Jurčiča in učenci OŠ Stična. 
Poln teden doživetij, sonca in mladostne 
razigranosti je bil nepozaben! Spoznali so 
Ivančno Gorico in Ljubljano, obiskali žival-
ski vrt, lipicance v Lipici, Piran ter Portorož, 
prisostvovali pouku na šoli, izdelali plakate 
in predstavitve ter se srečali z županom 
Občine Ivančna Gorica.

Jezikovno-kulturna izmenjava je izjemne-
ga pomena za mladega človeka, saj krepi 
vezi med pobratenima občinama Hirscha-
id in Ivančna Gorica, omogoča mladim, da 

se srečajo z naravno in kulturno dediščino 
naše občine in Slovenije, utrjujejo jezikov-
no znanje, predvsem pa omogoča lepe in 
nepozabne trenutke mladostnih srečanj, 
ki z leti rastejo in ustvarjajo povezave med 
posamezniki in narodi. 

Naslov projekta: 

Izmenjava med OŠ Stična in 
Realno šolo iz Hirschaida 2019

Status: mednarodna izmenjava 
Nosilec: OŠ Stična, Realna šola iz Hirscha-
ida, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna 
Gorica
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec; učenci 6., 8. in 9. razreda

Lepota nemških mest je očarala učence OŠ Stična.
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Koordinatorji: Igor Rajner, Alenka Kovač in 
Maja Zajc Kalar

Opis dejavnosti: Med 16. in 20. aprilom 2018 
je potekala izmenjava z dijaki iz Hirschaida. 
Z dvema spremljevalcema je Ivančno Gori-
co obiskalo dvajset učencev, ki so jih gostili 
dijaki SŠ Josipa Jurčiča in učenci OŠ Stična. 
Poln teden doživetij, sonca in mladostne 
razigranosti je bil nepozaben! Spoznali so 
Ivančno Gorico in Ljubljano, obiskali žival-
ski vrt, lipicance v Lipici, Piran ter Portorož, 
prisostvovali pouku na šoli, izdelali plakate 
in predstavitve ter se srečali z županom 
Občine Ivančna Gorica.

Jezikovno-kulturna izmenjava je izjemne-
ga pomena za mladega človeka, saj krepi 
vezi med pobratenima občinama Hirscha-
id in Ivančna Gorica, omogoča mladim, da 

se srečajo z naravno in kulturno dediščino 
naše občine in Slovenije, utrjujejo jezikov-
no znanje, predvsem pa omogoča lepe in 
nepozabne trenutke mladostnih srečanj, 
ki z leti rastejo in ustvarjajo povezave med 
posamezniki in narodi. 

Naslov projekta: 

Izmenjava med OŠ Stična in 
Realno šolo iz Hirschaida 2019

Status: mednarodna izmenjava 
Nosilec: OŠ Stična, Realna šola iz Hirscha-
ida, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna 
Gorica
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec; učenci 6., 8. in 9. razreda

Lepota nemških mest je očarala učence OŠ Stična.
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Koordinator: Igor Rajner

Opis dejavnosti: Od 3. do 7. junija 2019 so 
na OŠ Stična gostili učence iz Hirschaida. 
Izmenjave se je udeležilo 21 nemških učen-
cev, 15 učencev OŠ Stična in 7 dijakov SŠ 
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Udeleženci 
so likovno ustvarjali na temo 20 let pobra-
tenja med občinama Hirschaid in Ivančna 
Gorica in obiskali župana Občine Ivančna 
Gorica. Ogledali so si Ljubljano, ki je prijate-
lje iz Nemčije navdušila s številnimi zname-
nitostmi, v nemščini pa so jim jih predstavili 
slovenski učenci. Krenili so tudi na izlet na 
Primorsko, kjer so si ogledali soline v Sečo-
vljah, obiskali pa so tudi Piran in Portorož. 
Spoznali so še Otočec ter bližnjo in širšo 
okolico Ivančne Gorice.

Naslov projekta:

Mostovi povezujejo ali Brücken 
verbinden

Status: mednarodni obisk 
Nosilec: OŠ Stična, NMS Straß 
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora
Koordinator: Igor Rajner 

Opis dejavnosti: Na PŠ Višnja Gora so ob 
540. obletnici mestnih pravic Višnje Gore in 
praznika čebelarstva 23. maja 2018 organi-
zirali različne aktivnosti za učence. Ob tej 
priložnosti so jih obiskali učenci iz Straßa 
na avstrijskem Štajerskem. Z njimi so se 
povezali učenci 7. razreda PŠ Višnja Gora. 
Pomerili so se v športu, v likovnih veščinah, 
na natečaju za najboljšo risbo čebele in v 

Učenci z NMS Straß in OŠ Stična so okrepili prijateljstvo. 
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ogledu mestnih znamenitosti v nemškem 
in angleškem jeziku. Učenci obeh šol so 
ponovno dokazali, da je eno in edino sred-
stvo sporazumevanja na različnih podro-
čjih jezik in da le-tega moramo krepiti in 
uporabljati v vsakdanu. »Die Brücken und 
Sprachen verbinden« oziroma po sloven-
sko »Mostovi in jeziki povezujejo«. 

10. aprila 2019 se je 23 učencev (17 učencev 
matične šole in 6 učencev PŠ Višnja Gora) 
odpravilo na pobrateni obisk v avstrijski 
Straß. Sodelovali so v različnih učnih in 
športnih aktivnostih, med seboj komuni-
cirali in izmenjevali izkušnje. Še posebej 
zanimivi so se jim zdeli kemijski in fizikalni 
eksperimenti, kjer so se še posebej aktiv-
no vključevali v delo po skupinah. Glede 
na pisano strukturo učencev onstran meja 
so učenci OŠ Stična ugotovili, da je veliko 
priseljenih slovenskih družin, katerih otroci 
se morajo dnevno spopadati z nemščino 
in komunikacijo v tujem jeziku, ki pa zelo 
kmalu postane »prirojena«. Ugotovili so, 
da je učenje tujih jezikov še kako pomemb-
no za vseživljenjsko rast. 

Naslov projekta: 

Obisk gospe Rantzen 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec; učenci 6., 8. in 9. razreda
Koordinator: Igor Rajner

Opis dejavnosti: 11. aprila 2019 je OŠ Stična 

ponovno obiskala predsednica nemško-
-slovenske gospodarske zbornice, gospa 
Gertrud Rantzen. Namen obiska je bil, da 
gospa predsednica predstavi, kako zelo za-
nimiva, uporabna in preprosta je nemščina. 

Naslov projekta: 

La France voyage 

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: Francoski inštitut v Sloveniji
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora; učenci neobveznega izbirnega 
predmeta francoščina 
Mentor: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: Francoske delavnice pod 
imenom La France voyage so projekt Fran-
coskega inštituta, s katerim francosko zu-
nanje ministrstvo, pod okriljem katerega 
inštitut deluje, predstavlja in promovira 
francosko kulturo in jezik. Delavnice pred-
stavljajo popestritev in drugačen način po-
uka.

26. marca 2018 je animatorka Fabienne 
David v sodelovanju s Francoskim inštitu-
tom izvedla delavnico za učence 7., 8. in 9. 
razreda, ki so se učili francoščino v okviru 
neobveznega izbirnega predmeta na PŠ Vi-
šnja Gora. V dveh šolskih urah so se učenci 
naučili poimenovati dele telesa, s pomočjo 
francoskih navodil so se gibali in orientirali 
v prostoru, za konec pa so s pomočjo pred-
metov v razredu in s svojo domišljijo uprizo-
rili prizore s slik znanih francoskih slikarjev. 
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ogledu mestnih znamenitosti v nemškem 
in angleškem jeziku. Učenci obeh šol so 
ponovno dokazali, da je eno in edino sred-
stvo sporazumevanja na različnih podro-
čjih jezik in da le-tega moramo krepiti in 
uporabljati v vsakdanu. »Die Brücken und 
Sprachen verbinden« oziroma po sloven-
sko »Mostovi in jeziki povezujejo«. 

10. aprila 2019 se je 23 učencev (17 učencev 
matične šole in 6 učencev PŠ Višnja Gora) 
odpravilo na pobrateni obisk v avstrijski 
Straß. Sodelovali so v različnih učnih in 
športnih aktivnostih, med seboj komuni-
cirali in izmenjevali izkušnje. Še posebej 
zanimivi so se jim zdeli kemijski in fizikalni 
eksperimenti, kjer so se še posebej aktiv-
no vključevali v delo po skupinah. Glede 
na pisano strukturo učencev onstran meja 
so učenci OŠ Stična ugotovili, da je veliko 
priseljenih slovenskih družin, katerih otroci 
se morajo dnevno spopadati z nemščino 
in komunikacijo v tujem jeziku, ki pa zelo 
kmalu postane »prirojena«. Ugotovili so, 
da je učenje tujih jezikov še kako pomemb-
no za vseživljenjsko rast. 

Naslov projekta: 

Obisk gospe Rantzen 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec; učenci 6., 8. in 9. razreda
Koordinator: Igor Rajner

Opis dejavnosti: 11. aprila 2019 je OŠ Stična 

ponovno obiskala predsednica nemško-
-slovenske gospodarske zbornice, gospa 
Gertrud Rantzen. Namen obiska je bil, da 
gospa predsednica predstavi, kako zelo za-
nimiva, uporabna in preprosta je nemščina. 

Naslov projekta: 

La France voyage 

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: Francoski inštitut v Sloveniji
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora; učenci neobveznega izbirnega 
predmeta francoščina 
Mentor: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: Francoske delavnice pod 
imenom La France voyage so projekt Fran-
coskega inštituta, s katerim francosko zu-
nanje ministrstvo, pod okriljem katerega 
inštitut deluje, predstavlja in promovira 
francosko kulturo in jezik. Delavnice pred-
stavljajo popestritev in drugačen način po-
uka.

26. marca 2018 je animatorka Fabienne 
David v sodelovanju s Francoskim inštitu-
tom izvedla delavnico za učence 7., 8. in 9. 
razreda, ki so se učili francoščino v okviru 
neobveznega izbirnega predmeta na PŠ Vi-
šnja Gora. V dveh šolskih urah so se učenci 
naučili poimenovati dele telesa, s pomočjo 
francoskih navodil so se gibali in orientirali 
v prostoru, za konec pa so s pomočjo pred-
metov v razredu in s svojo domišljijo uprizo-
rili prizore s slik znanih francoskih slikarjev. 
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Učenci so poustvarjali po francoskih klasikih 
likovne umetnosti. Na slikah so učenci PŠ Višnja 

Gora: levo zgoraj Naomi Šav in Maša Vozelj; 
desno zgoraj Majk Zupančič, Matic Garbas, 

Maša Vozelj, Zoja Jevnikar, Tia Špetić in Naomi 
Šav; levo spodaj Žan Mihovec, Jan Dežman in 
Tias Mehinović; desno spodaj Zoja Jevnikar in 

Tia Špetić.

La Bohémienne endormie, Henri Rousseau

Le repas, Paul Gauguin

Le rêve, Henri Rousseau

La Muse inspirant le poète, Henri Rousseau
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8. marca 2019 je animatorka Marion Lefeb-
vre v sodelovanju s Francoskim inštitutom 
izvedla delavnico za učence 7., 8. in 9. ra-
zreda, ki so se učili francosko v okviru ne-
obveznega izbirnega predmeta na matični 
šoli. V eni šolski uri so učenci spoznali poi-
menovanja za hrano, igrali igro bingo in se 
pogovarjali z animatorko. 

Naslov projekta: 

Le macaron d'or 

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: Francoski inštitut v Sloveniji 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 

Višnja Gora; učenci neobveznega izbirnega 
predmeta francoščina 
Mentor: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: Učenci neobveznega iz-
birnega predmeta francoščina so v okviru 
projekta doma pekli pecivo po francoskih 
receptih. V razredu so izbrali tri najboljše, 
jih poslikali in poslali v Ljubljano na Fran-
coski inštitut, kjer so med vsemi prispelimi 
izbrali deset najboljših. Kriteriji, po katerih 
so ocenjevali, so bili težavnost izbranega 
recepta, estetika končnega izdelka, okus in 
tekstura peciva. V šolskem letu 2017/18 se 
je učenka Nela Zajec Genorio s svojim peci-
vom uvrstila med deset najboljših v Slove-
niji, za kar je dobila knjižno nagrado. 

Naslov projekta: 

Izlet v Salzburg in na Dunaj

Status: šolski projekt
Nosilec: OŠ Stična
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci od 7. do 
9. razreda 
Koordinatorja: Igor Rajner in Katja Sredič 
Rus

Opis dejavnosti: 45 učencev OŠ Stična je 
6. junija 2018 obiskalo Salzburg. Nagradni 
izlet so si prislužili s pridnim delom ter z 
uspehi na jezikovnem področju. Spremlja-
li so jih gospod ravnatelj Marjan Potokar, 
učiteljici Andreja Robek Perpar in Katja Sre-
dič Rus ter učitelj Igor Rajner, ki je bil tudi Nela Zajec Genorio je za peko peciva dobila 

knjižno nagrado. 
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8. marca 2019 je animatorka Marion Lefeb-
vre v sodelovanju s Francoskim inštitutom 
izvedla delavnico za učence 7., 8. in 9. ra-
zreda, ki so se učili francosko v okviru ne-
obveznega izbirnega predmeta na matični 
šoli. V eni šolski uri so učenci spoznali poi-
menovanja za hrano, igrali igro bingo in se 
pogovarjali z animatorko. 

Naslov projekta: 

Le macaron d'or 

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: Francoski inštitut v Sloveniji 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 

Višnja Gora; učenci neobveznega izbirnega 
predmeta francoščina 
Mentor: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: Učenci neobveznega iz-
birnega predmeta francoščina so v okviru 
projekta doma pekli pecivo po francoskih 
receptih. V razredu so izbrali tri najboljše, 
jih poslikali in poslali v Ljubljano na Fran-
coski inštitut, kjer so med vsemi prispelimi 
izbrali deset najboljših. Kriteriji, po katerih 
so ocenjevali, so bili težavnost izbranega 
recepta, estetika končnega izdelka, okus in 
tekstura peciva. V šolskem letu 2017/18 se 
je učenka Nela Zajec Genorio s svojim peci-
vom uvrstila med deset najboljših v Slove-
niji, za kar je dobila knjižno nagrado. 

Naslov projekta: 

Izlet v Salzburg in na Dunaj

Status: šolski projekt
Nosilec: OŠ Stična
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci od 7. do 
9. razreda 
Koordinatorja: Igor Rajner in Katja Sredič 
Rus

Opis dejavnosti: 45 učencev OŠ Stična je 
6. junija 2018 obiskalo Salzburg. Nagradni 
izlet so si prislužili s pridnim delom ter z 
uspehi na jezikovnem področju. Spremlja-
li so jih gospod ravnatelj Marjan Potokar, 
učiteljici Andreja Robek Perpar in Katja Sre-
dič Rus ter učitelj Igor Rajner, ki je bil tudi Nela Zajec Genorio je za peko peciva dobila 

knjižno nagrado. 
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vodič. Najprej so si ogledali rudnik soli, kjer 
so prečkali tudi mejo z Nemčijo. Potem so 
se odpravili v Salzburg, kjer so si ogledali 
Mozartov trg, Rezidenčni trg, Mozartovo 
rojstno hišo in grad Mirabell. Dan je vsem 
udeležencem ostal v zelo lepem spominu.

Nagradnega izleta v Salzburg so se udeleži-
li: Lea Bernetič Rijavec in Teja Zaletelj, 7. a; 
Julija Genorio, Ula Regali in Lina Sekirnik, 7. 
b; Jerneja Nograšek, 7. c; Tanja Škufca, 7. Z; 
Jan Dežman, Timotej Erjavec in Luka Gro-
znik, 7. V; Ema Adamlje, Lan Grbac, Miha 
Perpar, Aldina Rekić in Tilen Slapničar, 8. 
a; Andraž Golob, Urška Novinc Čeferin in 
Milica Sekulić, 8. b; Ema Vrabič, 8. aZ; Jan 
Kušar, Patricija Kužnik, Naomi Šav in Kaja 
Zupančič, 8. V; Kaya Gačnik, Karmen Gla-
van, Meta Kovačič in Luka Pavlin, 9. a; Nika 
Sekirnik, Lucija Struna in Maša Porenta, 9. 
b; Alja Štaudohar, Ana Valič in Natalija Bre-
gar, 9. c; Patricija Germ, Ines Gorše, Nika 
Končar, Maruša Mlakar, Mateja Mlakar, Ju-
lija Novak, Neja Planko in Žan Zupančič, 9. 

Učenci in učitelji spremljevalci v Salzburgu

Katja Sredič Rus



Osnovna šola Stična …34

M
ED

N
AR

O
D

N
E 

IZ
M

EN
JA

VE
 IN

 O
BI

SK
I

V; Ema Koščak, Klara Mestnik, Taja Terezija 
Trček in Patricija Zaman, 9. Z. 

Nagradnega izleta na Dunaj, ki je potekal 
27. maja 2019, se je udeležilo 45 učencev 
OŠ Stična. Nagradni izlet so si prislužili s 
pridnim delom ter z uspehi na jezikovnem 
področju. Spremljali so jih gospod ravna-
telj Marjan Potokar, učiteljici Urška Petek 
in Katja Sredič Rus ter učitelj Igor Rajner, 
ki je bil tudi vodič. Videli so veliko zanimi-
vih stvari, od katerih je vsekakor potrebno 
omeniti palačo Schönbrunn s prečudoviti-
mi vrtovi ter Hundertwasserhaus, ki je zelo 
znana in nevsakdanja zgradba na Dunaju. 
Dunaj so si ogledali tudi z višine – z razgle-
dnega stolpa. Dan je vsem udeležencem 
ostal v krasnem spominu. 

Nagradnega izleta na Dunaj so se udeleži-
li: Žiga Mestnik in Tonja Smole, 7. a; Matija 
Adamlje in Tjaša Kužnik, 7. b; Lana Prijatelj 
Boršnar, 7. c; Nastja Zupančič in Zala Žerov-
nik, 7. V; Natalija Ferlin, 7. aZ; Vanja Fink, 
Nejc Koselj, Čandrika Sečnik, Jerneja Bre-
gar in Tara Strajnar Zupanc, 7. bZ; Lea Rija-
vec Bernetič, Uršula Černelč, Naja Mrvar in 
Teja Zaletelj, 8. a; Živa Batis, Julija Genorio, 
Ajša Hodžić, Nal Roš Omahen, Brina Rav-
bar, Ula Regali in Lina Sekirnik, 8. b; Neža 
Marinčič, 8. c; Jan Dežman in Klara Kocmur, 
8. V; Ema Adamlje, Lan Grbac, Ana Kavšek, 
Miha Perpar, Tilen Slapničar in Stanislav Ši-
vec, 9. a; Ela Cilenšek, Andraž Golob, Urška 
Novinc Čeferin, Lana Plevnik, Milica Sekulić 
in Larisa Zafran, 9. b; Jan Kušar, Patricija 
Kužnik, Michele Mlakar in Naomi Šav, 9. V; 
Tjaša Meglen, 9. aZ; Maša Žnidaršič, 9. bZ. 

Učenci in učitelji spremljevalci pred Schönbrunnom na Dunaju
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Naslov projekta: 

Strokovna ekskurzija v London 

Status: šolski projekt 
Nosilec: OŠ Stična
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci 9. razreda 
Koordinatorja: Igor Rajner in Katja Toma-
žinčič

Mentorji: Blanka Karanjac, Katja Sredič 
Rus, Alenka Kovač, Nina Pintar, Silvia Va-
lenčič in Mojca Malovrh

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2018/19 so 
učitelji v aktivu za tuje jezike organizirali 
strokovno jezikovno ekskurzijo v London, 

ki je potekala v dveh terminih: 15.–17. ma-
rec 2019 in 22.–24. marec 2019. 

Pred odhodom so se učenci pripravljali na 
praktično delo v britanskem glavnem me-
stu na dveh popoldanskih delavnicah. Te-
meljni cilj ekskurzije je bil izboljšanje angle-

Veselje v Londonu

Blanka Karanjac Silvija Valenčič
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ščine in spoznavanje druge kulture, zato so 
nam učenci vse znamenitosti predstavili v 
angleščini. 

V Londonu so si ogledali razgledno kolo 
London Eye, spomenik Victoria Monument, 
vladno palačo The Buckingham Palace, ka-
tedralo Westminster Abbey, trg Picaddilly 
Circus, reko Temzo in številne mostove. 
Med drugim so obiskali londonsko okrožje 

Greenwich, tržnico in poldnevnik, pomorski 
muzej, številne mostove, parke in se celo 
povzpeli na spomenik The Monument, s 
katerega so lahko posneli panoramske sli-
ke Londona, ki se s ptičje perspektive zdi 
neskončen. Za piko na i pa so si ogledali del 
stalne naravoslovne razstave v svetovno 
znanem muzeju The British Natural History 
Museum, kjer so se med drugim sprehodili 
pod okostjem dinozavra v naravni velikosti.

Na železniški postaji v Londonu
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Naslov dogodka: 

Obisk predstavnika ameriške 
ambasade na PŠ Višnja Gora

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: PŠ Višnja Gora; 
učenci 7., 8. in 9. razreda
Koordinatorja: Igor Rajner in Katja Toma-
žinčič

Opis dogodka: Na PŠ Višnja Gora so go-
stili dva zanimiva in prijetna Američana, 
gospo Julio Stanley in marinca Nicholasa 
Jacksona, ki sta učencem predstavila nju-
no življenje, obveznosti in zanimivosti v 
njunem delu, tako doma v ZDA kot tudi v 
Sloveniji. Z učenci sta vzpostavila širokosrč-
ni kontakt »po ameriško«, kot to Američa-
ni dobro znajo, ter jih motivirala, da so se 
vključili v pogovor in brez zadržkov izkazali 
svoje jezikovne sposobnosti in spretnosti. 

Naslov dogodka: 

Obisk z veleposlaništva ZDA na 
PŠ Zagradec

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci 9. razreda
Koordinatorici: Nina Pintar in Silvia Valen-
čič

Opis dogodka: 10. decembra 2018 je učen-
ce 9. razreda PŠ Zagradec obiskal gospod 
Don Baker z ameriškega veleposlaništva. 
Gospod Baker je služboval že v mnogih 
državah sveta, kot so Mehika, Poljska in 
Afganistan, a je priznal, da mu je Slovenija 
od vseh najbolj všeč, delno tudi zato, ker 
ga zaradi gora spominja na rodni Arkansas. 
Tema njegove predstavitve je bila predse-
dniška funkcija v ZDA. Učenci so spoznali 
nekaj najpomembnejših predsednikov v 
zgodovini njihove države ter o njih izvede-
li marsikatero anekdoto. Nato je gospod 
Baker odgovarjal na vprašanja učencev o 
življenju v ZDA, pa tudi o njegovih vtisih o 
Sloveniji. 
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Naslov projekta: 

Nacionalni mesec skupnega 
branja Beremo skupaj

Status: državni projekt
Nosilec: Bralno društvo Slovenije 
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
tični šoli in podružnicah
Koordinatorica: Branka Lah

Opis dejavnosti: Na pobudo splošne knji-
žnice iz Ivančne Gorice so se vse šole in 
knjižnice v Občini Ivančna Gorica vključile 
v 1. Nacionalni mesec skupnega branja. Vse 

učitelje so pozvali, da so od 8. septembra 
do 8. oktobra 2018 pouk oblikovali tako, 
da so učenci glasno brali vsaj pet minut. 
Uporabili so besedila rednega učnega pro-
grama iz učbenikov, revij, strokovnih knjig, 
interneta. Na OŠ Stična so k skupnemu bra-
nju povabili tudi čistilke, kuharje in hišnike 
ter starše, pa tudi stare starše ter druge 
občane, tako da se je projekt prepletal tudi 
z medgeneracijskim sodelovanjem, ki je 
še posebej aktualno na začetku oktobra. 
S projektom so učenci spoznali, da branje 
povezuje in da je lahko skupno branje zelo 
prijetno in spodbujajoče.

 

Kuhar Andrej Jelenc je z branjem Butalcev zabaval učence 4. razreda matične šole.
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Naslov projekta: 

Rastem s knjigo 

Status: državni projekt 
Nosilec: Javna agencija za knjigo RS
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci 7. razreda
Koordinator: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: Rastem s knjigo je nacio-
nalni projekt spodbujanja bralne kulture. 
Osnovnošolce skuša motivirati za branje 
mladinskega leposlovja slovenskih avtor-
jev ter jih spodbuditi k obiskovanju splo-

šnih knjižnic. Učencem 7. razreda so bili 
predstavljeni različni tipi knjižnic, primerja-
va in način dela v njih. Obiskali so splošno 
knjižnico v Ivančni Gorici, kjer so spozna-
vali knjižnično-informacijsko znanje in se 
seznanili z najnovejšim mladinskim lepo-
slovjem. V šolskem letu 2017/18 so učenci 
kot spodbudo za branje prejeli knjigo Mihe 
Mazzinija z naslovom Zvezde vabijo, na-
slednje šolsko leto pa knjigo Nataše Konc 
Lorenzutti z naslovom Avtobus ob treh. 
Gosta Matej Šteh in Tadej Trnovšek sta jim 
predstavila področja, na katerih delujeta, 
in svoje delo. 

Čistilka Mateja Mak je prvošolcem na matični šoli prebrala pravljico o Mali muci v knjižnici.
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Tadej Trnovšek je spregovoril o pomenu knjig in 
branja ter učencem predstavil sodobno zasno-

van Muzej krščanstva na Slovenskem. 

Urednik Klasja Matej Šteh je učencem predstavil uredniško delo in lokalni časopis.

Naslov projekta:

Bralna značka (slovenska,  
angleška, nemška in francoska)

Status: državni projekt
Nosilec: Društvo bralna značka Slovenije 
(slovenska bralna značka), Epi Reading 
Badge (angleška bralna značka), Epi Lese-
preise (nemška bralna značka), Slovensko 
društvo učiteljev francoščine (francoska 
bralna značka), DZS Šolski epicenter (1. in 
2. razred angleške bralne značke)
Vključene šole in razredi: učenci na matični 
šoli in podružnicah 
Koordinatorji: Branka Lah (slovenska bral-
na značka), Kristijan Rešetič (slovenska 
in francoska bralna značka), Igor Rajner 
(nemška bralna značka), anglisti (angleška 
bralna značka), Maja Miklavčič (1. in 2. ra-
zred angleške bralne značke)
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Opis dejavnosti: Od 17. septembra do 2. 
aprila ali do konca šolskega leta morajo 
učenci prebrati določeno število knjig in 
jih predstaviti svojim mentorjem. Pri izbo-
ru knjig si lahko pomagajo z obveznimi ali 
neobveznimi seznami knjig.

Pri slovenski bralni znački mentorji ali ko-
ordinatorji organizirajo zaključke bralne 
značke v razredu, šolski knjižnici ali z obiski 
pisateljev. V šolskem letu 2017/18 je učence 
na razredni stopnji obiskala pisateljica in 
učiteljica matematike na OŠ Stična Dragica 
Šteh, v šolskem letu 2018/19 pa je učence 
od 4. do 9. razreda PŠ Višnja Gora obiskal 
pisatelj Ivan Sivec. Ob tej priložnosti so od-
prli stensko poslikavo v šolski knjižnici. 

Ivan Sivec je obiskal PŠ Višnja 
Gora

25. aprila 2019 je PŠ Višnja Gora obiskal slo-
venski pisatelj Ivan Sivec, ki je napisal že 
153 knjig, kar je največ v Sloveniji. Doslej je 
bil rekorder France Bevk s 124 knjigami. Po 
štirih Sivčevih knjigah so posneti celovečer-
ni filmi oziroma televizijske nadaljevanke 
(Pozabljeni zaklad, Vlomilci delajo poleti, 
Zakleta bajta, Princ na belem konju). Napi-
sal je tri tisoč besedil za glasbo. Eno najzna-
menitejših je Kjer lastovke gnezdijo, ki jo 
izvaja ansambel Franca Miheliča. Opravil je 
več kot tisoč nastopov na literarnih večerih 
in ob zaključku bralnih značk. Po podatkih 
Cobiss-a si bralci v slovenskih knjižnicah 
vsako leto izposodijo kar 35.000 Sivčevih 
knjig. Ivan Sivec je med tremi najbolj bra-
nimi pisatelji.

Pisatelj Ivan Sivec je obiskal PŠ Višnja Gora.
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Pisatelj je učencem na zanimiv način pred-
stavil različne dogodivščine, ki jih je doživel 
v otroštvu in mladih letih ter na svojih po-
tovanjih po svetu. Bile so navdih za njego-
ve knjige. Med drugim nam je zaupal zgod-
be o Indijancih, grizlijih ter Slovencu, ki je v 
19. stoletju na Aljaski nakopal 1,5 tone zlata 
in je bil v tistih časih šesti najpremožnejši 
Zemljan.

Ivan Sivec je povedal, da je povezan tudi z 
Višnjo Goro, saj je kar nekaj let nazaj razi-
skoval ta kraj z namenom, da je napisal bi-
ografski roman Povest o Janezovi sreči. V 
njem opisuje življenje Janeza Ciglerja, ki je 
bil več kot trideset let župnik v Višnji Gori 
in je v tem času izpod njegovega peresa 
nastala prva slovenska povest Sreča v ne-
sreči.

Naslov projekta: 

Zlati bralec

Status: državni projekt
Nosilec: Društvo bralna značka Slovenije
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci 9. razre-
da
Koordinator: Kristijan Rešetič
Mentorice: Urška Petek, Tanja Hribar, An-
dreja Robek Perpar, Branka Strnad, Vesna 
Zimic Gluvić, Nataša Rebec Lukšič in Petra 
Rus Mušič

Opis dejavnosti: V projekt Zlati bralec so 
vključeni učenci 9. razreda, ki so vsa leta 
osnovnošolskega izobraževanja opravili 
bralno značko. V šolskem letu 2017/18 je 
naziv zlati bralec osvojilo 30 učencev, ki 
so bili 21. junija 2018 povabljeni na prire-
ditev na Muljavi. Po kulturnem programu 
so jim predstavniki Mestne knjižnice Gro-
suplje in občine podelili knjižne nagrade. 
Matična šola: Luka Pavlin, Žan Erjavec, Gal 
Zupančič, Erik Robert Gačnik, Kaya Gačnik, 
Karmen Glavan, Jakob Marn, Nela Zajec 
Genorio, Meta Kovačič, Ivo Štukelj, Daša 
Rogelj, Maša Porenta, Lucija Struna, Ana 
Lina Finec, Alja Štaudohar, Ana Valič, Na-
talija Bregar, Petra Zupančič; PŠ Zagradec: 
Klara Mestnik, Ema Koščak, Taja Terezija 
Trček, Patricija Zaman; PŠ Višnja Gora: Pa-
tricija Germ, Julija Novak, Mateja Mlakar, 
Žan Zupančič, Nika Končar, Maruša Mlakar, 
Neja Planko, Majk Zupančič. 
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Pisatelj je učencem na zanimiv način pred-
stavil različne dogodivščine, ki jih je doživel 
v otroštvu in mladih letih ter na svojih po-
tovanjih po svetu. Bile so navdih za njego-
ve knjige. Med drugim nam je zaupal zgod-
be o Indijancih, grizlijih ter Slovencu, ki je v 
19. stoletju na Aljaski nakopal 1,5 tone zlata 
in je bil v tistih časih šesti najpremožnejši 
Zemljan.

Ivan Sivec je povedal, da je povezan tudi z 
Višnjo Goro, saj je kar nekaj let nazaj razi-
skoval ta kraj z namenom, da je napisal bi-
ografski roman Povest o Janezovi sreči. V 
njem opisuje življenje Janeza Ciglerja, ki je 
bil več kot trideset let župnik v Višnji Gori 
in je v tem času izpod njegovega peresa 
nastala prva slovenska povest Sreča v ne-
sreči.

Naslov projekta: 

Zlati bralec

Status: državni projekt
Nosilec: Društvo bralna značka Slovenije
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci 9. razre-
da
Koordinator: Kristijan Rešetič
Mentorice: Urška Petek, Tanja Hribar, An-
dreja Robek Perpar, Branka Strnad, Vesna 
Zimic Gluvić, Nataša Rebec Lukšič in Petra 
Rus Mušič

Opis dejavnosti: V projekt Zlati bralec so 
vključeni učenci 9. razreda, ki so vsa leta 
osnovnošolskega izobraževanja opravili 
bralno značko. V šolskem letu 2017/18 je 
naziv zlati bralec osvojilo 30 učencev, ki 
so bili 21. junija 2018 povabljeni na prire-
ditev na Muljavi. Po kulturnem programu 
so jim predstavniki Mestne knjižnice Gro-
suplje in občine podelili knjižne nagrade. 
Matična šola: Luka Pavlin, Žan Erjavec, Gal 
Zupančič, Erik Robert Gačnik, Kaya Gačnik, 
Karmen Glavan, Jakob Marn, Nela Zajec 
Genorio, Meta Kovačič, Ivo Štukelj, Daša 
Rogelj, Maša Porenta, Lucija Struna, Ana 
Lina Finec, Alja Štaudohar, Ana Valič, Na-
talija Bregar, Petra Zupančič; PŠ Zagradec: 
Klara Mestnik, Ema Koščak, Taja Terezija 
Trček, Patricija Zaman; PŠ Višnja Gora: Pa-
tricija Germ, Julija Novak, Mateja Mlakar, 
Žan Zupančič, Nika Končar, Maruša Mlakar, 
Neja Planko, Majk Zupančič. 
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Podelitev knjižnih nagrad za zlate bralce je junija 2018 potekala na Jurčičevi domačiji na Muljavi.

Učenca Matija Miklavčič in Jure Humljan sta 
pod mentorstvom Lidije Zajc odigrala prizor iz 

Jurčičevega Desetega brata.

V šolskem letu 2018/19 je bilo na OŠ Stična 
33 zlatih bralcev, ki so prejeli posebno pri-
znanje in knjižno nagrado – knjigo Borisa A. 
Novaka Oblike neba. Matična šola: Urška 
Novinc Čeferin, Larisa Mandelj, Urška Mak, 
Pika Vokal, Rebeka Zajc, Milica Sekulić, 
Emil Ramić, Aldina Rekić, Stanislav Šivec, 
Luka Omerzo, Andraž Golob, Nina Bregar, 
Ana Kavšek, Ema Adamlje, Tilen Slapničar, 
Martina Lampret, Miha Perpar, Lan Grbac; 
PŠ Zagradec: Neja Kastelic, Zoja Jernejčič, 
Ema Vrabič, Tjaša Meglen, Danica Koželj, 
Maša Žnidaršič; PŠ Višnja Gora: Naomi Šav, 
Maks Šušteršič, Ajla Ajkić, Maša Vozelj, Val-
ter Germ, Satja Krivec, Jan Kušar.
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Naslov projekta: 

Turizmu pomaga lastna glava 

Naslov naloge: Kultivity (državno tekmo-
vanje turističnih nalog na temo Turizem in 
kultura) 
Status: državni projekt
Nosilec: Turistična zveza Slovenije
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci izbirnega predmeta turistična vzgo-
ja 
Koordinatorica: Dragica Šteh

Opis dejavnosti: PŠ Zagradec je že drugo 
leto sodelovala na natečaju Turizmu po-
maga lastna glava, na katerem se v okviru 
turističnih tržnic predstavljajo turistične 
naloge na predpisano temo. V šolskem 
letu 2017/18 je bila tema »Turizem in kultu-

ra«. Avtorji naloge, ki so se 22. marca 2018 
predstavili na turistični tržnici v Mercator 
centru Trebnje, so bili: Sindi Erjavec, Lau-
ra Kaurin, Špela Kenik, Leja Marinčič, Sara 
Mišmaš, Žan Strmec, Anja Tomšič, Karin 
Žgajnar, Maša Žnidaršič, vsi učenci 8. bZ. 
Z nalogo so želeli prikazati naše kraje in 
kulturo na zabaven, a hkrati poučen način. 
Nastala je družabna igra kultivity, ki igralca 
popelje po vseh treh krajevnih skupnostih 
in ga poduči o kulturi in znamenitostih v 
njih. Učenci so na tekmovanju prejeli bro-
nasto priznanje.

Učenci PŠ Zagradec so na turistični tržnici prejeli bronasto priznanje.
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Naslov projekta: 

Turizmu pomaga lastna glava 

Naslov naloge: Kultivity (državno tekmo-
vanje turističnih nalog na temo Turizem in 
kultura) 
Status: državni projekt
Nosilec: Turistična zveza Slovenije
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci izbirnega predmeta turistična vzgo-
ja 
Koordinatorica: Dragica Šteh

Opis dejavnosti: PŠ Zagradec je že drugo 
leto sodelovala na natečaju Turizmu po-
maga lastna glava, na katerem se v okviru 
turističnih tržnic predstavljajo turistične 
naloge na predpisano temo. V šolskem 
letu 2017/18 je bila tema »Turizem in kultu-

ra«. Avtorji naloge, ki so se 22. marca 2018 
predstavili na turistični tržnici v Mercator 
centru Trebnje, so bili: Sindi Erjavec, Lau-
ra Kaurin, Špela Kenik, Leja Marinčič, Sara 
Mišmaš, Žan Strmec, Anja Tomšič, Karin 
Žgajnar, Maša Žnidaršič, vsi učenci 8. bZ. 
Z nalogo so želeli prikazati naše kraje in 
kulturo na zabaven, a hkrati poučen način. 
Nastala je družabna igra kultivity, ki igralca 
popelje po vseh treh krajevnih skupnostih 
in ga poduči o kulturi in znamenitostih v 
njih. Učenci so na tekmovanju prejeli bro-
nasto priznanje.

Učenci PŠ Zagradec so na turistični tržnici prejeli bronasto priznanje.
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Naslov projekta: 

Mokrišča Slovenije 

Status: državni projekt
Nosilec: Zavod RS za šolstvo
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci predme-
tne stopnje

Opis dejavnosti: Ob svetovnem dnevu 
mokrišč, 2. februarju, vsako leto pripravijo 
dejavnosti, s katerimi učence ozaveščajo o 
pomenu mokrišč v ekosistemu. V šolskem 
letu 2017/18 je bil svetovni dan mokrišč po-
svečen vlogi urbanih mokrišč. Sedmošolci 
na matični šoli in PŠ Zagradec so pripravili 

razstavo plakatov, na katerih so na domi-
selne načine prikazali vrste mokrišč, njiho-
vo razprostranjenost v Sloveniji ter funkci-
jo mokrišč v lokalnem okolju. Na PŠ Višnja 
Gora je bilo spoznavanje mokrišč vključeno 
v več dejavnosti. Učenci 6. razreda so v 
okviru naravoslovnega dne raziskali gozdni 
in obvodni ekosistem ob potoku Prege-
lščica, prepletanje žive in nežive narave v 
omenjenih ekosistemih pa so prikazali na 
plakatih. Učenci izbirnega predmeta orga-
nizmi v naravi in umetnem okolju so jeseni 
2017 obiskali Ljubljansko barje in Iški vint-
gar, kjer jim je učiteljica Mateja Jere Grmek 
predstavila dva različna ekosistema na 
robu urbanega okolja. 

Na PŠ Zagradec so predstavili značilno mokrišče iz domačega okolja.
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Ob svetovnem dnevu mokrišč, 2. februarja 
2018, sta učiteljici naravoslovja in matema-
tike, Ana Šimac in Lucija Medimurec, za na-
darjene učence od 5. do 9. razreda PŠ Višnja 
Gora pripravili delavnico z naslovom Mate-
matični polži. Na izviren način sta povezali 
540. obletnico obstoja Višnje Gore – mesta, 
ki ima v svojem grbu polža z zlato hišico, 
z naravoslovjem in matematiko. Učenci so 
proučevali oblike polžjih hišic in jih primer-
jali z matematičnimi krivuljami – zlatimi spi-
ralami. Ugotovili so, da si pri risanju polžjih 
hišic lahko pomagamo s kvadratki, katerih 
stranice sledijo zaporedju števil, znanem 
kot Fibonaccijevo zaporedje.

Projekt sta v šolskem letu 2017/18 koordi-
nirali Elizabeta Kadunc Križaj in Ana Šimac, 
sodelovale pa so tudi Jožefa Zajec, Mojca 
Hrvatin in Lucija Medimurec. Projekt se 
je nadaljeval tudi v šolskem letu 2018/19, 
koordinatorice pa so bile Mojca Hrvatin, 
Darinka Dremelj, Elizabeta Kadunc Križaj, 
Jožefa Zajec, Ana Šimac in Urška Praznik. 

Naslov projekta: 

Kitenska luža 

Status: državni projekt 
Nosilec: OŠ Stična v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Zagradec, vaško skupnostjo 
Kitni Vrh, Zavodom RS za šolstvo, Geograf-
skim inštitutom Antona Melika in Biotehni-
ško fakulteto 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec; učenci predmetne stopnje, ki so 
vključeni v naravoslovne izbirne predmete 
in interesne dejavnosti 

Opis dejavnosti: Kitenska luža je majhen 
kal v kraški kotanji na Kitnem Vrhu pri Za-
gradcu. Zaradi posebne geografske lege 
ter značilnega obvodnega rastlinstva in 
živalstva je prava učilnica v naravi. Ob Ki-
tenski luži imajo učenci priložnost spoznati 
delovanje ekosistema v medsebojni pove-
zanosti živih in neživih dejavnikov ter vre-
dnotiti posege človeka v občutljiv mokrišč-
ni ekosistem. 

Na pobudo krajanov Kitnega Vrha so se 
v šolskem letu 2013/14 lotili večletnega 
projekta, v okviru katerega proučujejo ra-
stlinstvo, živalstvo, kamninsko sestavo, 
mikroklimo in hidrološke značilnosti kala 
s posebnim poudarkom na biokemijskih 
analizah vode. Z domačini zbirajo vire o na-
stanku in pretekli rabi kala z namenom, da 
se kal ohranja kot pomemben del naravne 
in kulturne dediščine kraja. V projektu so-
delujejo učenci v okviru naravoslovnih dni, 
izbirnih predmetov (organizmi v naravi in 
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Ob svetovnem dnevu mokrišč, 2. februarja 
2018, sta učiteljici naravoslovja in matema-
tike, Ana Šimac in Lucija Medimurec, za na-
darjene učence od 5. do 9. razreda PŠ Višnja 
Gora pripravili delavnico z naslovom Mate-
matični polži. Na izviren način sta povezali 
540. obletnico obstoja Višnje Gore – mesta, 
ki ima v svojem grbu polža z zlato hišico, 
z naravoslovjem in matematiko. Učenci so 
proučevali oblike polžjih hišic in jih primer-
jali z matematičnimi krivuljami – zlatimi spi-
ralami. Ugotovili so, da si pri risanju polžjih 
hišic lahko pomagamo s kvadratki, katerih 
stranice sledijo zaporedju števil, znanem 
kot Fibonaccijevo zaporedje.

Projekt sta v šolskem letu 2017/18 koordi-
nirali Elizabeta Kadunc Križaj in Ana Šimac, 
sodelovale pa so tudi Jožefa Zajec, Mojca 
Hrvatin in Lucija Medimurec. Projekt se 
je nadaljeval tudi v šolskem letu 2018/19, 
koordinatorice pa so bile Mojca Hrvatin, 
Darinka Dremelj, Elizabeta Kadunc Križaj, 
Jožefa Zajec, Ana Šimac in Urška Praznik. 

Naslov projekta: 

Kitenska luža 

Status: državni projekt 
Nosilec: OŠ Stična v sodelovanju s Turistič-
nim društvom Zagradec, vaško skupnostjo 
Kitni Vrh, Zavodom RS za šolstvo, Geograf-
skim inštitutom Antona Melika in Biotehni-
ško fakulteto 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec; učenci predmetne stopnje, ki so 
vključeni v naravoslovne izbirne predmete 
in interesne dejavnosti 

Opis dejavnosti: Kitenska luža je majhen 
kal v kraški kotanji na Kitnem Vrhu pri Za-
gradcu. Zaradi posebne geografske lege 
ter značilnega obvodnega rastlinstva in 
živalstva je prava učilnica v naravi. Ob Ki-
tenski luži imajo učenci priložnost spoznati 
delovanje ekosistema v medsebojni pove-
zanosti živih in neživih dejavnikov ter vre-
dnotiti posege človeka v občutljiv mokrišč-
ni ekosistem. 

Na pobudo krajanov Kitnega Vrha so se 
v šolskem letu 2013/14 lotili večletnega 
projekta, v okviru katerega proučujejo ra-
stlinstvo, živalstvo, kamninsko sestavo, 
mikroklimo in hidrološke značilnosti kala 
s posebnim poudarkom na biokemijskih 
analizah vode. Z domačini zbirajo vire o na-
stanku in pretekli rabi kala z namenom, da 
se kal ohranja kot pomemben del naravne 
in kulturne dediščine kraja. V projektu so-
delujejo učenci v okviru naravoslovnih dni, 
izbirnih predmetov (organizmi v naravi in 
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umetnem okolju, rastline in človek, kemija 
v okolju, poskusi v kemiji) ter dejavnosti, 
namenjenih nadarjenim učencem. Cilj pro-
jektnega dela je priprava elaborata in vse-
binske predloge za informacijsko tablo, ki 
bi jo postavili v sodelovanju s Turističnim 
društvom Zagradec. 

Projekt sta v šolskem letu 2017/18 koordi-
nirali Ana Šimac in Mojca Hrvatin v sode-
lovanju z Elizabeto Kadunc Križaj, Jožefo 
Zajec in Darinko Dremelj. Koordinatorice 
v šolskem letu 2018/19 pa so bile Darinka 

Dremelj, Mojca Hrvatin, Elizabeta Kadunc 
Križaj, Ana Šimac, Urška Praznik in Jožefa 
Zajec.

Učenci 6. razreda PŠ Zagradec so si maja 2018 ogledali Kitensko lužo. 
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Naslov projekta: 

Otroški parlament 

Status: državni projekt
Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci od 6. do 
9. razreda
Koordinatorici: Janja Virant in Maša Maras

Opis dejavnosti: Otroški parlament je javna 
tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnov-
nošolci na državnem otroškem parlamen-
tu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v 
družbenem dogajanju ter pridobivanje ve-
denj o človekovih in državljanskih pravicah.

Tema v šolskem letu 2017/18 je bila Šolstvo 
in šolski sistem. 28. regijsko srečanje otro-
škega parlamenta je 8. marca 2018 pote-
kalo v prostorih rotovža Mestne občine 
Novo mesto. Na srečanje sta odšla Julija 
Novak, učenka 9. razreda PŠ Višnja Gora, 
in Ivo Štukelj, učenec 9. b matične šole. 
Mladi parlamentarci so predstavili svoja 
razmišljanja o štirih podtemah: odnosi v 

Janja Virant Maša Maras

Tudi spomladi 2019 so učenci lovili žuželke, jih 
popisali ter preučili. 
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Naslov projekta: 

Otroški parlament 

Status: državni projekt
Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci od 6. do 
9. razreda
Koordinatorici: Janja Virant in Maša Maras

Opis dejavnosti: Otroški parlament je javna 
tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnov-
nošolci na državnem otroškem parlamen-
tu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v 
družbenem dogajanju ter pridobivanje ve-
denj o človekovih in državljanskih pravicah.

Tema v šolskem letu 2017/18 je bila Šolstvo 
in šolski sistem. 28. regijsko srečanje otro-
škega parlamenta je 8. marca 2018 pote-
kalo v prostorih rotovža Mestne občine 
Novo mesto. Na srečanje sta odšla Julija 
Novak, učenka 9. razreda PŠ Višnja Gora, 
in Ivo Štukelj, učenec 9. b matične šole. 
Mladi parlamentarci so predstavili svoja 
razmišljanja o štirih podtemah: odnosi v 

Janja Virant Maša Maras

Tudi spomladi 2019 so učenci lovili žuželke, jih 
popisali ter preučili. 
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šoli, učne vsebine, metode in načini pouče-
vanja/učenja ter šola za življenje. Delegati 
regijskega otroškega parlamenta so na 
koncu izvolili deset predstavnikov, ki so jih 
9. aprila 2018 zastopali na zasedanju naci-
onalnega otroškega parlamenta v veliki 
dvorani Državnega zbora. Med izvoljenimi 
kandidati je bil tudi naš učenec Ivo Štukelj. 

Tudi v šolskem letu 2018/19 se je nadaljevala 
tema Šolstvo in šolski sistem. Na srečanjih 
šolskega parlamenta so skrbeli za medse-
bojno spoštovanje, toleranco in sprejema-
nje. Vsakdo je imel možnost predstaviti 
svoja razmišljanja in ugotovitve. Učence 
so spodbujali h konstruktivni debati. 29. 
regijsko srečanje otroškega parlamenta je 
19. marca 2019 potekalo v prostorih roto-
vža Mestne občine Novo mesto. Na sreča-
nje sta odšla Zoja Peteh, učenka 9. razre-
da matične šole, in Nejc Koselj, učenec 7. 
razreda PŠ Zagradec. Mladi parlamentarci 
so predstavili svoja razmišljanja in sklepe o 
navedeni temi. 

Julija Novak, učenka 9. razreda PŠ Višnja Gora, 
se je udeležila srečanja v prostorih rotovža 

Mestne občine Novo mesto.

Mladi parlamentarci, med katerimi je tudi Ivo Štukelj, učenec 9. b matične šole, drugi z desne.
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Naslov projekta: 

Frankofonski festival

Status: državni projekt
Nosilec: OŠ Orehek Kranj, Slovensko dru-
štvo učiteljev francoščine
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora; učenci neobveznega izbirnega 
predmeta francoščina 
Koordinator/mentor: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: 17. maja 2018 so se učenci 
udeležili Frankofonskega festivala v Kra-
nju. Na festival so prišli učenci slovenskih 
šol, v katerih se učijo francosko. Častni 
gost in pokrovitelj festivala je predsednik 
RS Borut Pahor, ki je učence na prireditvi 
tudi pozdravil. Učenci so po prihodu v Kranj 
imeli voden ogled mesta, ki so ga pripravi-
li učenci OŠ Orehek. Na gradu Khiselstein 
so si ogledali nastope učencev drugih šol. 

Med nastopajočimi je bila tudi Satja Krivec, 
učenka PŠ Višnja Gora, ki je nastopila z ba-
letno točko Giselle in požela bučen aplavz. 

Tudi 16. maja 2019 so se učenci udeleži-
li Frankofonskega festivala v Kranju in si 
ogledali glavne znamenitosti mesta. Na 
prireditvi na gradu Khiselstein so udeležen-
ce pozdravili organizatorji in francoska ve-
leposlanica Florence Ferrari. Vsi nastopi so 
bili izvedeni v francoščini. 

Učenci neobveznega izbirnega predmeta francoščina z matične šole so si ogledali Kranj.
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Naslov projekta: 

Frankofonski festival

Status: državni projekt
Nosilec: OŠ Orehek Kranj, Slovensko dru-
štvo učiteljev francoščine
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora; učenci neobveznega izbirnega 
predmeta francoščina 
Koordinator/mentor: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: 17. maja 2018 so se učenci 
udeležili Frankofonskega festivala v Kra-
nju. Na festival so prišli učenci slovenskih 
šol, v katerih se učijo francosko. Častni 
gost in pokrovitelj festivala je predsednik 
RS Borut Pahor, ki je učence na prireditvi 
tudi pozdravil. Učenci so po prihodu v Kranj 
imeli voden ogled mesta, ki so ga pripravi-
li učenci OŠ Orehek. Na gradu Khiselstein 
so si ogledali nastope učencev drugih šol. 

Med nastopajočimi je bila tudi Satja Krivec, 
učenka PŠ Višnja Gora, ki je nastopila z ba-
letno točko Giselle in požela bučen aplavz. 

Tudi 16. maja 2019 so se učenci udeleži-
li Frankofonskega festivala v Kranju in si 
ogledali glavne znamenitosti mesta. Na 
prireditvi na gradu Khiselstein so udeležen-
ce pozdravili organizatorji in francoska ve-
leposlanica Florence Ferrari. Vsi nastopi so 
bili izvedeni v francoščini. 

Učenci neobveznega izbirnega predmeta francoščina z matične šole so si ogledali Kranj.
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Naslov projekta: 

Vzgoja za zdravje

Status: državni projekt
Nosilec projekta: ZD Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
tični šoli in podružnicah 
Koordinatorica: Mojca Malovrh

Opis dejavnosti: 
Tudi v šolskih letih 
2017/18 in 2018/19 
so v sodelovanju z 
zdravstvenim do-
mom izvajali projekt 
Vzgoja za zdravje, 
ki vključuje zdra-
vstveno in zoboz-
dravstveno vzgojo. 
V zdravstveno vzgo-
jo so vključeni vsi 

učenci od 1. do 9. razreda. Diplomirana me-
dicinska sestra iz ZD Ivančna Gorica v vsa-
kem razredu izvede dvourno predavanje. 
Teme so različne in so prilagojene starosti 
otrok – zdrave navade, osebna higiena, 
preprečevanje poškodb, zdrav način ži-
vljenja, zasvojenosti, odraščanje, pozitivna 
samopodoba in stres, medsebojni odnosi, 
vzgoja za zdravo spolnost. 

V zobozdravstveno vzgojo so vključeni 
učenci od 1. do 5. razreda. Projekt vklju-
čuje praktično izvajanje ustne higiene in 
mesečno kontrolo čistoče zob. V šolskem 
letu 2017/18 je 5. c matične šole postal tudi 
občinski zmagovalec Tekmovanja za čiste 
zobe ob zdravi prehrani ter se udeležil za-
ključne prireditve v dvorani Tivoli v Ljublja-
ni. V šolskem letu 2018/19 pa je zmagal 3. 
razred PŠ Krka, ki je odšel na koncert Ču-
kov in predstavo akrobatov Dunking Devils 
v športno dvorano Tivoli v Ljubljano.

Dekleta iz 5. c matične šole (na odru Lina Lamovšek, Meta Robin Bašnec, Taja Čebular, Aleksa Ga-
špar) so se opogumila in zapela skupaj z glasbeno skupino Čuki. 

Mojca Malovrh
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Naslov projekta: 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Status: državni projekt
Nosilec: Zavod RS za šolstvo
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
tični šoli in podružnicah 
Koordinatorici: Elizabeta Kadunc Križaj in 
Jožefa Zajec

Opis dejavnosti: Vsi učenci in učitelji OŠ 
Stična so bili 17. novembra 2017 in 16. no-
vembra 2018, ob dnevu slovenske hrane, 
vključeni v projekt Tradicionalni slovenski 
zajtrk. Opozorili so na pomen hrane iz lo-
kalnega okolja, saj biti samooskrben, po-
meni biti bogat. 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk želi iz-
obraževati, obveščati in ozaveščati otroke, 
šolarje ter širšo javnost o pomenu zajtrka 
in prednostih lokalno pridelanih živil oziro-
ma živil, ki so pridelana in predelana v Slo-
veniji, o pomenu kmetijstva in čebelarstva 
za pridelavo hrane ter njunem vplivu na 
okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki 
nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, ter 
razumnem ravnanju z embalažo. Pomemb-
no je tudi splošno ozaveščanje mladine o 
pomenu zdravega načina življenja, vključ-
no s pomenom gibanja in izvajanja športnih 
aktivnosti.

Za zajtrk so učencem ponudili mleko, ma-
slo, kruh, med in jabolko. Omenjena živila 
so pridelana oziroma predelana v Sloveniji.

Tradicionalni slovenski zajtrk na PŠ Zagradec
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Naslov projekta: 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Status: državni projekt
Nosilec: Zavod RS za šolstvo
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
tični šoli in podružnicah 
Koordinatorici: Elizabeta Kadunc Križaj in 
Jožefa Zajec

Opis dejavnosti: Vsi učenci in učitelji OŠ 
Stična so bili 17. novembra 2017 in 16. no-
vembra 2018, ob dnevu slovenske hrane, 
vključeni v projekt Tradicionalni slovenski 
zajtrk. Opozorili so na pomen hrane iz lo-
kalnega okolja, saj biti samooskrben, po-
meni biti bogat. 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk želi iz-
obraževati, obveščati in ozaveščati otroke, 
šolarje ter širšo javnost o pomenu zajtrka 
in prednostih lokalno pridelanih živil oziro-
ma živil, ki so pridelana in predelana v Slo-
veniji, o pomenu kmetijstva in čebelarstva 
za pridelavo hrane ter njunem vplivu na 
okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki 
nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, ter 
razumnem ravnanju z embalažo. Pomemb-
no je tudi splošno ozaveščanje mladine o 
pomenu zdravega načina življenja, vključ-
no s pomenom gibanja in izvajanja športnih 
aktivnosti.

Za zajtrk so učencem ponudili mleko, ma-
slo, kruh, med in jabolko. Omenjena živila 
so pridelana oziroma predelana v Sloveniji.

Tradicionalni slovenski zajtrk na PŠ Zagradec
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Naslov projekta: 

Policist Leon svetuje

Status: državni projekt
Nosilec: Služba generalnega direktorja 
policije, izvajalci pa so policijske uprave 
oziroma policijske postaje v sodelovanju z 
osnovnimi šolami
Vključene šole in razredi: učenci 5. razreda 
na matični šoli in podružnicah
Koordinatorji: razredniki 

Opis dejavnosti: S projektom Policist Leon 
svetuje želi Policija otroke seznaniti o ne-
varnostih, s katerimi se lahko srečajo v 
vsakdanjem življenju, in jih poučiti o pri-
mernem samozaščitnem oziroma preven-
tivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na 
različnih področjih. Poleg tega želijo pove-
čati prepoznavnost vodij policijskih okoli-
šev in okrepiti partnersko sodelovanje med 
otroki, učitelji in starši ter policijo.

Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta 
je delovni zvezek Policist Leon svetuje. V 
njem so obravnavane varnostne vsebine, 
ki so razdeljene na pet sklopov:

• promet (varna pot v šolo, varnostni 
pas, varnost pešcev),

• pirotehnika (posledice uporabe piro-
tehnike, vandalizem, varna smuka),

• nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje 
z neznanci),

• kriminaliteta (sam doma, vlom v stano-
vanje, varovanje lastnine) in

• kolo (varna vožnja s kolesom, kolesar-
ski izpit, varnost na kopališčih).

Naslov projekta: 

Pasavček

Status: državni projekt
Nosilec: Agencija za varnost prometa
Vključene šole in razredi: 1. in 2. razred ma-
tične šole ter PP NIS
Koordinatorici: Tanja Črnivec (2017/18) in 
Jasmina Selko (2018/19)

Opis dejavnosti: 
Osnovni namen 
Pasavčka je spod-
bujanje pravilne in 
dosledne uporabe 
varnostnega pasu 
in otroških sedežev 
med vožnjo v avto-
mobilu. 

V šolskem letu 2017/18 so bili v projekt vklju-
čeni učenci 1. in 2. razreda matične šole. V 
projektu sta sodelovala tudi policista Igor 
Mahnič in Damjan Mišigoj, Tadeja Gruden 
iz ZD Ivančna Gorica in knjižničarji Mestne 
knjižnice Grosuplje, Enota Ivančna Gorica. 
Ob koncu projekta so vsi sodelujoči oddelki 
pripravili zaključno prireditev ter delavnico 
za starše in učence. Koordinatorica je bila 
Tanja Črnivec, sodelovale pa so Jasmina 
Selko, Maja Miklavčič, Bojana Miklič in Ka-
tja Tomažin.

Tudi v šolskem letu 2018/19 so učenci 1. in 2. 
razreda matične šole sodelovali v projektu 
Pasavček, pridružili pa so se jim tudi učen-
ci PP NIS. Vsi sodelujoči učenci so ob za-
ključku prejeli priznanje za sodelovanje ter 

Jasmina Selko
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praktično darilo – vrečko za copate, učen-
ci 1. a pa tudi gumijasto živalco Pasavček, 
ki se jo pripne na varnostni pas. 23. aprila 
2019 so na matični šoli ob zaključku pro-
jekta izvedli srečanje s starši, predstavniki 
Agencije za varnost prometa, predstav-
nikom ZŠAM Ivančna Gorica, gospodom 
Alojzom Markovičem, in njihovimi člani ter 
policistom, gospodom Igorjem Mahničem, 
ki so prisotne preko nagovora, demon-
stracij in prikazov opozorili na morebitne 
nevarnosti v prometu in varne udeležbe v 
njem. Koordinatorica je bila Jasmina Selko, 
sodelovale pa so Aleksandra Šparl, Andreja 
Gospodarič, Tanja Črnivec, Maja Miklavčič, 
Katja Tomažin in Martina Virant. 

Naslov projekta: 

Beremo s tačkami

Status: državni projekt
Nosilec: Slovensko društvo za terapijo s 
pomočjo psov Tačke pomagačke in Mreža 
Šolski pes
Vključene šole in razredi: individualna sre-
čanja z učenci matične šole, PŠ Zagradec, 
PŠ Višnja Gora in PŠ Muljava
Koordinatorice: Maša Maras, Vita Valenčak 
in Branka Lah

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2017/18 je 
terapevtski par, gospa Jana Miklič in njen 
pes Oli, prišel na PŠ Višnja Gora in PŠ Zagra-
dec, na matični šoli pa sta se jima pridružili 
še Mojca Sajovic in psička Fanny. Prav po-
sebnega obiska so se razveselili učenci od 

Ob zaključku projekta Pasavček so pripravili kratek kulturni program.
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praktično darilo – vrečko za copate, učen-
ci 1. a pa tudi gumijasto živalco Pasavček, 
ki se jo pripne na varnostni pas. 23. aprila 
2019 so na matični šoli ob zaključku pro-
jekta izvedli srečanje s starši, predstavniki 
Agencije za varnost prometa, predstav-
nikom ZŠAM Ivančna Gorica, gospodom 
Alojzom Markovičem, in njihovimi člani ter 
policistom, gospodom Igorjem Mahničem, 
ki so prisotne preko nagovora, demon-
stracij in prikazov opozorili na morebitne 
nevarnosti v prometu in varne udeležbe v 
njem. Koordinatorica je bila Jasmina Selko, 
sodelovale pa so Aleksandra Šparl, Andreja 
Gospodarič, Tanja Črnivec, Maja Miklavčič, 
Katja Tomažin in Martina Virant. 

Naslov projekta: 

Beremo s tačkami

Status: državni projekt
Nosilec: Slovensko društvo za terapijo s 
pomočjo psov Tačke pomagačke in Mreža 
Šolski pes
Vključene šole in razredi: individualna sre-
čanja z učenci matične šole, PŠ Zagradec, 
PŠ Višnja Gora in PŠ Muljava
Koordinatorice: Maša Maras, Vita Valenčak 
in Branka Lah

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2017/18 je 
terapevtski par, gospa Jana Miklič in njen 
pes Oli, prišel na PŠ Višnja Gora in PŠ Zagra-
dec, na matični šoli pa sta se jima pridružili 
še Mojca Sajovic in psička Fanny. Prav po-
sebnega obiska so se razveselili učenci od 

Ob zaključku projekta Pasavček so pripravili kratek kulturni program.
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3. do 5. razreda. Izvedeli so zanimive stvari 
o Oliju in Fanny, kako je potrebno za psa 
skrbeti, kako pravilno pristopiti do psa, 
prepoznati njegovo razpoloženje, kaj vse 
rad počne, kaj vse že zna ... Nad njunimi tri-
ki so bili naravnost navdušeni. Žal je šolska 
ura čisto prehitro minila, vendar so učenci 
postali bogatejši za izjemno prijetno in po 
njihovih zapisih res nepozabno izkušnjo.

Vtisi učencev PŠ Zagradec:
• Najbolj mi je bilo všeč, ko smo iz vrečke 

vlekli listke. Tega dne ne bom pozabila 
nikoli v življenju. Res mi je bilo zelo lepo. 
(Julija, 3. Z)

• Ta kuža ima znanje, je ubogljiv, nikogar 
ne ugrizne. Če bi imel jaz takega psa, bi 
bil najsrečnejši. Lepšega psa še nisem vi-
del. Upam, da nas še kdaj obišče. (Tevž, 
5. Z)

• Ura, ki sem jo preživela z Olijem, mi je 
bila zelo všeč. Takrat sem si želela, da bi 
bil pri nas cel dan, ampak je moral iti do-
mov in komaj čakam, da nas spet obišče. 
(Nina, 5. Z)

• Imel sem se zelo lepo, bilo je zabavno. 
Hvala za obisk. Upam, da se bomo še 
kdaj srečali. (Žan, 5. Z)

Oli in gospa Jana sta navdušila učence PŠ Muljava.
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V šolskem letu 2018/19 se je sodelovanje z 
društvom Tačke pomagačke nadaljevalo. 
Že tretje leto je učence razveseljeval te-
rapevtski par, vodnica Jana Miklič in njen 
kuža Oli. Oli je izšolan terapevtski pes, ki 
ima tudi licenco R.E.A.D. Sodelovanje so še 
nadgradili in ponosno postali člani Mreže 
Šolski pes. S tem so postali šola, ki redno 
vključuje terapevtskega psa v svoje vzgoj-
no-izobraževalno delo. 

Individualno je terapevtski par v času od fe-
bruarja do maja 2019 obiskal 5 učencev (4 
učence matične šole in 1 učenca PŠ Mulja-
va). Srečanja so bila namenjena učencem, 
ki imajo različne učne težave (težave z bra-
njem, težave s priklicem, nizko motivacijo 
za šolsko delo). Izvedenih je bilo 8 indivi-
dualnih srečanj. Učenci so bili nad vsakim 
obiskom navdušeni ter so komaj čakali na 
novo srečanje. 

Oli pa je učence tudi prijetno presenetil. 
Na zadnje srečanje na PŠ Muljava je s seboj 
pripeljal kužka Van Gogha, ki je njegov novi 
sostanovalec. Če bo pridno sledil Oliju, bo 
morda tudi on postal Tačka pomagačka. 
Prav tako pa se je zadnjemu srečanju na 
matični šoli pridružila psička Shadow, ki se 
še pripravlja, da bo tudi ona postala tera-
pevtski kuža. Kosmatinci so učence popol-
noma očarali. 

Vtisi učencev PŠ Muljava: 
• Všeč mi je bilo, ko je Oli prosil in ko je 

sam sebe pospravil v škatlo. Z Meto sva 
mu skrili igračo in priboljšek. (Ana, 2. M)

• Najbolj mi je bilo všeč, ko sta Oli in Neža 
vlekla pleteno vrvico. (Nuša, 2. M)

• Zabavno nama je bilo, ko je Jana Olija 
navidezno ustrelila (samo trik). (Meta in 
Gabrijel, 2. M)

• Všeč mi je bilo, ko je Oli skočil po briket 
in ko je naglas zalajal. (Enej, 2. M)

• Najbolj mi je bilo všeč, ko se je Oli po-
spravil v škatlo. (Neža in Anže, 2. M)

Naslov projekta: 

Pešec, bodi preViden

Status: državni projekt
Nosilec: Javna agencija RS za varnost pro-
meta
Vključene šole in razredi: učenci 4. razreda 
na matični šoli in podružnicah
Koordinatorji: razredniki 

Opis dejavnosti: V začetku februarja in ok-
tobra se s sloganom Bodi previden vsako 
leto začne nacionalna preventivna akcija 
Pešec, bodi previden in poteka skozi vse 
zimske mesece, ko je ogroženost pešcev 
največja. Osnovni namen akcije je opozoriti 
in osveščati pešce glede uporabe odsevnih 
predmetov, saj vidnost v prometu pomeni 
tudi večjo varnost, na drugi strani pa opo-
zoriti voznike na večjo pozornost in skrb 
za pešce kot ranljivejšo in bolj ogroženo 
skupino udeležencev v prometu. Učenci so 
pri pouku napisali razglednice svojim soro-
dnikom, ki živijo na prometno nevarnih ob-
močjih. Te so potem individualno pošiljali 
po pošti. 
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V šolskem letu 2018/19 se je sodelovanje z 
društvom Tačke pomagačke nadaljevalo. 
Že tretje leto je učence razveseljeval te-
rapevtski par, vodnica Jana Miklič in njen 
kuža Oli. Oli je izšolan terapevtski pes, ki 
ima tudi licenco R.E.A.D. Sodelovanje so še 
nadgradili in ponosno postali člani Mreže 
Šolski pes. S tem so postali šola, ki redno 
vključuje terapevtskega psa v svoje vzgoj-
no-izobraževalno delo. 

Individualno je terapevtski par v času od fe-
bruarja do maja 2019 obiskal 5 učencev (4 
učence matične šole in 1 učenca PŠ Mulja-
va). Srečanja so bila namenjena učencem, 
ki imajo različne učne težave (težave z bra-
njem, težave s priklicem, nizko motivacijo 
za šolsko delo). Izvedenih je bilo 8 indivi-
dualnih srečanj. Učenci so bili nad vsakim 
obiskom navdušeni ter so komaj čakali na 
novo srečanje. 

Oli pa je učence tudi prijetno presenetil. 
Na zadnje srečanje na PŠ Muljava je s seboj 
pripeljal kužka Van Gogha, ki je njegov novi 
sostanovalec. Če bo pridno sledil Oliju, bo 
morda tudi on postal Tačka pomagačka. 
Prav tako pa se je zadnjemu srečanju na 
matični šoli pridružila psička Shadow, ki se 
še pripravlja, da bo tudi ona postala tera-
pevtski kuža. Kosmatinci so učence popol-
noma očarali. 

Vtisi učencev PŠ Muljava: 
• Všeč mi je bilo, ko je Oli prosil in ko je 

sam sebe pospravil v škatlo. Z Meto sva 
mu skrili igračo in priboljšek. (Ana, 2. M)

• Najbolj mi je bilo všeč, ko sta Oli in Neža 
vlekla pleteno vrvico. (Nuša, 2. M)

• Zabavno nama je bilo, ko je Jana Olija 
navidezno ustrelila (samo trik). (Meta in 
Gabrijel, 2. M)

• Všeč mi je bilo, ko je Oli skočil po briket 
in ko je naglas zalajal. (Enej, 2. M)

• Najbolj mi je bilo všeč, ko se je Oli po-
spravil v škatlo. (Neža in Anže, 2. M)

Naslov projekta: 

Pešec, bodi preViden

Status: državni projekt
Nosilec: Javna agencija RS za varnost pro-
meta
Vključene šole in razredi: učenci 4. razreda 
na matični šoli in podružnicah
Koordinatorji: razredniki 

Opis dejavnosti: V začetku februarja in ok-
tobra se s sloganom Bodi previden vsako 
leto začne nacionalna preventivna akcija 
Pešec, bodi previden in poteka skozi vse 
zimske mesece, ko je ogroženost pešcev 
največja. Osnovni namen akcije je opozoriti 
in osveščati pešce glede uporabe odsevnih 
predmetov, saj vidnost v prometu pomeni 
tudi večjo varnost, na drugi strani pa opo-
zoriti voznike na večjo pozornost in skrb 
za pešce kot ranljivejšo in bolj ogroženo 
skupino udeležencev v prometu. Učenci so 
pri pouku napisali razglednice svojim soro-
dnikom, ki živijo na prometno nevarnih ob-
močjih. Te so potem individualno pošiljali 
po pošti. 
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Naslov projekta: 

Naučimo se plavati

Status: državni projekt
Nosilec: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport 
Vključene šole in razredi: učenci 1. razreda 
in učenci od 6. do 9. razreda na matični šoli 
in podružnicah 
Koordinatorici: Andreja Lapanja in Irena 
Bregar

Opis dejavnosti: Znanje plavanja ima velik 
nacionalni pomen, kar se odraža tudi v dr-
žavnem sofinanciranju nekaterih plavalnih 
vsebin in programov, s čimer imajo sloven-
ski otroci v obdobju odraščanja kar nekaj 
možnosti naučiti se plavati. Cilj programa 
je, da bi vsi učenci ob zaključku osnovne 
šole dosegli kriterij bronastega delfinčka, 
kar pomeni, da so vsi učenci ob zaključku 
osnovne šole plavalci.

Naslov projekta: 

Športna značka Zlati sonček

Status: državni projekt
Nosilec: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport 
Vključene šole in razredi: učenci od 1. do 3. 
razreda na matični šoli in podružnicah 
Koordinatorji: Andreja Lapanja in ostali uči-
telji športa

Opis dejavnosti: Namen programa je naj-
mlajše motivirati za gibalno dejavnost, 
predvsem pa v njih spodbuditi željo, po-
trebo, navado po športni igrivosti v vseh 
starostnih obdobjih. Notranje in zunanje 
spodbude lahko okrepijo notranjo željo po 
športnem udejstvovanju. 

Naslov projekta: 

Športni program Krpan

Status: državni projekt
Nosilec: Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost in šport
Vključene šole in razredi: učenci od 4. do 6. 
razreda na matični šoli in podružnicah 
Koordinatorji: Andreja Lapanja in ostali uči-
telji športa

Opis dejavnosti: Cilj programa je v boga-
tenju življenja z raznovrstnimi športnimi 
vsebinami v vseh letnih časih. Pomembno 
je sodelovanje v programu in ne storilnost, 
zato je program zasnovan tako, da je va-

Andreja Lapanja
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bljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Iz-
vajalci morajo največ pozornosti posvetiti 
igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena 
otroku. Neuspešnih otrok naj ne bi bilo.

Naslov projekta: 

Vijolašola

Status: državni projekt 
Nosilec: Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, Lutkovno 
gledališče FRU-FRU
Vključene šole in razredi: učenci od 1. do 4. 
razreda PŠ Muljava

Koordinatorici: Nina Kump Papić in Maja 
Sever

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2018/19 je 
bila PŠ Muljava del vseslovenskega projek-
ta Vijolašola. Namen projekta je bil približa-
ti problematiko spolnih vlog, pričakovanj 
družbe o delovanju in obnašanju določene-
ga spola otrokom od 5. do 10. leta. Otroci 
v tem času najbolj aktivno vstopajo v svet 
socializacije in še niso tako trdno ukaluplje-
ni v svojih prepričanjih. V posameznem ra-
zredu se je učiteljica pogovorila z učenci o 
značilnih stereotipih in predsodkih o razliki 
med spoloma, izdelali pa so tudi plakate na 
omenjeno temo. Jeseni 2018 je PŠ Muljava 
obiskalo Lutkovno gledališče FRU-FRU in 
odigralo odlično predstavo Vijolašola, ki 
govori o enakopravnosti med spoloma. 

Delavnica z učenci PŠ Muljava
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bljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Iz-
vajalci morajo največ pozornosti posvetiti 
igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena 
otroku. Neuspešnih otrok naj ne bi bilo.

Naslov projekta: 

Vijolašola

Status: državni projekt 
Nosilec: Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, Lutkovno 
gledališče FRU-FRU
Vključene šole in razredi: učenci od 1. do 4. 
razreda PŠ Muljava

Koordinatorici: Nina Kump Papić in Maja 
Sever

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2018/19 je 
bila PŠ Muljava del vseslovenskega projek-
ta Vijolašola. Namen projekta je bil približa-
ti problematiko spolnih vlog, pričakovanj 
družbe o delovanju in obnašanju določene-
ga spola otrokom od 5. do 10. leta. Otroci 
v tem času najbolj aktivno vstopajo v svet 
socializacije in še niso tako trdno ukaluplje-
ni v svojih prepričanjih. V posameznem ra-
zredu se je učiteljica pogovorila z učenci o 
značilnih stereotipih in predsodkih o razliki 
med spoloma, izdelali pa so tudi plakate na 
omenjeno temo. Jeseni 2018 je PŠ Muljava 
obiskalo Lutkovno gledališče FRU-FRU in 
odigralo odlično predstavo Vijolašola, ki 
govori o enakopravnosti med spoloma. 

Delavnica z učenci PŠ Muljava
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Naslov projekta: 

Projekt Micro:bit na šoli 

Status: državni projekt 
Nosilec: CŠOD in Microsoft Slovenija
Vključene šole in razredi: 5. abcd in 6. bc 
matične šole; 6. aV in 6. bV PŠ Višnja Gora
Koordinatorja: Lovro Ulcej in Katja Toma-
žin

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2018/19 
je bila OŠ Stična izbrana za sodelovanje v 
projektu Micro:bit na šoli, ki ga je ponudil 
CŠOD v sodelovanju s podjetjem Micro-
soft. Gre za projekt uporabe in programi-
ranja majhnih ploščic z mikrokrmilnikom v 
povezavi s poukom pri različnih učnih pred-
metih. Sodelovali so učenci 5. in 6. razreda 
pod vodstvom mentorjev Lovra Ulceja in 
Katje Tomažin. Temi projekta sta bili ve-
trovnica in sončna ura.

Naslov projekta: 

Pokloni zvezek 

Status: državni projekt 
Nosilec: Karitas 
Vključene šole in razredi: učenci na matični 
šoli in podružnicah 
Koordinatorica: Mojca Malovrh

Opis dejavnosti: Na matični šoli in podru-
žnicah so učenci za svoje socialno ogro-
žene sovrstnike v Sloveniji v maju in juniju 
2018 in 2019 zbirali zvezke. Vključili so se v 
tradicionalni Karitasov projekt in v obeh le-
tih zbrali preko 1000 zvezkov. 

Lovro Ulcej Katja Tomažin
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Naslov projekta: 

Prva pomoč

Status: državni projekt
Nosilec: Rdeči križ Slovenije
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 3., 4., 5. in 6. razreda
Mentorica: Natalija Gabrijel

Opis dejavnosti: Na matični šoli je v šol-
skem letu 2017/18 potekal krožek prve po-
moči. Pri krožku so se učili prepoznati po-
škodbe, različna bolezenska stanja, kako 
v različnih situacijah prepoznati stanja po-
škodovancev in nato ustrezno ukrepati ter 
poškodovance oskrbeti. Učenci so morali 
prepoznati življenjsko nevarna stanja, kot 
so srčni zastoj, zadušitev, nezavest, huda 
krvavitev. 

Na lutkah so se naučili oživljati odraslega 
človeka in dojenčka, uporabljati defibri-
lator in pomagati nekomu, ki ima zaporo 
dihalne poti. Udeležili so se lokalnega pre-
verjanja ekip prve pomoči. Za preverjanje 
so sestavili ekipe po šest članov. Ekipe 
so se najprej preizkusile pisno, nato pa 
še praktično. Ocenjevalci so bili člani ekip 
Rdečega križa Slovenije. Učencem so pri-
skočili na pomoč tudi takrat, ko so izvajali 
praktične naloge z lutkami.

Natalija Gabrijel

Učenci z ekipo Rdečega križa
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Naslov projekta: 

Prva pomoč

Status: državni projekt
Nosilec: Rdeči križ Slovenije
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 3., 4., 5. in 6. razreda
Mentorica: Natalija Gabrijel

Opis dejavnosti: Na matični šoli je v šol-
skem letu 2017/18 potekal krožek prve po-
moči. Pri krožku so se učili prepoznati po-
škodbe, različna bolezenska stanja, kako 
v različnih situacijah prepoznati stanja po-
škodovancev in nato ustrezno ukrepati ter 
poškodovance oskrbeti. Učenci so morali 
prepoznati življenjsko nevarna stanja, kot 
so srčni zastoj, zadušitev, nezavest, huda 
krvavitev. 

Na lutkah so se naučili oživljati odraslega 
človeka in dojenčka, uporabljati defibri-
lator in pomagati nekomu, ki ima zaporo 
dihalne poti. Udeležili so se lokalnega pre-
verjanja ekip prve pomoči. Za preverjanje 
so sestavili ekipe po šest članov. Ekipe 
so se najprej preizkusile pisno, nato pa 
še praktično. Ocenjevalci so bili člani ekip 
Rdečega križa Slovenije. Učencem so pri-
skočili na pomoč tudi takrat, ko so izvajali 
praktične naloge z lutkami.

Natalija Gabrijel

Učenci z ekipo Rdečega križa
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ŠOLSKI PROJEKTI IN DEJAVNOSTI

ZGODOVINA

Naslov projekta: 

Prazgodovinski dan – Po sledeh 
virskih knezov in železarjev

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci od 5. do 
8. razreda
Koordinatorice: Mojca Hrvatin, Branka 
Lah, Ingrid Boljka Štaudohar in Katja Toma-
žin

Opis dejavnosti: V soboto, 14. aprila 2018, 
so na šoli organizirali že drugi prazgodo-
vinski dan, na katerem so v obliki delavnic 
spoznavali Virsko mesto, v starejši železni 
dobi eno najpomembnejših postojank hal-
štatske kulture v Srednji Evropi. Rdeča nit 
srečanja je bilo železarstvo, obrt, ki je bila 
v obdobju od 800 do 200 let pred našim 
štetjem na Dolenjskem v polnem razmahu.

96 učencev z matične šole, PŠ Zagradec in 
PŠ Višnja Gora ter 19 učiteljev se je zjutraj 

zbralo na ploščadi pred športno dvorano 
matične šole, kjer sta jih v novo zgodbo 
popeljala kneginja Virna, lanskoletna juna-
kinja prazgodovinskega dne, in knez Virej. 
Knežji par se je odločil omožiti hčerko Viro 
in ji poiskati najboljšega ženina. Ker so bili 
med snubci iz daljnih dežel tudi pretkani in 
pohlepni bojevniki, je knez Virej zaprosil šo-
larje, da Virskemu mestu pomagajo okrepi-
ti moč.

Vse dejavnosti so se odvijale na Turistični 
kmetiji Grofija, na kraju, kjer je pred 2500 
leti stalo Virsko mesto. Ob informativni 
tabli je arheolog, domačin Sašo Porenta, 
učencem predstavil železnodobno naselbi-
no in ostaline, ki jih danes še lahko vidimo.

Udeleženci so ustvarjali v desetih delav-
nicah, v katerih so – v vsaki na svoj način 
– spoznavali, kako je železo spremenilo 
življenje takratnih prebivalcev. Lokostrelci 
in suličarji so v bližnjem gozdu izdelovali 
sulice in loke ter se urili v uporabi nekoč 
pomembnih pripomočkov pri lovu in v 
boju. Konjeniki so po težkih preizkušnjah 
na terenu našli knezovega konja in ga 
opremili z razkošno konjsko opravo. Velike 
pozornosti je bila deležna livarska delavni-
ca, na kateri sta navdušena livarja, Timotej 
Kruška in Jernej Cortese, postavila pravo 
prazgodovinsko peč in prikazala starodav-
ni postopek taljenja železove rude. Livarji 
so pripravljali oglje in les, pražili in drobili 
železovo rudo ter skovali sekiro. Vsi ude-
leženci so nestrpno čakali na trenutek, ko 

Mojca Hrvatin
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je iz peči pricurljalo železo. Trenutek, ki je 
očaral prav vse! Zato hvala Timoteju in Jer-
neju za nepozabno doživetje!

Kovači so za kneza in prihajajoče snubce 
izdelovali, rezljali, barvali oklepe, čelade, 
ščite, kopico sulic in sekir. Krojači so se lo-
tili šivanja in krašenja oblačil za knežjo dru-
žino, njihove podanike, prihajajoče snubce 
in spremljevalce. Prazgodovinske motive iz 
Virskega mesta so naslikali mojstri podob. 
Nad sobotnim dogajanjem so ves čas bdeli 
novičarji in lovci na prigode, ki so – prvi s 
pisano besedo, drugi pa s fotografijo in fil-
mom – ujeli vzdušje na prizorišču ponovno 
oživljenega Virskega mesta.

V zaključnem delu sobotnega srečanja so 
mojstri besed uprizorili igrico Snubitev v 
Virskem mestu. Mlado Virno so za roko 

zaprosili in jo obdarili z bogatimi darovi 
Etruščan Laris, Antenor iz Venetske dežele, 
Skit Koloksaj in Drust iz Hallstatta, v znak 
spoštovanja pa jim je knez Virej poklonil se-
kire domače izdelave. Pred knežjo družino 
so se postrojili virski lokostrelci, suličarji in 
konjeniki, pa kovači, krojači in lovci na pri-
gode ter mojstri podob in besed. V igri in 
domišljiji stiških, zagraških in višnjanskih 
šolarjev je tisočletja zarjavelo virsko železo 
ponovno zasijalo, Virsko mesto pa postaja 
prizorišče naših srečanj tudi v bodoče.

Učiteljem in učencem so se pridružili ar-
heologi in domačini, ki znajo ceniti kultur-
no dediščino stiške pokrajine. Z očitnim 
navdušenjem nad programom so podprli 
prizadevanja OŠ Stična v želji, da z novimi 
projekti nadaljujejo tudi v prihodnje.

Timotej Kruška in Jernej Cortese sta postavila pravo prazgodovinsko peč in prikazala starodavni 
postopek taljenja železove rude.
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je iz peči pricurljalo železo. Trenutek, ki je 
očaral prav vse! Zato hvala Timoteju in Jer-
neju za nepozabno doživetje!

Kovači so za kneza in prihajajoče snubce 
izdelovali, rezljali, barvali oklepe, čelade, 
ščite, kopico sulic in sekir. Krojači so se lo-
tili šivanja in krašenja oblačil za knežjo dru-
žino, njihove podanike, prihajajoče snubce 
in spremljevalce. Prazgodovinske motive iz 
Virskega mesta so naslikali mojstri podob. 
Nad sobotnim dogajanjem so ves čas bdeli 
novičarji in lovci na prigode, ki so – prvi s 
pisano besedo, drugi pa s fotografijo in fil-
mom – ujeli vzdušje na prizorišču ponovno 
oživljenega Virskega mesta.

V zaključnem delu sobotnega srečanja so 
mojstri besed uprizorili igrico Snubitev v 
Virskem mestu. Mlado Virno so za roko 

zaprosili in jo obdarili z bogatimi darovi 
Etruščan Laris, Antenor iz Venetske dežele, 
Skit Koloksaj in Drust iz Hallstatta, v znak 
spoštovanja pa jim je knez Virej poklonil se-
kire domače izdelave. Pred knežjo družino 
so se postrojili virski lokostrelci, suličarji in 
konjeniki, pa kovači, krojači in lovci na pri-
gode ter mojstri podob in besed. V igri in 
domišljiji stiških, zagraških in višnjanskih 
šolarjev je tisočletja zarjavelo virsko železo 
ponovno zasijalo, Virsko mesto pa postaja 
prizorišče naših srečanj tudi v bodoče.

Učiteljem in učencem so se pridružili ar-
heologi in domačini, ki znajo ceniti kultur-
no dediščino stiške pokrajine. Z očitnim 
navdušenjem nad programom so podprli 
prizadevanja OŠ Stična v želji, da z novimi 
projekti nadaljujejo tudi v prihodnje.

Timotej Kruška in Jernej Cortese sta postavila pravo prazgodovinsko peč in prikazala starodavni 
postopek taljenja železove rude.
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Pogumni virski vojščaki so v dramatizaciji poskrbeli za obrambo Virskega mesta.

Učenci so se s pomočjo dramatizacije vživeli v prazgodovinski čas. 
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Naslov projekta: 

Prazgodovinski dan – Bitje in 
žitje Virskega mesta 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 5. do 
9. razreda 
Koordinatorji: Mojca Hrvatin, Branka Lav-
tar, Ingrid Boljka Štaudohar, Katja Tomažin 
in Andrej Oberstar

Opis dejavnosti: V soboto, 30. marca 2019, 
so na OŠ Stična že tretjič zapored izvedli 
prazgodovinski dan. Rdeča nit je bilo nek-
daj mogočno Virsko mesto, ki se je nad 
Virom pri Stični bohotilo v času železne 
dobe, pred 2500 leti. Če so v preteklih letih 

spoznavali življenje virskih elit in v delavni-
cah poustvarili življenje kneginje in kneza, 
so letos poskusili osvetliti vsakdanje življe-
nje prebivalcev Virskega mesta.

Skoraj sto učencev od 5. do 9. razreda ma-
tične šole in podružničnih šol se je nekaj 
čez sedmo uro skupaj s petindvajsetimi 
mentorji zbrali v amfiteatru pred matično 
šolo. Tam jih je pričakala knežja družina in 
jim razdelila naloge, ki so jih morali udele-
ženci opraviti do konca dne. Na pot proti 
Virskemu mestu so se tako odpravili po-
ljedelci, zeliščarji in medarji, lovci, pastirji, 
vodarji. Vsak od navedenih je dobil svojo 
nalogo: poljedelci so morali z ralom in pre-
prostim orodjem zorati ledino, zeliščarji in 
medarji poiskati med in nabirati gozdne sa-
deže in zelišča, lovci so izdelali orožje, nato 

Prazgodovinski lovci so si na delavnici Mavričnega bojevnika Dejana Sotirova izdelali leseno orožje. 
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Naslov projekta: 

Prazgodovinski dan – Bitje in 
žitje Virskega mesta 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 5. do 
9. razreda 
Koordinatorji: Mojca Hrvatin, Branka Lav-
tar, Ingrid Boljka Štaudohar, Katja Tomažin 
in Andrej Oberstar

Opis dejavnosti: V soboto, 30. marca 2019, 
so na OŠ Stična že tretjič zapored izvedli 
prazgodovinski dan. Rdeča nit je bilo nek-
daj mogočno Virsko mesto, ki se je nad 
Virom pri Stični bohotilo v času železne 
dobe, pred 2500 leti. Če so v preteklih letih 

spoznavali življenje virskih elit in v delavni-
cah poustvarili življenje kneginje in kneza, 
so letos poskusili osvetliti vsakdanje življe-
nje prebivalcev Virskega mesta.

Skoraj sto učencev od 5. do 9. razreda ma-
tične šole in podružničnih šol se je nekaj 
čez sedmo uro skupaj s petindvajsetimi 
mentorji zbrali v amfiteatru pred matično 
šolo. Tam jih je pričakala knežja družina in 
jim razdelila naloge, ki so jih morali udele-
ženci opraviti do konca dne. Na pot proti 
Virskemu mestu so se tako odpravili po-
ljedelci, zeliščarji in medarji, lovci, pastirji, 
vodarji. Vsak od navedenih je dobil svojo 
nalogo: poljedelci so morali z ralom in pre-
prostim orodjem zorati ledino, zeliščarji in 
medarji poiskati med in nabirati gozdne sa-
deže in zelišča, lovci so izdelali orožje, nato 

Prazgodovinski lovci so si na delavnici Mavričnega bojevnika Dejana Sotirova izdelali leseno orožje. 
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Udeleženci prazgodovinskega dneva, ki so se tudi z oblačili vrnili v preteklost, pred Virsko domačijo.

Dotik vode … in že smo bližje pomenu, ki ga je 
ta imela tudi za starodavne Virjane.

Jerca Kek in Jerca Finec, učenki 5. razreda ma-
tične šole, sta postali pravi mojstrici prazgodo-

vinskih statev.
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pa tudi lovili celo z lovskim psom, pastirji so 
prešteli svoje živali in molzli, vodarji so is-
kali vodo, nujno potrebno za preživetje …

Že tretje leto zapored je udeležencem 
prazgodovinskega dne svoja vrata na ste-
žaj odprla Turistična kmetija Grofija. Na 
njenem dvorišču so tako potekale različne 
delavnice. Gradiščarji so se razdelili v dve 
skupini. Ena skupina je izdelovala maketo 
Virskega mesta, druga pa je gradila prazgo-
dovinsko hišo. Kuharji so pripravljali jedi, ki 
bi jih lahko jedli v času železne dobe, tkalci 
so se spoznavali s tkanjem, pri tem pa so 
se seznanili tudi z demonstracijo predela-
ve lanu. V veliko pomoč prikaza življenja v 
času železne dobe pa so bili poleg mentor-
jev tudi številni zunanji izvajalci. Tako je Vir-
sko mesto ponovno oživelo. V času prazgo-
dovinskega dne so nas obiskali tudi številni 
gostje in obiskovalci.

Po kosilu so se udeleženci delavnic zbrali 
pred prazgodovinsko hišo, kjer jih je že ča-
kala knežja družina. Udeleženci delavnic so 
jim prinesli darila ter poročali o delu v de-
lavnicah. Knežja družina je bila navdušena 
nad izdelki in poročili učencev.

Grofijo so zapuščali polni nepozabnih vti-
sov in enotnega mnenja, da bo Virsko me-
sto ponovno oživelo, ko dvanajsta luna 
zopet vzide … 

Naslov projekta: 

Raziskujemo preteklost 

Status: šolska raziskovalna naloga
Vključene šole in razredi: učenci 5. razreda 
na matični šoli in podružnicah
Mentorji: razredniki 

Opis dejavnosti: Z raziskovalno nalogo 
želijo mentorji pripraviti učence na opa-
zovanje okolice domačega kraja in pokra-
jine ter spoznavanje Slovenije. Snov, ki jo 
obravnavajo v šoli, in pridobljeno znanje 
naj učenci uporabijo in opazijo v vsakda-
njem življenju. Spoznajo naj znamenitosti 
svojega kraja in nekaj osnovnih stvari s po-
dročja etnologije, kulture in narave opazijo 
tudi sami. Na ta način jim poskušajo pred-
staviti naravne in kulturne znamenitosti, 
navade, običaje. Poskušajo jim uzavestiti 
pomembnost poznavanja svoje preteklo-
sti in dolžnost, da se le-ta ohranja in pre-
naša iz roda v rod. Vsebina je lahko vezana 
tudi na Slovenijo.

Pri predmetu družba se pripravi raziskoval-
na naloga, vezana na domači kraj in njego-
vo preteklost. Mentor predstavi učencem 
tovrstno obliko dela, jim da navodila, sve-
tuje, pove, kaj naj naloga vsebuje, kako 
naj se pripravi slikovni material, predstavi 
nekaj nalog iz preteklosti in nato spremlja 
učence pri raziskavi ter nudi pomoč. Nalo-
go se odda v pisni obliki in se jo javno pred 
razredom predstavi.

Vsaka podružnica oziroma razred si tekom 
šolskega leta izbere svoj naslov, ki je vezan 
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pa tudi lovili celo z lovskim psom, pastirji so 
prešteli svoje živali in molzli, vodarji so is-
kali vodo, nujno potrebno za preživetje …

Že tretje leto zapored je udeležencem 
prazgodovinskega dne svoja vrata na ste-
žaj odprla Turistična kmetija Grofija. Na 
njenem dvorišču so tako potekale različne 
delavnice. Gradiščarji so se razdelili v dve 
skupini. Ena skupina je izdelovala maketo 
Virskega mesta, druga pa je gradila prazgo-
dovinsko hišo. Kuharji so pripravljali jedi, ki 
bi jih lahko jedli v času železne dobe, tkalci 
so se spoznavali s tkanjem, pri tem pa so 
se seznanili tudi z demonstracijo predela-
ve lanu. V veliko pomoč prikaza življenja v 
času železne dobe pa so bili poleg mentor-
jev tudi številni zunanji izvajalci. Tako je Vir-
sko mesto ponovno oživelo. V času prazgo-
dovinskega dne so nas obiskali tudi številni 
gostje in obiskovalci.

Po kosilu so se udeleženci delavnic zbrali 
pred prazgodovinsko hišo, kjer jih je že ča-
kala knežja družina. Udeleženci delavnic so 
jim prinesli darila ter poročali o delu v de-
lavnicah. Knežja družina je bila navdušena 
nad izdelki in poročili učencev.

Grofijo so zapuščali polni nepozabnih vti-
sov in enotnega mnenja, da bo Virsko me-
sto ponovno oživelo, ko dvanajsta luna 
zopet vzide … 

Naslov projekta: 

Raziskujemo preteklost 

Status: šolska raziskovalna naloga
Vključene šole in razredi: učenci 5. razreda 
na matični šoli in podružnicah
Mentorji: razredniki 

Opis dejavnosti: Z raziskovalno nalogo 
želijo mentorji pripraviti učence na opa-
zovanje okolice domačega kraja in pokra-
jine ter spoznavanje Slovenije. Snov, ki jo 
obravnavajo v šoli, in pridobljeno znanje 
naj učenci uporabijo in opazijo v vsakda-
njem življenju. Spoznajo naj znamenitosti 
svojega kraja in nekaj osnovnih stvari s po-
dročja etnologije, kulture in narave opazijo 
tudi sami. Na ta način jim poskušajo pred-
staviti naravne in kulturne znamenitosti, 
navade, običaje. Poskušajo jim uzavestiti 
pomembnost poznavanja svoje preteklo-
sti in dolžnost, da se le-ta ohranja in pre-
naša iz roda v rod. Vsebina je lahko vezana 
tudi na Slovenijo.

Pri predmetu družba se pripravi raziskoval-
na naloga, vezana na domači kraj in njego-
vo preteklost. Mentor predstavi učencem 
tovrstno obliko dela, jim da navodila, sve-
tuje, pove, kaj naj naloga vsebuje, kako 
naj se pripravi slikovni material, predstavi 
nekaj nalog iz preteklosti in nato spremlja 
učence pri raziskavi ter nudi pomoč. Nalo-
go se odda v pisni obliki in se jo javno pred 
razredom predstavi.

Vsaka podružnica oziroma razred si tekom 
šolskega leta izbere svoj naslov, ki je vezan 
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na preteklost domače pokrajine oziroma 
kraja ali Slovenije. Naslovi nalog:

• PŠ Ambrus: Stara hiša v domačem kra-
ju, Kulturna znamenitost domačega 
kraja

• PŠ Zagradec: Stara hiša
• PŠ Krka: Stavbe in predmeti iz preteklo-

sti
• matična šola: Kulturne in naravne zna-

menitosti Slovenije
• PŠ Višnja Gora: Višnja Gora, srednjeve-

ško mesto
• PŠ Stična: Dediščina domačega kraja
• PŠ Muljava: Preteklost

Naslov projekta: 

Višnja Gora – srednjeveško 
mesto

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci 5. a 
PŠ Višnja Gora
Mentorica: Ana Zaman 

Opis dejavnosti: Pri projektu so spozna-
vali zanimivosti srednjeveške Višnje Gore. 
Učenci so poiskali literaturo o Višnji Gori in 
se na podlagi zbrane literature odločili, o 
čem se bodo pogovarjali. Izbrali so si: Ra-
zvoj mesta, Obzidje, Gradovi v Višnji Gori in 
okolici, Valvasorjev vodnjak. Učenci so ak-
tivno sodelovali in z zanimanjem spremlja-
li razlago na ogledu srednjeveške Višnje 
Gore. Projekt so zaključili z izdelavo pla-
katov na to temo, ki so jih razstavili v avli 
šole. Pri izdelavi plakatov so jim pomagali 
devetošolci. 
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Naslov projekta: 

Bilo je nekoč

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci 1. do 
9. razreda PŠ Zagradec
Koordinatorici: Slavka Nahtigal in Mateja 
Jere Grmek 

Opis dejavnosti: Cilj projekta in razisko-
valnih nalog, ki jih izdelajo petošolci, je 
ohranjanje kulturne dediščine. Učenci so 
v svojem domačem kraju opazovali starej-
še zgradbe, izdelali raziskovalno nalogo in 
pripravili razstavo starih predmetov. V avli 
PŠ Zagradec je razstavljena zbirka predme-
tov, ki so jih krajani podarili šoli. Najstarejši 
predmet je žebelj oziroma »cvek«, ki ga je 
podaril I. J. Rošelj. Omara pa je že precej 
napolnjena. V njej se najdejo posode in 
orodja, ki so jih pri delu uporabljali naši 
dedki in babice.

Naslov projekta: 

Dediščina domačega kraja

Status: šolski projekt
Vključene šole in vsi razredi: učenci 
3. razreda PŠ Stična
Mentorica: Saša Trontelj

Opis projekta: Projekt se je začel sponta-
no, ko so učenci v uvodni uri o dediščini 
domačega kraja pri spoznavanju okolja 
ugotovili, da je to področje zelo zanimivo. 
Z učiteljico so naredili načrt – spraševali 
so se, kako bi najbolje raziskali zgodovino 
Stične. Učenci so predlagali obisk knjižnice 
oziroma branje knjig, enciklopedij, starih 
časopisov, šolske kronike, obisk muzeja v 
Stični, opazovalni sprehod, predlagali so 
tudi, da o starih časih povprašamo starejše 
Stičane, o še starejših časih pa bi jim lahko 
kaj zanimivega povedal arheolog. 

Učenki Ana in Eva sta na obisk v šolo pova-
bili njunega očeta, ki je po poklicu arheolog 
in je sodeloval pri raziskovanju Virskega me-
sta. Gospod Sašo Porenta jim je na zanimiv 
način predstavil življenje v mestu na obmo-
čju današnjega Vira, s sabo pa je prinesel 

Gospod Ivan Rošelj, vodja PŠ Zagradec Slavka 
Nahtigal in učiteljica Dragica Šteh pred domo-

znansko omaro, kjer se nahaja tudi »cvek«.

Saša Trontelj
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Naslov projekta: 

Bilo je nekoč

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci 1. do 
9. razreda PŠ Zagradec
Koordinatorici: Slavka Nahtigal in Mateja 
Jere Grmek 

Opis dejavnosti: Cilj projekta in razisko-
valnih nalog, ki jih izdelajo petošolci, je 
ohranjanje kulturne dediščine. Učenci so 
v svojem domačem kraju opazovali starej-
še zgradbe, izdelali raziskovalno nalogo in 
pripravili razstavo starih predmetov. V avli 
PŠ Zagradec je razstavljena zbirka predme-
tov, ki so jih krajani podarili šoli. Najstarejši 
predmet je žebelj oziroma »cvek«, ki ga je 
podaril I. J. Rošelj. Omara pa je že precej 
napolnjena. V njej se najdejo posode in 
orodja, ki so jih pri delu uporabljali naši 
dedki in babice.

Naslov projekta: 

Dediščina domačega kraja

Status: šolski projekt
Vključene šole in vsi razredi: učenci 
3. razreda PŠ Stična
Mentorica: Saša Trontelj

Opis projekta: Projekt se je začel sponta-
no, ko so učenci v uvodni uri o dediščini 
domačega kraja pri spoznavanju okolja 
ugotovili, da je to področje zelo zanimivo. 
Z učiteljico so naredili načrt – spraševali 
so se, kako bi najbolje raziskali zgodovino 
Stične. Učenci so predlagali obisk knjižnice 
oziroma branje knjig, enciklopedij, starih 
časopisov, šolske kronike, obisk muzeja v 
Stični, opazovalni sprehod, predlagali so 
tudi, da o starih časih povprašamo starejše 
Stičane, o še starejših časih pa bi jim lahko 
kaj zanimivega povedal arheolog. 

Učenki Ana in Eva sta na obisk v šolo pova-
bili njunega očeta, ki je po poklicu arheolog 
in je sodeloval pri raziskovanju Virskega me-
sta. Gospod Sašo Porenta jim je na zanimiv 
način predstavil življenje v mestu na obmo-
čju današnjega Vira, s sabo pa je prinesel 

Gospod Ivan Rošelj, vodja PŠ Zagradec Slavka 
Nahtigal in učiteljica Dragica Šteh pred domo-

znansko omaro, kjer se nahaja tudi »cvek«.

Saša Trontelj
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tudi nekaj najdb. Učenci so si od vseh naj-
bolj zapomnili meč, star nekaj tisoč let, ki so 
ga odkrili v enem izmed grobov na Viru pri 
Stični. Imeli so to čast, da so ga videli prvi. 

Po obisku so prebrali odlomek iz knjige 
Žige X. Gombača Živa in stiška kneginja ter 
naredili plakat, na katerega so zapisali naj-
zanimivejše informacije o mogočnem nase-
lju izpred skoraj 3000 let.

V naslednjih urah so potovali naprej po 
zgodovini. Obiskali so samostan in Muzej 
krščanstva na Slovenskem, kjer jim je go-
spod Marko Okorn razložil, kako je nastal 
samostan, pokazal najstarejši del samosta-
na – križni hodnik ter razložil, kako so vča-
sih v samostanu nastajali rokopisi.

V maju so muzej obiskali še enkrat. Tokrat 
je srečanje pripravila gospa Irena Potočnik, 
ki opravlja delo restavratorke. Pokazala 
jim je svojo delavnico ter pripravila nalo-
go, preko katere so učenci spoznali njeno 
delo. Učenci so dobili »poškodovane« foto-
grafije slik in kipov, razstavljenih v muzeju. 
Morali so poiskati originale in čim bolj na-
tančno popraviti fotografije. Ugotovili so, 
da delo, ki na prvi pogled ni težko, zahteva 
ogromno znanja, natančnosti in potrpežlji-
vosti. 

Pri uri slovenščine so učenci sestavili vpra-
šalnik za starejše ljudi, ki so obiskovali šolo 
v Stični. V svoji okolici so poiskali nekoga, ki 
jim je znal odgovoriti na vprašanja in v šoli 
s sošolci delili zanimivosti, ki so jih izvede-
li. Prebrali so še nekaj odlomkov iz šolske 
kronike ter pobrskali po šolski spletni stra-

ni, kjer so našli kar nekaj zanimivosti o naši 
šoli na hribčku. 

Ob koncu spoznavanja zgodovine Stične 
so izdelali še časovni trak, da so si lažje 
predstavljali časovni razpon in zaporedje 
dogodkov. 

Naslov projekta: 

Preteklost

Status: šolski projekt 
Vključene šole in razredi: učenci 4. razreda 
PŠ Muljava 
Mentorica: Nina Kump Papić

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2018/2019 
so se učenci PŠ Muljava srečali s podrob-
nejšim raziskovanjem preteklosti. Razisko-
vali so preteklost ljudi in domačega kraja. 
Obiskali so Jurčičevo domačijo ter spoznali 
življenje in delo pisatelja Josipa Jurčiča. 
Pobližje so si ogledali kulturni spomenik – 
gotsko cerkev Marijinega vnebovzetja iz 

Pouk kot v starih časih v šolskem muzeju 
na Muljavi z učiteljico Majo Sever
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prve polovice 15. stoletja in ostanke rimske 
podeželske pristave ville rustice. Uro mate-
matike iz današnjega šolskega sistema so 
izvedli v šolski sobi šolskega muzeja na PŠ 
Muljava. Srečali so se s strogostjo gospo-
dične učiteljice in kaznimi za neposlušne 
ter nedosledne učence. 

Na Bojanjem Vrhu so si ogledali bogato 
Etnološko zbirko Nose. Gre za predmete iz 
druge polovice 19. stoletja do začetka dru-
ge polovice 20. stoletja. V šoli so pripravili 
razstavo starih predmetov, ki so jih prinesli 
od svojih sorodnikov ali znancev. Vsakemu 
predmetu so poskusili poiskati sodobni na-
domestek. Preizkusili so se v peki kruha, 
saj je bilo to opravilo v preteklosti del vsak-
danjika gospodinj. Na obisk pa so povabili 
tudi gospo Tatjano Nušo Lampret, upoko-
jeno učiteljico in babico četrtošolke. Z njo 
so učenci izvedli intervju o življenju v njeni 
mladosti.

GEOGRAFIJA

Naslov projekta: 

Spoznavajmo dežele –  
Pokukajmo na sever Evrope

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 6. do 
9. razreda 
Koordinatorica: Nataša Rebec Lukšič

Opis dejavnosti: V soboto, 18. novembra 
2017, so se učenci OŠ Stična zbrali na matič-
ni šoli, da bi doživeli zanimivo popotovanje 
v nordijske dežele. V okviru projekta Spo-
znavajmo dežele so na šoli že tretjič izvedli 
delavnice, tokrat na temo Pokukajmo na 
sever Evrope.

Projekt je bil izveden v okviru dodatnega 
pouka zgodovine, zgodovinskega krožka, 
geografskega krožka ter izbirnih predme-
tov šolsko novinarstvo in gledališki klub.

Učenci PŠ Muljava so se pogovarjali z upokoje-
no učiteljico Tatjano Nušo Lampret.

Učiteljica Uršula Zakrajšek je učencem svetova-
la pri izdelavi plakata.
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od svojih sorodnikov ali znancev. Vsakemu 
predmetu so poskusili poiskati sodobni na-
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Naslov projekta: 

Spoznavajmo dežele –  
Pokukajmo na sever Evrope

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 6. do 
9. razreda 
Koordinatorica: Nataša Rebec Lukšič

Opis dejavnosti: V soboto, 18. novembra 
2017, so se učenci OŠ Stična zbrali na matič-
ni šoli, da bi doživeli zanimivo popotovanje 
v nordijske dežele. V okviru projekta Spo-
znavajmo dežele so na šoli že tretjič izvedli 
delavnice, tokrat na temo Pokukajmo na 
sever Evrope.

Projekt je bil izveden v okviru dodatnega 
pouka zgodovine, zgodovinskega krožka, 
geografskega krožka ter izbirnih predme-
tov šolsko novinarstvo in gledališki klub.
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Na raziskovalnem dnevu je sodelovalo 90 
učencev. Spoznavali so Švedsko, Norve-
ško, Finsko, Dansko in Islandijo: njihovo 
zgodovino in geografske značilnosti, mite 
in legende, vero in običaje, kulinariko, glas-
bo ter književnike, ki so se s svojimi deli 
uvrstili v sam vrh svetovne literature. Delo 
je potekalo v šestih skupinah – delavnicah, 
v katere so se učenci vključili po zanimanju.

Učenci so prisluhnili tudi potopisnemu 
predavanju o Islandiji, ki ga je zanje pri-
pravil gospod Tadej Venta. Skrbno izbrane 
fotografije in zanimiva predstavitev so jih 
popeljale v samo osrčje Islandije, dežele, 
ki s svojo prečudovito naravo ter umirje-
nim načinom življenja očara slehernega 
popotnika. Družili so se tudi z norveškimi 

vrstniki, ki so za naše učence pripravili pra-
ve vikinške igre. Pripravili so tudi razstavo 
izdelkov, ki so jih na raziskovalnem dnevu 
izdelali, pisne prispevke in fotografije pa so 
objavili na spletni strani OŠ Stična, v Klasju 
ter Višnjanu.

Učenci 7. razreda matične šole so se pri 
uri geografije odločili, da v okviru delavnic 
Spoznavamo dežele – Pokukajmo na sever 
Evrope izvedejo mednarodno izmenjavo 
fotografij in razglednic. Stik so navezali s 
švedsko mednarodno šolo iz Helsingborga 
(International School of Helsingborg), ki se 
nahaja na jugu Švedske. Učenci so se z ve-
likim veseljem lotili naloge. V svoji domači 
okolici so odšli na teren in posneli različ-
ne fotografije. Na fotografije so za svoje 

Učiteljica Tina Finc je s poskusom prikazala delovanje gejzirja.
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švedske kolege napisali kratka sporočila 
v angleškem jeziku. Po vrnitvi z jesenskih 
počitnic so težko dočakali pošto švedskih 
učencev. Poslali so jim različne razglednice, 
fotografije in nekaj zemljevidov.

Za mednarodno izmenjavo so se odloči-
li tudi v podaljšanem bivanju. Učenci 2. a 
(učiteljica Katja Tomažin) in 2. b (učiteljica 
Tina Finc) so za švedske sovrstnike izdelali 
manjše simbolne sličice. Pobarvali so nekaj 
tipičnih slovenskih simbolov, jih prilepili na 
barvne kartončke in opremili z vrvico. Po 
vrnitvi z jesenskih počitnic so prejeli sličice 
s Švedske, iz mesta Älvsbyn. Veselje učen-
cev je bilo nepopisno.

Naslov projekta: 

Spoznavajmo dežele – Pokukaj-
mo v dežele Združenega kralje-
stva Velike Britanije in Severne 
Irske 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, 
PŠ Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 6. 
do 9. razreda 
Koordinatorica: Nataša Rebec Lukšič

Opis dejavnosti: 20. oktober 2018 je bil za 
učence in učitelje OŠ Stična nekaj posebne-
ga. To je bil dan, namenjen spoznavanju de-
žel Združenega kraljestva Velike Britanije in 
Severne Irske.

Letošnje sobotne delavnice, četrte zapo-
red, ki se jih na OŠ Stična izvaja v okviru 
projekta Spoznavajmo dežele, so učencem 
in učiteljem ostale v spominu predvsem 
zaradi druženja s posebnimi gosti, ki so jih 
obiskali in z njimi delili svoja doživetja ter 

Koordinatorica Nataša Rebec Lukšič, Paul 
Walton, ravnatelj British International School 

Ljubljana, in učiteljica Nina Pintar
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PŠ Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 6. 
do 9. razreda 
Koordinatorica: Nataša Rebec Lukšič
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ga. To je bil dan, namenjen spoznavanju de-
žel Združenega kraljestva Velike Britanije in 
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Letošnje sobotne delavnice, četrte zapo-
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izkušnje. Vrstniki iz Britanske mednarodne 
šole iz Ljubljane, mlada zgodovinarka iz 
Londona, Slovenka, ki je zaposlena v Veli-
ki Britaniji, umetnica iz domačega okolja in 
nepozabni zvok škotskih dud so udeležen-
ce sobotnega druženja popeljali na svoje-
vrstno potovanje po Združenem kraljestvu 
Velike Britanije in Severne Irske, države, ki 
na svetovnem zemljevidu že stoletja zavze-
ma prav posebno mesto. Z drobci iz njene 
zgodovine, veličastne in hkrati krute, pa 
geografskih, kulinaričnih in etnoloških po-
sebnosti ter glasbenih, literarnih in filmskih 
dosežkov njenih prebivalcev so udeleženci 
delavnic sestavili mozaično razdrobljeno 
podobo velesile, v kateri se v dobrem in 
slabem zrcali cel svet.

Svojevrstno potepanje po deželah Združe-
nega kraljestva je bilo zanimivo in poučno, 

sobotno druženje pa nadvse prijetno. Ude-
leženci so že ugibali, kam nas bodo zanesla 
pota v prihodnjem šolskem letu.

Učiteljici Urška Petek in Tina Finc sta se učencem pridružili na angleški čajanki.

Jaša Mežek, učenec 7. razreda matične šole, je 
pomagal igrati na dude.
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Naslov projekta: 

Svetovni dan čebel

Status: šolski projekt, vključevanje 
v različne krajevne in državne projekte
Vključene šole in razredi: vsi učenci 
PŠ Višnja Gora
Koordinatorica: Ana Šimac

Opis dejavnosti: Na PŠ Višnja Gora so se v 
šolskem letu 2018/19 odločili učencem pribli-
žati kranjsko sivko in svetovni dan čebel, ki 
so ga letos prvič praznovali 20. maja. Pri iz-

birnem predmetu organizmi v naravi in ume-
tnem okolju so z učenci poslikali čebele na 
bližnjem travniku. S fotografijami so sode-
lovali na natečaju Naravoslovna fotografija, 
ki ga je organiziralo Prirodoslovno društvo 
Slovenije. Proučili so zgradbo čebel, delo-
vanje čebelje družine in način čebelarjenja. 
Kristijan Rešetič jim je predstavil čebelarsko 
opremo in način ljubiteljskega čebelarjenja. 
Vse skupaj so sestavili v učno delavnico, na 
katero so bili vabljeni učenci prvega razre-
da. Čebele in čebelarjenje so predstavili tudi 
v obliki razstav na hodniku šole. S Štefko 
Klemenčič so učenci v okviru zgodovine iz-
delali raziskovalno nalogo o čebelnjakih in 
čebelarstvu v Višnji Gori in okolici. 

Učenci so obiskali čebelarja Franceta Bobnarja.



Osnovna šola Stična …74

ŠO
LS

KI
 P

RO
JE

KT
I I

N
 D

EJ
AV

N
O

ST
I ČEBELARSTVO

Naslov projekta: 

Svetovni dan čebel

Status: šolski projekt, vključevanje 
v različne krajevne in državne projekte
Vključene šole in razredi: vsi učenci 
PŠ Višnja Gora
Koordinatorica: Ana Šimac

Opis dejavnosti: Na PŠ Višnja Gora so se v 
šolskem letu 2018/19 odločili učencem pribli-
žati kranjsko sivko in svetovni dan čebel, ki 
so ga letos prvič praznovali 20. maja. Pri iz-

birnem predmetu organizmi v naravi in ume-
tnem okolju so z učenci poslikali čebele na 
bližnjem travniku. S fotografijami so sode-
lovali na natečaju Naravoslovna fotografija, 
ki ga je organiziralo Prirodoslovno društvo 
Slovenije. Proučili so zgradbo čebel, delo-
vanje čebelje družine in način čebelarjenja. 
Kristijan Rešetič jim je predstavil čebelarsko 
opremo in način ljubiteljskega čebelarjenja. 
Vse skupaj so sestavili v učno delavnico, na 
katero so bili vabljeni učenci prvega razre-
da. Čebele in čebelarjenje so predstavili tudi 
v obliki razstav na hodniku šole. S Štefko 
Klemenčič so učenci v okviru zgodovine iz-
delali raziskovalno nalogo o čebelnjakih in 
čebelarstvu v Višnji Gori in okolici. 

Učenci so obiskali čebelarja Franceta Bobnarja.
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Pri likovni umetnosti so učenci izdelali gra-
fike ter mavčne odlitke na temo čebel, z 
učiteljico Majo Godec pa so pri likovnem 
snovanju, uporabni umetnosti in z nadar-
jenimi učenci poslikali panjske končnice, 
ki so namenjene Rotary klubu Grosuplje. 
Z ostalimi likovnimi izdelki so učenci sode-
lovali na dveh razstavah – na razstavi ob 
svetovnem dnevu čebel v avli šole in na 
Dadinem likovnem natečaju. Otroški pev-
ski zbor, učenci 6. razreda ter učenci dram-
skega krožka so sodelovali na krajevnih 
prireditvah ob otvoritvi učnega čebelnjaka 
ter praznovanju svetovnega dneva čebel 
v Višnji Gori. Nadarjeni učenci od 5. do 9. 
razreda pa so se udeležili delavnice Mate-
matični polži. Učenci so raziskovali različne 
polžje hišice in njihovo obliko primerjali z 
matematičnimi krivuljami – spiralami. Med 
drugim so odkrili, da je oblika polžje hišice 
zelo podobna zlati spirali. Pri risanju le-te 
si lahko pomagamo s kvadratki, katerih 
stranice sledijo zaporedju števil, znanem 
kot Fibonaccijevo zaporedje. Na omenjeno 
zaporedje naletimo tudi pri preučevanju 
čebel. V čebeljem panju je razmerje čebel 
proti trotom vedno Φ : 1 (Φ = 1,618...). Tudi 
število prednikov trota raste kot Fibonacci-
jevo zaporedje – trot ima enega starša, ta 
ima dva starša, ta imata tri starše, ti imajo 
pet staršev ... 

V projektu so poleg koordinatorice Ane 
Šimac sodelovali tudi Katarina Pajk, Tjaša 
Glamočak, Štefka Klemenčič, Maja Godec, 
Anka Švigelj Koželj, Kristijan Rešetič, Bar-
bara Pavovec, Maja Jurhar Tavčar, Katarina 
Pajk, Barbara Polajžer, Maja Berčon, Petra 
Rus Mušič in Lucija Medimurec.

Naslov projekta: 

Učni čebelnjak v Višnji Gori ob 
svetovnem dnevu čebel 

Status: šolski projekt, vključevanje v različ-
ne krajevne in državne projekte
Nosilec: Občina Ivančna Gorica
Vključene šole: PŠ Zagradec
Koordinatorica: Maja Lampret
Mentorica panjskih končnic: Anka Švigelj 
Koželj

Opis dejavnosti: Ob svetovnem dnevu če-
bel, 20. maja 2018, je bilo v Višnji Gori slo-
vesno odprtje učnega čebelnjaka. Panjske 
končnice so nastajale pod čopiči učencev 

Anka Švigelj Koželj

Panjske končnice predstavljajo Jurčičevo delo 
Kozlovska sodba v Višnji Gori. 



Osnovna šola Stična …76

ŠO
LS

KI
 P

RO
JE

KT
I I

N
 D

EJ
AV

N
O

ST
I 

PŠ Zagradec. Predstavljajo ilustracije Jurči-
čevega dela Kozlovska sodba v Višnji Gori 

ter naslove tega dela v vseh jezikih, v kate-
re je bila knjiga prevedena.

Učni čebeljnak v Višnji Gori

Na čebelarski razstavi v Višnji Gori so sodelovali tudi čebelarji – krožkarji PŠ Krka.
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čevega dela Kozlovska sodba v Višnji Gori 

ter naslove tega dela v vseh jezikih, v kate-
re je bila knjiga prevedena.

Učni čebeljnak v Višnji Gori

Na čebelarski razstavi v Višnji Gori so sodelovali tudi čebelarji – krožkarji PŠ Krka.
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Naslov projekta: 

ApiSlovenija in Čebelarska ulica 
v Ivančni Gorici 

Status: šolski projekt, vključevanje v različ-
ne krajevne in državne projekte
Vključene šole in razredi: PŠ Višnja Gora; 
učenci čebelarskega krožka 
Koordinatorica: Ana Šimac

Opis dejavnosti: Učenci čebelarskega krož-
ka PŠ Višnja Gora so z mentorjema sodelo-
vali na prvi tematski tržnici o čebelah in če-
belarstvu, ki je bila 23. marca 2019 v Ivančni 
Gorici. Na svoji stojnici so predstavili dva 
tipa panjev (AŽ in nakladnega), obiskovalci 
so si lahko ogledali čebele in varoje pod mi-
kroskopom ter spoznali orodje, ki se upora-
blja pri delu v čebelnjaku. K sodelovanju jih 
je povabilo Čebelarsko društvo Stična, ki je 
skupaj s Čebelarskim društvom Krka-Zagra-
dec organiziralo to dobro obiskano priredi-

tev. Poleg predstavljanja stojnice so učenci 
nastopili tudi na glavnem odru: Isabella 
Meglič Travnik je igrala klavir, Kristjan Bro-
zovič pa je nagovoril obiskovalce ter dekla-
miral himno krožka in priredbo Povodnega 
moža, ki jo je priredil Bor Kejžar. Stojnico 
sta si ogledala tudi župan Dušan Strnad in 
predsednik Čebelarske zveze Slovenije Bo-
štjan Noč. Stojnica čebelarskega krožka PŠ 
Višnja Gora je bila dobro obiskana. 

Čebelarji PŠ Krka, PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora so obiskali čebelarski sejem. 

Župan si je z zanimanjem ogledal predstavitev 
čebelarskih dejavnosti na Čebelarski ulici. 
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Naslov projekta: 

Astronomski tabor v Domu 
Zapotok na Kureščku

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; nadarjeni učenci 
8. in 9. razreda
Koordinatorica: Suzana Klopčič 

Opis dejavnosti: V petek in soboto, 30. no-
vembra in 1. decembra 2018, je bil v Domu 
Zapotok na Kureščku organiziran astro-
nomski tabor za nadarjene učence 8. in 

9. razreda. Tabora se je udeležilo 19 učen-
cev (12 učencev matične šole, 6 učencev 
PŠ Zagradec in 1 učenec PŠ Višnja Gora). 
Na taboru so bili tudi učenci OŠ Milana 
Šuštaršiča iz Ljubljane. Poleg astronom-
skega dela so imeli tudi gastronomski 
program. Sami so poskrbeli za pripravo 
obrokov in pospravljanje kuhinje. Ker ni 
bilo pomivalnega stroja, so svoje spre-
tnosti pokazali kar učenci sami. Zvečer 
ni bilo sreče z vremenom, namesto tega 
so na zunanjem ognjišču pekli hrenovke 
in jabolka. Na taboru so učenci uživali ob 
spoznavanju novih astronomskih vsebin 
ter spoznavanju novih prijateljev. Učence 
sta spremljali Suzana Klopčič in Vesna Zi-
mic Gluvić. 

Udeleženci astronomskega tabora
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Naslov projekta: 

Astronomski tabor v Domu 
Zapotok na Kureščku

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; nadarjeni učenci 
8. in 9. razreda
Koordinatorica: Suzana Klopčič 

Opis dejavnosti: V petek in soboto, 30. no-
vembra in 1. decembra 2018, je bil v Domu 
Zapotok na Kureščku organiziran astro-
nomski tabor za nadarjene učence 8. in 

9. razreda. Tabora se je udeležilo 19 učen-
cev (12 učencev matične šole, 6 učencev 
PŠ Zagradec in 1 učenec PŠ Višnja Gora). 
Na taboru so bili tudi učenci OŠ Milana 
Šuštaršiča iz Ljubljane. Poleg astronom-
skega dela so imeli tudi gastronomski 
program. Sami so poskrbeli za pripravo 
obrokov in pospravljanje kuhinje. Ker ni 
bilo pomivalnega stroja, so svoje spre-
tnosti pokazali kar učenci sami. Zvečer 
ni bilo sreče z vremenom, namesto tega 
so na zunanjem ognjišču pekli hrenovke 
in jabolka. Na taboru so učenci uživali ob 
spoznavanju novih astronomskih vsebin 
ter spoznavanju novih prijateljev. Učence 
sta spremljali Suzana Klopčič in Vesna Zi-
mic Gluvić. 

Udeleženci astronomskega tabora
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Naslov projekta: 

Šolski vrt

Status: šolski projekt 
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci PP NIS od 1. do 9. razreda
Mentorici: Zdenka Ograjšek in Martina  
Virant

Opis dejavnosti: Učenci prilagojenega pro-
grama z nižjim izobrazbenim standardom 
so bili dejavni na šolskem vrtu. Skozi celo 
leto so opazovali, kako se vrt spreminja 
skozi letni čas, in poskrbeli za vsa potrebna 
opravila. 

Jeseni so poskrbeli za gredice in porezali 
rastline, ki so se poleti preveč razrasle. Sta-
rejši fantje so pridno odvažali odpadke z 
vrta. Začimbe in dišavnice so pobrali, posu-
šili in pripravili čajne mešanice. Iz ognjiča je 
nastala krema za roke. Posadili so čebulice 
tulipanov in narcis. Pozimi so opazovali pti-
ce in skrbeli zanje, izdelovali zimske deko-
racije in se greli z domačim čajem. Ogledali 
so si vrtnarijo. Zgodaj spomladi so posejali 
semena paradižnika, paprike, buč in drugih 
rastlin. V razredu so vzgojili močne sadike, 

ki so jih presadili v gredice. Nekaj sadik so 
učenci odnesli domov in skrbeli zanje na 
domačih vrtovih. 

Zdenka Ograjšek Tobija Bevc Šekoranja in Zala Blatnik na konjič-
ku, ki krasi šolski vrt.

Luka Hrovat je okopaval gredice.
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Naslov projekta: 

V čem sem dober?

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci z DSP na 
matični šoli in vseh podružnicah
Koordinatorji/mentorji: učitelji DSP

Opis dejavnosti: Šola za marsikaterega 
otroka predstavlja težak izziv in veliko ne-
gativnih izkušenj. Premalokrat se učitelji 

in tudi otroci spomnijo, da vsak v sebi nosi 
veliko talentov in znanj, ki morda v šolskem 
okolju ne pridejo do izraza, so pa za otro-
ke pomemben vir sprostitve in doživljanja 
uspeha. Da bi pri otrocih z dodatno stro-
kovno pomočjo spodbudile razmišljanje 
o področjih, na katerih so uspešni, so se 
učiteljice dodatne strokovne pomoči od-
ločile, da temu namenijo posebno pozor-
nost. Otroke so spodbudile k razmišljanju 
o svojih dobrih področjih, posebnih znanjih 
in zanimanjih. Nastal je poseben plakat, na 
katerem je vsak učenec dobil svojo zvezdo 
– zvezdo z napisom, v čem je dober.

Plakat, na katerega so učenci zapisali, v čem so dobri.



Osnovna šola Stična …80

ŠO
LS

KI
 P

RO
JE

KT
I I

N
 D

EJ
AV

N
O

ST
I ISP/DSP

Naslov projekta: 

V čem sem dober?

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci z DSP na 
matični šoli in vseh podružnicah
Koordinatorji/mentorji: učitelji DSP

Opis dejavnosti: Šola za marsikaterega 
otroka predstavlja težak izziv in veliko ne-
gativnih izkušenj. Premalokrat se učitelji 

in tudi otroci spomnijo, da vsak v sebi nosi 
veliko talentov in znanj, ki morda v šolskem 
okolju ne pridejo do izraza, so pa za otro-
ke pomemben vir sprostitve in doživljanja 
uspeha. Da bi pri otrocih z dodatno stro-
kovno pomočjo spodbudile razmišljanje 
o področjih, na katerih so uspešni, so se 
učiteljice dodatne strokovne pomoči od-
ločile, da temu namenijo posebno pozor-
nost. Otroke so spodbudile k razmišljanju 
o svojih dobrih področjih, posebnih znanjih 
in zanimanjih. Nastal je poseben plakat, na 
katerem je vsak učenec dobil svojo zvezdo 
– zvezdo z napisom, v čem je dober.

Plakat, na katerega so učenci zapisali, v čem so dobri.
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Naslov projekta: 

Ustvarjamo in se družimo

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci z DSP na 
matični šoli, PŠ Zagradec, PŠ Višnja Gora in 
OŠPP
Koordinatorji/mentorji: učitelji DSP

Opis dejavnosti: V projekt Ustvarjamo in 
se družimo so bili vključeni učenci pred-
metne in razrede stopnje, ki v času pouka 
obiskujejo ure dodatne strokovne pomoči. 
Namen projekta je bil, da otroci s svojimi 
spretnostmi in mladostniško ustvarjalno-
stjo polepšajo dan nekoga drugega, pa tudi 
sproščeno druženje in zabava. 

Na delavnicah izdelave voščilnic, ki so v 
šolskem letu 2017/18 potekale na matični 
šoli, PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora, so ob 
klepetu, medsebojni pomoči in spodbuja-
nju nastale izvirne, čudovite voščilnice. Po-
zitivna energija, delavnost in ustvarjalnost 
otrok je v obliki voščilnice gotovo privabila 
toplino v mnogokatero srce v prazničnih 
dneh. Pred zadnjimi počitnicami v koledar-
skem letu so si učenci ob spremstvu učite-
ljic dodatne strokovne pomoči v Koloseju 
ogledali slovenski film Košarkar naj bo, dru-
ženje pa nadaljevali McDonald'su. 

V šolskem letu 2018/19 so učenci na delav-
nicah peke prazničnih dobrot razvijali sa-
mostojnost pri pripravi hrane, svoje ročne 
spretnosti in ustvarjalnost pri okraševanju 
piškotov. Na koncu so se s svojimi izdelki 
seveda tudi posladkali.

Učenci PŠ Zagradec so se družili na delavnicah peke prazničnih dobrot; na sliki stojijo Nik Kenik, 
Gašper Mojškerc in Timotej Maver; sedita Tilen Kuhelj in Matic Košak.
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Naslov projekta: 

Medvrstniška učna pomoč

Status: šolski projekt
Vključene šole: učenci matične šole in PŠ 
Višnja Gora
Koordinatorice/mentorice: Jana Erjavec, 
Anka Kavčič in Branka Lavtar

Opis dejavnosti: Medvrstniška učna po-
moč je projekt, ki povezuje učence razre-
dne in predmetne stopnje. Namenjen je 
razvijanju kakovostnih medsebojnih odno-
sov, čuta za sočloveka, razvijanju posame-
znih spretnosti, spoznavanju sebe ter raz-
vijanju šolskih spretnosti in znanj. Učenci 
predmetne stopnje so pod mentorstvom 
učiteljic dodatne strokovne pomoči nudili 
učno pomoč učencem nižjih razredov. En-
krat tedensko so učenci 7., 8. in 9. razreda 
s svojim znanjem in mladostniškim pristo-
pom pomagali mlajšim učencem pri doma-
čih nalogah, z njimi utrjevali učno snov in 
ob didaktičnih igrah urili šolske spretnosti. 
Za oboje je skupaj preživeti čas pomenil 
obogatitev z novimi izkušnjami in znanjem.

Naslov projekta: 

Užitkobralci 

Status: šolski projekt
Vključene šole: učenci matične šole, 
PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec
Koordinatorji/mentorji: učitelji DSP 

Opis dejavnosti: Z imenom Užitkobralci 
so učiteljice dodatne strokovne pomoči 
poimenovale projekt, v katerem so učenci 
predmetne stopnje poslušali in spremljali 
pri branju učence razredne stopnje, ki jim 
branje povzroča takšne ali drugačne pre-
glavice. Namen projekta ni bil le razvijanje 
bralnih spretnosti in mlajše učence moti-
virati za branje, ampak tudi medsebojno 
druženje, povezovanje starejših in mlajših 
generacij učencev, razvijanje občutka med-
sebojne pomoči ter odgovornosti. »Užitko-
bralca« sta se srečevala trikrat tedensko 
po petnajst minut, opravila pa sta dvajset 
srečanj.

Branka Lavtar

Lenart Anžlovar, Luka Beravs in Luka Sredič, 
učenci PŠ Višnja Gora
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Naslov projekta: 

Medvrstniška učna pomoč

Status: šolski projekt
Vključene šole: učenci matične šole in PŠ 
Višnja Gora
Koordinatorice/mentorice: Jana Erjavec, 
Anka Kavčič in Branka Lavtar

Opis dejavnosti: Medvrstniška učna po-
moč je projekt, ki povezuje učence razre-
dne in predmetne stopnje. Namenjen je 
razvijanju kakovostnih medsebojnih odno-
sov, čuta za sočloveka, razvijanju posame-
znih spretnosti, spoznavanju sebe ter raz-
vijanju šolskih spretnosti in znanj. Učenci 
predmetne stopnje so pod mentorstvom 
učiteljic dodatne strokovne pomoči nudili 
učno pomoč učencem nižjih razredov. En-
krat tedensko so učenci 7., 8. in 9. razreda 
s svojim znanjem in mladostniškim pristo-
pom pomagali mlajšim učencem pri doma-
čih nalogah, z njimi utrjevali učno snov in 
ob didaktičnih igrah urili šolske spretnosti. 
Za oboje je skupaj preživeti čas pomenil 
obogatitev z novimi izkušnjami in znanjem.

Naslov projekta: 

Užitkobralci 

Status: šolski projekt
Vključene šole: učenci matične šole, 
PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec
Koordinatorji/mentorji: učitelji DSP 

Opis dejavnosti: Z imenom Užitkobralci 
so učiteljice dodatne strokovne pomoči 
poimenovale projekt, v katerem so učenci 
predmetne stopnje poslušali in spremljali 
pri branju učence razredne stopnje, ki jim 
branje povzroča takšne ali drugačne pre-
glavice. Namen projekta ni bil le razvijanje 
bralnih spretnosti in mlajše učence moti-
virati za branje, ampak tudi medsebojno 
druženje, povezovanje starejših in mlajših 
generacij učencev, razvijanje občutka med-
sebojne pomoči ter odgovornosti. »Užitko-
bralca« sta se srečevala trikrat tedensko 
po petnajst minut, opravila pa sta dvajset 
srečanj.

Branka Lavtar

Lenart Anžlovar, Luka Beravs in Luka Sredič, 
učenci PŠ Višnja Gora
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Naslov projekta: 

Gremo mi po svoje

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci od 6. do 9. 
razreda z DSP na matični šoli, PŠ Zagradec, 
PŠ Višnja Gora in OŠPP
Koordinatorji/mentorji: učitelji DSP 

Opis dejavnosti: V projekt Gremo mi po 
svoje so bili vključeni učenci predmetne 
stopnje, ki v času pouka obiskujejo ure do-
datne strokovne pomoči ter učenci pred-
metne stopnje iz oddelkov s prilagojenim 
programom. Šola za marsikaterega učenca 
predstavlja predvsem prostor zahtev in 
obremenitev. Zato so učiteljice dodatne 
strokovne pomoči v prazničnem decembru 
učencem ponudile možnost sproščenega 
druženja in drugačnega preživljanja časa v 
okviru šolskih dejavnosti. Skupaj z učenci 
so odšli na ogled filma Gajin svet v Kolosej 
in dan zaključili v McDonald'su.

Zala Vozelj, Kaja Zupanc in Urška Zupančič, 
učenke PŠ Višnja Gora

Učenci Anja Bedene, Nives Gračnar, Kristina 
Stegnar, Kristjan Kralj in Marko Grden so se 

slikali pred ogledom filma v Koloseju.
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Naslov projekta: 

Svet bi bil lepši, če … 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci z DSP na 
matični šoli in vseh podružničnih šolah
Koordinatorji/mentorji: učitelji DSP 

Opis dejavnosti: Vsi se strinjamo, da zna 
biti današnji svet včasih krut in nepošten. 
Včasih nam svet polepša že drobna ma-
lenkost, kot je nasmeh, prijazna beseda ali 
drobna usluga. Ker so predvsem učenci s 
takšnimi ali drugačnimi težavami negativ-
nim izkušnjam še bolj izpostavljeni, so si 
učitelji dodatne strokovne pomoči skupaj 
z njimi dovolili malce sanjarjenja o lepšem 
svetu. Vsak izmed njih jim je zaupal željo ali 
mnenje, kako bi polepšal svet, in jo/ga za-
pisal na listič. Le-te so zbrali na posebnem 
plakatu in jih predstavili še drugim učen-
cem in delavcem šole.

DEJAVNOSTI ZA NADARJENE

Arheološka delavnica

Učenci so se seznanili z delom arheologa, 
s potekom izkopavanj, s časovnimi obdobji 
in njihovimi poimenovanji. Praktično so se 
preizkusili v izkopavanju.

Mentorici/koordinatorici: mag. Pavla Peter-
le Udovič in Anka Kavčič
Vključeni učenci: 5. razred
Šolsko leto: 2017/18

Tehniška delavnica: izdelava 
stenske ure

V prvem delu delavnice so učenci spoznali 
različne vrste ur skozi čas, predstavili idejo 
za izdelavo ure ter s pomočjo računalniške-
ga programa ciciCAD izdelali načrt za sta-
rinsko uro. V drugem delu so uro izdelali, jo 
okrasili in pripravili za delovanje.

Mentorica: Katja Tomažin
Vključeni učenci: 5. in 6. razred
Šolsko leto: 2017/18

Anka Kavčič
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Naslov projekta: 

Svet bi bil lepši, če … 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci z DSP na 
matični šoli in vseh podružničnih šolah
Koordinatorji/mentorji: učitelji DSP 

Opis dejavnosti: Vsi se strinjamo, da zna 
biti današnji svet včasih krut in nepošten. 
Včasih nam svet polepša že drobna ma-
lenkost, kot je nasmeh, prijazna beseda ali 
drobna usluga. Ker so predvsem učenci s 
takšnimi ali drugačnimi težavami negativ-
nim izkušnjam še bolj izpostavljeni, so si 
učitelji dodatne strokovne pomoči skupaj 
z njimi dovolili malce sanjarjenja o lepšem 
svetu. Vsak izmed njih jim je zaupal željo ali 
mnenje, kako bi polepšal svet, in jo/ga za-
pisal na listič. Le-te so zbrali na posebnem 
plakatu in jih predstavili še drugim učen-
cem in delavcem šole.

DEJAVNOSTI ZA NADARJENE

Arheološka delavnica

Učenci so se seznanili z delom arheologa, 
s potekom izkopavanj, s časovnimi obdobji 
in njihovimi poimenovanji. Praktično so se 
preizkusili v izkopavanju.

Mentorici/koordinatorici: mag. Pavla Peter-
le Udovič in Anka Kavčič
Vključeni učenci: 5. razred
Šolsko leto: 2017/18

Tehniška delavnica: izdelava 
stenske ure

V prvem delu delavnice so učenci spoznali 
različne vrste ur skozi čas, predstavili idejo 
za izdelavo ure ter s pomočjo računalniške-
ga programa ciciCAD izdelali načrt za sta-
rinsko uro. V drugem delu so uro izdelali, jo 
okrasili in pripravili za delovanje.

Mentorica: Katja Tomažin
Vključeni učenci: 5. in 6. razred
Šolsko leto: 2017/18

Anka Kavčič
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Obisk Centra IRIS (za slepo in 
slabovidno mladino)

Udeleženci so imeli priložnost vživeti se v 
slepoto in slabovidnost: zapis črk v brajici, 
igranje »show-downa«, branje s pomočjo 
simulacijskih očal, spremljanje slepe osebe 
ter sprehod z belo palico.

Mentorici/koordinatorici: Maša Maras in 
Anka Kavčič

Vključeni učenci: 5. in 6. razred
Šolsko leto: 2017/18

Preživetje v naravi

Učenci so se preizkusili v izdelavi zasilnih 
bivališč, uporabi šotorskega krila, spoznali 
so različne tipe vozlov, preizkusili so se v 
orientaciji ter se seznanili z osnovami prve 
pomoči.

Mentor: Andraž Čeligoj
Vključeni učenci: 5. in 6. razred
Šolsko leto: 2017/18

Na sliki so Maj Zore, Enej Lesjak, Žiga Mestnik, 
Ela Kamenšek, Lana Prijatelj Boršnar in Lenart 

Kek, učenci matične šole.
Učenca Gal in Luka Kirn sta se na obisku Centra 

Iris vživljala v slepoto.
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Udeleženci so se seznanili z osnovno orienta-
cijo na nebu in uporabo zvezdne karte ter na 
delavnicah sestavili model osončja, prikaz Lu-
ninih men ter Sončevega in Luninega mrka.

Mentor: Lovro Ulcej
Vključeni učenci: 5. in 6. razred
Šolsko leto: 2017/18 in 2018/19

Delavnica Matematični polži

Učenci so odkrivali, kateri organizmi in za-
kaj imajo hišice spiralnih oblik. Ugotavljali 
so, kdo so matematiki, ki so proučevali ma-
tematične krivulje spiralnih oblik ter kje v 
naravnem in umetnem okolju jih še najde-
mo. Seznanili so se z raziskovalnim delom 
in pisanjem raziskovalnih poročil.

Mentorici: Ana Šimac in Lucija Medimurec
Vključeni učenci: 5. do 9. razred PŠ Višnja 
Gora
Šolsko leto: 2017/18

Tehniška delavnica: izdelava 
sončne ure

Učenci so s pomočjo računalniškega orod-
ja za načrtovanje Sketchup izdelali načrt za 
sončno uro in jo nato natisnili s šolskim 3D-
-tiskalnikom.

Mentor: Lovro Ulcej
Vključeni učenci: 5. in 6. razred
Šolsko leto: 2018/19

Bivališča skozi čas

Učencem so bila najprej predstavljena biva-
lišča skozi različna časovna obdobja, nato 
pa so v skupinah izdelali maketo kolišča, 
rimske vile in srednjeveškega gradu.

Koordinatorji/mentorji: Zavod Insitu in 
Anka Kavčič
Vključeni učenci: 5., 6. in 7. razred
Šolsko leto: 2018/19

Tehniška delavnica: izdelava 
družabne igre oziroma igre za 
»možgansko telovadbo«

Učenci so najprej pripravili načrt, nato pa iz 
lesa izdelali izbrano igro.

Mentorici: Katja Tomažin in Katja Bizjak
Vključeni učenci: 5. do 9. razred
Šolsko leto: 2018/19

Astronomski tabor

Na dvodnevnem taboru na Kureščku so se 
učenci poglabljali v življenje zvezd, sončni 
sistem, meteorje, komete in galaksije. Opa-
zovali so Sonce in nočno nebo, uporabljali 
zvezdne karte in spoznavali delovanje tele-
skopa.

Mentorici: Suzana Klopčič in Mateja Trtnik
Vključeni učenci: 8. in 9. razred
Šolsko leto: 2017/18 in 2018/19
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Udeleženci so se seznanili z osnovno orienta-
cijo na nebu in uporabo zvezdne karte ter na 
delavnicah sestavili model osončja, prikaz Lu-
ninih men ter Sončevega in Luninega mrka.

Mentor: Lovro Ulcej
Vključeni učenci: 5. in 6. razred
Šolsko leto: 2017/18 in 2018/19

Delavnica Matematični polži

Učenci so odkrivali, kateri organizmi in za-
kaj imajo hišice spiralnih oblik. Ugotavljali 
so, kdo so matematiki, ki so proučevali ma-
tematične krivulje spiralnih oblik ter kje v 
naravnem in umetnem okolju jih še najde-
mo. Seznanili so se z raziskovalnim delom 
in pisanjem raziskovalnih poročil.

Mentorici: Ana Šimac in Lucija Medimurec
Vključeni učenci: 5. do 9. razred PŠ Višnja 
Gora
Šolsko leto: 2017/18

Tehniška delavnica: izdelava 
sončne ure

Učenci so s pomočjo računalniškega orod-
ja za načrtovanje Sketchup izdelali načrt za 
sončno uro in jo nato natisnili s šolskim 3D-
-tiskalnikom.

Mentor: Lovro Ulcej
Vključeni učenci: 5. in 6. razred
Šolsko leto: 2018/19

Bivališča skozi čas

Učencem so bila najprej predstavljena biva-
lišča skozi različna časovna obdobja, nato 
pa so v skupinah izdelali maketo kolišča, 
rimske vile in srednjeveškega gradu.

Koordinatorji/mentorji: Zavod Insitu in 
Anka Kavčič
Vključeni učenci: 5., 6. in 7. razred
Šolsko leto: 2018/19

Tehniška delavnica: izdelava 
družabne igre oziroma igre za 
»možgansko telovadbo«

Učenci so najprej pripravili načrt, nato pa iz 
lesa izdelali izbrano igro.

Mentorici: Katja Tomažin in Katja Bizjak
Vključeni učenci: 5. do 9. razred
Šolsko leto: 2018/19

Astronomski tabor

Na dvodnevnem taboru na Kureščku so se 
učenci poglabljali v življenje zvezd, sončni 
sistem, meteorje, komete in galaksije. Opa-
zovali so Sonce in nočno nebo, uporabljali 
zvezdne karte in spoznavali delovanje tele-
skopa.

Mentorici: Suzana Klopčič in Mateja Trtnik
Vključeni učenci: 8. in 9. razred
Šolsko leto: 2017/18 in 2018/19
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Dnevi strojništva v TMS

Učenci so se udeležili delavnic v okviru 
tedna strojništva ter si ogledali muzejske 
zbirke v Tehniškem muzeju Slovenije v Bi-
stri.

Mentorica: Ana Šimac
Vključeni učenci: 7., 8. in 9. razred
Šolsko leto: 2018/19

Kaligrafska delavnica

Učenci so se seznanili z osnovami kaligraf-
ske tehnike. Narisali so polža ter vadili kali-
grafski zapis v spiralni obliki.

Mentorica: Katja Bizjak
Vključeni učenci: 6. do 9. razred PŠ Višnja 
Gora
Šolsko leto: 2017/18

Računalniški dan na Fakulteti 
za računalništvo in informatiko

Udeleženci so si ogledali fakulteto, obi-
skali raziskovalne laboratorije, preizkusili 
demonstracijske projekte ter se udeležili 
dveh računalniških delavnic.

Koordinatorja: Gregor Arko in Anka Kavčič
Vključeni učenci: 6. do 9. razred
Šolsko leto: 2017/18

Podjetniška delavnica

Predavateljica zavoda Srce Slovenije je 
učencem predstavila temelje podjetništva. 
Učenci so izdelali podjetniški načrt, v kate-
rem so oblikovali svojo idejo.

Koordinatorica: Katja Tomažinčič
Vključeni učenci: 7., 8. in 9. razred
Šolsko leto: 2017/18

Obisk observatorija na Golovcu 
in Muzeja iluzij

V observatoriju na Golovcu je bil učencem 
predstavljen naš največji teleskop Vega 
ter simulacija zimskih ozvezdij v programu 
Stellarium, v Muzeju iluzij pa so učenci pre-
izkušali meje lastnega zaznavanja.

Mentorici: Mateja Trtnik in Suzana Klopčič
Vključeni učenci: 7., 8. in 9. razred
Šolsko leto: 2017/18

Kemija je eksperimentiranje!

Na oddelku za kemijo in kemijsko izobraže-
vanje Pedagoške fakultete so učenci s po-
močjo študentov izvajali kemijske poskuse.

Mentorici/koordinatorici: Ana Šimac in Su-
zana Klopčič
Vključeni učenci: 9. razred
Šolsko leto: 2018/19
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pomoč za nadarjene učence  
ter priprava na tekmovanja 

Učenci so poglabljali in razširjali znanje ter 
se pripravljali na različna tekmovanja.

Mentorji: učitelji
Vključeni učenci: vsi razredi
Šolsko leto: 2017/18 in 2018/19

ŠOLSKO NOVINARSTVO

Naslov projekta: 

Območno srečanje mladih  
novinarjev

Status: šolski projekt
Nosilec: JSKD OI Ivančna Gorica in občinski 
časopis Klasje
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci 7. razreda 
Mentorice: Andreja Robek Perpar, Petra 
Rus Mušič in Nataša Rebec Lukšič 

Opis dejavnosti: Vsako leto se v marcu v 
organizaciji JSKD OI Ivančna Gorica in ob-
činskega časopisa Klasje v splošni knjižnici 
v Ivančni Gorici zberejo učenci predmetne 
stopnje OŠ Stična, in sicer učenci matične 
šole, PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora. Ob-
močnega srečanja mladih novinarjev in lite-
ratov Občine Ivančna Gorica, ki je potekalo 
1. marca 2018 v prostorih splošne knjižnice 
v Ivančni Gorici, so se udeležili: Nika Miklič 
in Ana Škufca s PŠ Zagradec; Taja Prijatelj 
in Klara Kocmur s PŠ Višnja Gora; Mia Zajec, 
Tinkara Zajc, Natalija Škrbe, Ines Glavan, 
Tina Omahen in Milica Sekulić z matične 
šole.

V letu 2019 je delavnico vodila novinarka 
Larisa Daugul. Učenci so po srečanju napi-
sali članke in jih izdali v glasilu Mlado Klasje. 
Srečanja sta se udeležili Ana Urbančič No-
vak in Inja Amon s PŠ Zagradec.
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pomoč za nadarjene učence  
ter priprava na tekmovanja 

Učenci so poglabljali in razširjali znanje ter 
se pripravljali na različna tekmovanja.

Mentorji: učitelji
Vključeni učenci: vsi razredi
Šolsko leto: 2017/18 in 2018/19

ŠOLSKO NOVINARSTVO

Naslov projekta: 

Območno srečanje mladih  
novinarjev

Status: šolski projekt
Nosilec: JSKD OI Ivančna Gorica in občinski 
časopis Klasje
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci 7. razreda 
Mentorice: Andreja Robek Perpar, Petra 
Rus Mušič in Nataša Rebec Lukšič 

Opis dejavnosti: Vsako leto se v marcu v 
organizaciji JSKD OI Ivančna Gorica in ob-
činskega časopisa Klasje v splošni knjižnici 
v Ivančni Gorici zberejo učenci predmetne 
stopnje OŠ Stična, in sicer učenci matične 
šole, PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora. Ob-
močnega srečanja mladih novinarjev in lite-
ratov Občine Ivančna Gorica, ki je potekalo 
1. marca 2018 v prostorih splošne knjižnice 
v Ivančni Gorici, so se udeležili: Nika Miklič 
in Ana Škufca s PŠ Zagradec; Taja Prijatelj 
in Klara Kocmur s PŠ Višnja Gora; Mia Zajec, 
Tinkara Zajc, Natalija Škrbe, Ines Glavan, 
Tina Omahen in Milica Sekulić z matične 
šole.

V letu 2019 je delavnico vodila novinarka 
Larisa Daugul. Učenci so po srečanju napi-
sali članke in jih izdali v glasilu Mlado Klasje. 
Srečanja sta se udeležili Ana Urbančič No-
vak in Inja Amon s PŠ Zagradec.
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Naslov projekta: 

Mladi novinarji na PŠ Višnja 
Gora

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: PŠ Višnja Gora; 
učenci izbirnega predmeta šolsko novinar-
stvo
Mentorica: Petra Rus Mušič

Opis dejavnosti: Učenci izbirnega predme-
ta šolsko novinarstvo s PŠ Višnja Gora so v 
šolskem letu 2017/18 obiskali POP TV, kjer 

so spoznali delo novinarjev in urednikov 
na televiziji. Izkušnje jim je osebno predal 
Gregor Trebušak, urednik in voditelj dnev-
no-informativne oddaje Svet na Kanalu 
A. Preizkusili so se tudi pred mikrofonom 
Radia 1, kjer je oddajo vodil Matjaž Lovše. 
Spoznali so radijska voditelja, Iztoka Gu-
stinčiča in Tomaža Klepača, znanega iz od-
daje Znan obraz ima svoj glas. Prišli so do 
spoznanja, da je poklic radijskega voditelja 
razgiban, zanimiv in tudi naporen. Izlet so 
zaključili z ogledom filma in vsem, kar se 
prileže zraven. 

Tudi v šolskem letu 2018/19 so se odpravili 
na POP TV, RTV Slovenija, Radio 1 in Hitra-
dio Antena. Novinarji so jim zaupali, da je 
novinarsko delo naporno, a razgibano in 
zanimivo. Povedali so jim tudi, da je biti 
novinar način življenja, da moraš biti 24 ur 
na dan na tekočem z novicami po svetu. 
Učenci so izlet zaključili z ogledom filma. 
Nad slišanim in videnim so bili tudi tokrat 
navdušeni.

Petra Rus Mušič

Mladi novinarji s PŠ Višnja Gora so se slikali z novinarjem Gregorjem Trebušakom.
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Naslov projekta: 

Z gledališkim klubom v SNG 
Drama

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci izbirnega predmeta gledališki klub
Mentorica: Andreja Robek Perpar

Opis dejavnosti: 19. aprila 2018 so se učenci 
izbirnega predmeta gledališki klub z matič-
ne šole odpravili v Ljubljano, da si ogledajo 

SNG Drama. Pred vhodom jih je počakal do-
mačin in uspešen igralec Klemen Janežič, 
poznan predvsem po vlogi Martina Roz-
mana v nanizanki Usodno vino. Gledališka 
pedagoginja Špela Šinigoj jim je predstavila 
SNG Drama, zatem pa so si lahko ogledali 
vajo za predstavo Matiček se ženi, ki je luč 
sveta ugledala teden dni kasneje. Počašče-
ni, a hkrati polni vtisov so svoj dan zaključili 
v restavraciji s hitro hrano.

Učenci gledališkega kluba z matične šole in njihova mentorica Andreja Robek Perpar so se slikali z 
igralcem Klemnom Janežičem, nekdanjim učencem OŠ Stična. 
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Naslov projekta: 

Z gledališkim klubom v SNG 
Drama

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci izbirnega predmeta gledališki klub
Mentorica: Andreja Robek Perpar

Opis dejavnosti: 19. aprila 2018 so se učenci 
izbirnega predmeta gledališki klub z matič-
ne šole odpravili v Ljubljano, da si ogledajo 

SNG Drama. Pred vhodom jih je počakal do-
mačin in uspešen igralec Klemen Janežič, 
poznan predvsem po vlogi Martina Roz-
mana v nanizanki Usodno vino. Gledališka 
pedagoginja Špela Šinigoj jim je predstavila 
SNG Drama, zatem pa so si lahko ogledali 
vajo za predstavo Matiček se ženi, ki je luč 
sveta ugledala teden dni kasneje. Počašče-
ni, a hkrati polni vtisov so svoj dan zaključili 
v restavraciji s hitro hrano.

Učenci gledališkega kluba z matične šole in njihova mentorica Andreja Robek Perpar so se slikali z 
igralcem Klemnom Janežičem, nekdanjim učencem OŠ Stična. 
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Naslov projekta: 

Obisk medijskih hiš in Britan-
ske mednarodne šole v Ljublja-
ni

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci izbirnega predmeta šolsko novinar-
stvo
Mentorica: Andreja Robek Perpar

Opis dejavnosti: 16. maja 2018 in 13. mar-
ca 2019 so se učenci izbirnega predmeta 
šolsko novinarstvo podali na ogled medij-
skih hiš. Obiskali so nacionalno televizijo 
in radio (RTV SLO) ter POP TV in Kanal A. 
Spoznali so razliko med nacionalno in ko-
mercialno televizijo. Sedaj vedo, zakaj se 
mora plačevati RTV-naročnina in zakaj je na 
komercialnih televizijskih postajah toliko 
reklam. Nazadnje so prisostvovali progra-
mu Radia 1, Radia Antena, Radia 2 in Radia 
Bob. Seveda so vse te radijske postaje na 
isti lokaciji. Spoznali so, kaj je potrebno, da 
postaneš radijski voditelj, zakaj je Denis Av-
dić najbolj priljubljen glas radia in kako po-
teka delo radijskega voditelja. Ob zaključku 
dneva so si ogledali še film v kinu. Dan je bil 
dolg, a zelo poučen.

V šolskem letu 2018/19 so obiskali tudi Bri-
tish International School Ljubljana, kjer 
so prisostvovali uram pouka različnih ra-
zredov. Ugotovili so, da je v razredu manj 
otrok, da so zelo vljudni, sodelovalni, rado-
vedni, pouk pa zelo zanimiv, po drugi strani 
pa je izobraževanje zelo drago, način sode-
lovanja otrok pa drugačen.

Naslov projekta: 

Mladi novinarji na PŠ Zagradec

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci izbirnega predmeta šolsko novinar-
stvo in literarni klub
Mentorici: Nataša Rebec Lukšič in Vesna 
Zimic Gluvić

Opis dejavnosti: 16. maja 2018 so šolski novi-
narji s PŠ Zagradec obiskali RTV SLO in Radio 
1. Najprej so si ogledali studio Vala 202, nato 
so se odpravili v muzej radia in televizije, ki 
se nahaja v enem izmed podzemnih hodni-
kov pod Kolodvorsko ulico. Na televiziji si žal 
niso mogli vsega ogledati, saj so televizijsko 
hišo obiskali tudi politiki, ki imajo posebne 
protokole. Videli so največji studio RTV SLO, 
največjo režijsko sobo, sobo z rekviziti ... Po 
ogledu nacionalne televizije so se odpravili 
do Radia 1, kjer so presenečeno ugotovili, da 
se v istem prostoru nahaja uredništvo in za-
posleni Radia 1, Radia Antena, Radia 2 in Ra-
dia Bob. Izlet so zaključili s kinom in večerjo. 

Učenci izbirnih predmetov šolsko novinar-
stvo in literarni klub s PŠ Zagradec so bili 

Nataša Rebec Lukšič Vesna Zimic Gluvić



Osnovna šola Stična …92

ŠO
LS

KI
 P

RO
JE

KT
I I

N
 D

EJ
AV

N
O

ST
I 

tudi v šolskem letu 2018/19 zelo aktivni. 
Sodelovali so pri pripravi šolske prireditve 
ob božiču, dnevu samostojnosti in enotno-
sti ter novem letu in izdali obsežno šolsko 
glasilo PŠ Zagradec Deteljica. V gosteh je 
bil upokojeni novinar Matjaž Marinček, ki 
je učencem prebral tri kratke pripovedi Jo-
sipa Jurčiča: Po tobaku smrdiš, Ženitev iz 
nevoščljivosti in Šest parov klobas. Igor Go-
šte, znani novinar iz Zasavja, pa je učence s 
svojo karizmo navdušil za novinarski poklic 
in jim predstavil razne novinarske žanre. 
Mladi novinarji in literati so marca 2019 obi-
skali Dom starejših občanov Grosuplje, kjer 
so s kratkim kulturnim programom pope-
strili dan starostnikom, ter Radio Zeleni val, 
aprila 2019 pa Radio 1, Kanal A in POP TV.

Mladi novinarji in literati PŠ Zagradec so obiskali televizijski studio.
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tudi v šolskem letu 2018/19 zelo aktivni. 
Sodelovali so pri pripravi šolske prireditve 
ob božiču, dnevu samostojnosti in enotno-
sti ter novem letu in izdali obsežno šolsko 
glasilo PŠ Zagradec Deteljica. V gosteh je 
bil upokojeni novinar Matjaž Marinček, ki 
je učencem prebral tri kratke pripovedi Jo-
sipa Jurčiča: Po tobaku smrdiš, Ženitev iz 
nevoščljivosti in Šest parov klobas. Igor Go-
šte, znani novinar iz Zasavja, pa je učence s 
svojo karizmo navdušil za novinarski poklic 
in jim predstavil razne novinarske žanre. 
Mladi novinarji in literati so marca 2019 obi-
skali Dom starejših občanov Grosuplje, kjer 
so s kratkim kulturnim programom pope-
strili dan starostnikom, ter Radio Zeleni val, 
aprila 2019 pa Radio 1, Kanal A in POP TV.

Mladi novinarji in literati PŠ Zagradec so obiskali televizijski studio.
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PISMENOST IN BRANJE

Naslov projekta: 

Že berem sam

Status: šolski/občinski projekt
Nosilec: Mestna knjižnica Grosuplje, Enota 
Ivančna Gorica, Občina Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: učenci 2. razreda 
matične šole in podružnic
Koordinatorici: Saša Trontelj (2017/18) in 
Maja Miklavčič (2018/19)
Mentorji: razredniki 

Opis dejavnosti: Projekt Že berem sam je 
namenjen vsem učencem 2. razreda v ob-
čini. Nosilec projekta je Mestna knjižnica 
Grosuplje, Enota Ivančna Gorica, podpira 
pa ga Občina Ivančna Gorica, ki je branju 
prijazna občina, in župan kot ambasador 
branja v naši občini. Namen projekta je 
opogumljati, spodbujati in podpirati otro-
ke, ki se učijo branja. Učence sta v šolskem 
letu 2017/18 obiskala knjižničarka iz splošne 
knjižnice v Ivančni Gorici in Zeleni bralček, 
maskota projekta, ki otroke na različne na-
čine spodbuja k branju. Drugošolci so dobi-
li zelene majice z napisom Že berem sam, 
starši pa zgibanke o pomenu branja v tem 
obdobju.

Učenci so v projektu Že berem sam sode-
lovali tudi v šolskem letu 2018/19. Med dru-
gim so posneli film po zgodbi o Binetu in 
Tinci, katere avtorica je gospa Ksenija Med-
ved. S tem so želeli nazorneje predstaviti 
prve korake in ves trud, ki ga mora otrok, Maja Miklavčič

Zaključek projekta Berem sam na PŠ Zagradec 
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kasneje šolar, vložiti, da mu na koncu uspe 
osvojiti osnovno stopničko pri branju. Film 

je dobil pozitiven odziv in je postal v okviru 
projekta precej odmeven.

Učenci 2. razreda PŠ Krka so z učiteljico Nejo Zaplotnik obiskali Zelenega bralčka.

Matično šolo je obiskal Palček bralček. 
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Učence 2. razreda PŠ Ambrus in njihovo učiteljico Natašo Švener Škrajnar je obiskal Zeleni bralček.

Učenci 2. razreda PŠ Muljava in njihova učiteljica Jožica Sinjur so se srečali z Zelenim bralčkom.
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Naslov projekta: 

Dan jezikov in predstavitev 
Ljubljane v tujih jezikih 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci predme-
tne stopnje
Koordinacija: aktiv anglistov in nemcistov

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2017/18 so 
se delavnice udeležili zainteresirani učenci 
od 6. do 9. razreda, s katerimi so pisali v 
hieroglifih, klinopisih, kitajskih pismenkah 
ter se naučili nekaj malega ruščine. Druže-
nje se je zaključilo s pregovorom: »Več je-
zikov znaš, več veljaš.« Učenci in učitelji so 
se 29. septembra 2017 podali v Ljubljano. 
Razdeljeni v več skupin, so se razkropili po 
ožjem središču glavnega mesta in nato v 

angleščini, nemščini in španščini predstavili 
glavne znamenitosti Ljubljane. 

21. septembra 2018 se je 87 učencev in 7 
učiteljev spremljevalcev odpravilo na spo-
znavanje Ljubljane v tujih jezikih. Preden so 
izvedli ogled prestolnice, so v šoli organizi-
rali delavnico, na kateri so se učenci pripra-
vili na ljubljanske znamenitosti v angleščini, 
nemščini in tudi v francoščini. Na OŠ Stična 
se zavedajo, da je znanje tujih jezikov vre-
dnota, ki šteje v življenju in poklicu. Znanje 
je tisto, ki ti ga nihče ne more vzeti.

Učiteljica angleščine Katja Tomažinčič je učence 
motivirala z nasmehom in napisom. 

Učenci so Ljubljano spoznavali v tujih jezikih.
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Naslov projekta: 

Dan jezikov in predstavitev 
Ljubljane v tujih jezikih 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci predme-
tne stopnje
Koordinacija: aktiv anglistov in nemcistov

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2017/18 so 
se delavnice udeležili zainteresirani učenci 
od 6. do 9. razreda, s katerimi so pisali v 
hieroglifih, klinopisih, kitajskih pismenkah 
ter se naučili nekaj malega ruščine. Druže-
nje se je zaključilo s pregovorom: »Več je-
zikov znaš, več veljaš.« Učenci in učitelji so 
se 29. septembra 2017 podali v Ljubljano. 
Razdeljeni v več skupin, so se razkropili po 
ožjem središču glavnega mesta in nato v 

angleščini, nemščini in španščini predstavili 
glavne znamenitosti Ljubljane. 

21. septembra 2018 se je 87 učencev in 7 
učiteljev spremljevalcev odpravilo na spo-
znavanje Ljubljane v tujih jezikih. Preden so 
izvedli ogled prestolnice, so v šoli organizi-
rali delavnico, na kateri so se učenci pripra-
vili na ljubljanske znamenitosti v angleščini, 
nemščini in tudi v francoščini. Na OŠ Stična 
se zavedajo, da je znanje tujih jezikov vre-
dnota, ki šteje v življenju in poklicu. Znanje 
je tisto, ki ti ga nihče ne more vzeti.

Učiteljica angleščine Katja Tomažinčič je učence 
motivirala z nasmehom in napisom. 

Učenci so Ljubljano spoznavali v tujih jezikih.
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Naslov projekta: 

Angleška božična delavnica 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci od 7. do 9. razreda 
Mentorica: Silvia Valenčič

Opis dejavnosti: 18. decembra 2018 se je 13 
učencev tretje triade s PŠ Zagradec v sklo-
pu ur ISP za nadarjene udeležilo božične 
delavnice z naslovom A Christmas Carol. 
Učenci so uživali v božičnih igrah, poslušali 
in brali zgodbo angleškega pisatelja Char-
lesa Dickensa Božična pesem ter si ogle-
dali filmsko verzijo tega znanega dela. Na 
koncu so pisali nadaljevanje zgodbe, risali 
stripe in pisali o praznovanju božiča ter o 
svojih božičnih željah. Vmes so se poslad-
kali s kokosovimi piškoti in božičnim čajem. 
Na ta način so si pričarali božično vzdušje. 

LIKOVNA UMETNOST

Naslov projekta: 

Otroški extempore, Tabor 
Cerovo 

Status: lokalni projekt
Nosilec: JSKD OI Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci predme-
tne stopnje 
Mentorica: Anka Švigelj Koželj 

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2017/18 
so trije učenci 9. a, Aljaž Ceglar, Karmen 
Glavan in Eleonora De Toni, sodelovali na 
likovnem taboru Cerovo pri Grosupljem. 
Povezali so se še s tremi učenci OŠ Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični ter mentoricama 
Jelko Rojec in Anko Švigelj Koželj. Izdelali 
so veliko grafiko kolažnega tiska na povr-
šino vrtne koprene, ki so jo kasneje razo-
besili na zidove Tabora Cerovo. Motiv sta 
navdihovali želji po varnosti in svobodi. 
Spominjali so se stisk ljudi iz preteklosti in 

Otroci, ptice, roke, ključ in vejica miru. Želja po 
varni svobodi.
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tudi stisk današnjih beguncev. Zato so v 
motivih ptice, drevesa, ograje, otroci.

6. junija 2019 so imeli izbrani učenci 7., 8. 
in 9. razreda z matične šole, PŠ Zagradec 
in PŠ Višnja Gora likovni tabor na gradu 
Cerovo. Slikarka Mateja Kavčič jim je pred-
stavila landart in nekaj svojih del. Učenci so 
ustvarjali v naravi in iz naravnih materialov 
po svoji zamisli. 

Naslov projekta: 

Razstava likovnih del učencev 
OŠ Stična v sejni sobi Občine 
Ivančna Gorica (čebelarska 
razstava)

Status: lokalni projekt 
Nosilec: Občina Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 7. do 
9. razreda 
Koordinatorica: Maja Lampret
Mentorici: Anka Švigelj Koželj in Vesna 
Kovač

Opis dejavnosti: V sejni sobi občine v Ivanč-
ni Gorici so razstavili likovna dela, ki se na-
vezujejo na svetovni dan čebel. To je bila 
razstava grafik, panjskih končnic in kipar-
skih del, ki so jih izdelovali učenci od 7. do 
9. razreda.

Naslov projekta: 

Razstava likovnih del učencev 
OŠ Stična v splošni knjižnici v 
Ivančni Gorici (Enci benci na 
kamenci)

Status: šolski projekt
Nosilec: Mestna knjižnica Grosuplje, Enota 
Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 6. do 
9. razreda
Koordinatorica: Ksenija Medved
Mentorice: Anka Švigelj Koželj, Vesna Ko-
vač in Maja Godec

Opis dejavnosti: Učenci so izdelovali gra-
fike, risbe in slikarske izdelke z raznolikimi 
motivi. V marcu so bila izbrana dela razsta-
vljena v prostorih splošne knjižnice v Ivanč-
ni Gorici. 
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in 9. razreda z matične šole, PŠ Zagradec 
in PŠ Višnja Gora likovni tabor na gradu 
Cerovo. Slikarka Mateja Kavčič jim je pred-
stavila landart in nekaj svojih del. Učenci so 
ustvarjali v naravi in iz naravnih materialov 
po svoji zamisli. 

Naslov projekta: 

Razstava likovnih del učencev 
OŠ Stična v sejni sobi Občine 
Ivančna Gorica (čebelarska 
razstava)

Status: lokalni projekt 
Nosilec: Občina Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 7. do 
9. razreda 
Koordinatorica: Maja Lampret
Mentorici: Anka Švigelj Koželj in Vesna 
Kovač

Opis dejavnosti: V sejni sobi občine v Ivanč-
ni Gorici so razstavili likovna dela, ki se na-
vezujejo na svetovni dan čebel. To je bila 
razstava grafik, panjskih končnic in kipar-
skih del, ki so jih izdelovali učenci od 7. do 
9. razreda.

Naslov projekta: 

Razstava likovnih del učencev 
OŠ Stična v splošni knjižnici v 
Ivančni Gorici (Enci benci na 
kamenci)

Status: šolski projekt
Nosilec: Mestna knjižnica Grosuplje, Enota 
Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 6. do 
9. razreda
Koordinatorica: Ksenija Medved
Mentorice: Anka Švigelj Koželj, Vesna Ko-
vač in Maja Godec

Opis dejavnosti: Učenci so izdelovali gra-
fike, risbe in slikarske izdelke z raznolikimi 
motivi. V marcu so bila izbrana dela razsta-
vljena v prostorih splošne knjižnice v Ivanč-
ni Gorici. 
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Naslov projekta: 

Razstava likovnih del učencev 
OŠ Stična v splošni knjižnici  
v Ivančni Gorici (Odsevi v novo-
letnih bunkicah)

Status: šolski projekt
Nosilec: Mestna knjižnica Grosuplje, Enota 
Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 6. do 
9. razreda
Koordinatorica: Ksenija Medved
Mentorice: Anka Švigelj Koželj, Vesna 
Kovač in Maja Godec

Opis dejavnosti: Učenci so izdelovali novo-
letne bunkice v slikarski tehniki po navdihu 
slikarke Damijane Bijek. Skupaj z njenimi 
deli so razstavljali svoje izdelke ob slove-
snem odprtju prizidka splošne knjižnice v 
Ivančni Gorici.

Naslov projekta: 

Likovne razstave učencev na 
šoli

Status: šolski projekt
Vključene šole: matična šola, PŠ Zagradec, 
PŠ Višnja Gora, PŠ Krka
Mentorice: Anka Švigelj Koželj, Vesna Ko-
vač in Maja Godec

Opis dejavnosti: Na hodnikih omenjenih 
šol so med šolskim letom potekale razsta-
ve aktualnih likovnih del naših učencev. 
Večjo razstavo so pripravili ob svetovnem 
dnevu čebel, 20. maja 2018. Razstavljali so 
grafična dela, kiparske izdelke in panjske 
končnice. 

Učenci so sestavili satovje v različnih likovnih 
tehnikah.
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Naslov projekta: 

Razstava grafik ob odprtju  
novega dela ZD Ivančna Gorica 

Status: šolski projekt
Nosilec: ZD Ivančna Gorica, PŠ Zagradec
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci 8. razreda 
Mentorici: Anka Švigelj Koželj in Vesna 
Kovač

Opis dejavnosti: Učenci 8. razreda PŠ Za-
gradec so ustvarjali grafike z zdravstvenimi 
motivi, kot so obisk pri zdravniku, zoboz-
dravniku, zdrava prehrana itd. Ob odprtju 
prizidka so jih razstavljali v novem delu ZD 
Ivančna Gorica.

Naslov projekta: 

Razstava v splošni knjižnici v 
Ivančni Gorici 

Status: šolski projekt
Nosilec: Mestna knjižnica Grosuplje, Enota 
Ivančna Gorica 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci predme-
tne stopnje 
Mentorici: Anka Švigelj Koželj in Vesna Ko-
vač

Opis dejavnosti: Učenci so razstavljali li-
kovna dela na naslednje teme: 100 let Na-
rodne galerije, 100 let Ivana Cankarja, 100 
let konca prve svetovne vojne, 500 let Le-
onarda da Vincija, 20 let knjižnice v Ivančni 
Gorici.
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Naslov projekta: 

Razstava grafik ob odprtju  
novega dela ZD Ivančna Gorica 

Status: šolski projekt
Nosilec: ZD Ivančna Gorica, PŠ Zagradec
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci 8. razreda 
Mentorici: Anka Švigelj Koželj in Vesna 
Kovač

Opis dejavnosti: Učenci 8. razreda PŠ Za-
gradec so ustvarjali grafike z zdravstvenimi 
motivi, kot so obisk pri zdravniku, zoboz-
dravniku, zdrava prehrana itd. Ob odprtju 
prizidka so jih razstavljali v novem delu ZD 
Ivančna Gorica.

Naslov projekta: 

Razstava v splošni knjižnici v 
Ivančni Gorici 

Status: šolski projekt
Nosilec: Mestna knjižnica Grosuplje, Enota 
Ivančna Gorica 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci predme-
tne stopnje 
Mentorici: Anka Švigelj Koželj in Vesna Ko-
vač

Opis dejavnosti: Učenci so razstavljali li-
kovna dela na naslednje teme: 100 let Na-
rodne galerije, 100 let Ivana Cankarja, 100 
let konca prve svetovne vojne, 500 let Le-
onarda da Vincija, 20 let knjižnice v Ivančni 
Gorici.
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Naslov projekta: 

Poslikava sten

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci 7., 8. in 9. 
razreda 
Mentorica: Anka Švigelj Koželj

Opis dejavnosti: Učenci izbirnega predme-
ta likovno snovanje in učenci prostovoljci 
so pomagali pri poslikavi sten. Na steni v 
šolski knjižnici PŠ Višnja Gora so prikazane 
znamenitosti kraja in literarni junaki, šolo 
pa je ob tej priložnosti obiskal pisatelj Ivan 
Sivec. Tudi na steni v šolski knjižnici PŠ Za-
gradec so prikazane znamenitosti kraja in 
literarni junaki. Učenci matične šole pa so 
pomagali pri poslikavi stene pred telova-
dnico matične šole, na kateri so prikazani 
športniki različnih športnih področij.

Učiteljica Anka Švigelj Koželj je pisatelju Ivanu Sivcu predstavila poslikavo stene na PŠ Višnja Gora. 
Na sliki so poleg učencev 9. razreda tudi učiteljica slovenščine Petra Rus Mušič, vodja PŠ Višnja Gora 

Barbara Pavovec, šolska knjižničarka Branka Lah, ravnatelj Marjan Potokar, pisatelj Ivan Sivec in 
avtorica poslikave, učiteljica likovne umetnosti Anka Švigelj Koželj. 

Poslikava, ki krasi steno šolske knjižnice PŠ 
Višnja Gora. 

Poslikava, ki krasi steno šolske knjižnice PŠ 
Zagradec.
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Suzana Močnik

Tretješolci so na matični šoli prebrali pravljico prvošolčkom v OPB.

PROJEKTI V OPB

Naslov projekta: 

Dan za pravljico 

Status: šolski projekt (tedenski projekt v 
okviru OPB)
Vključene šole in razredi: učenci OPB na 
matični šoli in podružnicah 
Koordinatorici: Maja Godec in Suzana 
Močnik
Mentorji: učitelji v OPB 

Opis dejavnosti: Šolski projekt Dan za pra-
vljico se je izvajal enkrat tedensko v času 
OPB. Potekal je v času sprostitvene dejav-
nosti. Izbrane knjige so se prilagodile sta-
rosti, zanimanju učencev ter tedenski temi 

v OPB. S tem so se združili potreba po spro-
stitvi, druženju, radovednosti, domišljiji ter 
vzbujanju ljubezni do pisane in govorjene 
besede. Projekt je vključeval branje klasič-
nih slovenskih in tujih pravljic ter tudi po-
slušanje zvočnih posnetkov lutkovnih iger, 
animiranih in poučnih filmov. Branje pra-
vljic so popestrili tudi tako, da so tretješolci 
prišli prebrat zgodbico prvošolčkom.
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Suzana Močnik

Tretješolci so na matični šoli prebrali pravljico prvošolčkom v OPB.

PROJEKTI V OPB

Naslov projekta: 

Dan za pravljico 

Status: šolski projekt (tedenski projekt v 
okviru OPB)
Vključene šole in razredi: učenci OPB na 
matični šoli in podružnicah 
Koordinatorici: Maja Godec in Suzana 
Močnik
Mentorji: učitelji v OPB 

Opis dejavnosti: Šolski projekt Dan za pra-
vljico se je izvajal enkrat tedensko v času 
OPB. Potekal je v času sprostitvene dejav-
nosti. Izbrane knjige so se prilagodile sta-
rosti, zanimanju učencev ter tedenski temi 

v OPB. S tem so se združili potreba po spro-
stitvi, druženju, radovednosti, domišljiji ter 
vzbujanju ljubezni do pisane in govorjene 
besede. Projekt je vključeval branje klasič-
nih slovenskih in tujih pravljic ter tudi po-
slušanje zvočnih posnetkov lutkovnih iger, 
animiranih in poučnih filmov. Branje pra-
vljic so popestrili tudi tako, da so tretješolci 
prišli prebrat zgodbico prvošolčkom.
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Naslov projekta: 

Recikliramo 

Status: šolski projekt (tedenski projekt v 
okviru OPB)
Vključene šole in razredi: učenci OPB na 
matični šoli in podružnicah
Koordinatorici: Maja Godec in Suzana 
Močnik
Mentorji: učitelji v OPB 

Opis dejavnosti: Šolski projekt Recikliramo 
se je izvajal enkrat tedensko v času OPB. 
Potekal je v času ustvarjalnega preživljanja 

časa v obliki delavnice. Tedenska ura je bila 
namenjena spoznavanju ter recikliranju 
odpadnega naravnega in umetnega mate-
riala, pri čemer se je v glavnem spodbujalo 
osveščanje, ljubezen in skrb za okolje, pri li-
kovnem ustvarjanju pa domišljija, ustvarjal-
nost ter spoznavanje minljivosti kupljenih 
igrač v različnih svetovnih kulturah.

Učenci so po potrebi zbirali in prinašali od-
padni material od doma, nato pa so po uvo-
dni motivaciji, ki je bila največkrat v obliki 
pogovora o prinesenem materialu, likovno 
ustvarjali. Učenci so tako spoznali naravne 
in umetne materiale (izvor, predelava, rok 

Recikliramo – sneženi mož; učenci 1. razreda PŠ Višnja Gora, ki so vključeni v OPB.
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uporabe, recikliranje, razkroj v naravi). Tudi 
pri tem projektu se je likovno ustvarjanje 
prilagajalo interesom učencev, tedenski 
temi ter odpadnemu materialu. Spodbuja-
lo se je tudi oblikovanje recikliranih izdel-
kov po lastnih idejah učencev. Likovna dela 
so učenci po svojih željah lahko takoj odne-
sli domov ali jih razstavili v razredu.

Maja Lukšič in Zoja Cvirn, učenki matične šole, 
sta v OPB izdelali lutko – lisico iz odpadnega 

materiala.

Sofija Ristoski, Zala Adamlje, Tamara Bjelić, Selma Omerović in Gaja Mohar, učenke matične šole, so 
izdelovale zmaje in gradove iz odpadnega materiala. 
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Naslov projekta: 

Gibanje za zdravje 

Status: šolski projekt (tedenski projekt v 
okviru OPB)
Vključene šole in razredi: učenci OPB na 
matični šoli in podružnicah
Koordinatorica: Suzana Močnik
Mentorji: učitelji v OPB 

Opis projekta: Šolski projekt Gibanje za 
zdravje se je izvajal vsaj enkrat tedensko 
v obliki različnih športnih, elementarnih ali 
štafetnih iger. Vsak učitelj OPB je poskrbel, 
da je vsaj enkrat v tednu odpeljal svojo sku-
pino v telovadnico ali na zunanje igrišče ter 
organiziral različne športne dejavnosti. 

Cilji projekta Gibanje za zdravje so:
• razvoj in pridobivanje gibalnih navad,
• razvoj hitrosti, aerobne vzdržljivosti in 

koordinacije skozi razne športne igre,
• razvoj gibljivosti in spretnosti preko po-

ligonov in štafetnih iger,
• potešiti otrokovo težnjo po tekmova-

nju, zmagovanju,
• z aerobnimi aktivnostmi razvijati funk-

cionalne sposobnosti organizma: vzdr-
žljivost srca, ožilja, dihal in gibalnega 
aparata,

• z igro razvijati čutila, izboljšati orien-
tacijo, doseči zbranost in spodbujati 
inteligentne reakcije v odločilnih tre-
nutkih,

• preko elementarnih iger krepiti medse-
bojne odnose.

Učenci matične šole so v OPB sodelovali v športnih igrah.
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Naslov projekta: 

Zbiralna akcija papirja na  
OŠ Stična 

Status: šolski projekt 
Vključene šole in razredi: učenci na matični 
šoli in podružnicah 
Koordinatorica: Lucija Medimurec 

Opis dejavnosti: Akcije zbiranja papirja so 
že tradicionalno potekale obe šolski leti na 
matični šoli in vseh podružnicah v jesen-
skem in pomladnem času. Zbrana sredstva 
so namenjena delovanju šolskega sklada 
OŠ Stična.

V šolskem letu 2017/18 so na matični šoli 
(vključno s PŠ Muljava in PŠ Stična) učenci 
skupno zbrali 44,2 t papirja. Na PŠ Zagra-
dec (vključno s PŠ Ambrus in PŠ Krka) so 
zbrali 19,1 t papirja, na PŠ Višnja Gora pa še 
dodatnih 21,2 t papirja. 

V šolskem letu 2018/19 so na matični šoli 
(vključno s PŠ Muljava in PŠ Stična) učenci 
skupno zbrali 46,6 t papirja. Na PŠ Zagra-
dec (vključno s PŠ Ambrus in PŠ Krka) so 
zbrali 15,5 t papirja, na PŠ Višnja Gora pa 19 
t papirja. Pri izvedbi zbiralne akcije je poleg 
dežurnih učiteljev na vseh lokacijah poma-
galo več kot 80 učencev. 

Akcija zbiranja papirja na matični šoli je potekala pod budnim očesom koordinatorice Lucije  
Medimurec.
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Naslov projekta: 

Čistilne akcije na OŠ Stična 

Status: šolski projekt 
Vključene šole in razredi: vsi učenci na ma-
tični šoli in podružnicah 
Koordinatorji: razredniki 
Opis dejavnosti: Akcije čiščenja šolske oko-
lice so tradicionalno potekale obe šolski 
leti na matični šoli in vseh podružnicah. 

PROMET

Naslov projekta: 

Prometne aktivnosti na šoli

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci 5. razreda 
na matični šoli in podružnicah 
Koordinatorji/mentorji: razredniki in men-
torji prometnih krožkov

Opis dejavnosti: Prometni krožek s kole-
sarskim izpitom je potekal celo šolsko leto. 
S pomočjo policistov in članov AMD je bilo 
delo konec šolskega leta uspešno zaključe-
no. Sledila je slovesna podelitev kolesar-
skih izkaznic. 

Prvošolci so čistili okolico matične šole. 
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ŠOLA SE PREDSTAVI 

SKUPNE PRIREDITVE  
ZA STARŠE IN KRAJANE

Naslov dogodka: 

Slovenski kulturni praznik

Status: šolska prireditev
Vključene šole in razredi: učenci od 1. do 9. 
razreda matične šole ter vseh podružničnih 
šol

7. februarja 2018 je v športni dvorani OŠ 
Stična potekala prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Program prireditve so 
popestrile točke, ki so jih skupaj s svojimi 
mentorji pripravili učenci matične šole in 
vseh podružnic: Ambrusa, Zagradca, Krke, 

Muljave, Stične in Višnje Gore. Nastopajo-
čim so se pridružili tudi plesalci SŠ Josipa 
Jurčiča. Rdeča nit prireditve so bile vre-
dnote, ki so v življenju res pomembne in ki 
jih je v svojih pesmih večkrat omenjal tudi 
France Prešeren: dom, znanje, umetnost, 
prijateljstvo, pogum, ljubezen, materinska 
ljubezen ter družina. Sestavljanka vrednot 
je skozi celotno prireditev dobivala svojo 
podobo. Zadnji košček je dodal gospod 
ravnatelj z naslednjo mislijo: »Misli in bese-
de naj bodo pozitivne in naj postanejo deja-
nja,« ki je postala vodilo v projektu Rastoča 
knjiga. Za uresničitev le-tega si prizadevajo 
vsi – učitelji, učenci in starši. 

Na prireditvi je ravnatelj nagradil učence 
9. razreda, ki so se več let udejstvovali na 

Nastop folklorne skupine
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kulturnem področju. Nagrado si je prislu-
žilo 16 učencev: Ajda Blažević Arko, Meta 
Kovačič, Gal Zupančič, Ajda Zarja Pavlič,  
Lucija Struna, Daša Rogelj, Simon Vidmar, 
Alja Štaudohar, Damjana Omejec, Patricija 
Germ, Nika Končar, Maruša Mlakar, Mateja 
Mlakar, Neja Planko, Majk Zupančič in Nejc 
Ropič. 

Leta 2018 si je nagrado za dolgoletni trud 
zaslužilo 16 učencev. Častna Prešernova 
nagrada pa je prišla v roke dvema izredno 
prizadevnima učiteljicama, in sicer Heleni 
Kastelic in Ani Šimac. Zbrane je nagovoril 
tudi eden izmed gostov prireditve, mini-
ster za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič. 
Koordinatorji prireditve so bili Jasmina Sel-
ko, Maja Miklavčič, Branka Strnad, vodje 
OPZ in MPZ.

7. februarja 2019 so v prostorih športne 
dvorane OŠ Stična počastili spomin na 
našega največjega pesnika Franceta Pre-
šerna. Učenci matične šole, od 3. do 5. ra-
zreda, so povezovali program prireditve 

s posodobljeno vsebino Prešernove pe-
snitve Povodni mož. Poleg spremenjenih 
verzov je vsebino bogatil tudi ples. Celoten 
program so dopolnjevali pevski in plesni 
nastopi učencev matične šole in podružnič-
nih šol: Ambrus, Zagradec, Krka, Muljava, 
Stična in Višnja Gora.

Na prireditvi so veliko govorili o projektu 
Rastoča knjiga, v katerem predstavljajo 
sokrajane, ki s svojim delom in delovanjem 
dokazujejo, da se s trudom da biti odličen 
na različnih področjih, da se da pozitivno 
vplivati na svojo okolico in prispevati k bolj-
šemu svetu. Idejni oče Rastoče knjige dr. 
Janez Gabrijelčič pravi: »Preberi pa napiši. 
Misli. Deluj. Delaj dobro, bolje, najbolje.« In 
za vse to se trudijo tudi na OŠ Stična.

Gostili so tudi dve gostji, ki sta na kultur-
nem področju zelo dejavni. Gospa Ifigenija 
Simonović je iz združenja pesnikov, pisa-
teljev in publicistov PEN. Druga gostja pa 
je bila gospa Dragica Šteh, ki že vrsto let 
ustvarja in je aktivna na različnih področjih. 
Piše zgodbe in za navdih jemlje naše kraje 
in ljudi. 

Koordinatorice prireditve: Branka Strnad, 
Jasmina Selko in Maja Miklavčič

Ravnatelj OŠ Stična, Marjan Potokar, župan 
Občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad, preje-

mnici Prešernove nagrade, Helena Kastelic in 
Ana Šimac, minister za infrastrukturo, dr. Peter 

Gašperšič
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Po nagovoru gospoda ravnatelja Marja-
na Potokarja je sledila podelitev šolskih 
Prešernovih priznanj in nagrad. Med uči-
teljicami sta bili nagrajeni Branka Lah in 
Natalija Gabrijel. Ravnatelj pa je nagradil 
tudi 25 učencev 9. razreda, ki so se več let 
udejstvovali na kulturnem področju. To 
so: Lia Kamenšek, Eva Krnc, Zoja Peteh, 
Lana Plevnik, Emil Ramić, Milica Sekulić, 
Zara Vencelj, Larisa Zafran, Nika Kastelic, 
Maruša Vovk, Stanislav Šivec, Ajla Ajkić, 
Neža Dremelj, Anže Erjavec, Nika Jaklič, 
Tjaša Kastelic, Satja Krivec, Maks Šušteršič, 
Zoja Jernejčič, Alja Miklič, Maja Novak, Žan 
Strmec, Karin Žgajnar, Maša Žnidaršič, Žan 
Hren. Koordinatorji prireditve so bili Ingrid 
Boljka Štaudohar, Natalija Gabrijel, Lucija 
Medimurec, vodje OPZ in MPZ.

Organizatorji in mentorji prireditve

Pisateljica Ifigenija Simonović, nagrajenki Nata-
lija Gabrijel in Branka Lah ter podžupan Tomaž 

Smole

Učenca Karolina Genorio in Ruben Mulh sta 
doživeto odigrala vlogi lepe Urške in povodne-

ga moža. 
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Naslov dogodka: 

Za lepši svet

Status: šolska prireditev
Vključene šole in razredi: učenci matične 
šole in podružničnih šol
Koordinatorji: Andreja Robek Perpar, Bar-
bara Polajžer, Roman Sarjaš 

Opis dogodka: 14. decembra 2017, že dru-
go leto zapored, so v športni dvorani OŠ 
Stična priredili koncert, ki so ga naslovili Za 
lepši svet. Za lepši svet otrok, njihovih star-
šev in nenazadnje tudi učiteljev šole. Gostje 
so s svojo glasbo zadovoljili tako mlado kot 
staro. Challe Salle, Rok Ferengja, Nipke, 
Plesna šola Guapa, Regina, Vili Resnik, Jana 
Šušteršič, The Plut Family, Marko Vozelj, 
spremljevalni band Art Music Orchestra 
ter združeni mladinski pevski zbor matične 
šole ter PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec … 

Goste sta na oder pospremili učenki 7. 
razreda, Vida Kovačič in Neža Jerič, ki ne 
samo da sta s svojo neverjetno energijo 
obvladali tisočglavo množico s povezova-
njem, ampak sta jo obvladali tudi s petjem. 
Med posameznimi točkami se je odvijala 
zgodba, ki so jo učenci različnih razredov 
posneli vnaprej, v živo pa jo je napovedo-
vala Alja Štaudohar. Z zgodbo so želeli po-
kazati, da že samo s koščkom pomaranče 
lahko osrečimo nekoga in to vsak dan. Ne-
kateri konci so srečni in srečen je bil konec 
koncerta. Z vstopnicami so zbrali dobrih 
6000 evrov. Pred zaključkom koncerta je 
pred odrom zasijala mavrica otrok. Naj jim 
mavrica še naprej sije in prinaša bogastvo. 
Bogastvo znanja, priložnosti, izobraževa-
nja, zabave … Na pomoč je priskočilo ve-
liko število donatorjev in tudi na občinskih 
vratih jih niso zavrnili, ko so prosili za pod-
poro. Za vso podporo se iskreno zahvalju-
jejo. 

Challe Salle je navduševal mlade.



Osnovna šola Stična …112

ŠO
LA

 S
E 

PR
ED

ST
A

VI
 

Naslov dogodka: 

Muzikal Tu smo doma

Status: šolska prireditev
Vključene šole in razredi: učenci matične 
šole in podružničnih šol
Koordinatorici: Bojana Mulh in Dragica 
Šteh

Opis dogodka: Že kar nekaj časa je na šoli 
tlela ideja in želja po lastni glasbeno-gleda-
liški produkciji. V šolskem letu 2018/19 je ta 
ideja ugledala luč sveta in nastal je šolski 
muzikal Tu smo doma. Pod besedilo, ki opi-
suje 6 radovednih otrok, ki iščejo zaklad po 
Občini Ivančna Gorica, se je podpisala Dragi-
ca Šteh. Glasbeno podobo muzikalu je dodal 
Roman Sarjaš, ki je v ta namen uglasbil 7 pe-
smi in zanje napisal tudi orkestrski aranžma.

Muzikal je doživel svojo krstno izvedbo 27. 
marca 2019 v športni dvorani OŠ Stična. 
Otroci tekom muzikala ves čas iščejo za-
klad, ki ga na koncu tudi najdejo. Zaklad je 
njihovo prijateljstvo, medsebojna pomoč 
in povezanost. V tem duhu je potekala tudi 
izvedba muzikala. 

Ker je v slogi moč in ker je eden od ciljev 
Občine Ivančna Gorica medgeneracijsko 
povezovanje, so k sodelovanju v muzikalu 
povabili tudi zunanje sodelavce. V orkestru 
so nesebično priskočili na pomoč z igra-
njem na instrumente starši učencev in nek-
danji učenci OŠ Stična. Boštjan Žgajnar je 
pomagal z izdelavo gnezda, Lovro Ulcej pa 
z izdelavo kamna miljnika – dveh osrednjih 
scenskih motivov.

Tu smo doma – sodelujoči

Avtorica besedila: Dragica Šteh
Avtor glasbe: Roman Sarjaš
Dirigentka: Bojana Mulh
Mentorici igralcev: Jožica Ferlin in Ale-
ksandra Šparl
Mentorica plesalcev: Marija Majzelj Oven
Mentorica Krjavlja: Lidija Zajc
Igralci: Karolina Genorio, Ula Batis, Kristi-
na Genorio, Ruben Mulh, Tara Moretti, Ela 
Perpar in Matija Miklavčič (Krjavelj)

Pevski zbori OŠ Stična pod mentorstvom 
zborovodij:
• OPZ matične šole (Bojana Mulh)
• MPZ matične šole (Roman Sarjaš)

Marija Majzelj Oven Bojana Mulh

Roman Sarjaš
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Naslov dogodka: 

Muzikal Tu smo doma

Status: šolska prireditev
Vključene šole in razredi: učenci matične 
šole in podružničnih šol
Koordinatorici: Bojana Mulh in Dragica 
Šteh

Opis dogodka: Že kar nekaj časa je na šoli 
tlela ideja in želja po lastni glasbeno-gleda-
liški produkciji. V šolskem letu 2018/19 je ta 
ideja ugledala luč sveta in nastal je šolski 
muzikal Tu smo doma. Pod besedilo, ki opi-
suje 6 radovednih otrok, ki iščejo zaklad po 
Občini Ivančna Gorica, se je podpisala Dragi-
ca Šteh. Glasbeno podobo muzikalu je dodal 
Roman Sarjaš, ki je v ta namen uglasbil 7 pe-
smi in zanje napisal tudi orkestrski aranžma.

Muzikal je doživel svojo krstno izvedbo 27. 
marca 2019 v športni dvorani OŠ Stična. 
Otroci tekom muzikala ves čas iščejo za-
klad, ki ga na koncu tudi najdejo. Zaklad je 
njihovo prijateljstvo, medsebojna pomoč 
in povezanost. V tem duhu je potekala tudi 
izvedba muzikala. 
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Občine Ivančna Gorica medgeneracijsko 
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povabili tudi zunanje sodelavce. V orkestru 
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njem na instrumente starši učencev in nek-
danji učenci OŠ Stična. Boštjan Žgajnar je 
pomagal z izdelavo gnezda, Lovro Ulcej pa 
z izdelavo kamna miljnika – dveh osrednjih 
scenskih motivov.

Tu smo doma – sodelujoči

Avtorica besedila: Dragica Šteh
Avtor glasbe: Roman Sarjaš
Dirigentka: Bojana Mulh
Mentorici igralcev: Jožica Ferlin in Ale-
ksandra Šparl
Mentorica plesalcev: Marija Majzelj Oven
Mentorica Krjavlja: Lidija Zajc
Igralci: Karolina Genorio, Ula Batis, Kristi-
na Genorio, Ruben Mulh, Tara Moretti, Ela 
Perpar in Matija Miklavčič (Krjavelj)

Pevski zbori OŠ Stična pod mentorstvom 
zborovodij:
• OPZ matične šole (Bojana Mulh)
• MPZ matične šole (Roman Sarjaš)

Marija Majzelj Oven Bojana Mulh

Roman Sarjaš
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• MPZ PŠ Zagradec (Andrej Oberstar)
• MPZ PŠ Višnja Gora (Roman Sarjaš)

Plesalci pod mentorstvom Marije Majzelj 
Oven:

• Lea Bernetič Rijavec (solistka)
• Neža Marinčič in Maj Benčan
• Zara Vencelj in Alex Lekić
• Milica Sekulić in Ibro Hodžić
• Naja Mrvar in Žak Šparl
• Ela Cilenšek in Andraž Golob
• Julija Genorio in Nal Roš Omahen

Orkester:
1. violina: Maja Drčar, Jure Malovrh in Eka-
terina Lepoša
2. violina: Tinkara Kastelic, Mima Kovačič in 
Ana Posavec
Viola: Katja Aškerc
Violončelo: Meta Kovačič in Goran Sarjaš

Flavta: Karin Kovaček in Uršula Černelč
Klarinet: Sara Mulh in Vida Kovačič
Rog: Robi Petrič
Pavke: Boštjan Jerman
Klavir: Roman Sarjaš in Urška Petek
Bas: Goran Sarjaš
Bobni: Vid Žgajner
Električna in akustična kitara: Luka Ivanovič

Iskanje zaklada v igranem delu predstave

Plesni del predstave
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Naslov dogodka: 

Valeta 2018 in 2019

Status: šolska prireditev
Vključene šole: matična šola, PŠ Zagradec, 
PŠ Višnja Gora; učenci 9. razreda 
Koordinatorji: razredniki

Opis: V juniju 2018 in 2019 so se od osnovne 
šole z bogatim in zanimivim kulturnim pro-
gramom poslovili učenci 9. razreda.

Matična šola
14. junija 2018 je bila na matični šoli izvede-
na valeta. Učenci 9. a, 9. b in 9. c so pod 
vodstvom razredničark Urške Petek, Katje 
Sredič Rus in Irene Bregar pripravili zanimiv 
in pester program. Tematika celotne prire-

ditve je bila vrtna zabava. Del programa je 
bil namenjen podelitvi različnih priznanj. Za 
večletno vzorno delo v oddelčni skupnosti 
so priznanja prejeli: Karmen Glavan, Ajda 
Zarja Pavlič, Meta Kovačič in Erik Robert 
Gačnik, 9. a; Lucija Struna, Daša Rogelj 
(tudi za večletno medvrstniško učno po-
moč mlajšim učencem) in Matic Vrhovnik, 
9. b; Ana Valič, Alja Štaudohar (tudi za so-
delovanje na kulturnih prireditvah) in Neli 
Zajc, 9. c.

Najuspešnejša športnika 9. razreda na 
matični šoli sta postala Nika Sekirnik, 9. b, 
ter Simon Vidmar, 9. c. Naj naravoslovka 
je postala Lucija Struna, 9. b, saj je v šol-
skem letu 2017/18 osvojila zlato priznanje 
iz logike, v zadnji triadi pa še štiri srebrna 
priznanja, in sicer dvakrat na tekmovanjih 

Učenci so se na valeti predstavili s kulturnim programom. 
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Naslov dogodka: 
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so priznanja prejeli: Karmen Glavan, Ajda 
Zarja Pavlič, Meta Kovačič in Erik Robert 
Gačnik, 9. a; Lucija Struna, Daša Rogelj 
(tudi za večletno medvrstniško učno po-
moč mlajšim učencem) in Matic Vrhovnik, 
9. b; Ana Valič, Alja Štaudohar (tudi za so-
delovanje na kulturnih prireditvah) in Neli 
Zajc, 9. c.

Najuspešnejša športnika 9. razreda na 
matični šoli sta postala Nika Sekirnik, 9. b, 
ter Simon Vidmar, 9. c. Naj naravoslovka 
je postala Lucija Struna, 9. b, saj je v šol-
skem letu 2017/18 osvojila zlato priznanje 
iz logike, v zadnji triadi pa še štiri srebrna 
priznanja, in sicer dvakrat na tekmovanjih 

Učenci so se na valeti predstavili s kulturnim programom. 
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za Vegovo priznanje in po enkrat iz logike 
in razvedrilne matematike.

V tem šolskem letu je zlato priznanje na 
tekmovanju za Proteusovo priznanje prejel 
Erik Robert Gačnik, 9. a. Na istem tekmo-
vanju je bila prav tako z zlatim priznanjem 
nagrajena tudi Karmen Glavan, 9. a, pri če-
mer se lahko pohvali še z dvema srebrnima 
priznanjema (fizika, geografija) v tem šol-
skem letu. Žan Erjavec, 9. a, je prejemnik 
Diamantnega Kenguruja.

Učenci 9. a in 9. b matične šole so se od 
osnovne šole poslovili 13. junija 2019. Sku-
pna tematika celotne prireditve so bili Ha-
vaji in kakor so si po barvi in vrsti različne 
cvetlice, ki so bile del scene, tako so si med 
sabo različni tudi vsi devetošolci te genera-
cije. Kar 49 jih je bilo, vsak drugačen, vsak 
poseben, vsak unikaten. Predstavili so se s 
predstavitvenim in kulturnim programom, 
ki so ga pripravili pod vodstvom razredni-
čark Blanke Karanjac in Andreje Lapanja. 
Del programa je bil namenjen podelitvi 
različnih priznanj. Za večletno vzorno delo 
v oddelčni skupnosti so priznanja prejeli 
učenci 9. a: Ana Kavšek, Martina Lampret, 
Maruša Vovk, Mojca Habjan, ki je hkrati 
tudi prejemnica srebrnega priznanja na 
mednarodnem likovnem natečaju z naslo-
vom Kmečko poslopje, maja 2019 v Žalcu. V 
9. b so priznanja prejeli: Zoja Peteh je pre-
jela priznanje za večletno delo v oddelčni 
skupnosti, pisanje člankov in pomoč sošol-
cem; Milica Sekulić priznanje za večletno 
delo v oddelčni skupnosti in pomoč sošol-
cem; Pia Pajk priznanje za večletno delo 
v oddelčni skupnosti in pomoč sošolcem; 

Nika Haler Metelko priznanje za večletno 
delo v oddelčni skupnosti, za vse foto in 
video prispevke.

Najuspešnejša športnika 9. razreda na ma-
tični šoli sta postala Nina Bregar, 9. b, ki je 
prejela priznanje za odlične športne dosež-
ke v atletiki, odbojki, krosu in nogometu 
ter za nova šolska rekorda v metu vorteksa 
z rezultatom 56,46 m in v teku 4 x 100 m z 
rezultatom 52,99 s, ter Lan Grbac, 9. a, ki 
je prejel priznanje zaradi odličnih športnih 
dosežkov v atletiki, nogometu in odbojki. 
Priznanje je prejela tudi Zoja Peteh, 9. b, za 
odlične športne dosežke v atletiki, krosu in 
nogometu ter za najboljšo posameznico na 
ekipnem državnem tekmovanju v atletiki.

Naravoslovni aktivi so Zojo Peteh, 9. b, raz-
glasili za naj naravoslovko 2019. V šolskem 
letu 2018/19 je osvojila 2 zlati priznanji, in 
sicer na tekmovanju iz sladkorne bolezni 
in geografije ter tri srebrna priznanja na 
tekmovanjih iz Vesele šole, geografije in 
na Cankarjevem tekmovanju. Skupno pa je 
v zadnji triadi osvojila 5 zlatih in 8 srebrnih 
priznanj. Postala je najuspešnejša učenka 
šole za to generacijo učencev 9. razreda.

Miha Perpar, 9. a, je v šolskem letu 2018/19 
osvojil zlato priznanje na tekmovanju iz ge-
ografije, srebrni priznanji na tekmovanju iz 
razvedrilne matematike ter geografije in 
Vegovo priznanje. V zadnji triadi je osvojil 
4 zlata in 5 srebrnih priznanj. Prav tako je 
prejemnik Diamantnega Kenguruja. To po-
sebno priznanje prejmejo osnovnošolci, ki 
vsako leto (vseh devet let) uspejo osvojiti 
eno izmed priznanj (bronasto, srebrno ali 
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zlato) na tekmovanju za Mednarodni mate-
matični Kenguru. 

PŠ Višnja Gora

14. junija 2018 je na PŠ Višnja Gora potekala 
valeta. Na prireditvi so se učenci skupaj z 
razredničarko Ano Šimac zahvalili vsem de-
lavcem šole in staršem za trud in podporo, 
ki so jim ju nudili vseh devet let osnovno-
šolskega izobraževanja. Učenci so sestavili 
prikupen program. 

Najuspešnejšim predstavnikom razreda je 
ravnatelj podelil naslednja priznanja: pri-
znanje za večletno delo v oddelčni skupno-
sti so prejele Julija Novak, Mateja Mlakar in 
Maruša Mlakar; priznanje za najuspešnej-
šega športnika 9. razreda PŠ Višnja Gora 
je prejel Sebastjan Avdić; priznanje za naj 
naravoslovko PŠ Višnja Gora ter najuspe-
šnejšo športnico vseh devetih razredov OŠ 
Stična je prejela Neja Planko. Poleg tega je 
ravnatelj podelil srebrna in zlata priznanja, 

ki so jih učenci dosegli v tem šolskem letu: 
Neja Planko je prejela srebrno priznanje iz 
znanja o sladkorni bolezni, Julija Novak sre-
brno priznanje iz zgodovine, Patricija Germ 
srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bo-
lezni in iz zgodovine ter Nika Končar srebr-
no Cankarjevo priznanje in zlato priznanje 
iz znanja o sladkorni bolezni. 

Učenci 9. razreda PŠ Višnja Gora so se od 
osnovne šole in razredničarke Štefke Kle-
menčič poslovili 13. junija 2019. 23 učencev 
se je poslovilo s prireditvijo, na kateri so se 
predstavili, se zahvalili delavcem šole in s 
kulturnim programom pokazali svoje ta-
lente.

Del programa je bil namenjen podelitvi 
različnih priznanj. Maša Vozelj je prejela 
priznanje za prizadevno delo pri pouku 
in v oddelčni skupnosti. Nika Jaklič je pre-
jela priznanje za večletno delo v oddelčni 
skupnosti. Ajla Ajkić je prejela priznanje za 
večletno udejstvovanje na različnih literar-

Program so povezovali Anja Jordan, Andraž Golob, Enej Humar in Pia Pajk.
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14. junija 2018 je na PŠ Višnja Gora potekala 
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ki so jim ju nudili vseh devet let osnovno-
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ravnatelj podelil naslednja priznanja: pri-
znanje za večletno delo v oddelčni skupno-
sti so prejele Julija Novak, Mateja Mlakar in 
Maruša Mlakar; priznanje za najuspešnej-
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je prejel Sebastjan Avdić; priznanje za naj 
naravoslovko PŠ Višnja Gora ter najuspe-
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Stična je prejela Neja Planko. Poleg tega je 
ravnatelj podelil srebrna in zlata priznanja, 

ki so jih učenci dosegli v tem šolskem letu: 
Neja Planko je prejela srebrno priznanje iz 
znanja o sladkorni bolezni, Julija Novak sre-
brno priznanje iz zgodovine, Patricija Germ 
srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bo-
lezni in iz zgodovine ter Nika Končar srebr-
no Cankarjevo priznanje in zlato priznanje 
iz znanja o sladkorni bolezni. 

Učenci 9. razreda PŠ Višnja Gora so se od 
osnovne šole in razredničarke Štefke Kle-
menčič poslovili 13. junija 2019. 23 učencev 
se je poslovilo s prireditvijo, na kateri so se 
predstavili, se zahvalili delavcem šole in s 
kulturnim programom pokazali svoje ta-
lente.

Del programa je bil namenjen podelitvi 
različnih priznanj. Maša Vozelj je prejela 
priznanje za prizadevno delo pri pouku 
in v oddelčni skupnosti. Nika Jaklič je pre-
jela priznanje za večletno delo v oddelčni 
skupnosti. Ajla Ajkić je prejela priznanje za 
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Program so povezovali Anja Jordan, Andraž Golob, Enej Humar in Pia Pajk.
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nih natečajih in za pridobljeno priznanje na 
8. Mladi pesniški olimpijadi s pesmijo Sanje 
skozi čas (bila je med 15 v državi). Maša 
Vozelj je v šolskem letu 2018/19 osvojila 
štiri srebrna priznanja, in sicer iz sladkorne 

bolezni, zgodovine, angleščine in srebrno 
Cankarjevo priznanje. Maša Vozelj je po-
stala naj naravoslovka 2019. Naj športnika 
razreda sta postala Neža Dremelj in Jan 
Kušar. 

Učenci PŠ Višnja Gora so se s prisrčnim govorom poslovili od razredničarke Ane Šimac.

Plesna točka višnjanskih devetošolcev
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PŠ Zagradec

13. junija 2018 so se od osnovne šole po-
slovili učenci 9. razreda PŠ Zagradec na 
zaključni prireditvi, ki so jo pripravili pod 
vodstvom razredničarke Vesne Zimic Glu-
vić. Učenci so pripravili sceno, kulturni pro-
gram in darilca za starše in učitelje v znak 
hvaležnosti za trud in znanje, ki so jim ga 
posredovali v času osnovnošolskega izo-
braževanja. 

Del programa je bil namenjen podelitvi 
različnih priznanj. Za večletno vzorno delo 
v oddelčni skupnosti so priznanja preje-
le Ema Koščak, Ana Škufca in Nika Miklič. 
Nejc Ropič je prejel priznanje za najuspe-
šnejšega učenca naravoslovnega področja 

in najuspešnejšega športnika OŠ Stična za 
šolsko leto 2017/18 ter aktivno sodelovanje 
na kulturnih prireditvah, na tekmovanjih je 
osvojil zlato priznanje iz kemije ter srebrna 
priznanja iz fizike, astronomije in geogra-
fije. Tudi Blaž Perko je prejel priznanje za 
izredne športne dosežke v šolskem letu 
2017/18, Sendi Zupančič pa za najuspešnej-
šo športnico 9. razreda PŠ Zagradec za 
šolsko leto 2017/18. Na tekmovanjih so sre-
brna priznanja prejele še naslednje učenke: 
Ema Koščak iz razvedrilne matematike, Pa-
tricija Zaman iz geografije in Nika Miklič iz 
zgodovine. 

Učenci 9. aZ in 9. bZ PŠ Zagradec so se od 
osnovne šole poslovili 12. junija 2019 na 
zaključni prireditvi, ki so jo pripravili pod 

Kulturni program na zagraški valeti
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Kulturni program na zagraški valeti
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vodstvom razrednikov Darje Strah in Bog-
dana Vrhovca. Tematika celotne prireditve 
je bil zadnji šolski dan, ki je bil razdeljen na 
šolske ure. Kulturni program so povezovali 
učenci obeh oddelkov. Sceno in darila za 
starše so izdelali na tehniškem dnevu. 

Del programa je bil namenjen podelitvi 
različnih priznanj. Priznanja so prejeli: 
Zoja Jernejčič, 9. aZ, za večletno prizadev-
no delo v oddelčni skupnosti in pomoč 
sošolcem, Ema Vrabič, 9. aZ, za odlične 
dosežke na tekmovanjih, pomoč sošol-
cem in izjemen učni uspeh, Blaž Ceglar, 
9. aZ, za odlične športne dosežke, delo v 
oddelčni skupnosti in pomoč sošolcem, 
Leon Perko, 9. bZ, za izjemen učni uspeh 
in za večletno delo v oddelčni skupnosti, 
Karin Žgajnar, 9. bZ,  za večletno prizadev-
no delo v oddelčni skupnosti in udejstvo-
vanje na kulturnem področju, Žan Hren, 9. 
bZ, za večletno udejstvovanje na kultur-
nem področju, Maša Žnidaršič, 9. bZ, za 
večletno udejstvovanje na kulturnem po-
dročju in prizadevno delo v oddelčni sku-
pnosti.

Priznanje za naj naravoslovca PŠ Zagradec 
je prejela Ema Vrabič, 9. aZ, ki je v zadnji 
triadi prejela 7 srebrnih in 1 zlato priznanje, 
v 9. razredu pa tudi priznanje Diamantni 
Kenguru. Sara Mišmaš, 9. bZ, je postala naj 
športnica PŠ Zagradec, med fanti pa je to 
postal Blaž Ceglar, 9. aZ. Učenca Maša Žni-
daršič in Žan Strmec, 9. bZ, sta prejela pri-
znanje za sodelovanje na kemijskem nate-
čaju. Ustvarila sta fantazijsko povest Perija, 
za katero sta prejela posebno priznanje v 
letu periodnega sistema.

PRIREDITVE NA POSAMEZNI 
ŠOLI

MATIČNA ŠOLA

Naslov krožka: 

Gledališki krožek

Status: interesna dejavnost
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 2., 3. in 4. razreda 
Mentorici: Aleksandra Šparl in Jožica Ferlin

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2017/18 je 
bilo v gledališki krožek vpisanih 15 učencev 
matične šole, in sicer 7 učencev iz 2. ra-
zreda in 8 učencev iz 3. razreda. Vsi so bili 
ustvarjalni, vedoželjni in polni pričakovanj. 
Radi so se igrali gibalne in socialne igre ter 
igre za razločnejšo, glasno izgovarjavo in 
izraznost.

Z abstraktno izvedbo moderne pravljice, 
avtorice Mojiceje Podgoršek, so učenci z 
gledališko igro Čarovnica Uršula na matič-
ni šoli nastopili za otroke zaposlenih na OŠ 
Stična za Božička (19. decembra 2017), na 

Aleksandra Šparl Jožica Ferlin
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Območnem srečanju otroških gledaliških 
skupin v Grosuplju (20. marca 2018), na 
Regijskem srečanju otroških gledaliških 
skupin v Velikih Laščah (12. aprila 2018), na 
Festivalu Pekarne Mišmaš na PŠ Krka (31. 
maja 2018), ob zaključku bralnih uric v Me-
stni knjižnici Grosuplje (5. junija 2018), za 
učence od 1. do 5. razreda matične šole v 
kulturnem domu Stična (20. junija 2018) in 
na matični šoli za otroke iz vrtca – bodoče 
prvošolce (21. junija 2018).

Z Območnega srečanja otroških gledaliških 
skupin, ki je potekalo v Grosuplju, so se 
uvrstili na Regijsko tekmovanje Igrolandija 
2018: Regijsko srečanje otroških gledaliških 
skupin osrednje Slovenije in osvojili srebr-
no priznanje.

V gledališki krožek je bilo v šolskem letu 
2018/19 vpisanih 22 učencev matične šole, 
od tega 3 dečki in 19 deklic. Bili so ustvarjal-
ni, vedoželjni in polni pričakovanj. Radi so 
se igrali gibalne, socialne igre in igre za raz-
ločnejšo, glasno izgovarjavo in izraznost. 
Uprizorili so klasično izvedbo pravljice Han-
sa Christiana Andersena Snežna kraljica. 
Premierno so z njo nastopili 29. maja 2019 
na Festivalu Pekarne Mišmaš na PŠ Krka, za 
otroke iz vrtca – bodoče prvošolce na uvo-
dnem srečanju 4. junija 2019, za učence od 
1. do 5. razreda matične šole in učence od 
1. do 3. razreda PŠ Stična ter za starše, ded-
ke, babice, prijatelje in ostale sorodnike v 
kulturnem domu Stična pa 10. junija 2019.

Učenci gledališkega krožka pri igri hitrega reagiranja
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Naslov projekta: 

Gledališka predstava Bedak 
Jurček 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 7. in 8. razreda
Mentorica: Andreja Robek Perpar

Opis dejavnosti: V decembru 2018 so učen-
ci izbirnega predmeta gledališki klub dra-
matizirali in uprizorili gledališko igro Bedak 
Jurček, po predlogi istoimenske pravljice 
Hansa Christiana Andersena. Gledališka 
predstava se je odvijala v jedilnici matične 
šole. Namenjena je bila otrokom zaposle-
nih ob obisku Božička. 

Naslov krožka: 

Uporabna umetnost

Status: interesna dejavnost
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 3. in 4. razreda
Mentorica: Jasmina Glavič 

Opis dejavnosti: V dejavnost je bilo v letu 
2017/18 vključenih 26 učencev. Ti so pridno 
in vestno izdelovali izdelke, ki smo jih tudi 
razstavljali. Sodelovali so tudi pri izdelavi 
scene na zaključni prireditvi.

Jasmina Glavič
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PŠ ZAGRADEC

Naslov dogodka: 

Proslava v čast družini  
in pomladi 

Status: šolska prireditev
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci od 1. do 5. razreda 
Koordinatorici: Vanja Peček Janoš in Mate-
ja Oberstar

Opis dogodka: Proslava v čast družini in 
pomladi je tradicionalni dogodek na PŠ Za-
gradec. Na proslavo so vabljeni predvsem 
starši in sorodniki. Nastopili so učenci od 1. 
do 5. razreda s točkami, ki so jih pripravili 
tekom šolskega leta. Veliko je bilo plesa, 
petja, dramatizacije, deklamacij, harmo-
nike in za konec tudi skeč. Koordinatorici 
prireditve sta bili Vanja Peček Janoš in Ma-
teja Oberstar, sodelovali pa so tudi Anica 
Grčman, Slavka Nahtigal, Mojca Pustovrh, 
Bogdan Vrhovec in Katja Aškerc.

Naslov dogodka: 

Prireditev za materinski dan – 
Družina je kot pisan travnik

Status: šolska prireditev
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci od 1. do 9. razreda 
Koordinatorji/mentorji: Vanja Peček Janoš, 
Katja Godec, Mojca Pustovrh in razredniki 

Opis dogodka: 19. marca 2019 je potekala 
kulturna prireditev ob materinskem dnevu 
z naslovom Družina je kot pisan travnik. Na 
prireditvi so sodelovali učenci od 1. do 9. 
razreda. Predstavili so se s petjem, plesom, 
igro in deklamacijami.

Vanja Peček Janoš
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PŠ ZAGRADEC

Naslov dogodka: 

Proslava v čast družini  
in pomladi 

Status: šolska prireditev
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci od 1. do 5. razreda 
Koordinatorici: Vanja Peček Janoš in Mate-
ja Oberstar

Opis dogodka: Proslava v čast družini in 
pomladi je tradicionalni dogodek na PŠ Za-
gradec. Na proslavo so vabljeni predvsem 
starši in sorodniki. Nastopili so učenci od 1. 
do 5. razreda s točkami, ki so jih pripravili 
tekom šolskega leta. Veliko je bilo plesa, 
petja, dramatizacije, deklamacij, harmo-
nike in za konec tudi skeč. Koordinatorici 
prireditve sta bili Vanja Peček Janoš in Ma-
teja Oberstar, sodelovali pa so tudi Anica 
Grčman, Slavka Nahtigal, Mojca Pustovrh, 
Bogdan Vrhovec in Katja Aškerc.

Naslov dogodka: 

Prireditev za materinski dan – 
Družina je kot pisan travnik

Status: šolska prireditev
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci od 1. do 9. razreda 
Koordinatorji/mentorji: Vanja Peček Janoš, 
Katja Godec, Mojca Pustovrh in razredniki 

Opis dogodka: 19. marca 2019 je potekala 
kulturna prireditev ob materinskem dnevu 
z naslovom Družina je kot pisan travnik. Na 
prireditvi so sodelovali učenci od 1. do 9. 
razreda. Predstavili so se s petjem, plesom, 
igro in deklamacijami.

Vanja Peček Janoš
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PŠ VIŠNJA GORA

Naslov dogodka: 

Odprtje prizidka PŠ Višnja Gora 
– Raste šola, raste znanje 

Status: šolska in krajevna prireditev
Vključene šole in razredi: PŠ Višnja Gora; 
učenci od 1. do 9. razreda 
Koordinatorici: Barbara Pavovec in Maja 
Jurhar Tavčar

Opis dogodka: Ravno v letu, ko praznuje 
Višnja Gora 540 let od pridobitve mestnih 
pravic, so se višnjanski otroci lahko prese-
lili v 2 igralnici in 4 učilnice, ki so nastale v 
novem prizidku. S toliko večjo voljo in za-
dovoljstvom so se odločili, da bodo skozi 
celo šolsko leto z različnimi dejavnostmi 
obeležili to častno in spoštovanja vredno 
obletnico kraja.

10. novembra 2017 je bila slovesnost ob 
odprtju prizidka k PŠ Višnja Gora. Pester 
in zanimiv kulturni program se je odvijal v 
avli šole, oblikovali pa so ga učenci PŠ Vi-
šnja Gora in otroci Vrtca Ivančna Gorica. Z 
dekoracijo prizorišča, posameznih šolskih 

in vrtčevskih prostorov, so pričarali sveča-
no vzdušje s pridihom barvite jeseni. Po 
uvodnem pozdravnem govoru vodje po-
družnične šole, gospe Barbare Pavovec, so 
spregovorili še ravnatelj OŠ Stična, gospod 
Marjan Potokar, ravnateljica Vrtca Ivančna 
Gorica, gospa Branka Kovaček, ter župan 
Občine Ivančna Gorica, gospod Dušan Str-
nad. Prireditev so sklenili s svečanim rezom 
traku in manjšo pogostitvijo v jedilnici šole. 
Koordinatorici prireditve sta bili Barbara 
Pavovec in Maja Jurhar Tavčar, sodelovali 
pa so še Barbara Polajžer, Katarina Pajk, 
Lovro Ulcej in Maja Godec.

Maja Jurhar Tavčar

Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična, Barbara 
Pavovec, vodja PŠ Višnja Gora, Dušan Strnad, 
župan Občine Ivančna Gorica, in Vesna Vozlič 

Košir, arhitektka, so prerezali trak.
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Naslov dogodka: 

Sprejem prvošolčkov na PŠ 
Višnja Gora

Status: šolska prireditev za starše in prvo-
šolce
Vključene šole in razredi: PŠ Višnja Gora; 
učenci OPZ in izbrani učenci
Koordinatorica: Barbara Pavovec
Mentorice: razredničarki 1. aV in 1. bV z 
vzgojiteljicama

Opis dogodka: 3. septembra 2018 je prag 
višnjegorske podružnične šole prestopi-
lo 35 prvošolcev. Učenci in učitelji so jim 
pripravili prisrčen sprejem. Prisluhnili so 
dosedanjim izkušnjam učencev od 1. do 9. 
razreda v rimah, ki so jih sami oblikovali. 
Zapel jim je tudi OPZ pod mentorstvom 
Tjaše Glamočak. Prvošolce in starše so poz-
dravili župan Dušan Strnad, ravnatelj Mar-
jan Potokar in vodja podružnice Barbara 
Pavovec, policist pa jih je opozoril na skrb 
za varnost v prometu. Nato so jih povabili v 
matične učilnice, kjer so simbolično skočili 
v 1. razred ter jim razdelili rumene rutice in 
darilca.

Učenci 1. aV, razredničarka Julijana Bačič, vzgojiteljica Barbara Polajžer, ravnatelj Marjan Potokar in 
župan Dušan Strnad



Osnovna šola Stična …124

ŠO
LA

 S
E 

PR
ED

ST
A

VI
 

Naslov dogodka: 

Sprejem prvošolčkov na PŠ 
Višnja Gora

Status: šolska prireditev za starše in prvo-
šolce
Vključene šole in razredi: PŠ Višnja Gora; 
učenci OPZ in izbrani učenci
Koordinatorica: Barbara Pavovec
Mentorice: razredničarki 1. aV in 1. bV z 
vzgojiteljicama

Opis dogodka: 3. septembra 2018 je prag 
višnjegorske podružnične šole prestopi-
lo 35 prvošolcev. Učenci in učitelji so jim 
pripravili prisrčen sprejem. Prisluhnili so 
dosedanjim izkušnjam učencev od 1. do 9. 
razreda v rimah, ki so jih sami oblikovali. 
Zapel jim je tudi OPZ pod mentorstvom 
Tjaše Glamočak. Prvošolce in starše so poz-
dravili župan Dušan Strnad, ravnatelj Mar-
jan Potokar in vodja podružnice Barbara 
Pavovec, policist pa jih je opozoril na skrb 
za varnost v prometu. Nato so jih povabili v 
matične učilnice, kjer so simbolično skočili 
v 1. razred ter jim razdelili rumene rutice in 
darilca.

Učenci 1. aV, razredničarka Julijana Bačič, vzgojiteljica Barbara Polajžer, ravnatelj Marjan Potokar in 
župan Dušan Strnad
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Učenci 1. bV, vzgojiteljica Katarina Pajk, razredničarka Maja Jurhar Tavčar, ravnatelj Marjan Potokar 
in župan Dušan Strnad

Naslov krožka: 

Gledališki krožek, uprizoritev 
dramske vsebine – Okamenela 
lepotica, avtorice Anite Šefer 
Mihelič

Status: interesna dejavnost
Vključene šole in razredi: PŠ Višnja Gora; 
učenci 2., 4. in 5. razreda 
Mentorici: Maja Jurhar Tavčar in Barbara 
Polajžer

Opis dejavnosti: Dramsko skupino so v šol-
skem letu 2017/18 sestavljali: Mia Mikača in 
Stina Zupančič, 2. aV; Hana Hočevar, Daša 
Jeršin, Natka Jevnikar, Sandra Kahne in 

Živa Kastelic, 4. V; Anja Dolinar, Luka Bera-
vs in Zala Vozelj, 5. aV; Ajda Ambrožič, Luka 
Japelj, Johan Ramšak, Zara Zupanc Blatnik, 
Meta Zupančič in Ela Gruber Novak, 5. bV. 
Predvsem petošolci so bili že četrto leto 
člani krožka. V tem času so postali igralsko 
precej spretni in samoiniciativni. Med njimi 
je tudi trojica deklet, ki so zelo uspešne 

Barbara Polajžer
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plesalke, saj so v okviru plesne šole, ki jo 
obiskujejo, nastopale že na mednarodnem 
prvenstvu. Svojo kreativnost in plesne 
spretnosti so prikazale tudi v tokratnih vlo-
gah. Ravno v letu, ko praznuje Višnja Gora 
540 let od pridobitve mestnih pravic, so iz-
brali dramatizacijo s tematiko, ki vsebinsko 
popolnoma ustreza omenjenemu dogod-
ku. Naključje!

Kratek opis predstave: Igrica pripoveduje 
o dogodku, ki se je zgodil v davnih časih, 
ko so vladali hudobni graščaki. Povezana 
je tudi z osebami iz današnjega sveta. Av-
torica je v osebo pisateljice vgradila sebe. 
Pravljica je nastala po ogledu mirnskega 
gradu, ki ga je pisateljica obiskala pred leti 
in tam spoznala deda Martina, ki že vrsto 

let obnavlja grad. Kot se za pravo legendo 
spodobi, je tudi ta, v kateri se prepletata 
sedanjost in preteklost, zavita v tančico 
skrivnosti. Ruševine starega gradu skriva-
jo prelepo okamenelo deklico, ki čaka, da 
jo bodo rešili … Z ogledom igrice odkrije-
te, komu bo to uspelo in kaj imajo pri tem 
skrivnostne lesketajoče se kače.

Z igrico so nastopali 21. marca 2018 na Ob-
močnem srečanju otroških gledaliških sku-
pin v kulturnem domu Grosuplje. 28. maja 
2018 so jo uprizorili tudi staršem na uvo-
dnem delu 3. roditeljskega sestanka. 31. 
maja 2018 so z igrico sodelovali na Festivalu 
Pekarne Mišmaš. Z odlomkom so 25. maja 
2018 sodelovali v kulturnem programu ob 
540. obletnici mestnih pravic Višnje Gore.

Zara Zupanc Blatnik, Zala Vozelj, Ajda Ambrožič in Ela Gruber Novak, učenci PŠ Višnja Gora
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PŠ AMBRUS

Odprtje prenovljene šole  
v Ambrusu, 19. april 2018

Šolsko leto 2017/18 se je za učence PŠ Am-
brus, učiteljice in tudi starše začelo druga-
če kot običajno. Ker niso bila zaključena 
dela energetske sanacije šole in ker je bilo 
potrebno opraviti še nekaj dodatnih del, ki 
prej niso bila načrtovana, so s poukom za-
čeli na PŠ Zagradec. V Zagradcu so gosto-
vali kar štiri mesece. Novo leto jim je prine-
slo selitev in tako so 3. januarja 2018 pričeli 
s poukom v prenovljeni šoli. 

Na tem mestu ponovno drži pregovor: 
»Povsod je lepo, a doma je najlepše«. V 
tem, s snegom in mrazom radodarnem fe-
bruarju, so občutili, kako bolj toplo je sedaj 
v šoli in tudi na novih oknih ni bilo mogoče 

opaziti ledenih rož, kot so jih lahko videli v 
časih pred energetsko sanacijo.

Materinski dan in pozdrav 
pomladi

12. aprila 2019 so učiteljice in učenci PŠ Am-
brus pripravili kulturno prireditev za starše 
in krajane. Učenci so se predstavili s pe-
tjem, z deklamacijami, igricami in s plesom. 
Prireditev je potekala v kulturnem domu v 
Ambrusu. 

Plesna točka učencev PŠ Ambrus

Slavnostni prerez traku
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PŠ STIČNA

Prireditev ob odprtju obnovlje-
ne PŠ Stična 

21. novembra 2017 je potekala slovesnost 
ob zaključku obnove šole. Zamenjana so 
bila okna, ogrevanje in dobili so novo fa-
sado. Šola na hribčku je kar zasijala s svojo 
novo podobo. 

Na prireditvi so nastopali učenci PŠ Stična 
in otroci Vrtca Miška, program je povezo-
vala učenka 3. razreda Neža Lavrič, za glas-
beno spremljavo pa je poskrbela učiteljica 
Urška Petek. Učenci 1. razreda so nastopali 
pod vodstvom učiteljice Matejke Humar in 
vzgojiteljice Simonce Barle Krese s pesmi-
co Zum, zum ob spremljavi ropotulj, ki so 

jih izdelali sami. 2. razred je z učiteljico Mar-
to Okorn v čudovitih oblekah zaplesal ples 
Regiment po cesti gre. Svet je lep. O tem so 
nam prepevali učenci 3. razreda z učiteljico 
Barbaro Hočevar. Med nastopi učencev in 
otrok pa so se prepletali govori ravnatelja 
šole, energetskega vodje, ravnateljice vrt-
ca, podžupana in župana Občine Ivančna 
Gorica. Ob koncu je zahvalo podala vodja 
šole Simonca Barle Krese. Sledil je slavno-
stni prerez traku pred obnovljeno šolo in 
pogostitev v šoli.

Vključeni so bili vsi učenci PŠ Stična, koor-
dinatorica je bila Simonca Barle Krese, so-
delovale pa so učiteljice Matejka Humar, 
Marta Okorn, Barbara Hočevar, Urška Ko-
rošec, Dragica Eržen, Janja Virant, Urška 
Petek, hišnik Jože Bonifer in čistilka Mojca 
Hauptman.

Prenovljena šola na gričku
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Prenovljena šola na gričku
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Kulturna prireditev Najlepša 
beseda 

13. marca 2019 so imeli na PŠ Stična kultur-
no prireditev ob začetku pomladi in mate-
rinskem dnevu. Na prireditvi so nastopali 
učenci PŠ Stična in dijaki Srednje šole Josi-
pa Jurčiča, program so povezovali učenci 3. 
razreda. 

Učenci 1. razreda so nastopali pod vod-
stvom učiteljice Marte Okorn in vzgojitelji-
ce Simonce Barle Krese. Predstavili so se z 
deklamacijo, pesmijo in plesom. Učenci 2. 
razreda z učiteljico Matejko Humar so se 
predstavili z dramatizacijo, učenci 3. razre-
da z učiteljico Sašo Trontelj pa z deklama-
cijami. Za konec pa so zaplesali družabne 

plese dijaki srednje šole pod mentorstvom 
Marije Majzelj Oven.

Vključeni so bili vsi učenci PŠ Stična, koordi-
natorica je bila Saša Trontelj, sodelovale pa 
so Matejka Humar, Marta Okorn, Simonca 
Barle Krese, Polona Luznik, Dragica Eržen 
in Marija Majzelj Oven.

Pogostitev ob odprtju prenovljene šole

Simonca Barle Krese
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PŠ MULJAVA Prireditev ob odprtju energet-
sko sanirane šole

Stavba PŠ Muljava je po 70 letih dočakala 
energetsko sanacijo, za katero je zaslužna 
Občina Ivančna Gorica. V sodelovanju z ob-
čino so 25. oktobra 2017 pripravili kulturno 
prireditev ob odprtju energetsko sanirane 
šole. Sodelovali so vsi učenci PŠ Muljava in 
10 učiteljev. Koordinatorica je bila Barbara 
Maver.Barbara Maver

Župan Dušan Strnad je z zaslužnimi za prenovo šole slovesno prerezal trak. 
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PŠ KRKA

Naslov projekta: 

Festival Pekarne Mišmaš

Status: šolski projekt, vključevanje v različ-
ne občinske in državne projekte
Vključene šole in razredi: učenci PŠ Krka; 5. 
bZ s PŠ Zagradec; učenci izbirnega predme-
ta likovno snovanje s PŠ Zagradec
Koordinatorica: Mateja Jere Grmek

Opis dejavnosti: V sklopu praznovanja ob-
činskega praznika Občine Ivančna Gorica 
in Tedna ljubiteljske kulture na PŠ Krka 
pripravijo dvodnevni gledališki festival, 
otroško dobrodelno dražbo in slikarski 

extempore. Vse se odvija v zadnjem te-
dnu maja, v času občinskega praznika. 
Učenci 5. razreda so se na 4. festivalu v 
šolskem letu 2017/18 poimenovali Radove-
dnih 15, kar je bil hkrati tudi naslov razisko-
valne naloge o knjižnici in igralstvu. Na 5. 
festivalu leto pozneje pa so si nadeli ime 
Muhe. V šolskem letu 2017/18 so pobrskali 
po dramskem besedilu Bratovščina Sinje-
ga galeba, narejenem po istoimenskem 
proznem besedilu Toneta Seliškarja. K 
sodelovanju so povabili učiteljico Dragico 
Šteh, ki je napisala dramsko besedilo z 
naslovom Mornarji najlepše reke na sve-
tu, sami pa so ga uprizorili. V šolskem letu 
2018/19 pa so se lotili Primoža Suhodol-
čana in njegove zgodbe Dolgčas je okužil 
muhe.

Lea Učakar in Filip Osojnik v predstavi Dolgčas je okužil muhe. Na odru sedijo Anže Urh, Aljaž Koselj, 
Monika Plevel, Mark Zupančič in Manca Rojc.
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Festival se uradno imenuje Festival Pekar-
ne Mišmaš – po slikanici Pekarna Mišmaš 
Svetlane Makarovič, ki je idejo za zgodbo 
dobila v pekarni Mišmaš na Krki. Vzpore-
dno s festivalom na PŠ Krka zaključijo bral-
no značko. Festival odpre ravnatelj OŠ Stič-
na, gospod Marjan Potokar.

PŠ Krka že nekaj let zapored izroči simbol-
no zahvalo krajanu, ki šoli veliko prostovolj-
no pomaga pri šolskih dejavnostih. V letu 
2018 je bil to gospod Boštjan Žgajnar, v letu 
2019 pa skupina Pridne krške roke TD Krka.

Več let že slikajo na slikarskem extempo-
ru. Pri tem jim vedno pomaga gostujoči 
slikar ali slikarka. V šolskem letu 2017/18 
je pomagal slikar Žare Jelesijevič. Slikali 

so veduto – kraj/naselje. Delali so v kolaž 
tehniki. S petošolci so slikali tudi tretje-
šolci in učiteljica Nadja Jankovič Fortuna. 
V šolskem letu 2018/19 so tretješolci slikali 
na temo Afrika s slikarjem Žaretom Jele-
sijevičem. Petošolci pa so v okolici nabrali 
različne barve prsti in ustvarjali abstrak-
tne slike. Z učiteljico Anko Švigelj Koželj 
so slikali učenci tretje triade PŠ Zagradec. 
Slike so bile razstavljene med festivalom, 
že prej pa na spletni strani šole ter na PŠ 
Zagradec. Na voljo je bilo 50 slik. Dražbo je 
vodila učiteljica Maja Sever. Denar, ki so ga 
zbrali, so namenili za nakup tekaških smuči. 
Šola je prejela dve večji donaciji za nakup 
tekaških smuči. Darovala sta Darko Perko, 
oče učenca Jureta Perka, in Jože Kozinc, 
vodja podjetja Komunalne gradnje Grosu-

Vodja PŠ Krka Tončka Rajer je podelila priznanje skupini Pridne krške roke.
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plje. Obema so v zahvalo simbolično izročili 
sliko, nastalo na slikarskem extemporu.

V predprostoru dvorane so članice skupi-
ne Pridne krške roke, ki deluje v okviru TD 
Krka, razstavljale kvačkane izdelke in rože 
iz krep papirja. Prvič so s šolo sodelovale 
članice Kulturnega društva Korinj, ki so pri-
pravile razstavo svojih izdelkov. V Čukovini 
in v učnem čebelnjaku poleg šole so čebe-
larji Čebelarskega društva Krka-Zagradec 
točili med ter imeli dan odprtih vrat. Starši 
so tako lahko videli, kaj delajo pri čebelar-
skem krožku.

Imeli so gostujoče in domače predstave. 
Na 4. Festivalu Pekarne Mišmaš so nasto-
pili:

• gledališki klub matične šole s predsta-
vo Bedak Jurček Hansa Christiana An-
dersena, režija: Andreja Robek Perpar;

• učenci 5. razreda PŠ Krka s predstavo 
Mornarji najlepše reke na svetu, avto-
rica: Dragica Šteh, režija: Mateja Jere 
Grmek;

• KUD Krka: Jože Pečjak, Anica Kozinc, 
Robi Škufca in Damjan Zajc s predstavo 
Mutavka (odlomek), priredba in režija: 
Marjana Hočevar;

• učenci od 1. do 4. razreda PŠ Krka z mu-
zikalom Slovenija, moja dežela, pripra-
vila: Nika Bracovič Blatnik, mentorice: 
Tončka Rajer, Anita Novak, Neja Zaplo-
tnik, Nadja Jankovič Fortuna, Nika Bra-
covič Blatnik, Brigita Langenfus, scena: 
Vesna Kovač;

Učiteljica Maja Sever je vodila dražbo. Sliko na odru drži Brina Perko. 
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• učenci OPZ PŠ Muljava z igro, plesom 
in petjem Ciciban in čebela, priredba in 
mentorstvo: Maja Sever;

• gledališka skupina matične šole z igro 
Čarovnica Uršula, režija: Jožica Ferlin in 
Aleksandra Šparl;

• učenci PŠ Višnja Gora z igro Okamenela 
lepotica, napisala: Anita Šefer Mihelič, 
režija: Maja Jurhar Tavčar in Barbara 
Polajžar; Anita Šefer Mihelič si je pred-
stavo tudi ogledala. Povedala je, da je 
idejo za pravljico dobila ob srečanju s 
kačo na Mirenskem gradu.

Na 5. Festivalu Pekarne Mišmaš so se v 
dveh dneh predstavili igralci 5. razreda PŠ 
Krka z igrico Dolgčas okužil muhe ter go-
stujoče gledališke predstave z matične 

šole, PŠ Ambrus in PŠ Muljava. Ostali šolarji 
PŠ Krka, učenci od 1. do 4. razreda, so pri-
pravili skupno točko Otroška pravljica, ki jo 
je pripravila učiteljica Nika Bracovič Blatnik 
in mentorice: Petra Krmelj, Brigita Langen-
fus ter Nadja Jankovič Fortuna.

Učenci OPZ PŠ Muljava so se predstavili z igro, plesom in petjem Ciciban in čebela.

Jakob Globokar in Pina Perpar, učenca PŠ Krka, 
v predstavi Otroška pravljica
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Prireditev za materinski dan

22. marca 2018 so učenci PŠ Krka nastopili 
na prireditvi za starše. Skupaj z vrtcem na 
Krki so pričarali prijeten in lep večer. 1. ra-
zred je nastopil z deklamacijami, 2. razred 
s plesom, 3. razred s pesmico in igro Prvo 
leto služim, 4. razred je deklamiral in pel, 5. 
razred pa je plesal. 

Nastop učencev PŠ Krka
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Komemoracija

Komemoracija poteka vsako leto v mesecu 
oktobru, in sicer pred ZD Ivančna Gorica. 
V šolskem letu 2017/18 je žalna slovesnost 
potekala 28. oktobra 2017. Poleg gospoda 
Tomažina, ki je imel uvodni govor, so med 
drugim s svojimi recitacijskimi vložki nasto-
pale tudi učenke matične šole – Ana Haupt-
man, Klavdija Dremelj, Vida Kovačič, vse 7. 
c, ter Ema Adamlje, 8. a. Recitirale so nasle-
dnje pesmi: Sonet, Jesen 1940, Pesem ma-
tere treh partizanov, Angel miru, Spomin.

V šolskem letu 2018/19 je žalna slovesnost 
potekala 27. oktobra 2018. Po uvodnem go-
voru so s svojimi recitacijskimi vložki nasto-
pale tudi učenke matične šole: Mima Kova-
čič, 6. b, Klavdija Dremelj, 8. c, in Tinkara 
Zajc, 8. c. Recitirale so naslednje pesmi: 
To noč, Ko bom tih in dober, Ne joči, mati, 
Spomin, Namesto koga roža cveti. Koordi-
natorica je bila Branka Strnad.

Medgeneracijsko sodelovanje 
s krajem

Učenci prve triade matične šole so uspe-
šno sodelovali s starejšimi občani. Izvedli 
so različne delavnice (medgeneracijsko 
branje, izdelava mila, obisk čebelarja, slika-
nje na panjske končnice, izdelava izdelkov 
iz voska, peka piškotov, čajanka, nordij-
ska hoja, izdelava adventnih venčkov in 
novoletnih voščilnic, izdelava ročne lutke, 
dišeče blazinice itd.), na katerih je starej-
ša generacija predajala svoje znanje naj-
mlajšim. Učenci so septembra 2017 in 2018 
nastopili na medgeneracijskem srečanju 
Vsi smo ena generacija, ki sta ga pripravila 
Svet za starosti prijazno občino in društvi 
upokojencev Ivančna Gorica in Grosuplje. 
V okviru natečaja Mladinske knjige Tudi pri 
nas si pripovedujemo pravljice so si učenci 
z medgeneracijskim branjem prislužili bo-
gate knjižne nagrade ter majico. Koordina-
torica je bila Jasmina Selko.   

Tradicionalno srečanje upoko-
jencev občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje

Učenci 3. a in 3. b matične šole so 30. sep-
tembra 2017 nastopili na Tradicionalnem 
srečanju upokojencev občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje, ki je poteka-Branka Strnad
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branje, izdelava mila, obisk čebelarja, slika-
nje na panjske končnice, izdelava izdelkov 
iz voska, peka piškotov, čajanka, nordij-
ska hoja, izdelava adventnih venčkov in 
novoletnih voščilnic, izdelava ročne lutke, 
dišeče blazinice itd.), na katerih je starej-
ša generacija predajala svoje znanje naj-
mlajšim. Učenci so septembra 2017 in 2018 
nastopili na medgeneracijskem srečanju 
Vsi smo ena generacija, ki sta ga pripravila 
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gate knjižne nagrade ter majico. Koordina-
torica je bila Jasmina Selko.   

Tradicionalno srečanje upoko-
jencev občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje

Učenci 3. a in 3. b matične šole so 30. sep-
tembra 2017 nastopili na Tradicionalnem 
srečanju upokojencev občin Grosuplje, 
Ivančna Gorica in Dobrepolje, ki je poteka-Branka Strnad
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lo v športni dvorani OŠ Stična. Po konča-
nem nastopu so se učenci in učitelji družili 
s starostniki. Koordinatorica je bila Jasmi-
na Selko, sodelovala je tudi Maja Miklavčič. 
Nosilec projekta je Koordinacija društev 
upokojencev občin Grosuplje, Ivančna 
Gorica in Dobrepolje (gospa Malči Žitnik, 
predsednica združenih društev, in gospa 
Jožica Lampret, predsednica Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica).

Sodelovanje z Lovsko družino 
Ivančna Gorica 

Drugošolci matične šole so sodelovali z Lo-
vsko družino Ivančna Gorica. V okviru dne-
va dejavnosti so si konec septembra 2018 
ogledali lovsko opazovalnico in lovsko 
kočo. Člani lovske družine s starešino, go-
spodom Jožetom Zamanom, so učencem 
pokazali lovišče in predstavili delo lovcev 
ter organizirali učno pot. Z lovsko družino 
pa so sodelovali tudi učenci interesne de-
javnosti skrb za naravo. 

Tradicionalni slovenski zajtrk in 
obisk čebelarjev

Na dan slovenskega tradicionalnega zajtr-
ka sta učence 1. razreda na matični šoli obi-
skala čebelarja Čebelarskega društva Stič-
na, gospa Jožica Pevec in njen mož, Frenk 
Pevec. Predstavila sta jim delo čebelarja ter 
povedala veliko zanimivosti o čebelah. Če-
belarja sta pripravila tudi degustacijo raz-
ličnih vrst medu, kar je bilo učencem zelo 
všeč. Ob zaključku srečanja sta šoli poda-
rila tudi darilo Čebelarske zveze Slovenije 
– otroški kostum kranjske sivke.
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Božični sejem

PŠ Ambrus je 17. decembra 2017 in 16. de-
cembra 2018 tradicionalno sodelovala na 
krajevnem božičnem sejmu. Izdelke učen-
cev so razstavili na stojnici na ploščadi pred 
župniščem v Ambrusu. Koordinatorica je 
bila Nataša Švener Škrajnar, sodelovale so 
Tatjana Hren, Nina Kastelec in Cirila Zupan-
čič.

Srečanje z gasilci

25. oktobra 2018, v mesecu požarne var-
nosti, so se učenci in učiteljice PŠ Ambrus 
srečali z gasilci PGD Ambrus. Gasilci so na 
šolskem igrišču po postajah pripravili raz-
lične zanimive dejavnosti. Na koncu so še 
nazorno prikazali, kaj se zgodi, če goreče 
olje »pogasimo« z vodo. Srečanje je bilo 
zanimivo in poučno. Koordinatorica je bila 
Nataša Švener Škrajnar.

Stojnica je pripravljena; na sliki sta Taja Škrajnar 
in Nataša Švener Škrajnar.

Mrzlo je in v zraku diši po praznikih; na sliki so 
Maks Bradač, Enya Zupančič, Urša Zore in Žan 

Perko, učenci PŠ Ambrus.
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PŠ KRKA

Dobrodelni tek: Mali koraki za 
velik cilj

13. oktobra 2017 je potekal dobrodelni 
tek: Mali koraki za velik cilj. Udeleženci so 

v dopoldanskem času tekli mimo PŠ Krka. 
Šolarji in vrtčevski otroci so jih pospremili 
s tekom in jih z navijanjem spodbujali. Na-
redili so transparente, si porisali majice ter 
del poti pretekli z njimi. Pred šolo so se 
ustavili, se okrepčali, poklepetali z otroki in 
jih tudi intervjuvali. 

Prireditev na Korinju

Tradicionalna spominska svečanost pred 
spomenikom padlih slovenskih in italijan-
skih partizanov na Korinju je potekala 23. 
septembra 2017. Nastopili so učenci 4. ra-
zreda z recitacijo Zdravilo, učenci 2. in 3. 

Tončka Rajer

Krški učenci so pozdravili udeležence akcije Mali koraki za velik cilj.
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skladbo Na Golici ter OPZ PŠ Krka s pesmi-
cami Dežela branja, Jesenska, Za Slovenijo 
živim. Mentorice so bile Mateja Jere Gr-
mek, Tončka Rajer in Maja Sever. Učiteljica 
Mateja Jere Grmek je povezovala program.

22. septembra 2018 so učenci PŠ Krka na-
stopili na tradicionalni spominski svečano-
sti pred spomenikom padlih slovenskih in 
italijanskih partizanov na Korinju. Učenci 
od 1. do 4. razreda so nastopili s pesmico 
Čarobna beseda, plesom Poj z menoj, an-
gleško pesmico I love Slovenia in pesmico 
Lepo je v naši domovini biti mlad. Mentori-
ce nastopajočih učencev so bile Tončka Ra-

jer, Nadja Jankovič Fortuna, Nika Bracovič 
Blatnik, Brigita Langenfus in Petra Krmelj. 
Učiteljica Mateja Jere Grmek je povezova-
la program. Ta dan je bilo zelo hladno in 
je ravno med nastopom pričelo deževati, 
vendar so krajani poskrbeli, da so se lahko 
vsi udeleženci pogreli s toplim čajem in po-
sladkali s pecivom.

Odprtje gobarske razstave

16. septembra 2017 je na razstavi gob v Ho-
čevju nastopilo 30 učencev PŠ Krka. Predsta-
vili so se s pevskim zborom, s plesom s pa-

Učenci 2. in 3. razreda PŠ Krka so nastopili s plesom na Avsenikovo skladbo Na Golici in s padalom.
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dalom in s pesmimi Dežela branja, Jesenska 
in Za Slovenijo živim ter z deklamacijo pesmi 
Zdravilo. Mentorice so bile Tončka Rajer, Ma-
teja Jere Grmek in Nadja Jankovič Fortuna.

15. septembra 2018 so učenci 2., 3. in 4. 
razreda nastopili na odprtju gobarske raz-
stave v Hočevju. Vsako leto Društvo gobar-
jev Šentrumar s predsednikom Pavletom 
Gregorkom povabi otroke in ljubitelje gob 
s Krke in Hočevja. Pod kozolcem v Hočev-
ju pripravijo razstavo več kot sto različnih 
vrst gob, tako užitnih kot strupenih. Otroci 
so nastopili s pesmijo Čarobna beseda in z 
dvema angleškima pesmima (Little Mouse 
in I love Slovenia) ter zaplesali ples Gremo 

okrog sveta. Društvo je PŠ Krka dalo tudi za-
hvalo za vsakoletno sodelovanje. Po konča-
ni prireditvi so vse otroke prijazno pogostili. 

Nastop ob obdaritvi dedka 
Mraza za najmlajše na Krki

26. decembra 2018 so nekateri učenci od 
1. do 4. razreda nastopili za dedka Mraza 
v kulturni dvorani na Krki ob obdaritvi naj-
mlajših. Nastopili so z zimskimi pesmica-
mi ob kratki igrici Tri goskice (mentorici: 
Mateja Jere Grmek in Tončka Rajer). OPZ 
PŠ Krka je med igrico zapel naslednje pe-

Razstava gob v Hočevju
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M smice: Tri goske, Zimska, Zvitorepka, Sne-

žinke, Dedek Mraz, Škrat Dobrošin, Čisto, 
čisto tiho, Bele snežinke, Ringa, ringa raja. 
Štirje učenci 5. razreda PŠ Zagradec so sku-
paj z učiteljico Matejo Jere Grmek pripravili 
kratko igrico Medvedek Pu in čebela. Hvala 
Turističnemu društvo Krka, ker vsako leto 
povabi šolarje na Krki k sodelovanju in jih 
tudi bogato obdaruje.

Srečanje z invalidi na PŠ Krka

3. oktobra 2018 so učenci PŠ Krka dobili 
poseben obisk. S svojimi izkušnjami so jih 

obogatili člani Društva paraplegikov lju-
bljanske pokrajine. Učenci so imeli prilo-
žnost spoznati priučenega slikarja Željka 
Vertelja, ki jim je zaupal svojo zgodbo, kako 
je postal tetraplegik, in jim pokazal, da se 
slika lahko tudi z usti. To so preizkusili tudi 
otroci, z veseljem pa so se pod budnim oče-
som gospoda Luftija Abdullahuja pomerili 
tudi v vožnji z vozički med ovirami. Gospo-
da Rok Bratovš in Jože Globokar sta jim 
bolj podrobno predstavila same poškodbe 
hrbtenice in hrbtenjače ter podelila veliko 
nasvetov o previdnosti pri izvajanju dejav-
nosti, ki privedejo do takega zdravstvene-
ga stanja. Poslovili so se z obljubo, da bodo 
na svoji življenjski poti še posebej previdni.

Učenci so občudovali ustvarjanje priučenega slikarja Željka Vertelja.
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Spominska slovesnost na Krki 

Združenje ZZB Grosuplje in krajevna orga-
nizacija Krka sta 27. maja 2018 organizirala 
spominsko proslavo pri spomeniku na-
rodnega heroja Žana Hrovata. V krajšem 
kulturnem programu je navzoče nagovoril 
Miloš Šonc, član ZB za vrednote NOB Gro-
suplje, z recitacijami je nastopila Tatjana 
Zadel, vzdušje je s harmoniko pričaral Vasja 
Kos, OPZ PŠ Krka pa je s svojo razigrano-
stjo in prešernostjo vnesel svežino in novo 
mlado energijo v sobotni dogodek.

30. maja 2019 je potekala prireditev ob 
spominu padlih v vojni vseh iz krajevne 
skupnosti Krka. Združenje ZZB Grosuplje in 
krajevna organizacija Krka sta organizirala 
spominsko proslavo pri spomeniku naro-
dnega heroja Žana Hrovata. Zaradi slabega 

vremena je bila prireditev v dvorani Druž-
benega centra. V krajšem kulturnem pro-
gramu je navzoče nagovoril Miro Volkar, 
z recitacijami je nastopila Tatjana Zadel, 
vzdušje je s harmoniko pričaral Vasja Kos, 
OPZ PŠ Krka pa je zapel dve pesmi in za-
plesal.

Polaganje cvetja pred spomenikom narodnega 
heroja Žana Hrovata; na sliki so učiteljica Mateja 

Jere Grmek, gospod Viktor Mihelčič in gospa 
Milica Mihelčič.

OPZ PŠ Krka in zborovodkinja Tončka Rajer; v ozadju na sintesajzerju spremlja Neža Zajc.
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Semanji dan v Stični 

PŠ Stična se je 20. maja 2018 s kulturnim pro-
gramom, stojnico in delavnicami predstavi-
la na sejmu, ki je potekal ob potoku pred 
samostanom v Stični. Obiskovalci so na 
stojnicah lahko občudovali in kupili izdelke 
spretnih rokodelcev, poskušali pripravljene 
dobrote in si ogledali različne kulturne na-
stope, ki so potekali čez cel dan. Učenci PŠ 
Stična so se predstavili s petjem, plesom in 
igranjem na instrumente. Za nastop so bili 
nagrajeni s palačinkami in picami. 

Na stojnici PŠ Stična so si obiskovalci sejma 
lahko v zameno za prostovoljni prispevek 
izbrali enega izmed izdelkov, ki so jih izde-
lali učenci pod mentorstvom učiteljic. Vsa-
ko uro so potekale delavnice, v katerih so 
si otroci lahko izdelali peščeno rožo, okra-
sili stekleničko z vrvico, barvali kamne ali si 
oblikovali svečnik iz gline.

Vključeni so bili vsi učenci PŠ Stična, koor-
dinatorica je bila vodja šole Simonca Barle 
Krese, sodelovale so učiteljice Matejka Hu-
mar, Marta Okorn, Barbara Hočevar, Urška 
Korošec in Dragica Eržen.

Učiteljice PŠ Stična; sedijo: Simonca Barle Krese, Urška Korošec in Barbara Hočevar; stojijo: Marta 
Okorn, Matejka Humar in Dragica Eržen.
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Obisk upokojencev in ogled 
podružnične šole ob obletnici 
valete 

Upokojeni bivši učenci so ob obletnici 
valete obiskali PŠ Stična. Vsak razred se 
je predstavil s kratkim kulturnim progra-
mom. Vključeni so bili vsi učenci PŠ Stična, 
koordinatorica je bila Simonca Barle Krese, 
sodelovale pa so učiteljice Matejka Humar, 
Marta Okorn, Saša Trontelj in Darja Bregar.

Gasilci

27. oktobra 2017 so učence PŠ Stična obi-
skali gasilci PGD Stična. Izvedli so vajo izmi-
ka iz šole. Učenci so bili navdušeni, saj so 
se sami lahko preizkusili v gašenju. Koordi-
natorica je bila Simonca Barle Krese, sode-
lovale so učiteljice Matejka Humar, Marta 
Okorn in Barbara Hočevar.

PŠ MULJAVA

Prireditev KORK Muljava

Pripravili so prireditev za KORK Muljava, 
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torica je bila Maja Sever.
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na Muljavi 

16. marca 2019 je bila v kulturnem domu na 
Muljavi prireditev za starejše krajane Mulja-
ve pod okriljem Rdečega križa. Na priredi-
tvi so se s pesmijo, plesom in deklamacijo 
predstavili učenci PŠ Muljava. Popoldne 
je minilo v znamenju prijetnega druženja 
starejše in mlajše generacije. PŠ Muljava že 
vrsto let uspešno sodeluje z organizacijo 
Rdečega križa.

Gasilci

V oktobru 2017 in 2018 je na PŠ Muljava 
potekala vaja izpraznitve stavbe pod vod-
stvom muljavskih gasilcev. Po vaji so učenci 
z učitelji obiskali PGD Muljava, kjer so jim 
razkazali opremo, vozila in gasilski dom. 

Učenci so se pomerili v zbijanju tarče in 
preizkusili dihalni aparat. 

Lovska družina Krka 

Učenci PŠ Muljava so v šolskem letu 2017/18 
z lovskim društvom sodelovali pri izvedbi 
naravoslovnega dne Gozd. Leto pozneje, 
11. oktobra 2018, pa so obiskali lovsko kočo 
v Znojilah, se pogovarjali z lovcem ter iz-
vedli tehnični dan. Oblikovali so izdelke iz 
naravnih materialov. 

Obiski v šolskem muzeju

Na PŠ Muljava imajo od leta 2013 tudi šol-
ski muzej, v katerem občasno uprizorijo 
šolsko uro nekoč. Učiteljici, ki poskrbita za 

Na obisku pri gasilcih na Muljavi skupaj z vrtcem
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upodobitev stroge gospodične učiteljice, 
sta Mateja Jere Grmek in Maja Sever. V šol-
skem letu 2017/2018 so nastopali učenci 5. 
razreda PŠ Krka, naslednje šolsko leto pa 
učenci 5. bZ s PŠ Zagradec. 

V šolskem letu 2017/18 so jih obiskali:
• Generalštab slovenske vojske, 14. no-

vembra 2017,
• OŠ Stična s podružnicami, 4. razred, 7. 

aprila 2018,
• OŠ Koseze, 6. razred, 9. aprila 2018,
• OŠ Trebnje s podružnicami, 3. razred, 5. 

junija 2018,
• OŠ Veliki Gaber, 12. junija 2018.

V šolskem letu 2018/19 so jih obiskali:
• župnik s Krke v spremstvu starejših iz 

Metlike, 9. oktobra 2018,
• ravnatelji v spremstvu ravnatelja OŠ 

Stična Marjana Potokarja, 27. novem-
bra 2018,

• OŠ Koseze, 6. razred, 9. aprila 2019,
• OŠ Stična s podružnicami, 4. razred, 18. 

aprila 2019,
• OŠ Trebnje s podružnicami, 3. razred, 

11. in 12. junija 2019,
• knjižničarji iz splošne knjižnice v Ivančni 

Gorici, 15. junija 2019,
• OŠ Sodražica, 3. razred, 19. junija 2019.

Policisti

Policisti so PŠ Muljava obiskali že prvi šol-
ski dan in na prvem roditeljskem sestanku, 
kjer so posvetili večjo pozornost prvošolč-
kom in njihovi varnosti v prometu. V pred-
novoletnem času so imeli tudi predavanje 

o nevarnosti pirotehnike. Koordinatorica je 
bila Barbara Maver.

Obisk Anice in Vide Nose ter 
Staneta Kovačiča

Pred veliko nočjo so na PŠ Muljava pova-
bili Vido in Anico Nose, ki sta prikazali iz-
delovanje rož iz krep papirja, ter Staneta 
Kovačiča, ki je učencem predstavil pletenje 
košaric. Ugotovili so, da je medgeneracij-
sko sodelovanje prav prijetno in koristno. 
Sodelovali so vsi učenci in učiteljice, koor-
dinatorici pa sta bili Jožica Sinjur in Barbara 
Maver. 

Vida Nose je prikazala izdelavo rožice iz krep 
papirja; opazoval jo je Enej Sinjur.
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Obisk Dragice Šteh

Ob zaključku bralne značke je učence obi-
skala učiteljica in pisateljica Dragica Šteh, 
ki jih je zabavala s prebiranjem svojih del. 
Učenci so uživali ob poslušanju njenih 
zgodb. Koordinatorica je bila Barbara Ma-
ver.

PŠ VIŠNJA GORA

Moja dežela – lepa  
in gostoljubna 

Turistični društvi Polževo in Višnja Gora 
sta 24. novembra 2017 v dvorani gasilske-
ga doma v Višnji Gori pripravili jubilejno 
dvajseto prireditev Moja dežela – lepa in 
gostoljubna. Na tradicionalni prireditvi so 
podelili priznanja in pohvale za urejenost 
domačij in počitniških hišic z okolico v Kra-
jevni skupnosti Višnja Gora. K sodelovanju 
so povabili tudi učence PŠ Višnja Gora. Na 
prireditvi so sodelovali z deklamacijami: 
Šolarček polž – Ian Jančar, 1. razred; V šoli 
– Jan Omahen, Mia Mikača in Aljaž Beravs, 
2. razred; Travobol – Ajda Ambrožič, 5. ra-
zred; Soči – Neja Planko, 9. razred. Maks 
Šušteršič, 8. razred, je zaigral na harmoni-
ko. Koordinatorica je bila Barbara Pavovec, 
sodelovali pa sta tudi Maja Razpotnik in 
Petra Rus Mušič.

Turistični društvi Polževo in Višnja Gora sta 
tudi 23. novembra 2018 v dvorani gasilske-
ga doma v Višnji Gori pripravili tradicional-
no prireditev Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna. K sodelovanju so povabili učence 
PŠ Višnja Gora. Na prireditvi so sodelovali 
z deklamacijami: Prijatelj – Zarja Radmano-
vić, 4. razred; Ne bodi, kar nisi – Ajda Am-
brožič in Ela Gruber Novak, 6. razred; Sanje 
skozi odraščanje – Zara Zupanc Blatnik, 6. 
razred. Maks Šušteršič, 8. razred, je zaigral 
na harmoniko.

Stane Kovačič je prikazal izdelavo košarice 
učencema Emi Oblak in Žigi Zajcu; v ozadju stoji 

Luka Ratajec ob Jakobu Adamiču.

Dragica Šteh je obiskala PŠ Muljava ob zaključku 
bralne značke.
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540-letnica mesta Višnja Gora, 
praznovanje Občine Ivančna 
Gorica 

Učenci PŠ Višnja Gora so v mesecu maju 
oblikovali in soustvarjali dva velika dogod-
ka tako za Višnjo Goro kot za Občino Ivanč-
na Gorica. 25. maja 2018 so z gledališkim 
krožkom popestrili program prireditve, ki 
je bila posvečena praznovanju 540-letnice 
mesta Višnja Gora in praznovanju Obči-
ne Ivančna Gorica. Gledališka skupina ter 
učenca Majk Zupančič in Taja Prijatelj so 
pripravili delček gledališke igre na temo Vi-
šnje Gore in mestnih pravic. Koordinatorica 
je bila Barbara Pavovec, mentorici gledali-

ške skupine pa Maja Jurhar Tavčar in Bar-
bara Polajžer.

Odprtje učnega čebelnjaka

Učenci PŠ Višnja Gora so 10. maja 2018 z 
otroškim pevskim zborom in deklamacijo 
Ciciban in čebela sooblikovali program ob 
slovesnem odprtju čebelnjaka kranjske 
čebele in parka medovitih rastlin. Njegova 
postavitev v mestno jedro bo zagotovo pri-
pomogla tudi k učnemu procesu na PŠ Vi-
šnja Gora. Z veseljem in ponosom se bodo 
učitelji in učenci povezali s čebelarjema 

Majk Zupančič je bil šolmošter.
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mladih čebelarjev in učencem na pristen 
način približali kranjsko čebelo. Koordina-
torica je bila Barbara Pavovec, sodelovali 
sta Tjaša Glamočak in Petra Rus Mušič.

Srečanje krajanov in krajank 
Višnje Gore

Učenci PŠ Višnja Gora so 31. maja 2019 
obogatili program na srečanju krajanov in 
krajank Višnje Gore. Prireditev se je odvi-
jala na gasilskem igrišču. Na prireditvi so 
učenci 2. razreda sodelovali z deklamaci-
jama: Srečko Kosovel – Burja (Aleksandar 
Rudolf Gagić, Ulrich Vrhovec in Žan Žičkar) 

in Niko Grafenauer – Dvojčka (Tajda Bašar, 
Gaja Plešnik in Ema Tomažin), učenci OPZ 
pa so zapeli dve pesmi. Koordinatorica je 
bila Barbara Pavovec, mentorice pa Tjaša 
Glamočak (zborovodkinja), Maja Berčon, 
Bernarda Kunstelj Lepojić in Tina Štupar.

OPZ PŠ Višnja Gora z zborovodkinjo Tjašo Glamočak
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PŠ ZAGRADEC

Naslovi projektov: 

Sodelovanje s krajem – Bilo je 
nekoč, Izmik iz šole (gasilci), 
Tisoč gibov, sodelovanje s če-
belarji, društvom upokojencev, 
kulturnimi društvi Krka, Am-
brus, Zagradec

Status: šolski projekti
Nosilec: PŠ Zagradec
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci 1. do 9. razreda 
Koordinatorica: Slavka Nahtigal

Opis projekta: Sodelovanje s krajem je od-
piranje šole navzven. Gre za medgenera-
cijsko sodelovanje in ohranjanje kulturne 
dediščine. V projektu Bilo je nekoč so našli 
potrditev starejši domačini, ki pomagajo 
pri odkrivanju zgodovine domačega kraja. 
Vsako leto v oktobru imajo gasilske igre, 
letos so skupaj z gasilci izvedli izmik iz šole. 
Ob novem letu izdelajo čestitke za 80 sta-
rejših občanov Zagradca in sodelujejo na 
občinskem natečaju najlepših voščilnic. 
Že tretje leto zapored so v sodelovanju s 
kulturnimi društvi Ambrus, Krka, Zagradec 
pripravili kulturno prireditev ob dnevu dr-
žavnosti.

7. septembra 2018 so se učenci 8. razreda PŠ Zagradec skupaj z razredničarko Dragico Šteh ter uči-
teljicama Vesno Zimic Gluvić in Jožefo Zajec udeležili akcije 1000 gibov, ki se odvija v okviru društva 

Šola zdravja. Pod vodstvom gospoda Matjaža Marinčka so izvedli 1000 gibov.
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Svit – povabimo dedke in  
babice k večji skrbi za zdravje

28. maja 2018 je v sodelovanju z ZD Ivanč-
na Gorica in PŠ Zagradec na šoli potekal 
t. i. Svitov dogodek. Na pobudo Mateje 
Kocjan, sestre v referenčni ambulanti ZD 
Ivančna Gorica, so učenci izdelovali plaka-
te, pisali pesmi in izdelovali izdelke, pove-
zane z zdravjem in spodbujanjem k skrbi 
za preprečevanje bolezni. Učenci so se pod 
vodstvom učiteljev zelo lepo odzvali na po-
vabilo in tako je prireditev pospremila tudi 
razstava njihovih izdelkov. Obiskovalci so 
se pred šolo lahko sprehodili skozi model 
črevesja in se seznanili z možnostmi bolj 
zdravega načina življenja in prehranjevanja.

O svoji izkušnji s programom Svit in prebo-
levanjem raka je z vedrino in optimizmom 

spregovorila tudi gospa Marija Hrvatin, 
ambasadorka Svita. Izrazila je veselje, ker 
je bila prireditev zasnovana kot druženje 
treh generacij in z osebno izkušnjo skušala 
pokazati, kako pomembno je pravočasno 
odkrivanje bolezenskih stanj.

Seveda pa na prireditvi ni manjkal pester in 
zabaven kulturni program. Zapeli so člani 
otroškega pevskega zbora PŠ Zagradec, 
pod vodstvom Slavke Nahtigal, in pevci 
ljudskih pesmi Studenček, pod vodstvom 
gospoda Borisa Klemenčiča. S humoristič-
no točko sta se predstavila Žan Hren in 
Maša Žnidaršič, učenca 8. bZ PŠ Zagradec, 
ki ju je za nastop pripravila Vesna Zimic 
Gluvić. Za zaključek je zapel in zaigral še an-
sambel Divja kri. Koordinatorji in mentorji 
so bili Mojca Malovrh, Mateja Kocjan, Slav-
ka Nahtigal in razredniki.

Gasilci so pogasili »požar v kurilnici« PŠ Zagradec. 
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Zaključna prireditev

Na PŠ Zagradec je vsako leto ob zaključku 
šolskega leta tradicionalni koncert, ki ga 
organizira šola v sodelovanju s krajem. Od-
kar je PŠ Zagradec devetletka, so k sodelo-
vanju povabljena tudi društva iz KS Krka in 
Ambrus. Vsako leto je prireditev posveče-
na bližnjemu državnemu prazniku in pred-
stavitvi kulturne dejavnosti na šoli. 

Na prireditvi so tako nastopili otroci Vrtca 
Sonček iz Zagradca, pod vodstvom vzgo-
jiteljic Branke Zavržen, Urše Anžlovar in 
Anje Čebular, OPZ pod vodstvom Slavke 
Nahtigal in MPZ pod vodstvom Andreja 
Oberstarja. Nastopila je tudi plesna sekci-
ja KD Ambrus, ki vadi pod okriljem plesne 
šole Guapa, vokalna skupina s Krke ter me-

šani pevski zbor Zagradec. V avli šole so se 
predstavile še ustvarjalke iz aktiva pode-
želskih žena – Lisičke, Pridne krške roke in 
Marjeta Baša iz Rokodelstva Baša. Prvič so 
se na prireditvi predstavili učenci glasbene 
šole Glasbene muze.

Jesenski odmev – prireditev na 
PŠ Zagradec

Učenci podružničnih šol Zagradec, Krka 
in Ambrus so pod vodstvom mentorjev 
in v sodelovanju s kulturnimi društvi vseh 
treh krajevnih skupnosti 9. novembra 2018 
pomagali izpeljati prireditev z naslovom 
Jesenski odmev. Na prireditvi so bili poleg 
obiskovalcev iz vseh treh krajevnih skupno-

OPZ PŠ Zagradec pod vodstvom Slavke Nahtigal
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OPZ PŠ Krka je nastopil s pesmijo Sreča na vrvici; zborovodkinja je bila Tončka Rajer. 
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sti tudi župan Občine Ivančna Gorica Dušan 
Strnad, ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar 
in drugi gostje. 

Namen prireditve je bil preizkusiti akustiko 
športne dvorane PŠ Zagradec, ki je bila v 
poletnem času opremljena z novimi zvočni-
mi oblogami. Organizirana je bila kulturna 
prireditev s pestrim, predvsem glasbenim 
programom. Prireditev je bila lepo obiska-
na, odziv obiskovalcev pa je potrdil tako 
ustreznost nove pridobitve kot tudi kako-
vost kulturnih točk. Nastopili so prvošolci 
PŠ Zagradec s plesom Lepši svet (mentori-
ci: Anica Grčman in Mojca Pustovrh), MPZ 
PŠ Zagradec pod vodstvom Andreja Ober-
starja, OPZ PŠ Krka pod vodstvom Tončke 
Rajer, OPZ PŠ Ambrus pod vodstvom Cirile 
Zupančič, učenci 3. razreda PŠ Krka z reci-
tacijo pod mentorstvom Nadje Jankovič 
Fortuna, plesni krožek PŠ Ambrus pod 
mentorstvom Nine Kastelec in OPZ PŠ Za-
gradec pod mentorstvom Slavke Nahtigal. 

Poleg učencev vseh treh šol, ki sodijo pod 
okrilje PŠ Zagradec, so nastopili še tambu-
raška in gledališka skupina iz Zagradca, re-
citatorka Anica Kozinc, pevski zbor s Krke 
in zbor iz Ambrusa. 
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NATEČAJI NA VEČ ŠOLAH

Naslov natečaja: 

Bučarija 

Status: krajevna prireditev
Nosilec: Planinsko društvo Šentvid pri Stič-
ni, uredništvo časopisa Klasje 
Vključene šole in razredi: učenci 4. razreda 
PŠ Zagradec; učenci PŠ Stična 
Koordinatorici: Vanja Peček Janoš in Si-
monca Barle Krese

Opis dejavnosti: 15. oktobra 2017 in 21. ok-
tobra 2018 so učenci sodelovali na razstavi 
buč, imenovani Bučarija. Prinesli so različ-
ne oblike in velikosti buč ter različne druge 
naravne pridelke (orehe, koruzo, koruzno 
ličje, želod, žir) in iz njih sestavili različne 
izdelke. Uredništvo Klasja v sodelovanju s 
Planinskim društvom Šentvid pri Stični vsa-
ko leto v okviru pohoda po Lavričevi poti 
organizira razstavo buč, na kateri sodeluje-
ta tudi PŠ Zagradec in PŠ Stična. 

Naslov natečaja: 

21th International Biennial of 
Children and Young People 
Graphic Art 

Status: mednarodna dejavnost 
Nosilec: Children's Creative Art Centre and 

Gallery in Torun, The Ministry of Culture 
and National Heritage in Warsaw, The Of-
fice of the Governor of the Kujawsko-Po-
morskie Voivodeship in Torun, The City 
Office of Torun
Vključene šole in razredi: 8. razred PŠ  
Višnja Gora; dve učenki PŠ Krka (2. in 3. ra-
zred)
Mentorice: Maja Godec in Anka Švigelj Ko-
želj (PŠ Višnja Gora), Vesna Kovač (PŠ Krka)

Opis dejavnosti: V grafični tehniki kolagra-
fiji so osmošolci v šolskem letu 2017/18 v 

Grafiki predstavljata višnjanskega polža in 
Kozlovsko sodbo v Višnji Gori.
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sklopu rednih ur likovne umetnosti izde-
lovali matrice z motivom Višnje Gore. Ma-
trice so izdelali s tekočim lepilom, nato pa 
so na še mokro površino potresli mivko. Ko 
se je lepilo posušilo, so matrice premazali 
z grafično barvo in jo odtisnili. Med vsemi 
izdelki so najbolj izstopale grafike nasle-
dnjih učencev: Ajla Ajkić, Anja Habjan, Nelly 
Hope Jakše, Zala Kastelic in Maks Šušteršič.

Naslov natečaja: 

UHU-jev kreativni natečaj – 
Predstavite svoj kraj

Status: državni likovni natečaj
Nosilec: Bolton Adriatic d. o. o. 
Vključene šole in vsi razredi: učenci PP NIS 
od 1. do 9. razreda; učenci 3. razreda PŠ 
Stična
Mentorice: Katja Tomažin, Martina Virant 
in Saša Trontelj

Opis dejavnosti: Učenci PP NIS so tudi v 
šolskem letu 2018/19 sodelovali na UHU-
-jevem kreativnem natečaju, ki spodbuja 
ustvarjalnost in timsko delo ter krepi za-

vest o pomembnosti trajnostnega razvoja 
okolja. Tokratna tema ustvarjanja je bila 
Predstavitev domačega kraja. S pomočjo 
odpadnega, recikliranega materiala ter z 
uporabo različnih likovnih tehnik so izde-
lali kar dva izdelka. Pri pouku so narisali 
zemljevid Občine Ivančna Gorica ter s fo-
tografijami označili, kje živi vsak od njih. 
Pogovorili so se o zanimivostih v občini, 
poiskali fotografije ter jih dodali na prava 
mesta na zemljevidu. V podaljšanem biva-
nju pa so lepili, sestavljali, kaširali, barvali 
ter ustvarili simbol Ivančne Gorice – rimski 
miljnik. Učenci so pri izdelavi aktivno so-
delovali, se kaj novega naučili in se pri tem 
zelo zabavali. 

V UHU-jevem natečaju Predstavite svoj kraj 
so sodelovali tudi učenci 3. razreda PŠ Stič-
na z mentorico Sašo Trontelj. Učenci so iz 
odpadnih materialov naredili sliki virskega 
kneza in kneginje v tehniki lepljenja. 

Saša Trontelj Martina Virant

Simbol Ivančne Gorice – rimski miljnik
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Natečaj za najlepše oziroma na-
jizvirnejše božično-novoletne 
voščilnice 

Status: občinski natečaj
Nosilec: Občina Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: učenci OPB iz 1. a, 
3. a in 3. b matične šole; učenci od 1. do 3. 
razreda PŠ Stična 

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2017/18 so 
učenci 1., 2. in 3. razreda PŠ Stična izdelova-
li božično-novoletne voščilnice v različnih 
tehnikah. Mentorice so bile učiteljice Ma-
tejka Humar, Marta Okorn, Simonca Barle 
Krese, Urška Korošec in Dragica Eržen. 

V šolskem letu 2018/19 pa so božično-no-
voletne voščilnice izdelovali učenci 1. a, 3. 
a in 3. b, ki so bili vključeni v OPB na ma-
tični šoli. Vsak učenec je izdelal eno ali več 
voščilnic, ki so bile namenjene najstarejšim 
občanom Občine Ivančna Gorica. Mentori-
ce so bile Danijela Mlakar, Anka Ažman in 
Sara Jurčič.

NATEČAJI NA POSAMEZNI ŠOLI

MATIČNA ŠOLA

Naslov natečaja: 

UHU-jev kreativni natečaj – 
Ustvarite svojega sanjskega 
konjička

Status: vseslovenski natečaj
Nosilec: UHU
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci OPB iz 2. a, 2. b, 5. razreda ter OŠPP
Koordinatorice/mentorice: Katja Tomažin, 
Tina Finc in Martina Virant

Opis dejavnosti: Učenci iz podaljšanega bi-
vanja so se v mesecu aprilu prijavili na UHU-
-jev kreativni natečaj ter cel mesec ustvar-
jali na temo sanjskega konjička. Pri izdelavi 
so imeli prosto pot in svobodno izbiro pri 
uporabi različnih materialov in tehnik. Edini 
pogoj je bila velikost – izdelek naj bi bil ve-
lik vsaj 1 meter. Tako so učenci za izdelavo 
uporabili veliko odpadnega in naravnega 
materiala. Pri delu so se zelo zabavali ter 
pokazali pravo kreativnost, timsko delo ter 
podkrepili zavedanje o trajnostnem razvo-
ju okolja. Nastali so sanjski konjički z nasle-
dnjimi imeni: Ferdinand, Virida in Mesečnik.



Osnovna šola Stična …158

N
A

TE
ČA

JI Naslov natečaja: 

Natečaj za najlepše oziroma na-
jizvirnejše božično-novoletne 
voščilnice 

Status: občinski natečaj
Nosilec: Občina Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: učenci OPB iz 1. a, 
3. a in 3. b matične šole; učenci od 1. do 3. 
razreda PŠ Stična 

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2017/18 so 
učenci 1., 2. in 3. razreda PŠ Stična izdelova-
li božično-novoletne voščilnice v različnih 
tehnikah. Mentorice so bile učiteljice Ma-
tejka Humar, Marta Okorn, Simonca Barle 
Krese, Urška Korošec in Dragica Eržen. 

V šolskem letu 2018/19 pa so božično-no-
voletne voščilnice izdelovali učenci 1. a, 3. 
a in 3. b, ki so bili vključeni v OPB na ma-
tični šoli. Vsak učenec je izdelal eno ali več 
voščilnic, ki so bile namenjene najstarejšim 
občanom Občine Ivančna Gorica. Mentori-
ce so bile Danijela Mlakar, Anka Ažman in 
Sara Jurčič.

NATEČAJI NA POSAMEZNI ŠOLI

MATIČNA ŠOLA

Naslov natečaja: 

UHU-jev kreativni natečaj – 
Ustvarite svojega sanjskega 
konjička

Status: vseslovenski natečaj
Nosilec: UHU
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci OPB iz 2. a, 2. b, 5. razreda ter OŠPP
Koordinatorice/mentorice: Katja Tomažin, 
Tina Finc in Martina Virant

Opis dejavnosti: Učenci iz podaljšanega bi-
vanja so se v mesecu aprilu prijavili na UHU-
-jev kreativni natečaj ter cel mesec ustvar-
jali na temo sanjskega konjička. Pri izdelavi 
so imeli prosto pot in svobodno izbiro pri 
uporabi različnih materialov in tehnik. Edini 
pogoj je bila velikost – izdelek naj bi bil ve-
lik vsaj 1 meter. Tako so učenci za izdelavo 
uporabili veliko odpadnega in naravnega 
materiala. Pri delu so se zelo zabavali ter 
pokazali pravo kreativnost, timsko delo ter 
podkrepili zavedanje o trajnostnem razvo-
ju okolja. Nastali so sanjski konjički z nasle-
dnjimi imeni: Ferdinand, Virida in Mesečnik.

… v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 159

N
A

TEČA
JI

Naslov projekta: 

Mednarodni likovni natečaj 
Kmečko poslopje

Status: mednarodna dejavnost 
Nosilec: PŠ Ponikva pri Žalcu, OŠ Žalec
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 9. razreda 
Mentorica: Anka Švigelj Koželj

Opis dejavnosti: Učenci izbirnega predme-
ta likovno snovanje so sodelovali na med-
narodnem likovnem natečaju Kmečko po-
slopje. Mojca Habjan, učenka 9. a matične 
šole, je prejela srebrno priznanje.

Naslov natečaja: 

Deluj eko – ohrani čebelo in 
smreko

Status: vseslovenski nagradni natečaj
Nosilec: Medex in Hofer
Vključene šole in razredi: učenci 1. in 2. ra-
zreda matične šole in učenci OPB PP NIS 
matične šole 
Mentorice: Katja Tomažin, Maja Miklavčič, 
Bojana Miklič in Martina Virant

Opis dejavnosti: Učenci 2. a matične šole v 
OPB so se v oktobru 2017 z mentorico Ka-
tjo Tomažin prijavili na natečaj okraševanja 
eko smreke na temo čebel in gozdnih živali 
v slovenskih pravljicah, pripovedkah, ba-
snih, bajkah in pesmih. Potrudili so se, da 
so prebrali veliko pravljic na temo čebel. Še 

Učenci 2. a matične šole so se slikali s svojim konjičkom.
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JI najbolj jih je pritegnila knjiga Irme Jančar z 
naslovom Čebela Sivka v deželi Medelandi-
ji. Knjiga govori o tem, kako so se čebele 
zaradi onesnaženega okolja preselile v či-
stejše okolje – v Medelandijo, kjer so si za 
eno leto ustvarile nov dom v votlem deblu 
in zdravile bolne živali s čebeljimi pridel-
ki: z medom, cvetnim prahom, matičnim 
mlečkom in propolisom. Spoznali so, kaj 
je poslanstvo marljive čebele ter da človek 
ne more živeti brez čebel in čebele ne brez 
človeka. Tako so po vsebini knjige okrasili 
eko smreko. Iz odpadnega stiropora so z 
rezalnikom izrezali junake omenjene knji-
ge – čebele in gozdne živali, jih pobarvali 
s tempera barvami ter prilepili na smreko. 
Smreko so pobarvali tako, da je imela vsa-
ka barva na njej svoj pomen in je predsta-
vljala čisto okolje (zelena – čisti travniki in 
polja, modra – čisto nebo, zrak in voda ter 
rumena – energija in moč Sonca). 

Tudi učenci 1. b matične šole so oktobra 
2017 sodelovali na nagradnem natečaju 
Deluj eko – ohrani čebelo in smreko, ki ga 
vsako leto organizirata Medex in Hofer. 
Eko smreko so okrasili z naravnimi materia-
li. Pri dejavnosti so z veseljem sodelovali in 
bili zelo ustvarjalni. Mentorici sta bili Maja 
Miklavčič in Bojana Miklič.

V novembru 2018 so v podaljšanem biva-
nju z učenci PP NIS kar nekaj časa namenili 
okraševanju prav posebne smreke – eko 
smreke. Namen natečaja je bil, da skozi po-
učno metodiko popeljejo otroke v svet na-
rave in čebel ter jim približajo misel, kako je 
potrebno že danes skrbeti za prihodnost. 
Tematsko vodilo okraševanja je bilo, da 
čimbolj izvirno in poučno okrasijo smre-
ko po nadaljevanju zgodbe Sivka in Ferdo 
praznujeta svetovni dan čebel. S pomočjo 
domišljije in ustvarjalnosti so nastali prav 

Učenci 1. b matične šole so izdelali in okrasili eko smreko.
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posebni izdelki. Učenci so iz različnih vrst 
odpadnega papirja izdelali čebele, čebel-
njak, satje, cvetoča drevesa, junaka Ferda, 
otroke, pisane cvetlice ter sonce, izdelke 
pa so tudi pobarvali s tempera barvami. Iz 
krep papirja so nastale prave travniške cve-
tlice. Okrašeno eko smreko so slavnostno 
postavili za okras pri tradicionalnem slo-
venskem zajtrku. Poleg nadaljevanja zgod-
be in fotografije eko smreke so na natečaj 
prijavili še predlog za trajnostni razvoj, ki se 
navezuje na šolski vrt oziroma na odgovor-
nost do okolja, gozda in čebel.

Naslov natečaja: 

Praznični natečaj Najlepše  
slovenske slikanice ob 100. 
obletnici izida prve izvirne  
slovenske slikanice

Status: natečaj/razstava 
Nosilec: Mladinska knjiga
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 1. b in 2. a 
Mentorici: Jasmina Selko in Maja Miklavčič

Opis dejavnosti: Leta 1858 je Fran Levstik 
napisal povest Martin Krpan, prvo po-
membnejše delo slovenske pripovedne 
proze. Z ilustracijami Hinka Smrekarja je 
prvič izšla 59 let pozneje, leta 1917, in ve-
lja za prvo izvirno slovensko slikanico. 
Novembra 2017 so se z učenci 1. b in 2. a 

Razstava ob 100. obletnici izida prve izvirne slovenske slikanice v 2. a matične šole
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šole, kjer so prebirali dela Frana Levstika, 
se pogovarjali o pomembnosti obletnice in 
ovrednotili slikanice, s katerimi so ob kon-
cu pripravili tudi razredno razstavo.

Naslov natečaja: 

Tudi pri nas si pripovedujemo 
pravljice

Status: likovni natečaj
Nosilec: Ciciban
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 1. a in 2. b
Mentorici: Jasmina Selko in Maja Miklavčič 

Opis dejavnosti: Oktobra 2018 je potekal 
Cicibanov natečaj z naslovom Tudi pri nas 
si pripovedujemo pravljice. Natečaj so v 
povezavi s projektom Nacionalni mesec 
skupnega branja aktivno izpeljali tudi na 
matični šoli. V sodelovanju z gospo Emo 
Grünbacher, ki med drugim vodi bralni klub 
v Ivančni Gorici, in učenci interesne dejav-
nosti medgeneracijsko sodelovanje so brali 
pravljice, se o njih pogovarjali in nanje pou-
stvarjali. Učenci so za aktivno udeležbo in 
izvirnost prejeli tudi nagrade, in sicer Cici-
banove majice in knjige.

Naslov natečaja: 

Varno v šolo (Moja pot v šolo)

Status: likovni natečaj
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 1. a in 2. b 
Mentorici: Jasmina Selko in Maja Miklavčič 

Opis dejavnosti: V obdobju od 21. septem-
bra do 5. oktobra 2018 je v okviru akcije 
(PO)misli na otroke! Vozi varno potekal 
likovni natečaj. Natečaj je podprt s strani 
skupine medijev Media24 in Radia 1. S svo-
jimi likovnimi izdelki so sodelovali učenci 
1. a, pod mentorstvom učiteljice Jasmine 
Selko, in učenci 2. b z mentorico Majo Mi-
klavčič. 

Nagrade so prejeli sodelujoči učenci obeh 
razredov. Prvošolci so prejeli odsevne kre-
sničke. Špela Bahor, Gaja Prijatelj Boršnar, 
Iza Rajlič Hočevar, vse tri učenke 2. b, pa 
kolesarske čelade, lučke in knjižice Kolesar 
sem.
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Naslov natečaja: 

Poznate Krkija?

Status: likovni natečaj
Nosilec: Avto Krka d. o. o.
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 1. a in 2. b 
Mentorici: Maja Miklavčič in Jasmina Selko

Opis dejavnosti: Učenci so prejeli Krkijevo 
knjižico, ki so jo skupaj s svojimi mentorji 
prebrali. Na podlagi prebranega so ustvar-
jali likovne izdelke, v katerih so sporočali, 
kako sami ali s pomočjo Krkija pripomorejo 
k varnosti v prometu. Učenci so za sodelo-
vanje na natečaju prejeli priznanja in nagra-
de. 

PŠ ZAGRADEC

Naslov natečaja: 

Deluj eko – ohrani čebelo in 
smreko

Status: vseslovenski nagradni natečaj
Nosilec: Medex in Hofer
Vključene šole in razredi: PŠ Zagradec; 
učenci OPB iz 1. Z in OPB iz 2. Z 
Mentorici: Katja Godec in Mojca Pustovrh

Opis dejavnosti: V obeh skupinah podalj-
šanega bivanja zelo radi ustvarjajo, zato so 
se odločili, da bodo združili moči in se prija-
vili na natečaj Deluj eko – ohrani čebelo in 
smreko. V okviru projekta Dan za pravljico 
so prebrali veliko pravljic z vsebino o če-
belah in naravi. Ko so dobili smreko, so se 
vsi skupaj odločili, da bodo smreko okrasili 
kar s čebelicami in satjem. Za material so 
uporabili le različne vrste papirja. Pri okra-
ševanju so učenci zelo uživali. Ob tradicio-
nalnem slovenskem zajtrku je eko smreka 
krasila hodnik šole, na katerem je bila tudi 
čebelarska razstava.
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Naslov natečaja: 

Z domišljijo na potep

Status: državni natečaj
Vključene šole in razredi: PŠ Višnja Gora; 
učenci 3. razreda
Mentorici: Petra Krmelj in Tanja Šepec

Opis dejavnosti: Učenci 3. razreda so pri 
dodatnem pouku slovenščine obravnavali 
pravljice. Prebrali so nekaj knjig s pravlji-
cami. Tudi sami so se preizkusili v pisanju 
pravljice za lahko noč. Naloga ni bila pre-
prosta. Vse pravljice učencev so objavljene 
v Pravljični knjigi (posamezen del), v kate-
goriji Razredna stopnja. 

Naslov natečaja: 

Rošev literarni natečaj

Status: literarni natečaj
Mentorica: Petra Rus Mušič 

Opis dejavnosti: V marcu 2018 se je Patrici-
ja Germ s PŠ Višnja Gora udeležila 31. sreča-
nja Roševih nagrajencev v pisanju spisov, ki 
je potekalo na OŠ Frana Roša v Celju. Pod 
mentorstvom učiteljice Petre Rus Mušič je 
bila med mnogimi osnovnošolci izbrana v 
krog 20 najboljših avtorjev Roševega lite-
rarnega natečaja.

Naslov natečaja: 

8. Mlada pesniška olimpijada

Status: literarni natečaj
Mentorica: Petra Rus Mušič 

Opis dejavnosti: Ajla Ajkić, učenka 9. razre-
da PŠ Višnja Gora, je s svojo pesmijo Sanje 
skozi odraščanje sodelovala na natečaju 8. 
Mlada pesniška olimpijada. V šolskem letu 
2018/19 se je za knjižne nagrade in prizna-
nja borilo 177 pesmi osnovnošolcev iz 34 
slovenskih osnovnih šol. Ajla je prejela pri-

Nagrajenka Patricija Germ
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znanje za poslano pesem, saj je v ustrezni 
kategoriji po kakovosti pozitivno izstopala. 
Njena pesem je bila zato izbrana med 14 
najboljših na natečaju. 

PŠ MULJAVA

Rišem za prijatelja: dobrodelni likovni na-
tečaj, na katerem so sodelovali vsi učenci 
PŠ Muljava.

Upodobitev iz Jurčičeve zgodbe Deseti 
brat: lokalni natečaj Občine Ivančna Gori-
ca, JSKD OI Ivančna Gorica; sodelovali so 
vsi učenci PŠ Muljava.

Poslikava panjske končnice: lokalni likovni 
natečaj, Turistično društvo Muljava; sode-
lovali so učenci 3. in 4. razreda PŠ Muljava.

Slovenska zastava: v sodelovanju s Turi-
stičnim društvom Muljava so spomladi 
2018 na PŠ Muljava izvedli likovni natečaj 
Slovenska zastava. Štirje učenci so si z na-
tančnostjo prislužili pravo slovensko zasta-
vo. Zmagovalce likovnega natečaja sta na 
zadnji dan pouka razglasila in jim podelila 
nagrade gospod Stane Kovačič in predse-
dnik turističnega društva, gospod Gašper 
Erjavec. Za vse sodelujoče sta prinesla tudi 
sladko tolažilno nagrado.

Nagrajenka Ajla Ajkić

Podelitev zastav najboljšim »umetnikom«
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Naslov natečaja: 

Likovno-literarni natečaj  
za osnovne šole Medenka

Status: likovno-literarni natečaj
Nosilec: Medenka 
Vključene šole in razredi: PŠ Stična; učenci 
3. razreda
Mentorica: Barbara Hočevar

Opis dejavnosti: Podjetje Medenka je or-
ganiziralo natečaj z namenom promocije 
izdelkov Medenka. Ker so učenci sodelo-
vali že v projektu tradicionalni slovenski 
zajtrk, kjer se promovira slovenski med, 
je bil ta natečaj nadaljevanje že znanega o 

pomembnosti zdrave in lokalne prehrane. 
Učenci so v šolskem letu 2017/18 na temo 
medu ustvarjali likovne ali literarne izdelke. 
Ustvarili so slike, pri čemer so uporabili raz-
lične likovne tehnike.

Sodelovali so vsi učenci 3. razreda, na nate-
čaj pa so prijavili slike treh učencev. Slike so 
bile objavljene na družabnem omrežju Fa-
cebook, kjer so uporabniki glasovali za naj-
boljšo sliko. Kljub temu da učenci PŠ Stična 
glavne nagrade niso dobili, je vsak učenec 
za sodelovanje prejel medenko.

Naslov natečaja: 

Deseti brat

Status: likovno-literarni natečaj
Nosilec: Občina Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: PŠ Stična; učenci 
3. razreda
Mentorica: Barbara Hočevar

Opis dejavnosti: Občina Ivančna Gorica je 
razpisala likovno-literarni natečaj za vse 
učence osnovnih šol v občini. V šolskem 
letu 2017/18 so sodelovali učenci 3. razreda 
PŠ Stična, ki so ustvarjali likovne izdelke. 
Učiteljica je učencem najprej predstavila 
Josipa Jurčiča in njegov roman Deseti brat, 
nato pa so prebrali posamezne odlomke iz 
knjige. Ob prebiranju odlomkov so spoznali 
tudi starinske in narečne besede. Tako so 
se učenci seznanili tudi z malce drugačno 
slovenščino in ugotovili, da se jezik skozi 
čas spreminja. Največ učencev se je odloči-Avtorica: Neža Lavrič, PŠ Stična
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lo upodobiti motiv Krjavlja. Ustvarjali so vsi 
učenci, poslali pa so le izbrane izdelke. Vsi 
poslani izdelki so bili razstavljeni na prire-

ditvi ob pohodu po Jurčičevi poti spomladi 
2018.

Učenci 3. razreda PŠ Stična so na igrišču skicirali odlomek iz romana Deseti brat.
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TEKMOVANJA IN KVIZI 

TEKMOVANJA  
V ŠOLSKEM LETU 2017/18

PREDMETNO 
PODROČJE

šola regija država
število 

tekmov.
bronasto 

prizn.
število 

tekmov.
srebrno 

prizn.
število 

tekmov.
srebrno 

prizn.
zlato 
prizn.

logika 155 55 9 2
razvedrilna matematika 77 27 4 4
sladkorna bolezen 97 25 8 4 3
Proteusovo priznanje (BIO) 60 12 9 1 2
angleščina 76 24 3 3 1 1
astronomija 31 10 1 1
Cankarjevo priznanje (SLJ) 127 49 7 2
Stefanovo priznanje (FIZ) 36 12 8 6
Preglovo priznanje (KEM) 36 11 11 1 1
Vegovo priznanje (MAT) 567 200 17 10 2
zgodovina 42 11 7 5
geografija 81 21 12 8
Vesela šola 107 23 10 7 3
SKUPAJ 1492 480 37 24 70 28 14

nemška bralna značka 45 18 22 9
angleška bralna značka 126 9 32 94

 

Andreja Robek 
Perpar

Branka Strnad Dragica Šteh Ingrid Boljka 
Štaudohar

Suzana Klopčič Darinka  
Dremelj
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Dobitniki zlatih priznaj  
in njihovi mentorji

področje prejemniki zlatih priznanj mentorji

matematika Nejc Koselj, 6. bZ Dragica Šteh

matematika Jan Koren, 5. b Ingrid Boljka Štaudohar

kemija Nejc Ropič, 9. Z Suzana Klopčič

biologija Erik Robert Gačnik, 9. a Darinka Dremelj

biologija Karmen Glavan, 9. a Darinka Dremelj

sladkorna bolezen Ema Vrabič, 8. aZ Ana Šimac

sladkorna bolezen Nika Končar, 9. V Ana Šimac

sladkorna bolezen Zoja Peteh, 8. b Darinka Dremelj

angleščina Nejc Pižem, 8. b Katja Sredič Rus

logika Lucija Struna, 9. b Darja Strah

logika Klara Kocmur, 7. V Lucija Medimurec

Vesela šola Zoja Peteh, 8. b Andreja Robek Perpar

Vesela šola Nejc Koselj, 6. bZ Vita Valenčak

Vesela šola Lina Sekirnik, 7. b Branka Strnad

Darja Strah Katja Sredič 
Rus

Ana Šimac Vita Valenčak
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Športnica šole je v šolskem letu 2017/18 po-
stala Zoja Peteh, 8. b – odlične rezultate je 
dosegla v atletiki, krosu, odbojki in nogo-

metu. Športnik šole je postal Nejc Ropič, 9. 
Z – odlične rezultate je dosegel v atletiki, 
krosu, odbojki, rokometu in nogometu.

Diamantnega Kenguruja je prejel Žan Erja-
vec, 9. a.

Učitelji naravoslovnega področja po po-
sebnem pravilniku izbirajo najuspešnej-
šega učenca šole na naravoslovnem po-

dročju. In to je za šolsko leto 2017/18 za 
obdobje od 7. do 9. razreda med učenci 9. 
razreda na matični šoli postala Lucija Stru-
na, 9. b. V Višnji Gori je to priznanje prejela 
Neja Planko, 9. V, v Zagradcu pa Nejc Ro-
pič, 9. Z.

Lucija Struna Neja Planko Nejc Ropič Žan Erjavec
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vec, 9. a.

Učitelji naravoslovnega področja po po-
sebnem pravilniku izbirajo najuspešnej-
šega učenca šole na naravoslovnem po-

dročju. In to je za šolsko leto 2017/18 za 
obdobje od 7. do 9. razreda med učenci 9. 
razreda na matični šoli postala Lucija Stru-
na, 9. b. V Višnji Gori je to priznanje prejela 
Neja Planko, 9. V, v Zagradcu pa Nejc Ro-
pič, 9. Z.

Lucija Struna Neja Planko Nejc Ropič Žan Erjavec
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TEKMOVANJA  
V ŠOLSKEM LETU 2018/19

PREDMETNO 
PODROČJE

šola regija država
število 

tekmov.
bronasto 

prizn.
število 

tekmov.
srebrno 

prizn.
število 

tekmov.
srebrno 

prizn.
zlato 
prizn.

logika 159 84 13 2
razvedrilna matematika 80 19 3 3
sladkorna bolezen 61 11 6 5 1
Proteusovo priznanje (BIO) 39 4 4 2
angleščina 83 17 5 3 7
astronomija 40 14
Cankarjevo priznanje (SLJ) 140 54 13 6 1
Stefanovo priznanje (FIZ) 34 14 5 3
Preglovo priznanje (KEM) 53 11 1 12 1
Vegovo priznanje (MAT) 540 195 16 10
zgodovina 20 6 4 2 1
geografija 72 23 8 8 2
Vesela šola 100 31 9 2
Mehurčki 50
Kresnička 35 16
SKUPAJ 1506 499 35 29 58 29 7

nemška bralna značka 51 10 26 15
angleška bralna značka 132 11 33 88

Štefka  
Klemenčič

Darja Kotar Tina Finc
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Športnica šole je postala Pia Lebar, 7. V – 
odlične rezultate je dosegla v atletiki, krosu 
in nogometu. Športnik šole je postal David 

Skubic, 8. a – odlične rezultate je dosegel v 
atletiki, krosu, odbojki in rokometu. 

Diamantnega Kenguruja sta prejela Miha 
Perpar, 9. b, in Ema Vrabič, 9. aZ.

Zoja Peteh, 9. b, je v šolskem letu 2018/19 
postala najuspešnejša učenka naravoslov-
nega področja na šoli. V Višnji Gori je to pri-
znanje prejela Maša Vozelj, 9. V, v Zagrad-
cu pa Ema Vrabič, 9. aZ. 

Dobitniki zlatih priznaj  
in njihovi mentorji

področje prejemniki zlatih priznanj mentorji

sladkorna bolezen Zoja Peteh, 9. b Darinka Dremelj

geografija Zoja Peteh, 9. b Tina Finc

geografija Miha Perpar, 9. a Tina Finc

kemija Klara Kocmur, 8. V Ana Šimac

zgodovina Klara Kocmur, 8. V Štefka Klemenčič

Vesela šola Klara Kocmur, 8. V Štefka Klemenčič

Vesela šola Nejc Koselj, 7. bZ Darja Kotar

Zoja Peteh Maša Vozelj Ema Vrabič

David Skubic Pia Lebar
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DRUGA TEKMOVANJA IN KVIZI

Naslov tekmovanja: 

Kaj veš o prometu?

Status: šolsko tekmovanje 
Nosilec: Občinski svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Višnja Gora, PŠ Zagradec; učenci 6., 7. in 8. 
razreda 
Mentor: Lovro Ulcej

Opis dejavnosti: Nekateri učenci 6., 7. in 8. 
razreda so bili v maju 2018 vključeni v kole-
sarski krožek, v katerem so obnovili svoje 
teoretično in praktično znanje iz ravnanja 
s kolesom v prometu ter tudi spretnost 
upravljanja kolesa na kolesarskem poli-
gonu. Aktivnosti so nadaljevali z izvedbo 
šolskega tekmovanja Kaj veš o prometu. Z 
vsake šole so se trije najboljši učenci pome-
rili še na občinskem tekmovanju, kamor so 
k sodelovanju povabili tudi učence OŠ Fer-
da Vesela Šentvid pri Stični. 

Učenci OŠ Stična so osvojili prva tri mesta, 
in sicer: 1. mesto: Luka Groznik (7. razred 
PŠ Višnja Gora), 2. mesto: Gregor Perko 
(8. razred PŠ Zagradec) in 3. mesto: Jernej 
Miklič (7. razred PŠ Zagradec). Poleg tega 
so učenci OŠ Stična osvojili tudi ekipno 1. 
mesto. Zmagovalec Luka Groznik se je 19. 
maja 2018 udeležil 50. državnega tekmova-
nja, ki je potekalo v Ljubljani. 

Naslov tekmovanja: 

Tekmovanje iz računalniškega 
razmišljanja – Bober 

Status: šolsko tekmovanje 
Nosilec: Fakulteta za računalništvo in infor-
matiko 
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci 7. in 8. razreda 
Mentor: Lovro Ulcej

Opis dejavnosti: Učenci, ki so obiskovali 
izbirna predmeta računalništvo: urejanje 
besedil (7. razred) in robotika v tehniki (9. 
razred), so se preizkusili v tekmovanju iz ra-
čunalniškega razmišljanja, ki ga vsako leto 
organizira Fakulteta za računalništvo in 
informatiko. Tekmovanje je bilo izvedeno 
v tednu od 13. do 17. novembra 2017 in je 
potekalo na računalnikih. Od sodelujočih 9 
tekmovalcev sta osvojila bronasto prizna-
nje Tilen Kristan in Urban Ulcej, oba iz 7. ra-
zreda, za uvrstitev na državno tekmovanje 
pa jima je žal zmanjkalo nekaj točk. Ostali 
tekmovalci so prejeli priznanja za sodelo-
vanje.
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Naslov tekmovanja: 

Cici Vesela šola

Status: kvizi in tekmovanja 
Nosilec: Mladinska knjiga
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci od 1. do 4. razreda 
Koordinatorica: Jasmina Selko 
Mentorice: razredničarke

Opis dejavnosti: Cici Vesela šola vsak me-
sec obravnava zanimivo, premišljeno iz-
brano temo. Posega na različna področja 
kulturne in estetske vzgoje, socialnega 
učenja, športa, družboslovja, naravoslov-
ja, tehnike itd. Ciciveselošolski dan je bil 
13. aprila 2018 in 19. aprila 2019. Učencem 
je bilo dovoljeno, da so si pri reševanju ci-
civeselošolskih vprašalnikov med seboj po-
magali. Vsi sodelujoči so dobili Cici pohvalo.



Osnovna šola Stična …174

TE
KM

O
VA

N
JA

 IN
 K

VI
ZI

 

Naslov tekmovanja: 

Cici Vesela šola

Status: kvizi in tekmovanja 
Nosilec: Mladinska knjiga
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenci od 1. do 4. razreda 
Koordinatorica: Jasmina Selko 
Mentorice: razredničarke

Opis dejavnosti: Cici Vesela šola vsak me-
sec obravnava zanimivo, premišljeno iz-
brano temo. Posega na različna področja 
kulturne in estetske vzgoje, socialnega 
učenja, športa, družboslovja, naravoslov-
ja, tehnike itd. Ciciveselošolski dan je bil 
13. aprila 2018 in 19. aprila 2019. Učencem 
je bilo dovoljeno, da so si pri reševanju ci-
civeselošolskih vprašalnikov med seboj po-
magali. Vsi sodelujoči so dobili Cici pohvalo.

… v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 175

KO
LEKTIV

KOLEKTIV

PREDAVANJA ZA UČITELJE

Vsako šolsko leto svetovalna služba orga-
nizira zanimiva in poučna izobraževanja za 
strokovne delavce šole. Tudi v preteklih 
šolskih letih so organizirali strokovne de-
lavnice in predavanja. 

Šolsko leto 2017/18:
• od januarja do aprila 2018 – VIZ Višnja 

Gora: Z roko v roki poMOČ (7 delavnic)
• 12. april 2018 – Jani Prgić: Tanka črta od-

govornosti

Šolsko leto 2018/19:
• 13. februar 2019 – Mateja Centa in Met-

ka Valič: Pomen zgodb (izkušenj) za ra-
zumevanje nas samih, drugih okoli nas 
in sveta (geštalt pedagogika)

• 6. marec 2019 – dr. Mitja Kranjčan: 
Otroci s čustveno-vedenjskimi motnja-
mi

POHOD UČITELJEV  
PO ŠOLSKEM OKOLIŠU 

V času jesenskih počitnic učitelji OŠ Stična 
spoznavajo šolske okoliše svojih učencev.

Pohod učiteljev ob zgornjem 
toku reke Krke

30. oktobra 2017 so se učitelji OŠ Stična 
zbrali na PŠ Krka. Tokrat so dopolnili že 
okroglo 10. obletnico pohodov po krajih 
domovanja njihovih učencev. Z zajtrkom 
in kavico so za razvajanje njihovih brbon-
čic poskrbele kuharice PŠ Krka. Po krat-
kem jutranjem klepetu so se odpravili na 
ogled šolskega čebelnjaka, ki sta jim ga 
razkazala gospod Marjan Volaj in gospod 
Tonček Markovič. Pot pohoda jih je vodila 
mimo hiše znanega akademskega slikarja 
Franceta Slane. Vodil jih je gospod Slav-
ko Pajntar. Pokazal jim je hiši, kjer poteka 
snemanje nadaljevanke Reka ljubezni. Pri 
Gabrovškem studencu jim je nekaj besed 
namenila gospa Danica Petrič. Pot jih je 
vodila do cerkve Sv. Jakoba v Velikih Le-
sah. Po izčrpnem pripovedovanju župnika 
Dejana Pavlina o zgodovini cerkve so se 
okrepčali s sladkim pecivom in se pogreli s 
toplim čajem. V Malih Lesah jih je že čakal 
ribiški čuvaj Peter Amon in jim predstavil 
zanimivosti podvodnega sveta reke Krke. 
Sprehodili so se skozi vas Male Lese in ves 
čas do Podbukovja opazovali čudovite bar-
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reke Krke. 

Učitelje, ki so se odpravili na krajšo pot, 
je vodil gospod Milan Globokar. Preko 
Trebnje Gorice so odšli do Krške jame. Tu 
jih je že čakal gospod Slavko Pajntar in jim 
razkazal skrivnosti jamskega sveta. Pot so 
nadaljevali do izvira Poltarice, po kratkem 
okrepčilu pa so se vrnili v šolo. Polni vtisov 
in jesenskega vzdušja so se po dobrem 
kosilu razšli in šli praznikom in dopustom 
naproti.

Vodja PŠ Krka Tončka Rajer je sodelavcem razložila, kje bo potekal pohod.

Učitelji Antonija Sever, Tončka Rajer, Bogdan 
Vrhovec, Simon Stopar, Marjan Kralj in Aleksan-
der Polak so opazovali stare kmečke predmete 

v Velikih Lesah, ki jih je imel zbiratelj gospod 
Globokar obešene na gospodarskem poslopju.
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Pohod učiteljev v Ambrusu 

23. marca 2019 je potekal tradicionalni po-
hod učiteljev. Vreme je bilo kot naročeno, 
sončno in toplo. Začetek in cilj pohoda je 
bila PŠ Ambrus. Okolico Ambrusa so učite-
lji spoznavali na dveh poteh. Daljša pot je 
potekala preko Kala, na Korinj in nazaj čez 
Bovljek do Ambrusa. Krajša pot je vodila po 
Ambrusu in na Kamni Vrh. Na začetku po-
hoda je udeležence pozdravil tudi dr. geo-
grafije, gospod Jernej Zupančič. Predstavil 
jim je obe poti, na daljši poti pa jim je stro-
kovno podal veliko informacij o pokrajini in 
življenju ljudi. Prijetno in poučno dopoldne 
so zaključili z okusnim kosilom.

Učitelji na poti proti Kalu
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Vsako leto ravnatelj ob zaključku šole v 
juniju organizira strokovno ekskurzijo za 
zaposlene. Stroške si udeleženci v celoti 
krijejo sami.

• Strokovna ekskurzija po Albaniji, 
 od 23. do 26. junija 2018.
• Strokovna ekskurzija po Siciliji, 
 od 25. do 28. junija 2019.

Katedrala Monreale, Palermo, 28. junija 2019

Tirana, 24. junija 2018
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UPOKOJENCI OŠ STIČNA

V preteklih šolskih letih so se upokojili:
• Jožefa Praznik, kuharica, zaposlena na 

OŠ Stična od 1. 10. 1996 do 30. 9. 2017;

• Antonija Sever, učiteljica razrednega 
pouka, zaposlena na OŠ Stična od 1. 2. 
1978 do 31. 1. 2018, vodja PŠ Muljava od 
1. 9. 2003 do 31. 8. 2016;

• Marija Jaklič, gospodinja, zaposlena na 
OŠ Stična od 1. 10. 2006 do 6. 8. 2018;

• Ljubica Lah, kuharica, zaposlena na OŠ 
Stična od 7. 9. 1998 do 31. 8. 2018;

• Ana Zaman, učiteljica razrednega pou-
ka, zaposlena na OŠ Stična od 3. 2. 1986 
do 31. 8. 2019, vodja PŠ Višnja Gora od 
1. 8. 2009 do 31. 8. 2017;

• Darinka Dremelj, učiteljica biologije in 
gospodinjstva, zaposlena na OŠ Stična 
od 1. 9. 1998 do 31. 9. 2019;

• Slavka Nahtigal, profesorica razredne-
ga pouka, zaposlena na OŠ Stična od 1. 
9. 2002 do 31. 8. 2019, vodja PŠ Zagra-
dec od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2019.

Na matični šoli za čistočo šole že vrsto let skrbi 
ista ekipa. V prvi vrsti sta Mateja Mak in Darinka 

Stariha Vošinek, v drug vrsti pa stojijo Hanifa 
Hodžić, Dragana Topalović in Jožica Papež.

Darinka Dremelj, Slavka Nahtigal in Ana Zaman

Kuharji matične šole so vodjo kuhinje Jožefo 
Praznik ob upokojitvi presenetili s šopkom. 

Spredaj čepijo Nina Knez, Lidija Blatnik in Andrej 
Jelenc. Zadaj pa so Robert Hrast, Antonija 

Genorio, Mira Nograšek, Jožica Praznik in Jože 
Bonifer. 
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Upokojenci OŠ Stična v Polhovem Gradcu, 17. oktobra 2017

Upokojenci OŠ Stična v Škocjanskem zatoku, 16. oktobra 2018
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»Dvignil sem se in se tako  
odrezal, da so vsi ostrmeli …«3

(J. Jurčič: Deseti brat)

Z besedami književnega lika Dolefa iz Jurči-
čevega dela razmišljam o svojem otroštvu, 
se spominjam šolskih let ter poklicne poti. 
Zapisati nekaj vrstic o srečanju s stiško šolo, 
s pogledom otroka, učitelja in kot spremlje-
valca pri gradnji te ustanove, jih povezati z 
življenjem, ki se ni nikoli oddaljilo od tega 
šolskega okoliša, od kraja mojega bivanja, 
ni enostavno. Biti aktiven sooblikovalec šol-
skega programa, od zgodnjih otroških let do 

3  Zapisal Jernej Lampret na povabilo ravnatelja Marja-
na Potokarja.

kronološke starosti, biti pričevalec s poudar-
kom na minljivosti velikih sprememb, ki so 
normirale življenje v stroki in družbenem 
okolju, je tako veliko breme, da ga zagoto-
vo, primerljivo z realnostjo sedemdesetih 
let, ne zmore obelodaniti nihče.

Sprašujem se: »Ali naj bo poudarek na šolski 
torbi? Ali bolj na domačem okolju? Ali naj 
zapis seže v tradicionalno revščino ali tra-
dicionalno bogastvo ter sledi sodobnemu 
preoblikovanju z novimi izzivi v nov tehnični 
svet?« V šoli je bilo in bo vedno vse novo! 

Ko sem vstopil v prvi razred, je bila učiteljica 
še iz »stare Jugoslavije«, ki je moji mami vi-
zionarsko povedala, da bo zdaj vse drugače. 
Država bo poskrbela za otroka, učenca kot 
sestavni del kolektiva, kajti le v tem je moč 
socialistične izgradnje ideološko neobreme-
njene nove domovine. Šola bo odvrgla ves 
pretekli balast, pri vseh treh oblikovalcih 
učno-vzgojnega procesa: starših, učiteljih in 
otrocih. Vsi se bomo morali spremeniti!

In tako je šlo življenje malega šolarja ob pri-
povedki Jakec Pacek naprej. Tovarišica uči-
teljica je po odhodu v penzijo ponovno sedla 
kot gospa v prvo klop v cerkvi. Kot otrok se 
pa nikoli nisem zmotil, da ko sem zamudil 
šolo zavoljo ministriranja v cerkvi, da bi se 
opravičil v imenu duhovnika in Cerkve. 

Šolske akcije so nas otroke in okolje pove-
zovale, če ne drugje pri nabiranju škodljivih 
zajedavcev, od krompirjevega koloradske-

Jernej Lampret
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bovja, kar se nam je vtisnilo v spomin do 
današnjih dni. V kolektivnem pogledu je 
pomembno, da imamo zdravo mladino. 

Da, lepa je bila ta prva šola. Iz novozgrajene 
podružnične šole na Muljavi sem se od sve-
tlih učilnic ločil ob vstopu v stiško osnovno 
šolo, ki je bila takrat v objektu stiškega sa-
mostana. Najbolj blizu mi je bil šolski sluga, 
ki sem ga zamenjal za ravnatelja, saj se je 
ravno v tem času preimenoval v hišnika, za 
red pa so poskrbele snažilke, ki so postale 
v tistem času čistilke. Pouk je potekal v ne-
kakšnem kabinetnem razporedu, saj smo 
morali občasno zapustiti matično učilnico in 
se preseliti v tematsko pripravljene učilnice, 
kjer nas je poučeval učitelj te stroke. To je 
bila moja novost, ki se je dopolnjevala s pri-
hodom v šolo in odhodom domov. 

Čas do prihoda in odhoda šolskega avto-
busa je bil zame učno-vzgojno plemeniti 
čas. S prijatelji smo obredli vso okolico 
Stične, vse do stiških vinogradov, poznali 
vsako češnjo in vedeli, kdaj zori na pomlad. 
Za vsako zgodnjo jablano smo vedeli, kdaj 
na jesen bo njen sadež zrel in kateri bo dalj 
časa ostal sočen tudi pozimi. Veljali smo za 
»Kranjčane«, ki smo svoj nemir vnašali celo 
med stiške krajane. Med otroki smo se že mi 
sami obrusili in, če ni šlo drugače, dogovo-
rili tudi s pestmi. Mama, ki je šla ob letu na 
roditeljski sestanek, bila je vdova s petimi 
otroki in pri 73 letih, me je vedno zaradi po-
znavanja vprašala, v katerem razredu sem, 
kdo je razrednik in kje je učilnica. Bal sem se, 
da bo bolj natančno spoznala svojega sina. A 
vendar, ko se je vrnila z roditeljskega sestan-

ka, ki ga je priredila v izlet, je svoja opažanja 
vedno dopolnila z besedami: »Bo že kako.« 

»Sreča spremlja hrabre,« je rek, ki še kako 
drži. Gimnazija, v katero sem se namenil 
po končani osnovni šoli, je bila tisti čas sla-
bo obiskana, zato za vpis ni bilo potrebnih 
sprejemnih izpitov ali drugih pogojev. Brez 
posebnega maminega soglašanja sem postal 
stiški gimnazijec in se tako le »preselil« nad-
stropje nižje stiškega samostana, kjer je po-
tekal pouk. Življenje se je precej spremenilo, 
a vhodna vrata so ostala ista, celo nekaj istih 
učiteljev sem opazil. Takrat sem obiskoval 
verificirani srednješolski program, ki ga je 
ravno v tistem času pridobila stiška gimna-
zija s primerno šolsko zgradbo. Ponosen na 
to je bil novo nastavljeni ravnatelj s primer-
nim kolektivom, saj tistih profesorjev, ki so 
bili nastavljeni po kazni, takrat menda že ni 
bilo več. Stvari so postale kar resne, z vzpo-
ni in padci, pa vendar s srečnimi zaključki. S 
svojimi zaostanki od pouka in dijaškega pro-
grama nisem bil nikdar tako samo svoj, da 
bi bil prepoznaven med sošolci. Kljub vsemu 
sta me dva profesorja, kljub gimnazijskemu 
hora legalisu, ki je bil strog in je veljal do 22. 
ure, ob 24. uri prepoznala na maškaradi v 
Titovem domu, čeprav sem bil našemljen. 
Dobro sem se znašel in tajil, da nisem bil jaz. 
Prostorski pogoji na gimnaziji so bili slabi. 
Spominjam pa se profesorjev. Tudi med di-
jaki smo se dobro poznali, saj je šolski okoliš, 
od koder smo prihajali, segal le od Stične do 
Grosupljega, v Suho krajino in dolino reke 
Temenice.

Kot živahen otrok sem bil prepričan in si že-
lel, da bom šolanje nadaljeval na Fakulteti za 
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bovja, kar se nam je vtisnilo v spomin do 
današnjih dni. V kolektivnem pogledu je 
pomembno, da imamo zdravo mladino. 

Da, lepa je bila ta prva šola. Iz novozgrajene 
podružnične šole na Muljavi sem se od sve-
tlih učilnic ločil ob vstopu v stiško osnovno 
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šport v Ljubljani. To se je zgodilo po uspešno 
opravljenem sprejemnem izpitu. Postal sem 
študent z Muljave med takratnimi športniki 
in visoko usmerjenimi športnimi mladci in 
dekleti, ki so imeli veliko boljše predhodne 
pogoje za šport kot jaz. Vedno sem bil spo-
štljiv do njih in verjel vase. Nespodbudno 
kmečko okolje, pogoji in delo na naših šolah 
za telesno vzgojo in šport niso bili primerlji-
vi s pogoji v urbanih sredinah. Obstajala so 
makadamska igrišča brez asfaltne podlage. 
Krajevnega športa ni bilo, saj je bila gimna-
stika s sokolsko organizacijo v povojnem 
času preživeta. Organizacija TVD Partizana 
pa nikoli v našem kraju ni povsem zaživela. 
V 60. letih prejšnjega stoletja so vznikli in se 
pozneje kar razživeli rokometni klubi Stična, 
Šentvid in Višnja Gora. Pogoji so se elemen-
tarno uredili in tu smo se mladi prvič srečali 
s kolektivnimi športi. 

Sreča, da je moj profesor Janez Podobnik, 
deset let starejši od mene, postal moj špor-
tni idol. Šport mu je bil način življenja, dvi-
ganje uteži pa športna panoga, v kateri je 
postal državni prvak. Bil je človek narave, 
poln življenjskih napotkov. Njegov zgled je 
pripomogel, da smo tako ali drugače v naši 
vasi prišli do uteži, naravnega droga in kro-
gov ter nekaj vojaških blazin, ki so bile name-
ščene pod našim kozolcem. Vaški šport nas 
je povezoval. Igra malega in velikega nogo-
meta na prilagojenih igriščih nam je nudila 
pravo športno zadovoljstvo. Šport in delo 
na kmetiji sem dopolnjeval s študijem. Nova 
spoznanja sem prenašal v domači kraj. 

Mladi smo se vključevali tudi v krajevno 
delo ob izgradnji infrastrukture. Ni slučaj, 

da smo imeli prvo vlečnico za nočno prila-
gojeno smuko na za to prilagojeni napravi 
prav na Muljavi. Pozimi smo bili v zraku, 
naslednjič že zbrani ob gradnji igrišča, radi 
smo se udejstvovali na kulturnem podro-
čju, ponosni na našega rojaka, pisatelja 
Jurčiča. Ponosni smo sprejemali najrazlič-
nejše krajevne funkcije, veseli, da tako obo-
gatimo družbeno življenje na vasi in da je 
načrtovano delo dobro opravljeno. Dolgo 
desetletje smo s sovaščani z odgovornim 
scenarijem organizirali šaljivo maškarado v 
Ivančni Gorici, ki je bila v očeh domačinov 
prava preokupacija za dvig zaostale Mulja-
ve ob preponosnem kraju Ivančna Gorica. 
Navdušen nad delom doma in v družbi ni-
sem nikoli razmišljal, da bi se ločil od doma-
čega kraja. 

Kot učitelj športne vzgoje je bilo moje prvo 
delovno mesto na Osnovni šoli Ferda Vesela 
v Šentvidu pri Stični. Šport je bil v tej kmeč-
ki sredini več ali manj nebodigatreba. Mla-
di, fizično pripravljeni od trdega kmečkega 
dela, so bili za šport iz dneva v dan bolj nav-
dušeni. Odnos do njega se je izredno hitro 
spreminjal in enakopravno stopal z drugimi 
predmeti. V istem obdobju sem pedagoško 
delo nekaj let dopolnjeval v stiški gimnaziji. 
Z dobrimi pogoji za delo sem se seznanil na 
Fakulteti za šport, zato sem hrepenel po pri-
mernih pogojih tudi za gimnazijce. Ta želja 
se je uresničila s pridobitvijo nove športne 
dvorane in drugimi potrebnimi objekti za so-
dobno delo v gimnaziji po letu 1980.

Športnih delavcev je bilo takrat malo. Dobil 
sem povabilo za prvo profesionalno zapo-
slitev kot strokovni delavec na telesnokul-
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hvaležen za to delo, saj sem ob vodenju 
raziskovalne skupnosti pridobil nova zna-
nja in spoznanja o delu z ljudmi. Povabljen 
sem bil za ravnatelja na Osnovno šolo Ferda 
Vesela Šentvid pri Stični, kjer sem dobrih tri-
deset let živel za kraj in našo prafaro, saj sem 
ravno v šentviški cerkvi prejel zakrament sv. 
krsta. 

In zdaj še ta šentviška šola. Tista naša, vaša 
in njihova osnovna šola. Premalo se zaveda-
mo, da vzgojno-izobraževalno delo, kultura 
in šport narekujejo celovitost življenja, če pa 
je to še profesionalna preokupacija, da se ob 
tem zagotovi tudi način za preživetje, v kra-
ju, kjer si poznan z vseh vidikov, te ob tem 
sreča le modrost, da ne rečem vedno nov 
izziv. Mednje sodi tudi krajevna, občinska in 
državna prireditev Tabor slovenskih pevskih 
zborov Šentvid pri Stični, ki jo brez pomoči 
šole in posameznikov, ki so združevali delo 
v šoli, zagotovo ne bi bilo, če jo pri organi-
zaciji in izvedbi ne bi pripeli k šolski vzgoji, 
kot pomemben del učnega programa. Šola 
je osrednje mesto in kulturna ustanova kra-
ja, kjer se odvijajo prireditve, manifestacije 
in druge kulturno-izobraževalne dejavnosti. 
Taka prireditev združuje ljudi in vse krajevne 
organizacije, saj je množična, v tradiciji se pa 
odgovornost mora prenesti na vse, ki živijo 
s krajem. Na mestu prvega organizatorja te 
prireditve ob pomoči idealnih ljudi sem zdr-
žal skoraj trideset let, ob velikih vzponih, za 
nekatere mogoče tudi padcih, vendar z ve-
likimi rezultati in dosežki te odmevne prire-
ditve in s pevci, ki so jo vzeli za svojo, kraj 
Šentvid pa ob dobri organizaciji postavili kot 
Meko za pevce.

Že v času mojega ravnateljevanja je ob do-
brem kolektivu vsako leto bila nova pobu-
da za način šolskega dela v vztrajnosti, kjer 
je moč in vzdržljivost lahko izrazil vsak po-
sameznik, tako med učenci kot učiteljskim 
kolektivom.

Niti se ne čudim, da sem bil izbran za župa-
na novonastale občine. Široko poznavanje 
domačega kraja, dopolnjeno z mnogimi lo-
kalnimi veščinami, znanji in vednostmi, mi 
je to omogočilo. Naši občani so me videli 
kot človeka, ki bi znal zadovoljivo izpeljati 
naloge občine za njihove potrebe. Pristanku 
na županovanje so štirikrat prepričljivo dali 
svoj glas. V vlogi župana in istočasno tudi 
ravnatelja mi je bila šola vedno blizu. Šole 
je treba graditi, vzdrževati v materialnem in 
pedagoškem smislu. Za to našo šolo, o kateri 
razmišljam in v kateri ste vi učenci že dobro 
desetletje, je bilo meni kot županu zaupano, 
da smo jo ob pomoči občinskih, krajevnih in 
strokovnih organov načrtovali in umestili v 
prostor. Vse se je pričelo z nakupom zemlji-
šča. Projektanti in urbanisti so povedali svo-
je, najhujše zagotovo je bilo doreči finanč-
no konstrukcijo. O tem se je bilo potrebno 
dogovarjati na občinski samoupravi in 
državnih institucijah. Investicija je bila zah-
tevna, vendar ob dobro stoječi občini brez 
predhodne zadolžitve, se je vse izpeljalo na 
rok. S podpisom pogodbe med izvajalcem 
in financerjem, in sicer občino, ob smotrni 
porabi sredstev smo prišli do načrtovanih 
objektov. Šola je bila dograjena dobro leto 
prej, športna dvorana pa z zakasnitvijo, saj 
so togi državni normativi predvideli ob tej 
novi šoli le šolsko telovadnico manjših mer, 
češ da zadostuje starejša športna dvorana 
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Niti se ne čudim, da sem bil izbran za župa-
na novonastale občine. Široko poznavanje 
domačega kraja, dopolnjeno z mnogimi lo-
kalnimi veščinami, znanji in vednostmi, mi 
je to omogočilo. Naši občani so me videli 
kot človeka, ki bi znal zadovoljivo izpeljati 
naloge občine za njihove potrebe. Pristanku 
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ravnatelja mi je bila šola vedno blizu. Šole 
je treba graditi, vzdrževati v materialnem in 
pedagoškem smislu. Za to našo šolo, o kateri 
razmišljam in v kateri ste vi učenci že dobro 
desetletje, je bilo meni kot županu zaupano, 
da smo jo ob pomoči občinskih, krajevnih in 
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prej, športna dvorana pa z zakasnitvijo, saj 
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ob srednješolskem objektu. Zato je bilo v 
časovnem zamiku potrebno zbrati še doda-
tna sredstva za nakup dodatnega zemljišča 
in spremembo prostorskega plana za novo 
samostojno športno dvorano. V kolikor ne bi 
bilo nekaj športno usmerjenih ljudi (Nikolaj 
Erjavec), pritrditev občinskega sveta, stroke 
in delavcev na občini (Bogomir Sušič), učitelj 
športne vzgoje in kasnejši ravnatelj na šoli 
(Marjan Potokar) in celotne samoupravne 
odločitve krajanov in samostana Stična ter 
izvajalcev firme Imos in ostalih podizvajal-
cev, objekt ne bi bil izgrajen. Zavidajo nam 
ga tudi večji športni kraji, predvsem zaradi 
načina izgradnje. Tudi vrtec smo priklopili 
v sklop vzgojno-izobraževalnih objektov na 
tem mestu, saj smo projekte že pripravili za 
gradnjo te ustanove v centru Ivančne Gori-
ce zraven zdravstvenega doma. Ob velikih 
finančnih in drugih težavah se zagotovo 
moramo zahvaliti vsem krajanom, ki so de-
lili vizijo šolskega prostora na širšem občin-
skem območju v dobrobit šole z oblastjo, ki 
se ji reče lahko tudi občina, ki mora slediti 
potrebam občanov. V teh objektih se sliši 
glas hvalnice. Vidi se, da so mladi srečni in 
zadovoljni in da kljub nekaterim pomanjklji-
vostim sledijo za znanjem, ki se v obdobjih z 
nadobudnostjo in hitenjem v svet spreminja, 
ostanejo pa naj človeške vrednote, ki so bile, 
so in bodo vedno enake. S spoštovanjem člo-
vekovih pravic in svoboščin gremo naprej v 
jutrišnji, mogoče bolj tehniški, svet.

»Najlepše je, ko si mlad«4

Pogovor s Pavlom Groznikom 

Pavel Groznik je ponosni Višnjan, velik po-
znavalec Višnje Gore in okoliških krajev ter 
njen neutrudni promotor. S svojim delova-
njem je pomembno pripomogel tudi k širši 
prepoznavnosti Občine Ivančna Gorica in 
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rističnega društva Višnja Gora, več manda-
tov je bil tudi njegov predsednik; aktiven je 
tudi pri Turistični zvezi Slovenije. Sodeluje 
v organizacijskem odboru vsakoletnega 
pohoda po Jurčičevi poti, ki se ga udeleži 
tudi sam, pri praznovanju dneva državnosti 
na Polževem ter pri drugih pomembnejših 
prireditvah kraja z okolico. Že vrsto let je 
urednik krajevnega glasila Višnjan. Je član 
več lokalnih društev, še posebej aktiven 
je v Planinskem društvu Polž Višnja Gora 
in Kulturnem društvu Janez Cigler Višnja 

4  Po pogovoru s Pavlom Groznikom je besedilo zapi-
sala učiteljica Petra Rus Mušič.

Pavel Groznik 
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skupnosti Višnja Gora in en mandat član 
Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica.

Doživeto, s tako govorniško gorečnostjo, 
ki navduši še tako zahtevnega poslušalca, 
je učencem šolskega novinarstva orisal 
svoje štiriletno šolanje na osnovni šoli v Vi-
šnji Gori.

Pavel Groznik, kot sam pravi, je eden izmed 
najstarejših Višnjanov. Rodil se je 1937. leta 
v Višnji Gori. Osnovno šolo je v Višnji Gori 
obiskoval 4 leta, med 2. svetovno vojno in 
po njej. Med vojno pouk ni bil reden, šola 
je bila tudi požgana, tako da so imeli pouk 
občasno kar v gostilni ali pri učencih doma. 
Spomni se, da je njegova mati skuhala uči-
teljici čaj, včasih tudi kosilo, ta pa je pouče-
vala otroke.

Iz višnjegorskih šolskih časov mu je v naj-
lepšem spominu ostala učiteljica Terezija 
Samec, doma iz Kamnika. Sicer je bila stro-
ga, v kotu je imela dolgo palico, s katero je 
Pavla in ostale sošolce udarjala po prstih 
roke, kadar so storili kaj narobe. Prav tako 
jih je kaznovala s priporom v učilnici, tudi 
če niso imeli domače naloge. Spomni se, 
da je en dan zaradi pripora pozno prišel iz 
šole in je očetu seveda moral povedati, da 
je vzrok te zamude učiteljičina kazen. Oče 
mu je rekel, da ko bo učiteljico naslednjič 
srečal, ji bo predlagal, naj ga poleg pripora 
še našeška s palico.

Pavel Groznik z nasmehom na ustih pove, 
da so imeli v času pouka vsi najraje odmo-
re. Takrat so se zunaj igrali, se lovili s frača-

mi, se šli ravbarje in žandarje pa ristanc … 
Spomni se dneva, ko so pred mestno hišo 
cepili pse. Za učence je bil to velik praznik. 
V času odmora so z velikim navdušenjem 
opazovali različne pse. Čisto zatopljeni v 
dogajanje so preslišali zvonec, ki je ozna-
njal konec odmora. Med vhodnimi vrati 
šole jih je čakal nadučitelj, ki je izgledal zelo 
hud. Vsakemu učencu brez izjeme je prisolil 
klofuto zaradi zamude k pouku.

Poleg odmora se je najbolj veselil počitnic, 
ki so bile samo januarja oziroma februarja 
in poleti. Tedaj so morali veliko pomagati 
doma, pri pripravi krme za prašiče, pri su-
šenju sena … Spomni se tudi, da kadar so 
imeli doma koline, so kakšno klobaso na-
slednji dan prinesli učiteljici, da jih tisti dan 
ni vprašala.

Še danes se rad spominja zelo skromno 
opremljene učilnice, pove, da so za štiri 
predmete imeli le en zvezek. Pouk so imeli 
tudi v soboto. Malico so prinesli od doma, 
po navadi domači kruh in jabolko. Seveda 
malica ni bila zavita. Tako je vsako soboto 
po prihodu iz šole očistil šolski nahrbtnik 
tako, da ga je obrnil. Iz njega je poleg či-
tanke in zvezka padlo tudi polno kruhovih 
drobtin. Njegova mati je enkrat na teden 
spekla šest hlebcev nebelega kruha. Ta 
kruh je bil naslednji dan še zelo dober, šesti 
dan pa je bil hlebec že zelo trd, a ga je je-
del, da ni bil lačen. Spomni se, kako strašno 
imenitna se mu je zdela bela štruca kruha, 
ki so ji rekli kar »kepivni kruh«.

Pove, da se ocene 5 v šoli ni zlepa dobilo. 
Učili so se dosti lažje računstvo kot danes, 
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so pa imeli oceno tudi iz vedenja in lepo-
pisa. Spominja se, da so nekateri njegovi 
sošolci bili pravi umetniki lepe pisave. On je 
bil levičar, vendar ni smel pisati z levo roko, 
saj jih je drugače dobil s palico. Tako se je 
navadil pisati z desno roko, a žal ne preveč 
lepo.

V šoli so se najbolj razveselili šolskega 
zvonca, ki je oznanil konec pouka. A če so 
bili preveč neučakani in niso počasi vstali in 
lepo pozdravili, jih je učiteljica kaznovala 
tako, da so šli zadnji iz razreda. Pove, da 
so imeli prvi razredi pouk popoldne, ostali 
dopoldne. Spominja se sošolke, in sicer iz 
Izirka, od šole oddaljenega dobrih sedem 
kilometrov. V šolo je prišla seveda peš v 
vsakem vremenu, tudi ko je padal sneg. V 
razredu je bila v kotu peč, kjer se je lahko 
ogrela. V drugem kotu je bilo manj toplo in 
na oknih so se pozimi pojavile prelepe lede-
ne rože. Spomin na ta prizor mu še vedno 
ogreje srce.

Višnjegorski učenci so bili v času njegovega 
šolanja in še dolgo po njem izvrstni v igra-
nju šaha. Redno so osvajali prva mesta in 
priznanja na šahovskih tekmovanjih. Rav-
natelj Edvard Turnher je bil izjemen šahist 
in je svoje znanje predajal šaha željnim 
učencem. Gospod Pavel upa, da se bo na 
PŠ Višnja Gora zopet začelo promovirati in 
igrati to zanimivo taktično igro.

Med 2. svetovno vojno sta bila tako 
osnovna šola kot sodišče (sedaj vzgojno-
-izobraževalni zavod) požgana. Učenci so 
sodelovali pri obnovi obeh stavb s tako 
imenovanim udarniškim delom. Gospod 

Groznik se spomni dne, ko je pomagal pri 
obnovi sodišča in je bil na stavbi, približno 
dvajset metrov nad tlemi. Mimo je prišel 
Ivan s fračo, ki se je vračal iz šole domov. 
Vprašal je Pavla, ali naj ga zadene s fračo 
in on se je strinjal. Na njegovo nesrečo ga 
je zadel točno v čelo, da bi kmalu omahnil 
s stavbe.

Od obšolskih dejavnosti se poleg različnih 
iger najbolj spomni tega, da so se fantje 
radi tepli. Nekoč jih je Pavel »obtolkel« 
kar z mavcem, ki je bil na njegovi zlomljeni 
nogi. Kljub poškodbi se je namreč odločil, 
da bo s sovrstniki igral nogomet. Vsi so se 
ga izogibali, saj so se bali trdega mavca na 
Pavlovi nogi.

Spomni se tudi smučanja na Gradišču. Eden 
izmed fantov si je zlomil nogo in da bi ga 
varno in čim hitreje odpeljali domov, so z 
jermenom zvezali štiri smučke in ga položili 
nanje. Poškodovanca so odpeljali domov. 
A namesto pričakovane očetove hvaležno-
sti, jih je le-ta pretepel z bičem, saj jih je 
okrivil za sinovo poškodbo.

Gospod Pavel Groznik omeni dva, sedaj 
že pokojna učenca z osnovne šole v Višnji 
Gori. Prvi je Jože Zupančič iz Zavrtač, ki je 
po vojni postal odličen novinar in prevaja-
lec. Drugi je bil Jože Logar, priznan psihia-
ter. Spominja se, da je bil Jože zelo brihten, 
vse, kar je učiteljica povedala, si je fotograf-
sko zapomnil.

Gospod Groznik pove, da ima kljub temu, 
da so bil učitelji in učiteljice zelo strogi in da 
je pri pouku vladala disciplina, da so imeli 
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denarja, iz osnovnošolskega šolanja lepe 
spomine. Sprašuje se, ali je današnji pouk 
z vse večjimi pravicami učencev boljši, kot 
je bil njihov. Pravi, da je ponosen na Višnjo 
Goro in na izobraževanje v tem kraju, saj 
prvi zapiski o višnjegorski osnovni šoli se-
gajo v leto 1496. 

Z velikim žarom v očeh na koncu pove, da 
je najlepše, ko si mlad. Sam se počuti in je 
rad še vedno nekoliko mlad in se veseli ži-
vljenja ter vseh radosti, ki jih le-to prinese.

Nekdanji učenci: Friderik Hrast

OŠ Stična je decembra 2018 obiskal upoko-
jeni kriminalist, pravnik, gospodarstvenik, 
slikar in pisatelj Friderik Hrast. Ogledal si je 
dve svoji sliki, ki ju je pred leti podaril šoli 
in ki krasita šolsko knjižnico. Spregovoril 
je tudi o svoji novi avtobiografski knjigi z 
naslovom Vse to sem doživel!, kjer opisuje 
svoje zelo zanimivo in ustvarjalno življenje. 
Ker je svoje otroštvo in del mladosti preži-
vel v Stični, je knjiga pomemben del naše 
domoznanske dediščine. Za OŠ Stična so 
še posebno pomembni njegovi spomini 
na osnovno šolo. Zapisal je, da je šel v šolo 
rad, saj je bil radoveden, kaj se tam dogaja. 

Friderik Hrast ob svoji sliki 
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Zelo dobro se v knjigi spominja svojih uči-
teljic in učiteljev, ki si jih je najbolj zapomnil 
po odnosu do njega. V tedanji šoli je bil naj-
pomembnejši vzgojni pripomoček palica. 
Za učiteljice je napisal, da so bile blage, če 
pa učencev niso mogle ukrotiti, so poklica-
le ravnatelja, ki je z leskovko delil kazni. Za 
manjše prekrške 5 udarcev, za malo hujše 
10 in za najhujše 15. Druge kazni pa so bile 
klečanje v kotu (tudi po celo uro), udarci s 
palico po prstih, navadno za kako packo čr-
nila v šolskem zvezku, ura zapora v razredu 
po pouku. Če so bili učenci kaznovani v šoli, 
doma raje niso povedali, saj je drugače tudi 
tam sledila kazen. Hodili so tudi na šolske 
izlete, v knjigi opisuje izlet v Ljubljano (Ev-
haristični kongres), obisk Županove jame 
pri Grosupljem in ogled gradu Grm blizu 
Novega mesta. 

Zelo zanimivi pa so tudi njegovi podrobni 
spomini na tedanje učitelje: Moji5 učitelji v 
prvih razredih so bili sestri Fajdigova Pepca 
in Malka ter Vida Taufer (niti slučajno nismo 
vedeli, da je pesnica), v višjih razredih pa 
Peter Lenardič, Zdravko Accetto, Lado Am-
brožič in Ivan Lazar, ki je bil ravnatelj šole. In 
seveda katehet pater Alberik.

Čeprav so bili učitelji lahko zelo strogi, go-
spod Hrast s humorjem in spoštovanjem 
popisuje svoje spomine: Meni se je zgodilo, 
da pri petju nisem bil dovolj glasen. Na opo-
zorilo gospoda Zdravka Accetta sem okoli 
ust nastavil dlani in naredil trobljo, da bi se 
me bolje slišalo. Accetto je pograbil šolski 

5  Friderik Hrast: Vse to sem doživel! Ljubljana: samo-
založba, 2017. 21–23.

meter, pridivjal k meni v zadnjo klop (vso 
osnovno šolo sem bil v zadnji klopi) in me 
z metrom kresnil po glavi. Vlila se mi je kri, 
hitro me je odvlekel v svojo sobico v šoli 
(stalno je živel v Ljubljani), mi razkužil rano 
in jo »zaflajštral«. Zgodbe z metrom pa še 
ni bilo konec. Ko sem prišel domov, sem se 
zlagal, da sem poškodbo dobil na poti v šolo 
in da mi jo je zavezal učitelj. Nekaj minut za 
tem je mimo hiše prišla sošolka z Vira pri 
Stični, poklicala očeta in mu povedala, kaj 
se je zgodilo v šoli. Takrat me je oče pogra-
bil in me dobro pretepel s pasom. O učitelju, 
ki mi je razbil glavo, pa niti besede. Seveda 
sem bil kriv jaz. Učitelja sem izzval s svojim 
ročnim megafonom. S tem učiteljem pa sem 
bil sicer v zelo dobrih odnosih. Bil je edini uči-
telj, ki mi je posojal knjige, ker je vedel, da 
rad berem in da mu bom knjigo vrnil čisto in 
nepoškodovano. Enkrat se je zgodilo, da mu 
je zmanjkalo knjig, ki jih še nisem prebral. Ko 
sem žalosten odhajal iz njegove sobe, mi je 
povedal, da ima še eno, ampak da ta še ni 
zame. Potem si je premislil in mi jo vseeno 
dal. Naslov: »Lucrezia Borgia, Papeževa hči«. 
Pripomnil je, da upa, da jo bom razumel. Do-
dal je, da znam misliti.

Učitelj Peter Lenardič, izgnanec ali begunec 
iz Gorice, ki so ga kot zavednega Slovenca 
preganjali fašisti, je bil nekaj posebnega. 
Kakšen je bil kot učitelj, ne vem, ker ga ni-
sem imel v nobenem razredu. Zame je bil 
uganka. Me je pa nekajkrat povabil, naj mu 
pomagam točiti med. Bil je namreč čebelar, 
čebelnjak je imel na majhni parceli ob osnov-
ni šoli. Največ opravkov sem imel z vrtenjem 
centrifuge, iz katere je v pripravljene posode 
tekel med, prenašal sem satovje in opravljal 
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na kosilo, me je vzel s seboj. Njegova žena je 
postregla z odličnim kosilom. Kosili smo kot 
družina. Po vojni sem od Slavka Kovačiča iz 
Stične zvedel, da je bil Peter, tako mu je bilo 
ime, pred vojno edini komunist v Stični. Zanj 
pravim, da je bil komunist–humanist. Meni 
se je zdel dober človek.

Ko obujam spomine na učitelje v Stični, ne 
morem mimo Lada Ambrožiča. Nikoli ni bil 
moj razredni učitelj, je pa v višjih razredih 
tudi mene učil telovadbo in petje. Vodil je 
tudi šolski pevski zbor. To je bil človek, ki 
ni pri pouku nikoli in nikogar zaradi česar-
koli udaril. Ni bilo potrebe. Bil je spoštovan 
učitelj, bil je tovariš tudi otrokom, bil je 
osebnost. Njega smo ubogali na prvo bese-
do. Ambrožič je bil družbeno zelo aktiven. 
Sodeloval je z jamarji, bil je organizator in 
telovadni vaditelj pri društvu Sokol v Ivančni 
Gorici, ustanovil je letalsko skupino jadralnih 
letalcev. Vzletno letališče je bilo na Nogradu 
(tako smo rekli hribu nad Stično). Pod re-
pom jadralnega letala je bila posebna kljuka, 
ki so jo zapeli za kol, ki je bil zabit v zemljo. 
Na kljun letala sta bili pripeti dve debeli gu-
mijasti vrvi. Ob vsako vrv je razvrstil učence 
iz višjih razredov osnovne šole, ki so na ukaz 
nategnili vrvi. Ko so bile vrvi dovolj napete, 
je sodelavec na ukaz pilota sprostil sidro in 
letalo je poletelo.

Leta 1937 je učitelj Ambrožič organiziral le-
talski miting. Na travnikih med Stično in Ma-
rofom je bilo letališče. Na mitingu so nasto-
pala jadralna letala in eno motorno letalo, 
dvokrilno in z dvosedežno odprto kabino. 
S tem dvokrilcem so bili organizirani pano-

ramski poleti nad Stično in bližnjo okolico za 
10 dinarjev, malo daljši polet za 20 dinarjev 
pa nad Višnjo Goro, Muljavo in Šentvidom. 
Letalo je bilo ves dan zasedeno. Vzleti in pri-
stanki so se vrstili kot po tekočem traku.

Za nekaj šolarjev stiške osnovne šole so bili 
10 dinarski poleti zastonj. Iz vsakega razreda 
so izbrali tistega učenca, ki je imel najbolj-
še ocene. V četrtem razredu sem bil to jaz. 
Tako sem se leta 1937 prvič peljal z motor-
nim letalom. Na tak dosežek sem bil zelo 
ponosen. Veliko kasneje, po drugi svetovni 
vojni, sem zvedel, da sva v četrtem razredu 
imela povsem enake ocene dva učenca. Dru-
gi je bil Demšarjev Nace. Ne vem, zakaj so za 
polet izbrali mene in ne Naceta. Po mojem 
bi morala poleteti oba. Ta bi bilo pravično, 
Nacetu, ki pa ni bil zgolj sošolec, ampak tudi 
moj prijatelj, se je zgodila krivica.
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družina. Po vojni sem od Slavka Kovačiča iz 
Stične zvedel, da je bil Peter, tako mu je bilo 
ime, pred vojno edini komunist v Stični. Zanj 
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Intervju z Matildo Piškur6

Kako se spominjate začetkov poučevanja 
na OŠ Stična in bivanja na Krki? Ste ves čas 
učili samo na podružnični šoli na Krki?

Na Krko sem prišla leta 1954. Čeprav je bil 
december, zima ni bila mrzla. Stanovanje 
sem dobila pri gospe Zabukovec na Gmajni. 
V učiteljskem stanovanju oziroma v učitelj-
ski hiši je takrat živel učitelj Rozman z dru-
žino. Leta 1956 sem se poročila in dobila 
stanovanje v občinski hiši. 

6 Vprašanja je zastavila Lidija Zajc. Pogovarjala se je 
Ljuba Lah, hči Matilde Piškur.

Takratni začetki so bili težki. Vas Krka z 
okolico je imela veliko otrok. Že na začetku 
sem učila v kombinaciji, kar je pomenilo do 
50 otrok. Poučevanja v kombinaciji sem se 
učila že v Tolminu, kjer so v šoli imeli vadni-
ce – to so bili razredi, v katerih smo res ime-
li pravi pouk v kombinaciji dveh razredov.

Verjetno niste mogli biti v razredu samo 
učiteljica, ampak ste bili tudi druga mama, 
medicinska sestra, svetovalka, socialna 
delavka … Imate kakšen prav poseben 
spomin na to, da ste morali biti še vse kaj 
drugega kot učiteljica?

V šoli oziroma v razredu seveda nisem bila 
samo učiteljica. Tisti časi so bili skromni, 
ljudje revni. Ni bilo izobraženih ljudi. Tako 
sem bila medicinska sestra, svetovalka 
otrokom in staršem, pa tudi zaupnica. Pro-
blem na vasi je bil alkohol in s tem pove-
zano vse gorje za družino. Ni bilo denarja 
za nič, a za kozarček – vedno. Otroci so bili 
slabo oblečeni, pogosto lačni, bolni in brez 
zobozdravstvene oskrbe. Imeli smo težave 
z glistavostjo otrok (higiena), z bolhami 
in slabokrvnostjo. Razsajalo je še veliko 
otroških bolezni, ki jih danes skorajda ni 
več. Otroke smo takrat obiskovali tudi po 
domovih; obisk v njihovi družini nam je po-
vedal marsikaj. 

Doma sem bila na Štajerskem, kjer smo 
tudi živeli skromno, vendar je mene »šolal« 
stric, znani slovenski glasbenik Makso Pir-
nik, in je bilo vse nekako lažje.

Matilda Piškur
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Materialni pogoji so bili pred desetletji v 
šolah precej drugačni kot danes. Kako ste 
učencem priskrbeli različna učila in pripo-
močke?

Materialni pogoji so bili čisto na »minima-
li«. V razredu smo imeli radio, ravnilo, kre-
do in leseno računalo. Vse slike za abecedo 
in vse drugo sem narisala in izdelala sama 
doma.

Verjetno ste učence kdaj kaznovali. Za kaj 
so bili kaznovani in na kakšen način?

Tudi v tistih časih so bili otroci navihani in 
tudi poredni. Večje prekrške sem kaznova-
la s klečanjem v kotu učilnice. Večji lumpi 
pa so bili poslani pred vrata učilnice. Tam 
jih je potem »zalotila« vodja šole in jim je 
tudi ona dala svoj del kazni. Kakšna zaušni-
ca tudi ni bila prepovedana. Pa kredo sem 
vrgla v kakšno klepetuljo, da je bil mir. Bilo 
je težko ohranjati zbranost in tišino v razre-
du s toliko otroki.

Kaj pa nagrade? So bili za kaj tudi nagra-
jeni? Kako?

Vendar – ko so me otroci spoznali in videli, 
da jim želim in hočem samo dobro, so bili 
v večini kar pridni. Čast jim je bilo nanosi-
ti drva v učilnico in odmetati sneg izpred 
šole. Bili so ponosni, če so mi smeli poma-
gati nesti domov šolske zvezke in mojo 
torbo. Nagrada – kakšen bombon – je bila 
nepozabna. Tudi sama pohvala in zahvala 
jim je veliko pomenila. Doma se jim starši 
niso nikoli zahvalili, če so kaj postorili.

Spomnim se, ko sem imela porodniški do-
pust, sta mi učenca 8. razreda prinesla ribe, 
ki sta jih naskrivaj nalovila v reki Krki, zato 
»da bom prej prišla nazaj, tudi če sem stro-
ga«.

Ste tudi takrat hodili na izlete, športne 
dneve? Če lahko, opišite kakšen dogodek 
v zvezi s tem.

Moj spomin, zelo lep in ganljiv, sega v leto 
1960. Takrat sem sama peljala dva razreda 
otrok v Postojnsko jamo. Učenci iz Hočevja 
so prespali pri nas, saj smo vstali zjutraj ob 
4. uri. Zbrali smo se pred šolo in v Ivančno 
Gorico nas je peljal kmet z lojtrnim vozom 
in konjem. Na lojtrnik je posul seno in tja 
smo se posedli. Iz Ivančne Gorice do Lju-
bljane smo se peljali z enim vlakom, naprej 
do Postojne pa z drugim. Cel dan je bil pre-
krasen in otroci so bili pridni kot angelčki, 
da se ja ne bi izgubili v tako velikem mestu.

Bi lahko izpostavili kakšne primere dobre 
šolske prakse iz »vaših časov«, predvsem 
take, za katere je škoda, da jih danes ni 
več?

Dobri primeri so bili, da smo se veliko učili 
praktično. Imeli smo šolski vrt, par jablan 
in hrušk, zelenjavo. Učili so se cepiti sadno 
drevje, pomagali so ostarelim ljudem po 
vasi, jim nosili drva, pošto, vodo in kar je 
bilo potrebno. Znali so cepiti drva, trske in 
plezati po drevju.

Nosili so vodo v vedrih za potrebe pouka 
(brisanje table in umivanje rok) iz Krke. 
Tako smo jim zgodaj priučili in nehote 
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vzgojili ob delu tudi marljivost in delavnost. 
Kljub revščini so bili to pridni in dobri otro-
ci, ki so znali poprijeti za delo.

Podajte kakšen kratek nasvet današnjim 
učiteljem (ali učencem ali staršem).

Danes se mi učitelji kar malo smilijo. Starši 
so bolj otročji in nezreli od svojih otrok. Ta-
koj je vse narobe, če v šoli malo »okarajo« 
njihovega otroka. Verjetno se zavedajo, da 
s tem dokazujejo svojo slabo vzgojo, a kriti-
ke ne znajo in nočejo sprejemati. 

Vendar sem hvaležna, da sem že stara in 
v pokoju. Danes ne bi znala več učiti v tej 
moderni dobi. Vsaka stvar ima svoj čas in 
dolžino trajanja. In moj rok je potekel.

Želim vsem – staršem, učiteljem in otro-
kom, da bi lepo shajali drug z drugim. Življe-
nje je prekratko, da bi si med seboj nagajali.
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FOTOGRAFIJE UČENCEV MATIČNE ŠOLE, KI SO ZAPUSTILI OŠ

Šolsko leto 2017/18 

9. a

3. vrsta: Gal Zupančič, Žan Erjavec, Jakob Marn, Tim Miklič, Aljaž Ceglar, Luka Pavlin, Nejc 
Rožman

2. vrsta: Jošt Omahen, Karmen Glavan, Erik Robert Gačnik, Matevž Robek, Jošt Oven, 
razredničarka Urška Petek, Kaya Gačnik, Ajda Blažević Arko, Nela Zajec Genorio 

1. vrsta: Hana Steklačič, Eleonora de Toni, Patrija Steklačič, Ajda Zarja Pavlič, Meta Kova-
čič, Anastasia Jovanović
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9. b

3. vrsta: Tai Koren, Ivo Štukelj, Emrah Ljubijankić, Rami Hassaballa Abdou, Adis Ljubijankić, 
Pika Patricija Kuplenk, Daša Rogelj, Eva Rojec

2. vrsta: Maruša Motoz, Lucija Struna, Matic Vrhovnik, razredničarka Katja Sredič Rus, 
Anže Jerman, Stefan Gligorić, Nika Sekirnik

1. vrsta: Martin Žurga, Tilen Koren, Nik Jerič, Pia Žnidaršič, Maša Porenta, Enja Jerman 
Kastelic
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9. c

3. vrsta: Natalija Bregar, Živa Vrabac, Simon Vidmar, Jaka Šuštaršič, Luka Šuštaršič, Tilen 
Kovačič, Alex Vlašič, Domen Kovaček, Jan Sluga 

2. vrsta: Izidor Ornik, Nejc Batis, Petra Zupančič, Barbara Možina, Tajda Ilar, Tinkara Fortu-
na, Ana Lina Finec, Tajda Resnik, Damjana Omejec

1. vrsta: razredničarka Irena Bregar, Ilma Garibović, Ana Valič, Neli Zajc, Alja Štaudohar, 
Mark Pirnat
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Šolsko leto 2018/19

9. a

3. vrsta: Nik Pečjak, Špela Erjavec, Gal Marinko, Ema Adamlje, Tilen Slapničar, Nika Kaste-
lic, Lan Grbac, Anja Jordan, Mojca Habjan, Stanislav Šivec, Larisa Mandelj, razredničarka 
Blanka Karanjac 

2. vrsta: knjižničar Kristijan Rešetič, Luka Omerzo, Lara Gračner, Alja Ratajec, Rebeka Zajc, 
Aldina Rekić, Klara Korevec

1. vrsta: Enej Humar, Martina Lampret, Ana Kavšek, Maruša Vovk, Miha Perpar
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9. b

3. vrsta: Urška Mak, Pika Vokal, Zara Vencelj, Lia Kamenšek, Larisa Zafran, Lana Plevnik, 
Nika Haler Metelko

2. vrsta: Milica Sekulić, Ela Cilenšek, Eva Krnc, Nina Bregar, Pia Pajk, Tinkara Oven, Luka 
Košak, Nejc Pižem

1. vrsta: Nejc Erjavec, Erik Kastelec, Andraž Golob, Emil Ramić, Janez Slak, Criss Jan Jeraj, 
Nik Cener, Klemen Strmole, razredničarka Andreja Lapanja
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9. V

2. vrsta: ravnatelj Marjan Potokar, razredničarka Ana Šimac, Eli Špela Pirnat, Julija Novak, 
Urh Ambrožič, Žiga Mihovec, Ines Gorše, Jure Gal Gorišek, Patricija Germ, Žan Zupančič, 
Blaž Garbas, Sara Gale, Anže Gorjanc, Uroš Zajec

1. vrsta: Enej Šav, Maruša Mlakar, Mateja Mlakar, Neja Planko, Sebastjan Avdić, Majk Zu-
pančič, Aljaž Erjavec Prijatelj, Dino Hodžić, Nika Končar

FOTOGRAFIJE UČENCEV PŠ VIŠNJA GORA, KI SO ZAPUSTILI OŠ

Šolsko leto 2017/18 
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9. V

3. vrsta: Gregor Primc, Andrej Omahen, Maks Šušteršič, Satja Krivec, Jan Kušar, Tjaša Ka-
stelic

2. vrsta: Jan Taškar, Valter Germ, Anže Erjavec, Jaka Hočevar, Nika Jaklič, Neža Dremelj, 
Zala Kastelic, Nelly Hope Jakše, razredničarka Štefka Klemenčič

1. vrsta: Kaja Zupančič, Ajla Ajkić, Nina Murgelj, Michele Mlakar, Maša Vozelj, Naomi Šav, 
Anja Habjan, Patricija Kužnik, Janja Jevnikar

Šolsko leto 2018/19
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9. V

3. vrsta: Gregor Primc, Andrej Omahen, Maks Šušteršič, Satja Krivec, Jan Kušar, Tjaša Ka-
stelic

2. vrsta: Jan Taškar, Valter Germ, Anže Erjavec, Jaka Hočevar, Nika Jaklič, Neža Dremelj, 
Zala Kastelic, Nelly Hope Jakše, razredničarka Štefka Klemenčič

1. vrsta: Kaja Zupančič, Ajla Ajkić, Nina Murgelj, Michele Mlakar, Maša Vozelj, Naomi Šav, 
Anja Habjan, Patricija Kužnik, Janja Jevnikar
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9. Z

3. vrsta: Hana Pirc, Sendi Zupančič, Adrijana Hočevar, Špela Štrus, Ana Škufca, Karin Jane-
žič, Patricija Zaman, Nejc Hočevar, Matej Glač

2. vrsta: Lara Zaletelj, Nika Lovše, Maša Muhič, Nika Miklič, Lea Gregorič, Tjaša Maver, 
Ema Koščak, Klara Mestnik, razredničarka Vesna Zimic Gluvić

1. vrsta: Martin Glač, Lovro Mirtič, Nejc Ropič, Cene Zupančič, Blaž Bregar, Blaž Perko, 
Florijan Mohorčič, Valentin Sadar

FOTOGRAFIJE UČENCEV PŠ ZAGRADEC, KI SO ZAPUSTILI OŠ 
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9. aZ 

2. vrsta: Ervin Vidmar, Žiga Bradač, Jan Pirnar, Peter Hočevar, Žiga Zaletelj, Urban Žgajnar, 
Nil Ceferin, Luka Zupančič, Blaž Ceglar, Matevž Šparovec

1. vrsta: razredničarka Darja Strah, Leja Marinčič, Danica Koželj, Alja Miklič, Maja Novak, 
Nadja Pavčič, Zoja Jernejčič, Neja Kastelic, Ema Vrabič, Tjaša Meglen, Neža Kambič
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2. vrsta: Ervin Vidmar, Žiga Bradač, Jan Pirnar, Peter Hočevar, Žiga Zaletelj, Urban Žgajnar, 
Nil Ceferin, Luka Zupančič, Blaž Ceglar, Matevž Šparovec

1. vrsta: razredničarka Darja Strah, Leja Marinčič, Danica Koželj, Alja Miklič, Maja Novak, 
Nadja Pavčič, Zoja Jernejčič, Neja Kastelic, Ema Vrabič, Tjaša Meglen, Neža Kambič
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9. bZ 

2. vrsta: Rok Hočevar, Nimai Sečnik, Luka Hočevar, Anej Hrovat, Gregor Perko, Nejc Zajc, 
Žan Strmec, Leon Perko, Martin Papež, Lovro Luka Kranjc

1. vrsta: Žan Hren, Anja Tomšič, Laura Kaurin, Tjaša Zupančič, Sindi Erjavec, Karin Žgajnar, 
Maša Zupančič, Sara Mišmaš, Špela Kenik, razrednik Bogdan Vrhovec
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