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UVODNIK

Obdobje številnih sprememb

Pred vami je publikacija, s katero predsta-
vljamo najodmevnejše dogodke, uspehe, 
prireditve in zanimivosti preteklih dveh šol-
skih let. Skratka vsebino, ki nas je v zadnjem 
dvoletnem obdobju potrjevala in razvese-
ljevala ter ponujala dodatno smer pri delo-
vanju in prepoznavanju šole. Marsikatera 
učenka oziroma učenec pa bo v teh dogaja-
njih videl svojo življenjsko pot. Ponujena jim 
je bila priložnost, mogoče se je bodo celo 
oprijeli. 

Veliko lepega se je dogajalo, pa vendar 
ostaja grenak priokus. Vsebina pričujoče 
publikacije je skromnejša od preteklih. Raz-
log je enostaven. Pandemija, ki jo je povzro-

čil virus SARS-CoV-2, je naše načrte, zaradi 
zapiranja šol ter preusmeritev na splet, 
popolnoma spremenila. Pojdimo po vrsti. 
Najprej je bil pred nami uvod v novo šolsko 
leto 2019/20 in že na samem začetku smo 
pohiteli s pripravami na veliko občinsko pri-
reditev, del katere so bili naši učenci1. Pri-
reditev je potekala v dvorani Osnovne šole 
Stična v počastitev 20. obletnice pobratenja 
med občinama Ivančna Gorica in Hirschaid. 
Častni gost večera je bil predsednik držav-
nega sveta Republike Slovenije, Alojz Kov-
šca. Na tej prireditvi so naši učenci ponovno 
uprizorili muzikal Tu smo doma. Navdušenje 
polne dvorane, napolnjene s pozitivno ener-
gijo, je bilo izjemno. In nastopajoči? Vrhun-
ski! Nisem bil ponosen le na izvedbo, pač 
pa na talent in predanost, ki so ju izžarevali 
mladi nastopajoči, prav tako učitelji. Veselje 
nad povezovanjem občin in tudi učencev 
naše šole s šolo v Hirschaidu sta izpostavila 
župan pobratene občine Hirschaid, gospod 
Klaus Homann, kot tudi naš župan, gospod 
Dušan Strnad.

Sledilo je obdobje, ki je bilo po obsegu 
dodatnih dejavnosti skromnejše. Razlog 
pa Covid-19 in pandemija. 16. marca 2020 
je prišlo do prvega zaprtja šol, ki je trajalo 
do 18. maja 2020. Takrat so se v šole vrnili 
najmlajši, učenci 1. triade. Teden kasneje, 25. 
maja 2020, so se vrnili učenci 9. razredov. S 
1. junijem 2020 učenci 4. in 5. razredov in s 
3. junijem 2020 še preostali razredi (6., 7. in 
8. razred).

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

Marjan Potokar
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Drugo zaprtje se je zgodilo v šolskem letu 
2020/21. Z  9. novembrom 2020 se je vzgoj-
no-izobraževalno delo ponovno preselilo na 
daljavo. Prvi so se v šolo vrnili učenci oddel-
kov prilagojenega programa. To se je zgo-
dilo 5. januarja 2021. Dan pred tem so se vsi 
zaposleni, ki so naslednji dan delo opravljali 
v šoli, morali testirati s hitrimi antigenskimi 
testi in s tem dokazati, da niso okuženi. 
Učenci 1. triade so se k pouku vrnili 25. janu-
arja 2021, ostali učenci pa 15. februarja 2021. 

Ob vsaki vrnitvi učencev k pouku je bilo pot-
rebno dogovoriti hitra tedenska testiranja 
za zaposlene, ki jih je ob ponedeljkih izvajal 
Zdravstveni dom Ivančna Gorica na parkiri-
šču poleg Kulturnega doma.

Sledilo je tretje zaprtje, ki je bilo zapove-
dano za vse učence v času med 1. in 11. apri-
lom 2021.

Zgolj toliko, da se ne pozabi, kdaj vse smo 
pouk izvajali na daljavo.

V tem času je do izraza prišla iznajdljivost 
in tudi potrpežljivost učencev, učiteljev in 
staršev, da smo lahko kolikor toliko nado-
mestili pouk v šoli. Ob najboljši volji vsega 
tistega, kar se da storiti v šoli oziroma v 
razredu, zagotovo na daljavo nismo uspeli. 
Zagotavljam pa, da smo se potrudili po 
najboljših močeh. Na razmere nismo bili 
pripravljeni, pa tudi danes, skoraj po dveh 
letih, nimamo jasno določenih sistemskih 
rešitev za podobne ponovljene razmere. 

Matična šola s prenovljenim dvoriščem je v času zaprtja samevala.
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Dober primer je sicer normativno poveča-
nje zaposlovanja računalniškega kadra, ki 
pa ga ni dovolj, ali pa v šole ne želi. Zakaj, je 
odgovor jasen. Obseg dela, plačilo in velika 
odgovornost.

Če bi bila pretekla šolska leta vsaj približno 
podobna zadnjima dvema, zagotovo ne 
bi bilo takšne želje po izdajanju dvoletnih 
publikacij, a vendar, kar nas v enem pog-
ledu omejuje, nam v spremenjenih pogo-
jih ponuja nove priložnosti, predvsem pa 
drugačne razmisleke, in to je tudi moje 
vodilo. Za opis in občutenje tega skoraj 
mračnega korona obdobja, smo izdali knji-
žico s pomenljivim naslovom Prvi koronski 
vtisi Osnovne šole Stična, v katero so svoje 
zapise prispevali učenci, starši in zaposleni. 
Velikokrat povem: »Čez 100 let nas bodo 
ocenjevali. Kdo ve, kaj si bodo mislili?«

Novim razmeram smo se zaposleni prilaga-
jali, orali smo ledino, mnogokrat pred navo-
dili Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport ter Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo. Prilagodili smo se in izvajali šte-
vilne timske sestanke in videokonference. 
Tudi prireditve nam je uspelo posneti in jih 
predvajati učencem ob strogem upošteva-
nju navodil Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje. Najobsežnejši in najzahtevnejši sta 
bili prednovoletna prireditev s poudarkom 
na dnevu samostojnosti in enotnosti ter pri-
reditev ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Na slednji smo veliko pozornost posvetili 
Jurčičevemu letu. 

Skratka, preselili smo se na splet, a nam je 
bilo že kmalu jasno, da to ni to. Ni srečanj na 

hodnikih, ni pogledov, ni stika, predvsem pa 
ni pogovorov, ki marsikdaj že v začetni fazi 
razrešijo drobne težavice, dvome, pomi-
sleke in nerazumevanja. Te nepojasnjene 
težavice lahko privedejo posameznika pred 
velike težave. Te možnosti na daljavo ni, 
vsaj ne na način, kakršnega smo vajeni. V 
neposrednem stiku s sogovornikom pogo-
vor namreč lahko privede do enostavnih, 
predvsem pa hitrih rešitev. Kakorkoli, bili 
smo veseli vrnitve v šole, tako učenci, uči-
telji kot starši. Težko bi rekel, kdo bolj. V sti-
ske so zahajali učenci, starši in učitelji. Vsem 
je bilo potrebno nuditi pomoč in primeren, 
ohrabrujoč nasvet. Ravnatelj pa je moral 
vedno ostati dovolj previden ter vsem vli-
vati pogum in upanje.

Prav je, da zapišem še nekaj o Rastoči knjigi. 
Gre za vsebinsko zelo premišljen projekt, 
ki daje vsebino našim pogledom na svet 
in svetovno dogajanje nasploh. Genera-
cije morajo dobiti tisto iztočnico, ki nas 
postavlja na odgovorno raven do sočlo-
veka, narave in družbe. V ta namen je bilo 
v letu 2020 zapisano, da je naša vrednota 
znanje, ki je privilegij, in v letu 2021, da se 
moramo potruditi ozavestiti svoja razmišlja-
nja, otresti egoizma in refleksnega odziva-
nja, ki sta površinska in plehka. 

Za konec sem prihranil delitev Osnovne šole 
Stična na dve enoti, na Osnovno šolo Stična 
in Osnovno šolo Zagradec, ki ji bosta pri-
ključeni podružnici v Ambrusu in na Krki. Za 
konec zato, ker sovpada z zaključkom šol-
skega leta 2020/21 in tudi zato, ker je v deli-
tvi nekaj grenko sladkega priokusa.
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Spomnil bi, da je bila že v letu 2018 izde-
lana Strategija razvoja predšolske in osnov-
nošolske vzgoje in izobraževanja v Občini 
Ivančna Gorica, v kateri je bila napovedana 
reorganizacija Osnovne šole Stična. V takra-
tni analizi je bilo ugotovljeno, da bo število 
oddelkov na novi šoli dovolj veliko, da šola 
po normativih za oblikovanje samostojne 
šole lahko postane samostojna. Lahko bi 
bila samostojna že s 1. septembrom 2020, 
pa smo si vzeli prepotreben čas za pripravo 
za izpolnjevanje vseh formalnih in manj for-
malnih zahtev, da se delitev sploh lahko 
izvede. 

Obstaja pa še ena okoliščina, ki je ob že 
navedenem izredno pomembna. V pripra-
vah na samostojno šolo smo se maksimalno 
potrudili, da bo čim manj prehajanja učite-
ljev iz ene šole na drugo. S tem bomo olaj-
šali delo zaposlenim, predvsem pa, tisto, 
kar je še pomembnejše, več bodo pridobili 
učenci, saj jim bo učitelj ves čas »pri roki«. S 
tega vidika je delitev edina, ki pride v poštev 
in iz tega zornega kota to delitev spreje-
mam in podpiram. V šoli smo zaradi otrok in 
poslanstva, ki nam je ponujeno. Novi šoli ali 
bolje obema želim uspehe pri izpolnjevanju 
tega poslanstva.

Šolsko leto 2020/21 smo zaključili s poučeva-
njem na osmih lokacijah s 1396 učenci v 72 
rednih oddelkih. 

Želim vam prijetno listanje, marsikaj boste 
lahko spoznali. 

Marjan Potokar,  
ravnatelj OŠ Stična
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MEDNARODNI PROJEKTI 
IN DEJAVNOSTI

Naslov projekta:

In Search of Josip Jurčič2

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: šolska knjižnica OŠ Stična
Vključene šole in razredi: učenci ameriške 
šole St. Junipero Serra Catholic School in 
učenci 4. a matične šole
Koordinacija: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: Praznovanje Jurčičevega 
leta so v šolski knjižnici OŠ Stična počastili z 
mednarodnim povezovanjem. 

Šolska knjižnica OŠ Stična se že leta pove-
zuje s šolami v tujini in z njimi izvaja skupne 
projekte; običajno organizira srečanja učen-

cev OŠ Stična in njihovih vrstnikov s celega 
sveta preko spletnih aplikacij, izmenjavo 
izdelkov in predstavitve slovenske kulture, 
avtorjev, tradicije. Leto 2021 je bilo posve-
čeno pisatelju Josipu Jurčiču, zato je bilo 
primerno, da učitelji in učenci mednarodno 
sodelovanje okrepijo in pokažejo svetu, kdo 
je bil Josip Jurčič in kakšen pečat je pustil v 
tej deželi. 

Jurčičevo delo Kozlovska sodba v Višnji Gori 
je prevedeno v veliko jezikov, med drugim 
tudi v angleščino. V Rastoči knjigi na OŠ 

2     Opomba: Naslovi novih projektov in dejavnosti so 
označeni z rdečo barvo.

3     Opomba: Na vseh fotografijah v publikaciji so imena 
oseb na sliki zapisana od leve proti desni.

Kristijan Rešetič

Učenka3 Alina Hernandez (4. a) predaja sošolcu Gašperju 
Pečjaku-Kavšku (4. a) kartice, ki so jih slovenskim 

igralcem poslali ameriški učenci.
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Stična imajo vsaj po en izvod večine pre-
vodov v svetovne jezike, zato se je poro-
dilo vprašanje, ali so te knjige prišle tudi do 
ljudi v drugih državah, za kar so bile name-
njene. Ker se je zdelo, da to delo potrebuje 
dodatno promocijo v Jurčičevem letu 2021 
in ker bi ga radi približali učencem po svetu, 
so se odločili, da navežejo stik s šolo v ZDA 
in jim podarijo angleške prevode. Pove-
zali so se s šolo St. Junipero Serra Catho-
lic School, ki jo obiskuje Alina Hernandez, 
Američanka slovenskih korenin, ter jim pos-
lali knjige za vse učence v njenem razredu. 
Alina živi v Kaliforniji, a pride junija vsako 
leto v Ivančno Gorico, kjer dočaka konec 

šolskega leta s svojimi vrstniki na OŠ Stična. 
Njen razrednik v ameriški šoli gospod Brian 
Allison je bil nad idejo navdušen, zato je pos-
krbel, da so knjigo takoj prebrali v razredu. 
Sodeč po likovnih izdelkih, ki so jih poslali 
učenci, je bila zgodba zelo všeč tudi njim. 
Potrudili so se in v svoje izdelke vključili tudi 
slovenščino. Pri tem jim je pomagala Alina, 
ki je odigrala vlogo posrednice med sloven-
skimi in ameriškimi učenci. Ko je Alina junija 
prišla v Slovenijo, je učencem v svojem slo-
venskem razredu izročila likovne izdelke 
vrstnikov iz šole St. Junipero Serra Catholic 
School. V teh izdelkih so učenci opisovali 
zgodbo, ki jim jo je prebral učitelj Brian, se 

Učenka Alina Hernandez (druga vrsta, četrta levo) se je slikala tudi s svojimi ameriškimi sošolci, ki so prejeli angleške 
prevode Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori.
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zahvalili ter obljubili, da bodo zgodbo preb-
rali tudi doma s starši, povedali so, da so se 
naučili nekaj slovenskih besed, da je zgodba 
poučna, da si želijo priti na obisk v Evropo 
itd. 

Da bi učenci iz tujine spoznali Josipa Jurčiča, 
pa so učenci 7. a matične šole, Arsa Shatri, 
Karolina Genorio, Timotej Hribar Rajterič, 
Tinkara Kastelic in Žan Janežič, posneli kra-
tek film z naslovom In Search of Josip Jur-
čič. Film, ki je v celoti posnet v angleščini, 
popelje gledalca od OŠ Stična do Muljave, 
rojstnega kraja Josipa Jurčiča, gledalec pa 
spozna pisatelja in njegovo življenje. Film, ki 
so si ga ogledali tudi učenci na šoli St. Juni-

pero Serra Catholic School, ima presenetljiv 
konec, ki obljublja nadaljevanje zgodbe. 
Film je dostopen na spletni strani OŠ Stična. 

Ta projekt ne bi bil mogoč brez pomoči 
Zavoda prijetno domače na čelu z direkto-
rico Majo Lampret, ki je velikodušno poda-
rila 25 knjig A Goat Trial in Višnja Gora za 
učence šole St. Junipero Serra Catholic 
School ter omogočila snemanje filma na 
Jurčičevi domačiji na Muljavi. Sodelujoči se 
zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli sodelovali 
pri povezovanju OŠ Stična in šole St. Juni-
pero Serra Catholic School ter pri realizaciji 
filma In Search of Josip Jurčič.

Igralci Arsa Shatri, Karolina Genorio, Tinkara Kastelic in Timotej Hribar Rajterič 
v filmu In Search of Josip Jurčič pred OŠ Stična in na Muljavi.

14 Osnovna šola Stična ...

M
ED

N
AR

O
D

N
I P

RO
JE

KT
I I

N
 D

EJ
AV

N
O

S



Naslov projekta:

Cisterscapes

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Muzej krščanstva na Slovenskem
Vključene šole in razredi: matična šola in PŠ 
Zagradec; učenci od 5. do 9. razreda
Koordinacija: Tina Finc in Andrej Oberstar 

Opis dejavnosti: Na pobudo Muzeja krščan-
stva na Slovenskem so se mednarodnemu 
projektu Cisterscapes v šolskem letu 2020/21 
pridružili tudi učitelji in učenci OŠ Stična. Z 
matične šole se je pod vodstvom učiteljice 
Tine Finc raziskovanja lotilo 14 učencev, 
in sicer Vid Alibegović, Alja Alibegović, Iza 
Berg Verbič, Tjaš Kuhelj, Tjaš Erčulj, Karolina 
Genorio, Peter Kavšek, Špela Kastelic, Jerca 
Erjavec, Lucija Mestnik, Mima Kovačič, Lia 
Hana Porenta, Inja Amon in Nejc Finc. Na PŠ 
Zagradec so vpliv stiškega samostana na bli-
žnjo in daljo okolico raziskovali 4 učenci, in 
sicer Urša Zore, Ajda Bradač, Larisa Zupan-
čič in Jerneja Bregar. 

Učenci so odkrivali zgodbe in zanimivosti, 
ki so jim jih povedali starši, stari starši ali 
starejši znanci. Na terenu so fotografirali ali 

Tina Finc Andrej Oberstar

Na sliki so avtorica razstave Sara Primec, učitelja mentorja, Andrej Oberstar in Tina Finc, ter sodelujoči učenci.
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skicirali arhitekturne dokaze vpliva stiških 
menihov na okolico, npr. samostansko 
obzidje, kapelice, cerkve itd. Rezultate razi-
skovanja so posredovali Muzeju krščanstva 
na Slovenskem, kjer so uredili razstavo. S 
projektom so med učenci in njihovimi soro-
dniki zopet obudili zavedanje o prisotnosti 

stiških menihov ter njihovem pomembnem 
vplivu na bližnjo in daljno okolico. Odprtja 
razstave so se udeležili ravnatelj OŠ Stična, 
gospod Marjan Potokar, učitelji mentorji ter 
nekateri sodelujoči učenci.

Razstavo so pripravili v prostorih Muzeja krščanstva na Slovenskem.
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Naslov projekta:

Rastoča knjiga matične šole4 
in Rastoča knjiga PŠ Zagradec

Status: mednarodni in državni projekt
Nosilec: Društvo Rastoča knjiga in Državni 
svet RS
Vključene šole in razredi: vsi učenci matične 
šole in PŠ Zagradec
Koordinacija: Marjan Potokar in Darja Strah 

Opis dejavnosti: Geslo Rastoče knjige leta 
2020 je »znanje je privilegij«, geslo leta 2021 
pa »ozavestimo razmišljanje«.

V šolskem letu 2020/21 se je Rastoča knjiga 
z matične šole razširila tudi na PŠ Zagradec. 
V avli šole se zbirajo domoznanska dela s 
področja šolskih okolišev Zagradca, Krke in 
Ambrusa.

4     Opomba: Naslovi tradicionalnih projektov in 
dejavnosti so označeni z zeleno barvo.

Zbirka Rastoče knjige na matični šoli, ki se že vrsto let 
dopolnjuje in bogati.

Zbirko Rastoče knjige na PŠ Zagradec si je ob zaključku 
šolskega leta 2020/21 ogledala pisateljica Ivanka Mestnik, 

ki v svojih delih pogosto izraža posebno ljubezen 
do krajev ob reki Krki.
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Naslov projekta:

Mesec šolskih knjižnic

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Sekcija za šolske knjižnice pri 
Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in 
IASL – International Association of School 
Librarianship
Vključene šole in razredi: vsi učenci na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Branka Lah 

Opis dejavnosti: Geslo mednarodnega 
tedna šolskih knjižnic v letu 2019 »Predsta-
vljajmo si« so na OŠ Stična povezali z oble-
tnico poleta bratov Rusjan in dali domišljiji 
prosto pot s tekmovanji v izdelavi in meta-
nju papirnatih letal. 

Učenca Miha Glavič (4. Z) in Ivan Zavodnik (6. bZ) s PŠ 
Zagradec sta si pri izdelavi papirnatega letala pomagala s 

knjigami v šolski knjižnici.

Učenci matične šole Enej Lesjak (8. a), Katarina Glavan (7. 
a) in Tadej Ambrož Kržišnik (7. c) so tekmovali v izdelavi 

in metu papirnatih letal.

Na PŠ Zagradec so v šolski knjižnici zbirali šolske rekorde, 
v spomin na v letu 2019 preminulega upokojenega 

učitelja in pisatelja Leopolda Severja. Na sliki se za rekord 
»najmanjše radirke« poteguje Tilen Kuhelj (8. bZ).
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Naslov projekta:

Noč knjige

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Javna agencija za knjigo RS in 
Založba Sanje
Vključene šole in razredi: vsi učenci na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Kristijan Rešetič

Naslov projekta:

Naša mala knjižnica

Status: mednarodni projekt
Nosilec: KUD Sodobnost International
Vključene šole in razredi: učenci 2. razreda 
matične šole in podružnic; učenci 3., 4. in 5. 
a-razreda PŠ Zagradec; učenci od 1. do 4. 
razreda PŠ Muljava in PŠ Krka
Mentorji: Maja Berčon, Helena Barle, Vanja 
Peček Janoš, Nina Kump Papić, Polona 
Strmole, Barbara Hočevar, Maruša Pust, 
Domen Jarc, Brigita Langenfus, Nadja 
Jankovič Fortuna, Nika Bracovič Blatnik, 
Tončka Rajer, Mateja Oberstar, Neja Zaplo-
tnik, Bojana Miklič in Katja Godec 

Čeprav zaradi epidemije ni bilo možno izvesti Noči knjige 
v šoli, so se učenci in učitelji družili s pisatelji in drugimi 

bralci preko spletnih strani šolske knjižnice in v spletnem 
okolju Microsoft Teams.

Plakat, ki je nastal v sklopu projekta Naša mala knjižnica 
v 4. in 5. a-razredu PŠ Zagradec.

19... v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021

M
ED

N
ARO

D
N

I PRO
JEKTI IN

 D
EJAVN

O
S



Naslov projekta:

Igraj se z mano

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Center Janeza Levca Ljubljana
Vključene šole in razredi: učenci od 1. do 5. 
razreda PŠ Višnja Gora in PŠ Ambrus; učenci 
od 1. do 3. razreda matične šole, PŠ Muljava, 
PŠ Zagradec in PŠ Krka
Koordinacija: Maja Berčon in Maja Miklavčič 

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

Nagrajeni učenci so se zbrali pred Koroško galerijo 
likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, kjer so se srečali 

s pevcem Zlatkom.

Ob tednu otroka so na PŠ Stična potekale aktivnosti 
v naravi.
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Naslov projekta:

Zdrava šola

Status: mednarodni projekt
Nosilec: Inštitut za varovanje zdravja RS
Vključene šole in razredi: vsi učenci na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Maša Maras in Bojanca 
Križman

Naslov projekta:

Šolska shema

Status: mednarodni projekt
Nosilec: EU ter Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano
Vključene šole in razredi: vsi učenci na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Elizabeta Kadunc Križaj, Maja 
Rozman in Urška Praznik

Maša Maras Bojanca Križman Urška Praznik
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MEDNARODNE IZMENJAVE IN OBISKI

Naslov projekta:

Jesenska izmenjava učencev 
v Hirschaidu

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: OŠ Stična, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna 
Gorica in Realschule Hirschaid
Vključene šole in razredi: matična šola, 
PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci 8. 
razreda
Koordinacija: Igor Rajner

Naslov projekta:

Izmenjava učencev iz Hirschaida 
v Ivančni Gorici

Status: mednarodni projekt 
Nosilec: OŠ Stična, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna 
Gorica in Realschule Hirschaid
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
matična šola, PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora;
učenci 8. razreda
Koordinacija: Igor Rajner

Naslov projekta:

Strokovna ekskurzija v London

Status: šolski projekt 
Nosilec: OŠ Stična
Vključene šole in razredi: matična šola, 
PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci 9. 
razreda
Koordinacija: Igor Rajner, Katja Tomažin-
čič, Blanka Karanjac, Katja Sredič Rus, Silvia 
Valenčič in Alenka Kovač

Igor Rajner

Blanka Karanjac Alenka Kovač
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Naslov projekta:

La France voyage

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

Animatorka Romane Dooghe je 14. februarja 2020 na matični šoli izvedla delavnico 
z igro prepoznavanja francoskih besed.
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DRŽAVNI PROJEKTI IN DEJAVNOSTI

Naslov projekta:

Pišemo z roko

Status: državni projekt 
Nosilec: Društvo Radi pišemo z roko
Vključene šole in razredi: vsi učenci na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Branka Lavtar, Sabina Miklav-
čič in Anja Halilović

Opis dejavnosti: Vsak človek ima svojo 
pisavo, ki je posebna in unikatna – nihče 
nima takšne. Iz pisave bi strokovnjaki lahko 
razbrali marsikaj o piscu. Pisanje z roko ima 
številne prednosti: s pisanjem izboljšujemo 
kvaliteto naše pisave, naš spomin, v možga-
nih pa je aktiviranih več centrov. V zadnjem 
času računalniška miška vse bolj izpodriva 
pisanje z roko. Cilj projekta Pišemo z roko je 
spodbujati pisanje z roko ter lepopis in oza-
veščati o pomembnosti pisanja z roko. 

V ta namen so na OŠ Stična v okviru Tedna 

pisanja z roko, ki je potekal od 20. do 24. 
januarja 2020, pripravili priporočila za delo 
za učence od 4. do 9. razreda, ki so jih izvedli 
v okviru ur oddelčne skupnosti. Učenci od 
1. do 3. razreda so »pisali« s prsti v zdrob, 
obrisovali svoje dlani in vanje vpisali različna 
sporočila o pisanju, svojih rokah in prstih. Za 
spodbujanje pisanja so izvajali tudi zanimive 
grafomotorične vaje, na predloge so v raz-
ličnih potezah risali živali in tudi vanje zapi-
sali sporočila. V 4. in 5. razredu so učenci 
pisali sporočila članom svojih družin, jim 
sporočali, zakaj jih imajo radi in za kaj so jim 
hvaležni. Ker so bili ravno v tistem tednu v 
šoli v naravi, so si dopisovali s člani svojih 
družin, razglednice so potovale od učen-
cev k staršem in obratno. Učenci od 6. do 9. 
razreda so si ogledali posnetek o pisanju z 
roko na Youtubu, ki so ga imeli za iztočnico 
za pogovor o tem, kdaj, kaj in koliko pišejo 
na roko. V nekaterih razredih so se podpiso-
vali s pisanimi črkami, kakor so se jih učili v 
nižjih razredih in ugotavljali, kako so se nji-
hove pisave ter oblike črk z leti spremenile. 
Nekaj učenk se je udeležilo tudi delavnice 
kaligrafije, ki jo je vsak dan v Tednu pisa-
nja z roko na matični šoli izvajala učiteljica 
Andreja Robek Perpar. V zbornici so razsta-
vili na roko napisana novoletna voščila upo-
kojenih sodelavk.

V Tednu pisanja z roko, ki je potekal od 18. 
do 22. janurja 2021, so učence OŠ Stična oza-
veščali o pomenu pisanja z roko. Učenci so 
v okviru ur oddelčne skupnosti spoznavali 
prednosti pisanja z roko, odzvali pa so se 

Branka Lavtar
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Učenci 3. razreda PŠ Zagradec so v povezavi s 
Prešernovim dnem prepisovali Zdravljico v različnih 

oblikah pisave.

Učenci 4. c-razreda matične šole so v oblačke zapisali 
sporočila članom svojih družin.

Učenci 5. razreda PŠ Zagradec so razstavili svoje zapise ob 
Tednu pisanja z roko.

Učenci OPB PŠ Ambrus so na obrise svojih dlani zapisali, 
čemu služijo njihovi prsti in dlani.
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tudi na različne aktivnosti, ki so bile zanje 
pripravljene v spletni učilnici. Raziskovali 
so pisave, se podpisovali na različne načine, 
pisali različne oblike pisem, izvajali grafo-
motorične vaje, izdelovali beležke, ustvar-
jali pri likovni umetnosti, pisali lepe misli itd.

Preko pisma so učence nagovorili tudi rav-
natelj Marjan Potokar, pevka Nina Pušlar in 
župan Dušan Strnad.

V sodelovanju s šolsko knjižnico je 21. janu-
arja 2021 preko aplikacije Microsoft Teams 
potekalo tudi literarno srečanje z učiteljico 
Natašo Rebec Lukšič ob izzidu njenega lite-
rarnega prvenca, najstniškega romana, z 
naslovom Ljubezen na tehtnici. Srečanja se 
je udeležilo preko 30 učencev predmetne 
stopnje in nekaj učiteljev.

Učenci 3. razreda PŠ Zagradec so razvijali različne ročne 
spretnosti, predvsem grafomotoriko.

Literarno srečanje z učiteljico Natašo Rebec Lukšič preko 
spletne aplikacije Microsoft Teams.

Tudi učiteljica Blanka Karanjac je pisala z roko.
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Naslov projekta:

Trajnostna mobilnost v vrtcih 
in šolah – Gremo peš s kokoško 
Rozi

Status: državni projekt 
Nosilec: Ministrstvo za infrastrukturo RS in 
Konzorcij partnerjev, Kohezijski sklad EU, 
projekt izvaja Filozofska fakulteta v Ljubljani
Vključene šole in razredi: vsi učenci na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Maša Maras, Polona Strmole, 
Jožica Knez, Branka Lavtar, Tanja Pestotnik 
in Lovro Ulcej

Opis dejavnosti: Cilj projekta je zmanjšati 
promet v okolici šol in vrtcev in ozavestiti 
sodelujoče, da se s skupnimi močmi in tru-
dom da zmanjšati promet v neposredni 
okolici šol s prihodom na trajnostno mobi-
len način. Projekt spodbuja učence k upo-
rabi trajnostnih načinov prihoda v šolo in 
k trajnostnemu načinu življenja v širšem 
pomenu. 

Na PŠ Višnja Gora so v tednu od 23. do 27. 
septembra 2019 izvajali aktivnost Gremo 
peš s kokoško Rozi. Učenci so tisti teden v 
šolo prihajali na različne načine: peš, s ski-
roji, kolesi, šolskim avtobusom, več otrok 
različnih družin v enem avtomobilu. Izka-
zalo se je, da so bili učenci izredno motivi-
rani, saj so si s prihodom na trajnostni način 
vsak dan prislužili kartico Kokoške Rozi. 
Učenci so lahko vsako popoldne izkoristili 
tudi možnost, da so odšli na kratek potep 
in si tako z dodatnim gibanjem na svežem 
zraku prislužili še eno kartico s kokoško 

Rozi. Zahvala gre tudi staršem, ki so po svo-
jih močeh v tistem tednu pomagali tako, da 
so učenci pridobivali čimbolj raznovrstne 
kartice.

Zgodilo se je, da je kar nekaj razredom 
uspelo več dni zapored izvesti 100-odstoten 
prihod v šolo na trajnostno mobilen način. 
Ti učenci so prejeli kartico kokoške Rozi, ki 
je znesla zlato jajce. Na rezultate je vplivalo 
vreme in pa za okoliške učence mestoma 
tudi nevarni in slabo vidni odseki cest ozi-
roma pomanjkanje pločnikov. Če bi bila v 
okolici šole povsod urejena ustrezna infra-
struktura, bi lahko varno hodili peš v šolo iz 
nje že učenci drugih razredov.

Mentorice so kasneje pri pouku izvajale še 
druge dejavnosti, ki so učence opominjale, 
jih spodbujale in ozaveščale o namenu pro-
jekta Trajnostna mobilnost.

V sklopu projekta so razredniki en teden v 
aprilu 2021 beležili načine prihoda v šolo in 
jih zbirali na razrednih plakatih, koordina-
torji pa na skupnem šolskem plakatu. Ob 
tem so učenci lahko ob diagramih spremljali 

Učenci so likovno upodobili kokoško Rozi.
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naraščanje deleža učencev, ki so prihajali v 
šolo trajnostno. Beleženje so ponavljali v 
mesecu juniju 2021 z namenom ugotoviti, 
koliko so obdržali v aprilskem tednu pri-
dobljene navade. Hkrati so več mesecev v 
vseh oddelkih v okviru ur oddelčnih skup-
nosti potekale dejavnosti na temo trajno-
stne mobilnosti. Učenci so se na izbrano 
temo izražali likovno in literarno, izdelovali 
so didaktične igre in se z njimi igrali, primer-
jali načine prevoza v preteklosti in danes, 
raziskovali prometno varnost in se medse-
bojno spodbujali.

 

Likovni izdelek Mance Zupančič, 
učenke 1. razreda PŠ Zagradec.

Učenci PŠ Višnja Gora so likovno ustvarjali in razmišljali o 
pomenu trajnostne mobilnosti.
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Naslov projekta:

Ob svetovnem dnevu čebel 
rišemo čebelarsko pravljico

Status: državni projekt 
Nosilec: Čebelarska zveza Slovenije
Vključene šole in razredi: vsi učenci razre-
dne stopnje matične šole in podružnic
Koordinacija: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: Na pobudo Čebelarske 
zveze Slovenije so učenci OŠ Stična 21. maja 
2021 sodelovali v projektu Ob svetovnem 
dnevu čebel rišemo čebelarsko pravljico. 

Učenci OPB na PŠ Ambrus so svetovni dan 
čebel razširili preko celotnega tedna. Spoz-
navali so življenje čebel in njihov pomen, 
basni o čebelah, panjske končnice ter pesmi 
in uganke o čebelah. Iz odpadnih tulcev so 
izdelali prikupne čebelice in iz poslikanih 
panjskih končnic oblikovali čebelnjak, ki 
krasi šolski hodnik PŠ Zagradec. Teden so 
zaključili z risanjem čebelarske pravljice, ki 
je zaživela na dovozu na šolsko igrišče. 

Učenci PŠ Stična so imeli naravoslovni 
dan. Ogledali so si čebelnjak in razstavo na 
matični šoli, risali so s kredami na igrišču in 
pred šolo ter so se veliko naučili o pomenu 
čebel za človeka. 

Učenke 1. a matične šole so čebelarsko pravljico 
risale pred šolo.

Na matični šoli so ob svetovnem dnevu čebel 
pripravili razstavo.

Učenci 5. razreda in izbirnega predmeta likovno snovanje 
na PŠ Višnja Gora so okrasili stopnice pred šolo.
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Timotej Martini, učenec 9. razreda PŠ Višnja Gora, je ob svetovnem dnevu čebel predstavil čebelarstvo.

Čebelar Marjan Volaj je otrokom iz vrtca Sonček in učencem razredne stopnje PŠ Zagradec predstavil delo čebelarja.
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Naslov projekta:

Selitveni tokovi v Občini 
Ivančna Gorica

Status: državni projekt 
Vključene šole in razredi: matična šola; 
učenke Klavdija Dremelj, Vida Kovačič in 
Tinkara Zajc (9. c)
Koordinacija: Urška Petek

Opis dejavnosti: Učiteljica Urška Petek in 
tri učenke so se lotile izdelave raziskovalne 
naloge preko sistema ZOTKiS, in sicer jih 
je zanimalo hitro spreminjanje števila pre-
bivalstva v Občini Ivančna Gorica. Po pre-
gledu geografske literature območja, kjer 
se Občina nahaja (je del Suhe krajine in 
Dolenjskega podolja), in njene opredeli-
tve, so izvedle spletno anketo, na katero 
je v celoti odgovorilo 457 občanov. Ugoto-
vile so, da se na to območje ljudje priselju-
jejo zaradi sorodnikov, prijateljev, ljubezni, 
cen nepremičnin in bližine Ljubljane. Naj-
več priseljencev je bilo v letih 2007 in 2008 
v Krajevno skupnost Ivančna Gorica. Veči-
noma so bili to visoko izobraženi in zapos-

leni izven Občine, ki so se priselili z družino. 
Večini anketirancev je bolj všeč življenje v 
Občini Ivančna Gorica kot pa v njihovi prej-
šnji občini.

Vida Kovačič, Klavdija Dremelj in Tinkara Zajc (9. c) so 
v šolski knjižnici analizirale podatke spletne ankete za 

raziskovalno nalogo.

Urška Petek
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Naslov projekta:

Spodbujamo prijateljstvo

Status: državni projekt 
Nosilec: Sobivanje − Društvo za trajnostni 
razvoj
Vključene šole in razredi: vsi učenci PŠ 
Muljava
Koordinacija: Nina Kump Papić

Opis dejavnosti: V sklopu projekta Društva 
za trajnostni razvoj z naslovom Spodbu-
jamo prijateljstvo so se učenci pogovar-
jali o pomenu prijateljstva. Razmišljali so, 
katere so karakteristike dobrega prijatelja, 
kaj nam prijatelj sploh pomeni, kako ohra-
njati prijateljstvo ipd. Na to temo so v vseh 
razredih izvedli različne socialne igre, pri 
likovni umetnosti pa so na to temo tudi 
poustvarjali.

Izdelki, ki so jih učenci PŠ Muljava ustvarili na temo prijateljstva.
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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 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Branka Lah

Na PŠ Zagradec je v oktobru 2019 prvošolcem bral učenec Peter Plevel, ki si je prislužil tudi knjižno nagrado za bralca 
meseca, oktobra 2020 pa sta učenki Maruša Kastelic in Manca Kastelic zaradi ukrepov ob epidemiji brali kar zunaj, na 

svežem zraku.
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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 Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci 7. 
razreda in oddelek osnovne šole s prilago-
jenim programom (OŠPP2)
Koordinacija: Kristijan Rešetič

Naslov projekta:

Bralna značka (slovenska, 
angleška, nemška in francoska)

Vključene šole in razredi: učenci na matični 
šoli in podružnicah
Koordinacija: šolski knjižničarji, učitelji slo-
venščine, angleščine, nemščine in franco-
ščine ter razredniki

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2019/20 je 
slovensko bralno značko opravilo 816 učen-
cev, v šolskem letu 2020/21 pa 854 učencev. 
Podatki o tekmovanjih za angleško in nem-
ško bralno značko so zajeti v rubriki Tekmo-
vanja in kvizi. 

Šolska knjižnica je v maju 2021 koordini-
rala zaključke slovenske bralne značke za 
učence razredne stopnje. Obiskala jih je 
knjižničarka Maruša Erjavec iz splošne knji-
žnice v Ivančni Gorici. Učencem je predsta-
vila gledališče kamišibaj in dela Josipa Jur-
čiča. Vključeni so bili vsi učenci razredne 
stopnje matične šole in podružnic.

Učenci 7. razreda so v računalniški učilnici reševali 
Slovenski knjižnično-muzejski Megakviz z naslovom 

Vodnik po sledovih besed, obiskali pa so tudi splošno 
knjižnico v Ivančni Gorici, kjer so kot spodbudo za branje 

prejeli knjigo Janje Vidmar z naslovom Elvis Škorc, 
genialni štor.

V februarju 2021 so sedmošolci v projektu sodelovali 
preko spleta, kjer jih je nagovoril knjižničar iz splošne 

knjižnice v Ivančni Gorici Roman Rozina. Kot spodbudo 
za branje so od Javne agencije za knjigo RS prejeli knjigo 

Mateta Dolenca z naslovom Kako dolg je čas.

34 Osnovna šola Stična ...

D
RŽ

AV
N

I P
RO

JE
KT

I I
N

 D
EJ

AV
N

O
ST

I



Naslov projekta:

Zlati bralec

Status: državni projekt 
Nosilec: Društvo bralna značka Slovenije 
– ZPMS
Vključene šole in razredi: matična šola, 
PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci 9. 
razreda
Koordinacija: Kristijan Rešetič in učitelji 
slovenščine
Mentorji: Veronika Bakač, Jure Cvetek, 
Tanja Hribar, Urška Petek, Nataša Rebec 
Lukšič, Andreja Robek Perpar, Petra Rus 
Mušič, Branka Strnad in Vesna Zimic Gluvić

Opis dejavnosti: V projekt Zlati bralec so 
vključeni učenci 9. razreda, ki so vsa leta 
opravili bralno značko. V šolskem letu 
2019/20 je 33 učencev OŠ Stična osvojilo 
naziv zlati bralec oziroma zlata bralka. V šol-
skem letu 2020/21 pa je ta naziv osvojilo 34 
učencev OŠ Stična.

Naslov projekta:

Otroški parlament in šolska 
skupnost

Status: državni projekt 
Nosilec: Zveza prijateljev mladine Slovenije
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci od 6. do 
9. razreda
Koordinacija: Darja Kotar, Tilen Polanc in 
Janja Virant

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2019/20 in 
2020/21 je bila tema šolskega parlamenta 
»Moja poklicna prihodnost«. 

Regijsko srečanje otroškega parlamenta je 
potekalo 9. marca 2020 v prostorih rotovža 
Mestne občine Novo mesto. Kot predstav-
nici naše šole sta se srečanja udeležili Klara 
Kocmur (9. V) in Nika Prašnikar (9. Z). V 
šolskem letu 2020/21 je bil nacionalni parla-
ment izpeljan preko spletne platforme.

Knjižničarka Maruša Kastelic je učencem pred PŠ Stična in na dvorišču matične šole pričarala dela Josipa Jurčiča s 
starodavnim kamišibajem.
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Naslov projekta:

Vzgoja za zdravje in 
zobozdravstvena vzgoja

Status: državni projekt 
Nosilec: Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: vsi učenci na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Mojca Malovrh

Naslov projekta:

Tradicionalni slovenski zajtrk – 
medeni zajtrk

Status: državni projekt 
Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano
Vključene šole in razredi: vsi učenci na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Elizabeta Kadunc Križaj, Maja 
Rozman in Urška Praznik; v projekt so bili 
vključeni vsi učitelji OŠ Stična

Ravnatelj Marjan Potokar in župan Dušan Strnad 
sta se novembra 2019 pri zajtrku pridružila učencem 

matične šole.

Na PŠ Stična so zajtrkovali na pogrinjkih, ki so jih učenci 
naredili sami, mleko pa so pili iz skodelic, ki so jih prinesli 

od doma.

Učiteljica Vesna Zimic Gluvić s PŠ Zagradec je učencem 
tradicionalni zajtrk »postregla« z dobro voljo. Na sliki sta 

Klemen Rajer in Nejc Podržaj.

Mojca Malovrh
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Naslov projekta:

Policist Leon svetuje

Status: državni projekt 
Nosilec: Služba generalnega direktorja poli-
cije, izvajalci pa so policijske uprave oziroma 
policijske postaje v sodelovanju z osnov-
nimi šolami
Vključene šole in razredi: učenci 5. razreda 
na matični šoli in podružnicah
Koordinacija: razredniki

V novembru 2020 so si učenci tradicionalni slovenski zajtrk pripravili kar doma, v šolo pa so mnogi poslali slike.
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Naslov projekta:

Pasavček

Status: državni projekt 
Nosilec: Agencija za varnost prometa
Vključene šole in razredi: učenci 1. in 2. 
razreda matične šole; učenci osnovne šole 
s prilagojenim programom na matični šoli; 
učenci 1. razreda PŠ Krka
Koordinacija: Andreja Gospodarič in Brigita 
Langenfus

Policist Simon Lebar je drugošolcem matične šole prikazal 
pravilno uporabo varnostnega pasu.

Na slikah sta likovno ustvarjanje v 1. b-razredu PŠ Višnja 
Gora na temo »Moja družina, varno pripeta v avtu« in 

obisk policista Simona Lebarja.
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Naslov projekta:

Beremo s Tačkami

Status: državni projekt 
Nosilec: Slovensko društvo za terapijo s 
pomočjo psov Tačke pomagačke
Vključene šole in razredi: učenci 2. razreda 
matične šole, PŠ Krka, PŠ Stična, PŠ Zagra-
dec, PŠ Višnja Gora; učenci 2. in 4. razreda 
PŠ Muljava; učenci od 1. do 5. razreda PŠ 
Ambrus
Koordinacija: Maša Maras in Vita Valenčak

Naslov projekta:

Pokloni zvezek

Status: državni projekt 
Nosilec: Slovenska Karitas
Vključene šole in razredi: učenci na matični 
šoli in podružnicah
Koordinacija: Jasmina Selko

Opis dejavnosti: Na matični šoli in podru-
žnicah so učenci OŠ Stična za svoje socialno 
ogrožene sovrstnike v Sloveniji v maju in 
juniju 2021 zbirali zvezke. Vključili so se v tra-
dicionalni Karitasov projekt in zbrali preko 
500 zvezkov.

Vodnica Jana Miklič in njen štirinožni prijatelj Oli sta 
obiskala učence 2. a-razreda matične šole.

Zaradi ukrepov ob epidemiji so obiski »Tačk« potekali 
kar zunaj, na svežem zraku.

Jasmina Selko
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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
Koordinacija: Andreja Lapanja in Irena 
Bregar

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
Koordinacija: Andreja Lapanja in učitelji 
športa

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
Koordinacija: Andreja Lapanja in učitelji 
športa

Irena Bregar

40 Osnovna šola Stična ...

D
RŽ

AV
N

I P
RO

JE
KT

I I
N

 D
EJ

AV
N

O
ST

I



ŠOLSKI PROJEKTI IN DEJAVNOSTI

ZGODOVINA

Naslov projekta:

Prazgodovinski dan − Zakladi 
stiške kneginje, virtualna misija

Status: šolski projekt 
Vključene šole in razredi: učenci 5. b-ra-
zreda matične šole
Koordinacija: Mojca Hrvatin

Opis dejavnosti: Več let trajajoči projekt 
prazgodovinskega dne, v katerem so učenci 
OŠ Stična Virsko mesto spoznavali v geo-
grafsko-zgodovinsko pristnem okolju, so v 
šolskem letu 2020/21 nadgradili z virtualno 
različico, s katero se lahko v prazgodovinski 
čas podamo še s pametnim telefonom 

Učenci 5. b so z učiteljico Ingrid Boljka Štaudohar z zanimanjem preizkusili virtualno pustolovščino po Virskem mestu.
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ali tabličnim računalnikom. Koordinatorji 
projekta so s pomočjo mobilne aplikacije, 
ki jo razvija Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, pripravili interaktivni vodič za 
samostojno, doživljajsko učenje na pros-
tem. Misija, ki so jo naslovili Zakladi stiške 
kneginje, je zasnovana kot učna pot. Do nje 
se lahko dostopa šele takrat, ko je uporab-
nik na terenu, kjer misija poteka. Po prijavi 
se prikaže zemljevid, aplikacija pa vodi do 
izbranih točk, na katerih so ponujene izo-
braževalne vsebine v treh oblikah: v bese-
dilu, galeriji slik in zvočnem posnetku. Nato 
se rešuje izzive v obliki kviza, išče skrite 
zaklade in zbira točke. Na misiji je 9 točk, 
na katerih so izpostavili ključne značilnosti 
železnodobnega Virskega mesta: strateško 
lego naselja in vlogo obzidja, pridobivanje 
železa, situlsko umetnost, zanimive izkopa-
nine, pogrebne običaje in delo arheologov. 
V zvočnem posnetku kneginja in knez pripo-
vedujeta o vsakdanjem življenju, kot rdeča 
nit pa se skozi misijo vleče zbiranje stekle-
nih kroglic iz kneginjine ogrlice, ki so simbo-
lično prikazane tudi na markacijah ob poti. 

Vsebina misije je v prvi vrsti namenjena 
petošolcem in šestošolcem, ki pri pred-
metih družba in zgodovina spoznavajo 
prazgodovino, na pot pa se lahko podajo 
tudi starejši učenci. Misija je javno obja-
vljena in je dostopna vsem zainteresiranim 
uporabnikom.

Naslov projekta:

Raziskujmo preteklost

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

Naslovi nalog v šolskem letu 2019/20 so bili:

• matična šola: Gradovi
• PŠ Ambrus: Zgodovinsko raziskovanje 

– naravne in kulturne znamenitosti
• PŠ Zagradec: Stari predmeti, stara hiša 

(5. aZ), Stavbe in predmeti iz preteklo-
sti domače pokrajine (5. bZ)

• PŠ Višnja Gora: Naravne in kulturne 
znamenitosti Slovenije (5. aV), Zgodo-
vina na ozemlju naše občine, Cvinger 
(5. bV)
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Naslov projekta:

Jurčičevo leto 2021

Status: šolski projekt 
Vključene šole in razredi: učenci 5. razreda 
na matični šoli in podružnicah
Koordinacija: razredniki

Opis dejavnosti: S projektom so učencem 
želeli predstaviti literarno delo Josipa Jur-
čiča in njegov pomen. Mentorji so želeli 
učence pripraviti na bolj poglobljeno iskanje 
informacij o Josipu Jurčiču in jih spodbuditi 
k branju njegovih del. Snov, ki so jo obrav-
navali v šoli in pridobljeno znanje, so učenci 
povezali s pomembnostjo pisateljevega 

prispevka v literaturi. Spoznali so njegove 
značilnosti, prvi slovenski roman, si ogledali 
muzej na prostem – Jurčičevo domačijo, 
spoznavali način takratnega življenja itd. Na 
ta način so jim učitelji poskušali predstaviti 
pomembnost rojaka Josipa Jurčiča in nje-
govo uredniško delo. Poskušali so jim uza-
vestiti pomembnost poznavanja  preteklo-
sti in dolžnost, da se le-ta ohranja in prenaša 
iz roda v rod. 

Potek projekta: 
• predstavitev Jurčičevih del
• brskanje po literaturi
• ogled predstav kamišibaja
• branje Jurčičevih del
• literarno ustvarjanje (snemanje prizo-

rov, pisanje zgodb, pisem)
• likovno ustvarjanje (grafike, slikanje, 

risanje)
• predstavitev projekta na 6. Festivalu 

Pekarne Mišmaš
• prispevki na spletni strani OŠ Stična

Na sliki je grafika Adama Perka, učenca 
5. razreda PŠ Ambrus.
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GEOGRAFIJA

Naslov projekta:

Spoznavajmo dežele − Na lovu 
za zakladi Prekmurja

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

Opis dejavnosti: Raziskovalni dan na temo 
Spoznavajmo dežele − Na lovu za zak-
ladi Prekmurja je potekal na matični šoli v 
soboto, 19. oktobra 2019. Projekt je bil izve-
den v okviru dodatnega pouka zgodovine, 
ISP za nadarjene in izbirnega predmeta šol-
sko novinarstvo.

Na raziskovalnem dnevu je sodelovalo 90 
učencev. Delo je potekalo v osmih skupinah 
– delavnicah, v katere so se učenci vključili 
po zanimanju. Pripravili so tudi razstavo 
izdelkov, ki so jih na raziskovalnem dnevu 
izdelali, pisne prispevke in fotografije pa 
so objavili na spletni strani OŠ Stična in v 
Klasju.

Nataša Rebec Lukšič

Učenec David Prašnikar (7. bZ) je razvijal ročne 
spretnosti.

Učenci so Prekmurje doživeli tudi s pomočjo avtentične 
prekmurske glasbe.

Učiteljica Štefka Klemenčič je pomagala učencu 
Janu Dežmanu (9. V) pri izdelavi plakatov.
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Naslov projekta:

Spoznavajmo dežele − Biseri 
Gorenjske

Status: šolski projekt 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci od 5. do 
9. razreda
Koordinacija: Nataša Rebec Lukšič

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2020/21 se je 
projekt Spoznavajmo dežele − Biseri Gorenj-
ske delno izvajal na daljavo, na matični šoli 
pa tudi v obliki geografskih delavnic po 
pouku. 17. februarja 2021 so učenci, ki obi-
skujejo izbirni predmet šolsko novinarstvo 
na PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora preko vide-
okonference intervjuvali Boštjana Gorenca 
– Pižamo, znanega komika, pisatelja in pre-

Učiteljica Vesna Zimic Gluvić je vodila gledališko delavnico.

Učiteljici Uršula Zakrajšek in Vesna Kovač sta bili 
mentorici učencem pri izdelavi plakatov.
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vajalca, ki je svoja otroška leta in mladost 
preživel na Gorenjskem, 26. marca 2021 pa 
so prisluhnili zanimivi predstavitvi Zgor-
njesavske doline, ki jo je pripravila Klavdija 
Dolinar Novak, vodja CŠOD Kranjska Gora. 
Pri projektu so sodelovali tudi učenci 5. b-ra-
zreda PŠ Zagradec, ki so z učiteljico Matejo 
Jere Grmek pripravili radijsko otroško 
predstavo z naslovom Kekec. Udeleženci 
geografskih delavnic na matični šoli so izde-
lovali plakate o biserih Gorenjske, ki so jih 
razstavili na šolskem hodniku matične šole. 
Učiteljica Ingrid Boljka Štaudohar je v maju 
2020 za učence 5. razreda pripravila sre-
čanje z učiteljico Andrejo Gospodarič, ki je 
petošolcem predstavila klekljanje, domačo 
obrt, ki je značilna za Idrijo. Učenci so izve-
deli veliko novega o rudniku živega srebra, 
o klavžih ter o kulturnih in naravnih zname-
nitostih Gorenjske, kot so Triglavski narodni 
park, Ajdovska deklica, Aljažev stolp, Ruska 
kapelica ipd. Na koncu so poslušali pesmi 
o pastirjih, ki so na planinah pasli živino in 
predelovali mleko: Na planincah luštno biti, 
Pastirica žgance kuha itd.

Naslov projekta:

Svetovni dan okolja (5. junij)

Status: šolski projekt 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci od 5. do 
9. razreda
Koordinacija: Tina Finc, Urška Petek, Nataša 
Rebec Lukšič in Štefka Klemenčič

Opis dejavnosti: Geografinje matične šole, 
PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora so v juniju 2021 
z učenci pripravile razstavo ob svetovnem 
dnevu okolja. Učenci so pri urah geogra-
fije odkrivali trenutne okoljske probleme in 
aktivno iskali možne rešitve okoljskih težav. 
Na šolskih hodnikih so postavili slikovno 
gradivo in dodali vsebinske komentarje.

Nina Mestnik in Ajda Kambič (8. bZ) sta ob dnevu okolja 
izdelali plakat zemlje. 

Tudi Marko Rak (6. b) je pomagal urediti razstavo na 
oglasni deski.
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Lejla Smajlović in Neja Grabnar (6. b) sta na oglasni deski pripravili razstavo.
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NARAVOSLOVJE

Naslov projekta:

Astronomski tabor v Domu 
Zapotok na Kureščku

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

Naslov projekta:

Šolski vrt

Status: šolski projekt 
Vključene šole in razredi: učenci OŠPP na 
matični šoli
Koordinacija: Zdenka Ograjšek in Martina 
Virant

Maja Grmovšek se je navajala na pravilno uporabo orodja.

Suzana Klopčič Zdenka Ograjšek
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Gal Kremžar, Luka Hrovat in Anja Bedene so okopavali gredice.

Tobija Bevc Šekoranja je opazoval živali. 
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ČEBELARSTVO

Čebelarski krožek na PŠ Višnja 
Gora in PŠ Krka

Pri čebelarskem krožku so sodelovali v pro-
jektih Dan slovenske hrane in Tradicionalni 
slovenski zajtrk. Na spletni strani šole so 
objavili prispevke učencev in mentorjev ter 
povabili učence, da sodelujejo v akciji Zajtrk 
z medom – super dan! Krožek sta vodila Ana 
Šimac in Kristijan Rešetič. Čebelarski krožek PŠ Višnja Gora je obiskal čebelarja 

Franca Bobnarja.

Učenci čebelarskega krožka PŠ Krka so imeli z mentorjem Marjanom Volajem učno uro v čebelnjaku na Krki.
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Čebelarske delavnice – Projekt 
Štartaj kot čebelar in obisk 
čebelarke, gospe Petre Peunik 
Okorn na PŠ Stična

8. in 9. oktobra 2020 so na PŠ Stična pote-
kale čebelarske delavnice. Gospa Petra 
Peunik Okorn je predstavila pomen čebel 
in delo čebelarja ter z učenci izvedla delav-
nice. Učenci so si ogledali in spoznali pripo-
močke za delo s čebelami, poskušali so med 
in prepoznavali čebelje proizvode. Nato so 
se spremenili v čebelice, ki so odletele po 
cvetni prah, medičino in vodo ter se naučili, 
kako nastane med. Za konec si je vsak uče-
nec s tempera barvami poslikal leseno panj-
sko končnico.

Učenci PŠ Stična so ustvarjali na temo čebel.
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ISP/DSP

Naslov projekta:

Vem, da mi bo uspelo

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

Opis dejavnosti: Z učenci so na urah DSP 
razmišljali o področjih, kjer so uspešni. 
Pogovarjali so se o tem, kaj jim je že uspelo 
ter kaj si želijo, da jim uspe v prihodnosti. 
Pogovarjali so se tudi o tem, kaj je potrebno 
za uspeh. Učenci so na listke zapisali svoje 
misli in ideje. Te misli so nato zbrali na pla-
katih, ki so jih obesili na hodnikih šol ter jih 
tako pokazali še drugim učencem in delav-
cem šole.

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
Koordinacija: učitelji DSP

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
Koordinacija: učitelji DSP

Na PŠ Zagradec so razvijali koncentracijo in natančnost.

Učenci so razmišljali o področjih, kjer so uspešni.
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JEZIKOSLOVJE IN LITERATURA

Naslov projekta:

Predavanje o zimskih običajih 
na Japonskem 

Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci 8. in 9. 
razreda
Koordinacija: Igor Rajner, Kristijan Rešetič 
in Katja Tomažinčič

Opis dejavnosti: 23. decembra 2020 so v 
aktivu učiteljev tujih jezikov organizirali 
spletno predavanje o zimskih običajih na 
Japonskem. Gospa Yamashito z japonske 
ambasade je nazorno predstavila, kako 
pozimi in v času božiča potekajo različna 
praznovanja na Japonskem. Predstavila je 
tradicionalne jedi, oblačila in obdarovanja. 
Učenci so gospe postavili številna vpraša-
nja. Najbolj so jih zanimali avtomobili, šola-
nje in primerjava med življenjem v Sloveniji 
in na Japonskem. Predavanja se je udele-
žilo 20 učencev matične šole in 12 učencev 
podružničnih šol Višnja Gora in Zagradec.

Naslov projekta:

Beremo Jurčiča v jezikih sveta

Status: krajevni projekt 
Vključene šole in razredi: OŠ Stična, OŠ 
Ferda Vesela Šentvid pri Stični in SŠ Josipa 
Jurčiča Ivančna Gorica
Koordinacija: Dragica Šteh, Igor Rajner in 
Katja Tomažinčič

Opis dejavnosti: 26. maja 2021 so v okviru 
Jurčičevega leta obeležili zgodovinski 
dogodek, saj so se prvič srečale vse tri šole 
Občine Ivančna Gorica, in sicer OŠ Stična, 
OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični in SŠ 
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Na literarnem 
večeru so skupaj z učenci, dijaki in opatom 
stiškega samostana prebirali odlomke Jurči-
čevega Jurija Kozjaka. Izbrali so jezike, ki jih 
govorijo učenci, dijaki in prebivalci občine. 
Slišal se je slovenski, angleški, španski, nem-
ški, litovski, hrvaški, grški, češki in italijanski 
jezik. Ker so po približno letu dni računal-
nike zamenjali z mikrofoni in se ob upošte-
vanju vseh ukrepov družili na odru srednje 
šole, ki nosi ime po rojaku Josipu Jurčiču, 
so ob vseh slišanih jezikih ponovno ugoto-
vili, da ljudi tovrstni dogodki zbližujejo in 
bogatijo.

OŠ Stična so zastopali Nastja Zupančič, 
Zala Žerovnik, Tian Koražija Terglav, Tonja 
Smole, Ela Kamenšek, Žiga Mestnik, Lana 
Prijatelj Boršnar, Tjaša Kužnik, Roberto 
Matia Dagostin Perič, Santiago Leon Dagos-
tin Perič, Milka Sekulić, Denis Chovančik 
Biogaj in Štefan Chovančik Biogaj.
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OŠ Stična je kot glavni pobudnik in orga-
nizator omenjenega literarnega dogodka 
povezala domačine, šole in podmladek 
Občine Ivančna Gorica.

Predstavniki literarnega srečanja z OŠ Stična so se zbrali pred kipom Josipa Jurčiča.

Učenci OŠ Stična, Tian Koražija Terglav, Nastja Zupančič, Zala Žerovnik in Lana Prijatelj Boršnar (pred mikrofonom), ki so 
brali Jurčičeva dela v tujih jezikih.
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Naslov projekta:

Izdaja šolske publikacije Prvi 
koronski vtisi Osnovne šole 
Stična 

Status: šolski projekt 
Vključene šole in razredi: OŠ Stična
Koordinacija: Kristijan Rešetič

Opis dejavnosti: Sredi drugega vala epide-
mije je luč sveta ugledala nova šolska publi-
kacija. Po obliki in izgledu je podobna prejš-
njim, po vsebini pa je unikatna in edinstvena. 
V njej so namreč zbrali vtise iz spomladan-
skega obdobja šolanja na daljavo. Drago-

cene zapise in ilustracije bogatijo prispevki 
učencev in delavcev šole – od ravnatelja, 
knjižničarjev, šolske svetovalne službe, uči-
teljic in učiteljev ter tehničnega kadra, pa 
tudi razmišljanja staršev, ki so v času šolanja 
na daljavo postali še bolj pomemben dejav-
nik učno-vzgojnega procesa.

Publikacija z naslovom Prvi koronski vtisi 
Osnovne šole Stična, pod katero se je pod-
pisal uredniški odbor, ki so ga sestavljali rav-
natelj Marjan Potokar, Anka Švigelj Koželj, 
Andreja Robek Perpar, Igor Rajner, Kristijan 
Rešetič, Ingrid Boljka Štaudohar in Dragica 
Šteh, je na voljo v šolski knjižnici.

Sveže tiskani izvodi koronske publikacije so čakali na svoje bralce.
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Naslov projekta:

Že berem sam 

Status: občinski projekt 
Nosilec: Mestna knjižnica Grosuplje, Enota 
Ivančna Gorica in Občina Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: učenci 2. razreda 
matične šole in podružnic
Koordinacija: Danijela Mlakar in Maja 
Berčon

Danijela Mlakar Učenci PŠ Krka so si uredili bralni kotiček.

Zelena bralka Tinca se je slikala z drugošolci PŠ Krka.
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ŠOLSKO NOVINARSTVO

Naslov projekta:

Šolski novinarji 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci, ki so obi-
skovali izbirni predmet šolsko novinarstvo
Koordinacija: Andreja Robek Perpar, Nataša 
Rebec Lukšič in Petra Rus Mušič

Andreja Robek Perpar
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Naslov projekta:

Območno srečanje mladih 
novinarjev 

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

Šolski časopisi mladih novinarjev in njihovih mentorjev, ki so izšli na matični šoli, PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora.
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LIKOVNA IN PLESNA 
UMETNOST

Naslov projekta:

Poslikava stene v jedilnici PŠ 
Zagradec 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci izbirnega 
predmeta likovno snovanje na PŠ Zagradec
Koordinacija: Anka Švigelj Koželj

Anka Švigelj Koželj

Na sliki je prikazan bonton v jedilnici PŠ Zagradec.
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Naslov projekta:

Poslikava stene na PŠ Višnja 
Gora 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci od 6. do 9. 
razreda PŠ Višnja Gora
Koordinacija: Martina Dominković

Avla PŠ Višnja Gora je s poslikavo dobila novo podobo.
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Naslov projekta:

Druženje s plesalko Niko Kljun 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci matične 
šole
Koordinacija: Nataša Rebec Lukšič in Kristi-
jan Rešetič

Opis dejavnosti: 25. september 2020 je bil 
za mlade plesalke OŠ Stična poseben dan, 
saj so na matični šoli gostile Niko Kljun – ple-
salko in koreografinjo svetovnega formata, 
ki je s svojim talentom in iskreno preda-
nostjo plesu očarala celo Hollywood. 

Nika je povedala, da se s plesom ukvarja že 
od malih nog. Kot majhna deklica je veliko 
časa preživela v plesni šoli Bolero, kjer je 
svoja starša z zanimanjem opazovala pri 

plesnih treningih in se od njiju naučila tudi 
prvih plesnih korakov. Njen prvi javni televi-
zijski nastop je bil v otroški oddaji Klub klo-
buk, na pravo plesno pot pa se je podala, ko 
je dopolnila štiri leta. Kljub napornim trenin-
gom in tekmovanjem je bila v šoli vzorna in 
uspešna učenka. V tridesetih letih druženja 
s plesom si je nabrala veliko plesnih izku-
šenj. Njena plesna pot je tlakovana s trdim 
delom in z jasnimi cilji. Obvlada veliko raz-
ličnih plesnih zvrsti, navdih za sestavljanje 
koreografij pa izhaja iz njene neizmerne lju-
bezni do glasbe in plesa. 

Nika Kljun je s svojo energičnostjo in iskre-
nostjo popolnoma očarala učenke OŠ 
Stična, najbolj pa so jim v spominu ostale 
njene besede, naj sanjamo na veliko in naj 
imamo sebe brezpogojno radi.

Nika Kljun se je družila z udeleženkami plesne delavnice.
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Naslov projekta:

Razstava likovnih del učencev 
v Zdravstvenem domu Ivančna 
Gorica 

Status: šolski projekt
Nosilec: Zdravstveni dom Ivančna Gorica in 
OŠ Stična
Vključene šole in razredi: učenci matične 
šole in PŠ Zagradec
Koordinacija: Anka Švigelj Koželj in Vesna 
Kovač

PROJEKTI V OPB IN NA 
RAZREDNI STOPNJI

Naslov projekta:

Rišem za prijatelja 

Status: kreativno-dobrodelni projekt
Nosilec: Acron d. o. o.
Vključene šole in razredi: učenci od 1. do 4. 
razreda, ki so bili vključeni v OPB na matični 
šoli
Koordinacija: Suzana Močnik

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2019/20 je v 
kreativno-dobrodelnem projektu z nazivom 
Rišem za prijatelja sodelovalo 33 učencev 
matične šole, ki so narisali risbo na temo 
živali. Likovna dela otrok iz cele Slovenije 
so sprejemali v poslovalnicah Office&More 
in Bags&More. 9 avtorjev zmagovalnih risb, 
med katerimi žal ni bilo učencev OŠ Stična, 
je bilo nagrajenih. 

Tudi v šolskem letu 2020/21 so se v okviru 
podaljšanega bivanja prijavili v projekt 
Rišem za prijatelja. Z matične šole je sode-

Suzana Močnik
Slike učencev OŠ Stična so krasile stene v Zdravstvenem 

domu Ivančna Gorica.
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lovalo 8 učencev 2. a-razreda, ki so narisali 
risbo na temo »Moje najljubše sadje ali zele-
njava«. 6 avtorjev zmagovalnih risb, med 
katerimi žal ni bilo učencev OŠ Stična, je bilo 
nagrajenih. 

Risbe, ki niso bile izbrane, so skrbno shra-
nili in jih razstavljali ob različnih priložnostih 
tako v poslovalnicah Office&More in Bags&-
More kot v domovih za ostarele, knjižnicah, 
nakupovalnih središčih. Kljub temu da risbe 
učencev OŠ Stična niso bile med zmagoval-
nimi, pa so učitelji na vse zelo ponosni, saj 
so se vsi sodelujoči učenci zelo potrudili. 

Naslov projekta:

Izdelovanje družabnih iger 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci PŠ Krka
Koordinacija: Tončka Rajer

Opis dejavnosti: Na PŠ Krka so se odlo-
čili, da si bodo sami izdelali družabne igre. 
Zato so se vsi učenci in učiteljice od 1. do 4. 
razreda ter obe skupini OPB vključili v pro-
jekt Izdelovanje družabnih iger. Veliko pro-
stega časa, npr. pred poukom, med odmori, 
po pouku, so učenci izkoristili in pod men-
torstvom učiteljic izdelali kar nekaj družab-
nih iger. 

Najprej so izdelali načrt/skico in se z vso 
resnostjo lotili dela. Razdelili so se v skupine 
in vsak je naredil nekaj, da je nastal končni 
izdelek. Izdelali so družabne igre, kot so 

karte črni Peter, igra križci in krožci, človek 
ne jezi se, kviz, puzzle, spomin, domine. V 
vsakem oddelku so izdelali vsaj 2 družabni 
igri. Igre so si učenci med seboj izposojali 
in bili do njih zelo pazljivi. Bili so veseli in 
ponosni ter so se zelo pogosto igrali z njimi.

Družabne igre, ki so jih izdelali učenci PŠ Krka.

63... v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021

ŠO
LSKI PRO

JEKTI IN
 D

EJAVN
O

STI



Naslov projekta:

Dan za pravljico 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci OPB na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Suzana Močnik

Naslov projekta:

Recikliramo 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci OPB na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Suzana Močnik

Učenci OPB so poslušali pravljice.
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Naslov projekta:

Gibanje za zdravje 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci OPB na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: Suzana Močnik

Učenci OPB so ustvarjali izdelke iz recikliranih materialov 
in z njimi okrasili šolo. Učenci OPB so radi obiskovali šolsko telovadnico.
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SKRB ZA OKOLJE

Naslov projekta:

Zbiralna akcija papirja na OŠ 
Stična 

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

Naslov projekta:

Čistilne in zbiralne akcije na OŠ 
Stična 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: vsi učenci na 
matični šoli in podružnicah
Koordinacija: razredniki

Zbiranje papirja na matični šoli; pomočnika med goro 
papirja sta Jure Bavdek (9. a) in Julija Genorio (9. b).

Lucija Medimurec
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MATEMATIKA

Naslov projekta:

Matematika je povsod okoli nas 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec in PŠ Višnja Gora; učenci od 1. do 
9. razreda
Koordinacija: aktiv učiteljev matematike

Opis dejavnosti: UNESCO je razglasil 14. 
marec za mednarodni dan matematike. V 
šolskem letu 2019/20 je bila skupna medna-
rodna tema »Matematika je povsod okoli 
nas«. Učenci in učitelji matične šole, PŠ 
Zagradec in PŠ Višnja Gora so mesec marec 
posvetili matematiki. Ustvarjali so matema-
tične rebuse, likovne, pesniške in kuharske 
mojstrovine na temo števila  π (pi) ter prip-
ravili matematično čajanko za nekdanje in 
sedanje učitelje matematike. Na čajanki tik 
pred karanteno se jim je pridružil tudi rav-
natelj Marjan Potokar. Povabilu se je pogu-

mno odzvala tudi bivša sodelavka Danica 
Rus. 

Na matični šoli so marca 2020 ustvarili 
modelčke za število π (pi), pri izbirnem 
predmetu sodobna priprava hrane so izde-
lali veliko πto  in πškote v obliki grške črke 
π (pi). Učenci 5. a so ustvarjali pesniške 
zapise, učenci 6. b pa so ustvarjali rebuse. 
Pri izbirnem predmetu likovno snovanje 
so učenci ustvarili svoje vidike matematike 
okoli nas. Za nadarjene učence zadnje tri-
ade je bila izvedena delavnica na temo zani-
mivih števil. 

Na PŠ Višnja Gora so v tednu od 9. do 13. 
marca 2020 v šolski avli pripravili pravo 
razstavo. Posvetili so se številu π (pi). 
Učence so spodbudili k ustvarjanju rebusov 
s številom π, iskanju pesniškega navdiha na 
to število, odkrivanju živali, hrane, predme-
tov in rastlin, ki v sebi nosijo π. Učenci 4. bV 
so naredili πco velikanko in vsak posame-
zen kos je bil nekaj posebnega. 

Na sliki so Lucija Medimurec, Jaka Keše, Dragica Šteh, Darja Strah, ravnatelj Marjan Potokar, Jožica Knez, upokojena 
učiteljica Danica Rus, Magdalena Pirman in Barbara Pavovec.
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Na PŠ Zagradec so iskali rime in pisali pesmi, 
ki so vsebovale besede z zlogom π. Nas-
talo je veliko zanimivih verzov. Petošolci 
so zgodbo povezali s sliko in svojim zapi-
som dodali še umetniški pridih. Razpisali 
so tudi natečaj za najdaljši seznam besed, 
ki vsebujejo zlog π. Reševali so rebuse in 
se preizkusili v recitiranju decimalk števila 
π. Prijavili so se na natečaj in PŠ Višnja Gora 
je za vse mojstrovine prejela tudi posebno 
π-nagrado za številne π-aktivnosti. Izvir-
nost in matematični navdih učencev sta bila 
izjemna. Še naprej bodo spodbujali njihovo 
domišljijo in kreativnost.

Ob mednarodnem dnevu matematike v šolskem letu 2019/20 so na OŠ Stična organizirali različne aktivnosti.
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V marcu 2021 so na OŠ Stična organizirali 
mednarodni dan matematike z naslovom 
Matematika za boljši svet. V aktivu matema-
tikov so ga poimenovali Deseti škrat. Zakaj? 
Zato, ker pravljice in številke bogatijo naš 
svet in tudi zato, ker so v letu 2021 na raz-
lične načine obeleževali Jurčičevo leto. Tudi 
pri matematiki. Glavni junak Jurčičevega 
romana Deseti brat je bil navdih za matema-
tični izziv.

Učenci so se preizkusili v risarskih spretnos-
tih na temo števila 10. Nekateri so se poigrali 
z modeli družabnih iger na temo del Josipa 
Jurčiča. Nastale so zanimive karte, Jurčič ne 
jezi se, spomin, monopoli Kozlovska sodba 
ipd. Spet drugi so pisali pesmice, zgodbe ali 
izštevanke na temo števila 10. Spretni mate-
matični umi pa so iskali računske izraze z 
eno števko in rezultatom 10.

Ob mednarodnem dnevu matematike, 14. marca 2021, so na PŠ Zagradec pripravili plakate.
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PROMET

Naslov projekta:

Prometne aktivnosti na šoli 

Status: šolski projekt
Vključene šole in razredi: učenci 5. razreda 
na matični šoli in podružnicah
Koordinacija: razredniki in mentorji prome-
tnih krožkov

Naslov projekta:

Varno na kolesu 

Status: raziskovalni projekt
Nosilec: Butan plin d. d.
Vključene šole in razredi: učenci 5. b-ra-
zreda PŠ Zagradec
Koordinacija: Mateja Jere Grmek

Opis dejavnosti: Projekt Varno na kolesu 
2020/21 je razpisal Butan plin v sodelova-
nju s partnerji in podporniki. Sodelovale so 

lahko vse osnovne šole v Sloveniji. Učenci 
5. b-razreda PŠ Zagradec so oddali razisko-
valno nalogo. Razpis je potekal od 15. sep-
tembra 2020 do 24. junija 2021.

Mateja Jere Grmek

Učenci 5. b-razreda PŠ Zagradec so ustvarjali 
na temo prometa.
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ŠOLA SE PREDSTAVI

SKUPNE PRIREDITVE ZA 
STARŠE IN KRAJANE

Naslov dogodka:

Prireditev ob 140-letnici vpisa 
kranjske čebele v sistematiko 
medonosnih čebel

Status: državni projekt
Nosilec: OŠ Stična, Občina Ivančna Gorica in 
Čebelarska zveza Slovenije 
Vključene šole in razredi: OŠ Stična
Koordinacija: Dragica Šteh in Bojana Mulh

Opis dejavnosti: Dopoldansko praznovanje 
dneva slovenske hrane, 15. novembra 2019, 
se je nadaljevalo v športni dvorani OŠ Stična 
z osrednjo prireditvijo ob 140-letnici vpisa 
kranjske čebele v sistematiko medonos-
nih čebel. Slovesnost sta pripravili Občina 
Ivančna Gorica in Čebelarska zveza Slove-
nije, v sodelovanju z Osnovno šolo Stična in 
domačima čebelarskima društvoma Stična 
ter Krka in Zagradec. Zbrane učence, šte-
vilne čebelarje iz vseh koncev Slovenije ter 
občane Ivančne Gorice so nagovorili ravna-
telj OŠ Stična, Marjan Potokar, namestnica 
generalne direktorice za kmetijstvo, Mar-
jeta Bizjak, in predsednik Čebelarske zveze 
Slovenije, Boštjan Noč. Spregovorili so o 
pomenu čebelarstva, o tradicionalnem slo-
venskem zajtrku ter o kranjski čebeli, eni 
najbolj razširjeni čebelji vrsti na svetu. Pri-
sotne je tokrat malo drugače nagovoril tudi 
župan občine gostiteljice, Dušan Strnad, 

saj je njegovo znanje po šolsko preverjala 
učenka Ajša Hodžić.

Prireditev se je nadaljevala z odlomkom iz 
šolskega muzikala Tu smo doma. Zapeli so 
učenci otroškega in mladinskega pevskega 
zbora OŠ Stična pod vodstvom zborovod-
kinje Bojane Mulh. Mlade igralce sta na 
nastop pripravili učiteljici Jožica Ferlin in 
Aleksandra Šparl. Zaplesali so plesalci pod 
mentorstvom Marije Majzelj Oven, pro-
gram pa so popestrili še harmonikaši s Sla-
kovo pesmijo Čebelar. Scenarij prireditve je 
napisala Dragica Šteh, ki je skupaj z učenko 
Ajšo Hodžić (9. b) prireditev tudi vodila. 
Nastopajoči in učenci razredne stopnje OŠ 
Stična so prejeli medenjak v obliki rožice, z 
voščilom kranjski čebeli, za kar so poskrbeli 
čebelarji Čebelarskega društva Stična.

Prireditev sta povezovali učiteljica Dragica Šteh in učenka 
Ajša Hodžić. Foto: Gašper Stopar
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Namestnica generalne direktorice za kmetijstvo, Marjeta Bizjak, je spregovorila o pomenu čebelarstva. 
Foto: Gašper Stopar

Predstavili so se tudi čebelarji Čebelarskega društva Stična. Foto: Gašper Stopar
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Naslov dogodka:

Počastitev 20. obletnice 
pobratenja med občinama 
Ivančna Gorica in Hirschaid

Status: mednarodni projekt
Nosilec: OŠ Stična in Občina Ivančna Gorica 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec in PŠ Višnja Gora
Koordinacija: Dragica Šteh in Bojana Mulh

Opis dejavnosti: Otroški in mladinski pev-
ski zbor matične šole ter mladinska zbora 
PŠ Zagradec in PŠ Višnja Gora so ves mesec 
pridno vadili in skupaj z vrhunskimi igralci, 
plesalci, instrumentalisti in z glasbeno sku-
pino dvignili na noge dvorano OŠ Stična z 
vrhunsko izvedbo avtorske predstave, ki je 

poklon naši naravni in kulturni dediščini. Po 
marčevski premieri so v petek dopoldne, 4. 
oktobra 2019, predstavo postavili na ogled 
vsem učencem predmetne stopnje OŠ 
Stična, sosednjim srednješolcem, gostom 
z OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, z OŠ 
Veliki Gaber in s PŠ Šentlovrenc ter iz doma 
starejših občanov iz Grosuplja. Popoldne 
pa je bil muzikal Tu smo doma del osrednje 
prireditve v počastitev 20. obletnice pobra-
tenja med občinama Ivančna Gorica in Hir-
schaid. Častni gost večera je bil predsednik 
Državnega sveta Republike Slovenije, Alojz 
Kovšca, ki je v svojem nagovoru odkrito 
pohvalil delo OŠ Stična z mladimi in izposta-
vil vrednote, ki jim je vredno slediti. Veselje 
nad povezovanjem občin in tudi učencev 
OŠ Stična s šolo v Hirschaidu je izrazil tudi 
župan pobratene občine Hirschaid, gos-

Pevski zbor je zapel pod taktirko zborovodje Bojane Mulh.
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pod Klaus Homann. Župan Občine Ivančna 
Gorica, Dušan Strnad, pa je med drugim 
spomnil na Teden otroka in na svetovni dan 
učiteljev: »Čestitam učiteljem obeh občin 
ob vašem prazniku in se vam zahvaljujem, 
ne samo za sodelovanje pri številnih pri-
reditvah in dogodkih v naši občini, ampak 
tudi za to, da s svojim zgledom postavljate 
spoštljiv odnos do naše naravne in kulturne 
dediščine, do skupne evropske domovine in 
do obeh pobratenih občin.«

Tokrat so Teden otroka začeli zares veliča-
stno. Skoraj 200-članska ekipa nastopajočih 
in njihovih mentorjev je dokazala, da ima 
OŠ Stična resnično veliko srce. Nastop je 
bil izraz spoštovanja naše kulture, obenem 
pa tudi klic k velikodušnosti. Vsa sredstva, 
zbrana na prireditvi, so bila namreč name-
njena šolskemu skladu OŠ Stična.

Naslov dogodka:

Kulturni praznik na OŠ Stična 
2020

Status: šolski projekt
Nosilec: OŠ Stična 
Vključene šole in razredi: izbrani učenci 
od 1. do 9. razreda z matične šole ter vseh 
podružničnih šol
Koordinacija: Tanja Hribar

Opis dejavnosti: 6. februarja 2020 so na OŠ 
Stična pripravili prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku in počastili spomin na 
našega največjega pesnika Franceta Pre-
šerna. Ta je s svojo ustvarjalnostjo dosegel, 
da ga slovenski narod ne bo nikoli pozabil.

OŠ Stična ima množico učencev z neverjet-
nim talentom in željo po ustvarjanju. K slo-
venski kulturi so dodali svoj delček kulture 
− takšne, kot jo zmoremo oni. V kulturnem 
programu so peli, deklamirali, plesali in igrali 
učenci ter učitelji matične šole in vseh šestih 
podružnic: Ambrusa, Krke, Muljave, Stične, 
Višnje Gore in Zagradca. Na prireditvi je 

Na sliki so Ula Batis, Tara Moretti, Ruben Mulh in Karolina 
Genorio med nastopom v muzikalu Tu smo doma.

Nastopajoči so z mentoricami, z Lidijo Zajc, Jožico Ferlin, 
Bojano Mulh in Aleksandro Šparl, obiskali ravnatelja 

Marjana Potokarja.
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nastopilo 11 pevskih zborov: 7 otroških, 3 
mladinski in pevski zbor učiteljic. Več kot 
300 nastopajočih učencev je dokazalo, da 
kultura živi vsak trenutek, če ji le dovolimo.

Prireditev so prepletli s projektom Rastoča 
knjiga, ki že od preloma novega tisočletja 
bogati slovenski kulturni in duhovni pros-
tor, OŠ Stična pa v njem sodeluje že šest let. 
Gospod ravnatelj je v šolsko zbirko Rastoče 
knjige dodal novo misel: »Znanje je privile-
gij.« V projektu Rastoča knjiga 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. Eden takšnih je tudi osrednji 
gost prireditve, doktor bibliotekarskih zna-
nosti, Mihael Glavan. Gospod dr. Glavan je 
nekdanji vodja rokopisne zbirke NUK, je 
raziskovalec in publicist, predvsem pa je 
človek, ki je zapisan svojemu kraju, Stični. 
Ob njegovem govoru so se spomnili verzov 
Toneta Pavčka: »Sreča je srečati prave ljudi, 
ki v tebi pustijo dobre sledi.« Gospod dr. 
Glavan je prav gotovo eden izmed njih.

Dobre sledi in lepe spomine pa so pustili 
tudi nagrajeni učenci in učitelji. Na prire-
ditvi je ravnatelj nagradil 28 učencev 9. 

Prireditev sta povezovala učenca Žiga Mestnik in Tonja Smole (8. a).
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razreda, ki so se več let vidno udejstvovali 
na kulturnem področju. Prešernovi nagra-
jenci OŠ Stična so postali: Uršula Černelč, 
Naja Mrvar, Teja Zaletelj, Lea Bernetič Rija-
vec, Živa Batis, Julija Genorio, Ula Regali, 
Lina Sekirnik, Ajša Hodžić, Nal Roš Oma-
hen, Pia Zupančič, Mia Zajec, Tinkara Zajc, 
Neža Jerič, Vida Kovačič, Jure Humljan, 
Klavdija Dremelj, Sara Jontes, Taja Prijatelj, 
Tanja Škufca, Sara Jernejčič, Nina Jernejčič, 
Patricija Kastelic, Maja Mohorčič, Nika Pra-
šnikar, Mojca Zupančič, Karolina Bregar in 
Ajda Barna Grabrijan. Med učitelji pa so bili 
nagrajeni trije izredno prizadevni učitelji, in 
sicer Branka Lavtar, Andrej Oberstar in Dra-
gica Šteh. 

Na prireditvi je poleg ravnatelja Marjana 
Potokarja in dr. Mihaela Glavana sprego-
voril tudi podžupan občine Ivančna Gorica, 
Tomaž Smole.

Šola je prostor prijateljstva. Je pa tudi pros-
tor znanja, je prostor kulture, je prostor 
napredka ... Ob vsem tem rastemo, se boga-
timo, postajamo boljši … Na kulturni prire-
ditvi so poudarili, da so zelo pomemben del 
kulture vrednote. Strpnost, spoštovanje, 
dobra komunikacija, zaupanje, sodelovanje, 
odgovornost so prav gotovo vrednote, ki 
jih moramo spoštovati in negovati.

Pa še misel za konec: »Kultura sem jaz, si ti, 
smo mi vsi!«

Učenci 1. razreda matične šole so svojo točko izvedli pred deklico z Rastočo knjigo, 
ki jo je upodobila Lea Bernetič Rijavec (9. a).
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Pod taktirko Bojane Mulh je zapel tudi pevski zbor učiteljic OŠ Stična.

Na sliki so podžupan Tomaž Smole, nagrajenci Branka 
Lavtar, Andrej Oberstar in Dragica Šteh, gost prireditve 

dr. Mihael Glavan in ravnatelj Marjan Potokar. 

Nagrajeni učenci in učitelji ter ravnatelj so se slikali 
z gostoma prireditve, z dr. Mihaelom Glavanom in s 

podžupanom Tomažem Smoletom.
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Naslov dogodka:

Kulturni praznik na OŠ Stična 
2021

Status: šolski projekt
Nosilec: OŠ Stična 
Vključene šole in razredi: izbrani učenci 
od 1. do 9. razreda z matične šole ter vseh 
podružnic
Koordinacija: Urška Petek in Jaka Keše

Opis dejavnosti: 5. februarja 2021 je na OŠ 
Stična potekala prireditev v počastitev slo-
venskega kulturnega praznika. V zadnjem 
letu je bilo vse drugače, tako je bila tudi 
proslava drugačna in je potekala virtualno. 

V pogovorno oddajo je voditeljica povabila 
dva velikana slovenske kulture, romantika 
dr. Franceta Prešerna in realista Josipa Jur-

čiča. Čeprav 8. februarja obeležujemo Pre-
šernov dan, je bila tokratna prireditev pos-
večena Josipu Jurčiču. Leta 2021 mineva 140 
let od njegove smrti in 160 let od nastanka 
njegove prve pripovedke z naslovom Pripo-
vedka o beli kači, zato je to leto slovenska 
vlada proglasila za Jurčičevo leto. 

V oddaji so izvedeli veliko zanimivega o živ-
ljenju in delu dolenjskega rojaka. Učenci 
matične šole ter vseh podružnic so poka-
zali veliko talentov. V povezavi s pogovo-
rom med voditeljico in obema gostoma so 
pripravili vrsto prispevkov, ki so se dotikali 
naslednjih tematik: Jurčičevo šolanje, Pri-
povedka o beli kači, Spomini na deda, Jurij 
Kozjak, slovenski janičar, Deseti brat, Kako 
je Krjavelj s hudičem opravil, Kozlovska 
sodba v Višnji Gori, Sosedov sin, Jurčičeva 
pot, ljudski običaji. 

Spletno prireditev so povezovali učenci Žan Janežič (7. c), Tinkara Kastelic (7. a) in Maks Moretti (6. b).
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Svečani govornik je bil ravnatelj, gospod 
Marjan Potokar, ki se je dotaknil današnjega 
časa v povezavi s kulturo. Tako je sprego-
voril o spreminjajoči se kulturi družbe, na 
katero močno vpliva hiter razvoj tehnolo-
gije. Le-ta prinaša ugodje, a za seboj pušča 
posledice. Pomembna je vsebina, ne blišč. 
Opomnil je, da praznik obeležujemo zaradi 
velikih kulturnih osebnosti v preteklosti, ki 
so nam skozi svoja dela omogočale razmi-
šljanje in kritične poglede na svet. In prav 
misel »ozavestimo razmišljanje« je bila 
dodana v zbirko misli v Rastoči knjigi.  

Spoznali smo tudi Prešernove nagrajenke, 
ki so s svojim dolgoletnim delom bogatile 
utrip OŠ Stična, to so učiteljice Maja Sever, 
Darja Strah in Nataša Rebec Lukšič.

Nagrajenih pa je bilo tudi 21 devetošolcev, in 
sicer Tonja Smole, Žiga Mestnik, Jaka Fink, 
Miklavž Bitenc, Jaša Mežek, Matija Miklav-
čič, Ana Oblak, Lana Prijatelj Boršnar, Zala 
Žerovnik, Pia Pirnat, Nika Zupančič, Tian 
Koražija Terglav, Matic Garbas, Jan Ropič, 
Črt Peterlin Šimec, Ana Urbančič Novak, 
Natalija Ferlin, Maja Škufca, Gašper Moj-
škerc, Tara Strajnar Zupanc, Jerneja Bregar, 
Vanja Fink, ki so se več let dokazovali na šol-
skem kulturnem področju in so prejeli male 
šolske Prešernove nagrade. 

Prireditev je dostopna na spletni strani OŠ 
Stična ter spletni strani Občine Ivančna 
Gorica.

Prešernove nagrajenke so v šolskem letu 2020/21 postale 
učiteljice Darja Strah, Maja Sever in Nataša Rebec Lukšič.
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Naslov dogodkov:

Valeta 2020 in 2021

Status: šolski projekt 
Vključene šole: matična šola, PŠ Zagradec, 
PŠ Višnja Gora; učenci 9. razreda
Koordinacija: razredniki

Naslov dogodka:

Valeta 2020 na matični šoli

Vključene šole in razredi: 9. abc matične 
šole
Koordinacija: Jaka Keše, Andreja Robek 
Perpar in Mateja Trtnik

Opis dogodka: Učenci devetih razredov so 
12. junija 2020 pripravili zaključno prireditev 
– slovo od osnovnošolskega izobraževanja. 
Prireditve so se zaradi epidemiološke situa-
cije lahko udeležili le starši ter učitelji, ki so 
v šolskem letu 2019/20 devetošolce pouče-
vali. Učenci so skupaj z razrednikom in raz-
redničarkama pripravili zanimiv, smešen in 
pester program. Generacija je bila posebna 
v vseh pogledih. Vsi so vljudno, prijazno, 
neproblematično in zavzeto sodelovali pri 
pripravi scene in programa. Pozitivno spre-
jeta posebnost valete je bila, da učenci niso 
imeli plesnega tečaja, kar pomeni, da so se 
morali še toliko bolj potruditi, da je bil nji-
hov prihod na oder glamurozen, svečan, kar 
jim je uspelo brez težav, saj je bila to gene-
racija, ki se je delila na razrede le na papirju, 
v bistvu pa so bili vsi en velik razred letni-

kov 2005. Druga posebnost, ki je omembe 
vredna, pa je bila, da učenci niso zaprav-
ljali veliko denarja za glamurozne obleke, 
ampak so svoje razredne majice ponosno 
oblekli tudi na slavnostni dan. Veliko učen-
cev je bilo nagrajenih. Ravnatelj Marjan 
Potokar je slovesno podelil priznanja in 
pohvale.

Zlati bralci so postali Lea Bernetič Rijavec, 
Uršula Černelč, Mark Aleksander Lavrih, 
Naja Mrvar, David Skubic in Teja Zaletelj (9. 
a), Lisa Pina Bašnec, Jana Tratar, Ajša Hod-
žić, Ula Regali, Lina Sekirnik, Nal Roš Oma-
hen, Julija Genorio in Brina Ravbar (9. b), 
Klavdija Dremelj, Ines Glavan, Vida Kovačič, 
Tina Omahen, Tinkara Zajc, Neža Marinčič, 
Natalija Škrbe in Mia Zajec (9. c).

David Skubic (9. a) je postal najuspešnejši 
športnik 9. razreda na matični šoli. Dobil 
je priznanje za odlične dosežke v atletiki, 
krosu, odbojki in rokometu. Bil je tudi član 
šolske rokometne ekipe. Živa Batis (9. b) je 
postala najuspešnejša športnica šole, hkrati 
pa je dobila tudi priznanje za odlične špor-
tne dosežke v atletiki, krosu in badmintonu. 
Izpostavljenih je bilo še nekaj učencev, 
sicer članov šolske rokometne ekipe, ki je 
bila trdno odločena priti do konca, to je do 
finala državnega šolskega prvenstva, more-
biti celo do naslova državnega prvaka, a jim 
je bilo zaradi karantene to onemogočeno. 
To so Maj Benčan, Martin Erčulj, Dominik 
Pekeč, Nal Roš Omahen, Andraž Retar in 
Žak Šparl (9. b) ter Maks Kolarič (9. c).

Priznanje za prizadevno delo v oddelčni 
skupnosti so prejeli Lea Bernetič Rijavec, 
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Uršula Černelč in Teja Zaletelj (9. a), Lina 
Sekirnik, Ula Regali, Živa Batis, Brina Ravbar 
in Ana Pevec (9. b), Klavdija Dremelj, Ines 
Glavan, Neža Marinčič in Jure Humljan (9. 
c).

Priznanja iz znanj so prejeli: Lea Berne-
tič Rijavec (9. a) srebrno priznanje na tek-
movanju iz angleščine, Brina Ravbar (9. b) 
srebrno priznanje na tekmovanju iz angle-
ščine, Julija Genorio (9. b) srebrno priznanje 
na tekmovanju iz angleščine, Ula Regali (9. 
b) zlato priznanje na tekmovanju iz sloven-

ščine za Cankarjevo priznanje in na tekmo-
vanju za sladkorno bolezen. Lina Sekirnik 
(9. b) je prejela zlato priznanje na tekmo-
vanju iz biologije za Proteusovo priznanje, 
sicer pa je v zadnjih treh letih osvojila 7 sre-
brnih in 2 zlati priznanji in je tako postala 
najuspešnejša učenka na matični šoli ter 
najboljša naravoslovka matične šole. Ines 
Glavan (9. c) je prejela 2 zlati priznanji, in 
sicer Preglovo priznanje na tekmovanju iz 
kemije in Proteusovo priznanje na tekmova-
nju iz biologije.

9. c matične šole se je na valeti predstavil s posebno razredno točko.
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Naslov dogodka:

Valeta 2021 na matični šoli

Vključene šole in razredi: 9. abc matične 
šole
Koordinacija: Tanja Hribar, Branka Strnad in 
Tina Finc

Opis dogodka: 14. junija 2021 je na matični 
šoli potekala zaključna prireditev z naslo-
vom Življenje je lepo, s katero so se deve-
tošolci poslovili od osnovnošolskih dni. 
Kljub trenutni epidemiološki situaciji jim je 
valeto uspelo izpeljati s prisotnostjo star-
šev in učiteljev. Povezovalci programa, 
Tonja Smole in Žiga Mestnik (9. a), Miklavž 
Bitenc in Patricija Kristan (9. b), Uroš Valič 
in Pia Kutnar (9. c) so se v vlogi voditeljev 
odlično znašli. Učenci so pripravili pester 
program, s katerim so dokazali, da so bili 
izjemna generacija. Navdušili so tako s pev-
skimi in plesnimi točkami kot tudi z zani-

mivimi predstavitvami razreda. Oblekli so 
svoje razredne majice in s tem izgledali še 
bolj povezani in enotni. 

Veliko učencev je prejelo pohvale in prizna-
nja, ki jih je slavnostno podelil ravnatelj Mar-
jan Potokar.

Zlati bralci so tako postali Ela Kamenšek, 
Enej Lesjak, Žiga Mestnik, Teo Plevnik, 
Jon Rijavec in Tonja Smole (9. a), Matija 
Adamlje, Miklavž Bitenc, Lenart Kek, Nina 
Kek Rosshäupel, Eva Omerzo, Tjaša Kužnik, 
Ema Žnidaršič in Jaša Mežek (9. b), Lana 
Prijatelj Boršnar, Tija Kuhelj Blatnik, Matija 
Miklavčič in Ana Oblak (9. c).

Za večletno prizadevno delo v oddelčni 
skupnosti so bila priznanja podeljena Tonji 
Smole in Jovani Majkić (9. a), Lenartu Keku 
in Tjaši Kužnik (9. b) ter Urošu Valiču in Maji 
ostanek (9. c).

Učenci so na valeti na matični šoli zaplesali kavbojski ples.
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Najuspešnejša športnika 9. razreda na 
matični šoli sta postala Andraž Grbac (9. a) 
in Mina Zajc (9. b).

Za dosežke na tekmovanjih iz znanj sta 
priznanje prejela Matija Adamlje (9. b) za 
srebrno priznanje iz fizike za Stefanovo pri-
znanje ter Dunja Kostić (9. c) za srebrno pri-
znanje iz angleščine. 

Za odlične dosežke na tekmovanjih iz znanj 
pa so šla priznanja v roke Tonji Smole (9. a), 
Žigi Mestniku (9. a) in Miklavžu Bitencu (9. 
b). V šolskem letu 2020/21 je Tonja Smole (9. 
a) prejela 2 srebrni priznanji, in sicer na tek-
movanju iz biologije za Proteusovo prizna-
nje ter na tekmovanju iz slovenščine za Can-
karjevo priznanje. Poleg srebrnih priznanj 
je osvojila še zlato priznanje iz angleščine. 
Žiga Mestnik (9. a) je v šolskem letu 2020/21 
osvojil zlato priznanje na tekmovanju iz 
fizike za Stefanovo priznanje.

Najuspešnejši učenec naravoslovnega pod-
ročja na matični šoli za šolsko leto 2020/21 
je postal Miklavž Bitenc (9. b).

Razredničarke 9. razredov na matični šoli, 
Tanja Hribar, Branka Strnad in Tina Finc, so 
se od svojih učencev poslovile z naslednjimi 
besedami: »Dragi učenci, 60 vas je, 60 različ-
nih značajev. Vsak izmed vas je unikaten … 
vsak je malo drugačen … vsak je po svoje 
poseben … Pa vendar se vam je uspelo med 
seboj povezati in med vami so se spletle prav 
posebne prijateljske vezi. V štirih letih ste 
pred nami odrasli. Razredničarke smo na vas 
izjemno ponosne. Vesele smo, da ste prav vsi 
uspešno zaključili 9. razred ter s tem izpolnili 

osnovnošolsko obveznost. Dragi naši deve-
tošolci in devetošolke, na vaših novih poteh 
vam želimo vse dobro. Verjemite vase in v 
svoje sposobnosti. S trdim delom, trudom 
in vztrajnostjo boste dosegli prav vse. Med 
samo valeto ste večkrat rekli, da je življenje 
lepo. Naj vas ta misel spremlja tudi v bodoče. 
Srečno!«

Naslov dogodka:

Valeta 2020 na PŠ Zagradec

Vključene šole in razredi: 9. Z PŠ Zagradec
Koordinacija: Dragica Šteh

Opis dogodka: Učenci 9. Z PŠ Zagradec so 
se od osnovne šole poslovili v 11. junija 2020 
na zaključni prireditvi v športni dvorani PŠ 
Zagradec. Tematika prireditve je bilo Ozvez-
dje 9. Z. Slovesnost se je začela s sloven-
sko in evropsko himno, ki so jo devetošolci 
izvedli na balkonu, za ograjo, kot bi hoteli 
povedati, da jim nobena ovira in omejitev ne 
more skaliti slovenskega ponosa. V dvorano 
so prikorakali v ritmu zmagovalne evrovizij-
ske popevke iz leta, ko so drug za drugim 
prihajali na svet. Pozdravil in nagovoril jih 
je ravnatelj Marjan Potokar, ki ni skoparil 
s pohvalami na njihov račun, predvsem pa 
je izpostavil pomen zvestobe vrednotam: 
»Želim si, da ste trdno na svojih nogah in 
da se zavedate, kaj v življenju želite. Bodite 
odločni in hkrati realni. Od vas bo odvisna 
vaša in tudi naša prihodnost in v kolikšni meri 
lahko vplivate na tokove prihodnjih dogod-
kov. Vsekakor pa, če že govorim o svobodi, 
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imate pred seboj neprecenljivo svoboščino in 
to je, da imate še vedno možnost izbire. Izko-
ristite jo.« Ravnatelj je še posebej pohvalil 
najbolj prizadevne in najuspešnejše učence. 

Jože Hočevar in Patricija Kastelic sta pre-
jela priznanje za zlatega bralca. Gal Koščak 
je prejel srebrno priznanje na tekmovanju 
iz geografije in priznanje za zlatega bralca. 
David Poljanec je prejel srebrno priznanje 
na tekmovanju iz angleščine. Športnica PŠ 
Zagradec je postala Maja Mohorčič, špor-
tnik celotne OŠ Stična pa Martin Bradač.

Posebno priznanje za večletno prizadevno 
delo v oddelku so prejeli Ajda Grabrijan, 
Nina Jernejčič, Nika Prašnikar, Jernej Miklič, 
Karolina Bregar in Tanja Škufca, ki je pre-
jela tudi srebrno Cankarjevo priznanje na 
tekmovanju iz slovenščine, srebrno prizna-
nje iz geografije, razvedrilne matematike, 
priznanje za zlatega bralca, obenem pa je 
postala tudi najuspešnejša naravoslovka PŠ 
Zagradec. 

Zbrane je nagovorila tudi vodja šole Darja 
Strah: »Četudi ne veste, kaj vas čaka, bodite 
drzni in predani, ne obupajte, spoštujte sebe 
in druge, ostanite prijatelji ter ostanite zalju-
bljeni v svoje življenje, saj je to ena izmed 
največjih popotnic za prihodnost. Znanje, 
ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki 
jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite 
na svoje otroke. Stremite k napredku, ne k 
popolnosti.« 

Zbrane je pozdravila in se zahvalila za sode-
lovanje tudi predstavnica staršev, Nataša 
Zaletelj. 

Sledil je prisrčen program s predstavitvijo 
šolske znamenitosti »cveka«, občutena reci-
tacija pesmi Stezice, Mike Longar je zaigral 
na harmoniko, ves razred pa se je predsta-
vil še s plesno koreografijo in zaključno 
pesmijo Prijatelj.

Tudi valeta na PŠ Zagradec je bila prilagojena epidemiološkim ukrepom.
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Naslov dogodka:

Valeta 2021 na PŠ Zagradec

Vključene šole in razredi: 9. abZ PŠ 
Zagradec
Koordinacija: Nataša Rebec Lukšič in 
Suzana Klopčič

Opis dogodka:  15. junija 2021 so se od 
sošolcev in učiteljev poslovili učenci 9. a in 
9. b-razreda PŠ Zagradec. Kljub maskam 
na obrazu in omejenemu številu gledalcev 
v športni dvorani so pripravili nepozabno 
valeto. Po uvodni predstavitvi obeh oddel-
kov so najprej obujali spomine na otroška 
leta, nato pa vsi skupaj zaplesali ob ritmih 
skrbno izbrane glasbe in koreografije, ki so 
jo v celoti sestavili sami. Zatem so učenci 9. 
bZ občinstvo do solz nasmejali z omizjem na 
temo Šolanje na daljavo, učenci 9. aZ pa so 
se prelevili v prave rokerje in ob spremljavi 
sintetizatorja, električne kitare ter električ-
nih bobnov zapeli znano pesem Ne bom 

pozabil na stare čase. Za prijetno vzdušje v 
dvorani sta s svojima harmonikama poskr-
bela še učenca Gašper Mojškerc (9. aZ) in 
Matija Kastelic (9. bZ).

Tudi zagraški devetošolci so v devetih letih 
osnovnošolskega izobraževanja pridno 
brali ter se udeleževali športnih tekmovanj 
in tekmovanj iz znanj. Najuspešnejšim deve-
tošolcem je priznanja podelil gospod ravna-
telj, Marjan Potokar. Lepe besede in popot-
nico za naprej jim je namenila tudi vodja PŠ 
Zagradec, gospa Darja Strah.

Zlati bralci so tako postali Mark Hren, Tone 
Hočevar in Črt Peterlin Šimec (9. aZ), Vanja 
Fink, Nejc Koselj, Peter Plevel in Matija Kas-
telic (9. bZ).

Za večletno prizadevno delo v oddelčni 
skupnosti so bila priznanja podeljena Nata-
liji Ferlin, Nejcu Hrovatu in Ani Urbančič 
Novak (9. aZ), Inji Amon, Jerneji Bregar, 
Vanji Fink in Tari Strajnar Zupanc (9. bZ).

Učenci so se na valeti v Zagradcu predstavili z glasbeno točko.
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Najuspešnejša športnika 9. razreda PŠ 
Zagradec sta postala Maja Škufca (9. aZ) in 
David Perko (9. aZ).

Za odlične dosežke na tekmovanjih iz znanj 
je zlato priznanje iz Vesele šole in srebrno 
Proteusovo priznanje iz znanja biologije 
prejel Nejc Koselj (9. bZ), ki je postal tudi 
najuspešnejši učenec naravoslovnega pod-
ročja PŠ Zagradec za šolsko leto 2020/21.

Zagraško valeto so devetošolci sklenili s 
pesmijo z naslovom Vsak po svoje, nato pa 
so se po poslovilnem govoru obeh razredni-
čark z malho znanja, spominov in modrosti 
poslovili od hrama učenosti. 

Razredničarka 9. aZ Nataša Rebec Lukšič je 
ob slovesu svojim učencem naklonila sle-
deče misli: »Moji dragi fantje in dekleta! Prišli 
smo do konca, pa vendar do začetka. Naša 
šolska ladja je po devetih letih plovbe varno 
prispela v pristan. Pot je bila dolga, morje pa 
mnogokrat razburkano, a mi se nismo vdali. 
Pogumno smo jadrali proti zastavljenemu 
cilju in si nabirali novih življenjskih izkušenj. 
V letih, ki sem jih preživela z vami, sem se 
veliko naučila, za kar sem vam iz srca hvale-
žna. Pogumno stopajte prihodnosti naproti, 
vsak po svoji srčni poti. Sprejmite vse izzive, 
ki vam jih bo ponudilo življenje, in ostanite 
zvesti sebi, svojim vrednotam!«

Razredničarka 9. bZ Suzana Klopčič pa se je 
od svojih varovancev poslovila z naslednjimi 
besedami: »Dragi 9. bZ, hvaležna sem, da 
sem postala vaša razredničarka. Vedite, da 
ste edinstveni, iznajdljivi, med seboj zelo raz-
lični. V vaš razred je bilo vedno prijetno sto-

piti. Velikokrat ste pogovor zapeljali v drugo 
smer in v očeh sem videla vašo igrivost, ker 
vam je uspelo ...  Ostanite polni življenja, idej 
in igrivosti in pojdite tja, kamor vas vodi srce. 
In dragi moji otroci, sledite svojim sanjam, 
dovolite staršem, da vam povedo svoje mne-
nje, in se povzpnite tja, kamor si želite. Življe-
nje vas pričakuje. Srečno, pojdite vi po svoje 
…«

Naslov dogodka:

Valeta 2020 na PŠ Višnja Gora

Vključene šole in razredi: 9. V PŠ Višnja Gora
Koordinacija: Barbara Pavovec

Opis dogodka: 15. junija 2020 so učenci 9. 
razreda zaključili osnovno šolo. 12. junija 
2020 so v avli šole pripravili prireditev ob 
zaključku osnovnošolskega izobraževanja. 
Ta dan je bil zanje poseben. Dan, ki je bil 
čisto drugačen od ostalih. Preživeli so sku-
paj drugačne čase in za to na drugačen, a še 
vedno na zelo poseben način podoživljali to 
svoje zadnje šolsko leto. 

Učenci so pripravili prikupen program, ki je 
vseboval zahvale, skeč, plesno točko fantov 
in deklet, baletno in glasbeno točko. Vse 
prisotne je na začetku prireditve nagovo-
rila razredničarka Barbara Pavovec, kasneje 
pa še ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar. 
Podeljena so bila tudi priznanja in pohvale.

Zlati bralci so postali Klara Kocmur, Taja Pri-
jatelj, Laura Česnik, Lara Elikan, Luka Groz-
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nik, Lan Tekavčič in Mitja Dinej Dobrić.

Najuspešnejši športnik PŠ Višnja Gora je 
postal Dorjan Avdić. Dobil je priznanje za 
odlične športne dosežke v atletiki, krosu 
in nogometu. Najuspešnejša športnica PŠ 
Višnja Gora je postala Anja Omahen. Dobila 
je priznanje za odlične dosežke v atletiki in 
krosu. Priznanje je dobil tudi Tilen Glavan, ki 
je bil del šolske rokometne ekipe. 

Priznanje za večletno prizadevno delo v 
oddelku so dobili Taja Prijatelj, Zoja Jevni-
kar, Sara Jontes in Hanna Fedran. 

Anže Kejžar je prejel srebrno priznanje iz 
astronomije, Dominik Grebenc srebrno pri-
znanje iz zgodovine, Jan Dežman srebrno 

priznanje iz zgodovine, Klara Kocmur pa pri-
znanja iz logike, zgodovine in slovenščine. 
Klara Kocmur je v zadnjem triletju osvojila 8 
srebrnih in 5 zlatih priznanj in je postala naj 
naravoslovka OŠ Stična.

Devetošolci PŠ Višnja Gora so se poslovili od osnovne šole.
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Naslov dogodka:

Valeta 2021 na PŠ Višnja Gora

Vključene šole in razredi: 9. V PŠ Višnja Gora
Koordinacija: Petra Rus Mušič

Opis dogodka: 14. junija 2021 so na PŠ Viš-
nja Gora pripravili prireditev ob zaključku 
osnovnošolskega izobraževanja. Skupaj so 
preživeli drugačne, posebne čase. Sprejeti 
so morali kar nekaj korona priporočil, da so 
se lahko dostojno poslovili od osnovne šole.

Učenci so pripravili zanimiv program in s 
tem poskrbeli za nepozaben dan. Vse priso-
tne je na začetku nagovorila razredničarka 
Petra Rus Mušič, kasneje pa še ravnatelj OŠ 
Stična Marjan Potokar. Podeljena so bila 
tudi priznanja in pohvale.

Zlati bralci so postali Zala Žerovnik, Nika 
Zupančič, Pia Pirnat, Pia Lebar, Žiga Brčan, 
Matic Garbas, Tian Koražija Terglav, Timotej 
Martini in Nejc Zajc.

Najuspešnejši športnik 9. razreda PŠ Viš-
nja Gora je postal Maj Lebar, najuspešnejša 
športnica pa Pia Lebar.

Priznanje za večletno prizadevno delo v 
oddelku je dobila Zala Žerovnik.

Priznanja iz znanj so prejeli: Maj Lebar je 
prejel srebrna priznanja iz biologije, kemije 
in zgodovine, Matic Garbas in Zala Žerov-
nik sta osvojila srebrno priznanje iz zgodo-
vine, Nastja Zupančič pa srebrno priznanje 
iz sladkorne bolezni.

Maj Lebar je postal naj naravoslovec 9. 
razreda na PŠ Višnja Gora.

Razredničarka Petra Rus Mušič se je od 
svojih varovancev poslovila z naslednjimi 
besedami: »17 različnih karakterjev. Vsak 
malo drugačen, vsak po svoje poseben, vsak 
unikaten, vsak čudovit. Sedaj boste odšli 
vsak po svoje, kot balone vas bo neslo na raz-
lične strani. Upam in verjamem, da bo vsak 
izmed vas našel svoj košček neba. Zelo sem 
ponosna na vas in vesela, da sem bila vaša 
razredničarka.«

Učenci PŠ Višnja Gora so na valeti zapeli in zaplesali.
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PRIREDITVE NA POSAMEZNI 
ŠOLI

MATIČNA ŠOLA

Naslov dogodka:

Komemoracija

Status: občinska/krajevna prireditev
Nosilec: Občina Ivančna Gorica 
Vključene šole in razredi: matična šola; dve 
učenki 9. c
Koordinacija: Branka Strnad

Opis dejavnosti: V šolskem letu 2019/20 je 
žalna slovesnost potekala 26. oktobra 2019, 
in sicer pred zdravstvenim domom v Ivančni 
Gorici. Po uvodnem govoru sta med drugim 
s svojimi recitacijskimi vložki nastopali tudi 
učenki OŠ Stična, Maja Lukić in Tinkara Zajc 
(9. c). Recitirali sta naslednje pesmi: Pesem 
o minevanju (E. Fritz), Mati čaka (S. Koso-
vel), Naša pesem (V. Albreht), Partizanovo 
slovo (K. D. Kajuh) ter Pesem o zvezdah (T. 
Pavček).

Naslov dogodka:

Gledališka skupina matične šole

Status: interesna dejavnost 
Vključene šole in razredi: učenci od 3. do 6. 
razreda matične šole
Koordinacija: Aleksandra Šparl in Jožica 
Ferlin

Opis dejavnosti: V gledališki krožek je bilo 
v šolskem letu 2019/20 vpisanih 17 učen-
cev matične šole. Uprizorili so klasično 
izvedbo pravljice Hansa Christiana Ander-
sena Snežna kraljica. Nastopili so v okviru 
otroškega abonmaja, ki ga je organizirala 
Zveza kulturnih društev Občine Ivančna 
Gorica, abonma pa sta omogočila Občina 
Ivančna Gorica in JSKD OI Ivančna Gorica 
v KD Ambrus, 14. decembra 2019. Nastopili 
so tudi za otroke učiteljev OŠ Stična ob pri-
hodu Božička, 18. decembra 2019.

Gledališki krožek matične šole je nastopil v KD Ambrus.
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PŠ ZAGRADEC

Naslov dogodka:

Podpis listine o predaji 
»zagraškega cveka«

Status: šolski projekt
Nosilec: PŠ Zagradec 
Vključene šole in razredi: učenci PŠ Zagra-
dec in otroci vrtca Sonček
Koordinacija: Nataša Rebec Lukšič in Vesna 
Zimic Gluvić

Opis dejavnosti: 24. decembra 2019 je v 
športni dvorani PŠ Zagradec potekala šol-
ska kulturna prireditev ob prihajajočih pra-

znikih: dnevu samostojnosti in enotnosti, 
božiču ter novem letu. Ob pesmi, dramati-
zaciji, plesu in skrbno izbranih besedah so 
se sprehodili čez decembrske dni in obi-
čaje. Prireditev sta vodili devetošolki Mojca 
Zupančič in Nika Prašnikar.

Poseben čar prireditvi je dal slovesen pod-
pis listine o predaji »zagraškega cveka«, ki 
ga je gospod Ivan Janez Rošelj našel v reki 
Krki in predal v hrambo PŠ Zagradec. »Cvek« 
je bil sicer predan šoli že junija 2017 v okviru 
projekta Bilo je nekoč, na tej prireditvi pa se 
je podpisala še listina o predaji. Vodja šole 
Darja Strah se je gospodu Rošlju zahvalila 
za njegovo velikodušnost, predvsem pa za 
njegovo ljubiteljsko navdušenje nad zgo-

Svečan podpis listine o predaji »zagraškega cveka«; na sliki so vodja PŠ Zagradec Darja Strah, donator Ivan Janez Rošelj, 
ravnatelj Marjan Potokar in nekdanja vodja šole Slavka Nahtigal.
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dovino kraja, ki ga z veseljem deli z učenci 
in učitelji PŠ Zagradec. Listino so podpisali 
gospod Ivan Janez Rošelj, ravnatelj Marjan 
Potokar, vodja šole Darja Strah in nekdanja 
vodja šole Slavka Nahtigal.

Na prireditvi so prvič nastopili učenci Glas-
bene šole Grosuplje, ki je v šolskem letu 
2019/20 v prostorih PŠ Zagradec izvajala 
pouk trobil in klavirja. Razveselili so se tudi 
nastopa najmlajših stanovalcev hiše – otrok 
in vzgojiteljic vrtca Sonček ter zaploskali 
zmagovalcem natečaja za najbolj izvirno 
praznično voščilnico.  

Za zaključek praznične prireditve sta mla-
dinski in otroški zbor PŠ Zagradec prvič 

zapela pesem z naslovom Moj Zagradec. 
Besedilo himne je napisala Dragica Šteh, 
uglasbil pa jo je Robert Kohek.

Otvoritev spominske sobe 
pisateljice Ivanke Mestnik

19. 9. 2020 je pisateljica Ivanka Mestnik 
povabila učence PŠ Zagradec k sodelovanju 
pri otvoritvi spominske sobe v njeni rojstni 
vasi, Drašči vasi. Sodelovali sta učenki 7. aZ, 
Ajda Bradač in Manca Perko. Na otvoritvi 
sta prebrali odlomka iz del pisateljice Ivanke 
Mestnik. Mentorici učenk sta bili Darja Strah 
in Dragica Šteh.

Učenki Manca Perko in Ajda Bradač (7. aZ) sta zastopali PŠ Zagradec na odprtju spominske sobe Ivanke Mestnik v Drašči 
vasi. Foto: Vlado Kostrevec
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PŠ VIŠNJA GORA

Naslov dogodka:

Sodelovanje na prireditvi 
Turističnega društva Višnja 
Gora

Status: krajevna prireditev
Nosilec: TD Višnja Gora in Občina Ivančna 
Gorica 
Vključene šole in razredi: učenci OPZ PŠ Viš-
nja Gora
Koordinacija: Barbara Pavovec in Jasmina 
Sajko

Opis dejavnosti: Turistično društvo Višnja 
Gora je v sodelovanju z Občino Ivančna 
Gorica in Občinsko turistično zvezo 5. 
oktobra 2019 v prireditvenem šotoru na 
Mestnem kopališču v Višnji Gori pripravilo 
proslavo ob 90-letnici delovanja društva. 
Ob tej priložnosti je bil predstavljen zbor-
nik o delu društva in s turizmom povezanih 
dogodkih ter podelitev priznanj najlepše 
urejenim občinskim središčem v letu 2019. 
Prireditev je spremljal bogat kulturni pro-
gram. Na prireditvi je sodelovala tudi PŠ Viš-
nja Gora. Otroški pevski zbor pod vodstvom 
Jasmine Sajko se je predstavil ob spremljavi 
harmonike in violine. Spremljavo z violino 
je odlično odigrala učenka 4. razreda Ela 
Vavtar. Zapeli so dve pesmi, in sicer Otroci 
enega sveta in Zlata roža.

Učiteljica Jasmina Sajko in OPZ PŠ Višnja Gora so nastopili na prireditvi Turističnega društva Višnja Gora.
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Naslov dogodka:

Sodelovanje na prireditvi Moja 
dežela – lepa in gostoljubna 
2019

Status: krajevna prireditev
Nosilec: TD Višnja Gora in Polževo ter 
Občina Ivančna Gorica
Vključene šole in razredi: učenci OPZ in 
MPZ PŠ Višnja Gora ter 2. razred PŠ Višnja 
Gora
Koordinacija: Barbara Pavovec

Opis dejavnosti: Turistični društvi Višnja 
Gora in Polževo sta 26. oktobra 2019 na 
Mestnem kopališču v Višnji Gori organizirali 
prireditev ob zaključku ocenjevanja ureje-
nosti kraja z naslovom Moja dežela – lepa 
in gostoljubna 2019. Na prireditvi so pode-
lili priznanja za najlepše urejene in ocvetli-
čene hiše in obeležili 90-letnico Turističnega 
društva Višnja Gora. 

Na prireditvi je sodelovala tudi PŠ Višnja 
Gora. Učenci 2. razreda pod vodstvom uči-
teljice Julijane Bačič so ob spremljavi Jas-
mine Sajko na klavirski harmoniki zaplesali 
splet ljudskih plesov. Otroški in mladinski 
pevski zbor sta se združeno pod vodstvom 
Jasmine Sajko predstavila s pesmijo Višnja 
Gora, naše mesto, ki je nastala ob jubileju 
20-letnice nove šole v Višnji Gori. Avtorica 
besedila je učiteljica Dragica Šteh, avtor pri-
redbe pa učitelj Roman Sarjaš. Na prireditvi 
sta otroški in mladinski pevski zbor odlično 
spremljala učenka 4. razreda Ela Vavtar na 
violini in znani harmonikaš, virtuoz na diato-
nični harmoniki, Miha Debevec. Učenka 5. 

razreda Zarja Radmanović se je predstavila 
z deklamacijo avtorske pesmi.

Učenci PŠ Višnja Gora so nastopili tudi na prireditvi Moja 
dežela – lepa in gostoljubna 2019.
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PŠ VIŠNJA GORA

Naslov dogodka:

20-letnica šole v Višnji Gori

Status: krajevna prireditev
Nosilec: PŠ Višnja Gora 
Vključene šole in razredi: učenci od 1. do 9. 
razreda PŠ Višnja Gora
Koordinacija: Barbara Pavovec

Opis dejavnosti: 18. oktobra 2019 so na 
PŠ Višnja Gora proslavili 20 let nove šole. 
V prostorih podružnične šole je ravnatelj 
OŠ Stična Marjan Potokar goste popeljal 
skozi zgodovino šolstva v Višnji Gori, župan 
Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad pa je 
dodal optimistične napovedi o samostojni 
šoli. Učenci od 1. do 9. razreda so pripravili 
kulturni program, v katerem so s petjem, 
plesom, deklamacijami in skeči predstavili 
vrednote, ki so jim pomembne. Ljubezen, 
družina, prijateljstvo, trud, branje, moč so 
vrednote, ki jim krojijo življenje in ki bodo 
pomagale ustvarjati prihodnost. 

Prvošolci in drugošolci so na prireditvi 
zaplesali, ob deklamaciji ljubezenske pesmi 
dveh devetošolcev je zaplesala baletka, 
deklamirale pa so tudi tretješolke. Peto-
šolci so se predstavili s pesmijo in ritmič-
nim udarjanjem z lončki, v svet glasbe pa so 
zbrane s petjem popeljali tudi četrtošolci in 
osmošolci. Nastopili so kar trije pevski zbori 
– otroški, mladinski in (na novo ustano-
vljeni) učiteljski. Prireditev so s skeči o Višnji 
Gori spretno vodili učenci Ian Jančar, Zara 
Zupanc - Blatnik in Ajda Ambrožič.
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Ob 20. obletnici PŠ Višnja Gora so učenci in učitelji pripravili bogat kulturni program. 
Prireditev je vodil tudi Ian Jančar (3. aV).
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PŠ KRKA

Prireditev ob odprtju 
obnovljene ceste v Krški vasi

15. novembra 2019 so učenci otroškega 
pevskega zbora PŠ Krka in učenci 1. ter 
2. razreda nastopili s pesmico Kolesar in 
deklamacijo Pasavček. Mentorica je bila 
Tončka Rajer.

Odprtje razstave gob

14. septembra 2019 so učenci otroškega 
pevskega zbora PŠ Krka nastopili s pesmico 
Kje se skriva sonce zlato in plesom Plesno 
mesto. Mentorica je bila Tončka Rajer.

Prireditev na Korinju

21. septembra 2019 so učenci otroškega 
pevskega zbora PŠ Krka nastopili s pesmi-
cama Kje se skriva sonce zlato in Lepo je v 
naši domovini biti mlad ter plesom Plesno 
mesto. Mentorica je bila Tončka Rajer.

MULJAVA

Kulturna prireditev ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti

18. decembra 2019 so izvedli kulturno pri-
reditev za starše, na kateri so sodelovali 
učenci PŠ Muljava. Koordinatorica je bila 
Maja Sever.
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SODELOVANJE S KRAJEM

PŠ STIČNA

Sodelovanje s Policijsko postajo 
Grosuplje – obisk policista

Med spoznavanjem okolja je učence 1. 
razreda PŠ Stična obiskal policist Simon. 
Predstavil jim je, kako se pravilno obnašati 
kot pešci, kolesarji in sopotniki v vozilih. Z 
njim so učenci odšli na sprehod in pravilno 
prečkali cesto. Obisk je koordinirala Saša 
Trontelj.

Sodelovanje z gasilsko postajo 
Stična – evakuacija

8. oktobra 2019, v Tednu otroka, so na PŠ 
Stična izvedli evakuacijo. Naučili so se pra-
vilnega ravnanja v primeru, da bi na šoli 
izbruhnil požar. Pri vaji so sodelovali gasilci 
iz Stične s tremi gasilskimi vozili. Po končani 
vaji so se učenci lahko preizkusili v gašenju 

in si ogledali opremo gasilcev. Vključeni so 
bili vsi učenci PŠ Stična, koordinatorica je 
bila Simonca Barle Krese.

PŠ AMBRUS

Srečanje z gasilci 

25. oktobra 2019, 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. Učenci so bili raz-

Simonca Barle Krese

Jernej Škufca in Nik Gregorič (1. A) sta bila pripravljena, 
da gresta v zadimljen prostor.
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deljeni v skupine. Najbolj so bili navdušeni, 
ko so se po jekleni vrvi spuščali z ene strani 
na drugo. Vznemirljivo je bilo tudi, ko so se 
podali skupaj z gasilko Špelo v zadimljen 
prostor. Srečanje je bilo zanimivo in pou-
čno. Koordinatorica dogodka je bila Nataša 
Švener Škrajnar.

Božični sejem

PŠ Ambrus je 22. decembra 2019 tradici-
onalno sodelovala na krajevnem božič-
nem sejmu. Zaradi deževnega vremena 
je bil sejem v prostorih pri Vidmarjevih v 
Ambrusu. Izdelke učencev so razstavili na 
stojnici. Koordinatorica je bila Nataša Šve-
ner Škrajnar.

Skupina učencev, Vid Hočevar, Matija Perko, Gal Kenik, Matic Godec (4. A), je predstavila izdelke učencev na božični 
stojnici v Ambrusu.
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PŠ MULJAVA

Sodelovanje z gasilci

PGD Muljava je izvedlo izmik iz šole 8. okto-
bra 2019.

Obisk čebelarja

Učenci PŠ Muljava so 9. oktobra 2019 obi-
skali čebelnjak čebelarja Staneta Kovačiča. 
Sodelovali so vsi učenci PŠ Muljava. Koordi-
natorica je bila Nina Kump Papić.

Lovsko društvo Krka − 
oblikovanje izdelkov iz naravnih 
materialov 

Tehniški dan so izvedli 14. oktobra 2019 v 
sodelovanju z lovcem Milanom Globokar-
jem iz Lovskega društva Krka. Sodelovali so 
učenci 1. in 2. razreda PŠ Muljava. Koordina-
torica je bila Jožica Sinjur.

PŠ KRKA

Vsakoletno srečanje z gasilci

Vsako leto se na PŠ Krka dogovorijo z 
gasilci PGD Krka, da učencem prikažejo vajo 
gašenja in reševanja. Pokažejo jim tudi vso 
opremo, ki jo gasilci uporabljajo pri gaše-
nju, naravnih in prometnih nesrečah. Tudi 
v šolskem letu 2019/20 so se srečali z njimi, 
in sicer 22. novembra 2019. Vsem šolarjem 
in vrtčevskem otrokom so prikazali posto-
pek gašenja. Tudi otroci so lahko poizkusili 
gasiti »leseno hiško«. Ogledali so si gasilski 
tovornjak in gasilski dom. Prikazali so tudi 
gašenje s peno, ki je bilo za otroke najbolj 
zanimivo.

Gasilci PGD Krka so učencem prikazali svoje delo.
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NATEČAJI

NATEČAJI NA VEČ ŠOLAH

Naslov natečaja:

Likovni natečaj Moja igra

Status: državni natečaj
Nosilec: Narodna galerija 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 6. do 9. 
razreda
Koordinacija: Anka Švigelj Koželj in Martina 
Dominković

Opis dejavnosti: Učenci OŠ Stična so sode-
lovali na likovnem natečaju Narodne gale-
rije za osnovnošolce 2020/21. Med 490 pris-
pelimi likovnimi izdelki so jih izbrali 30, ki so 
bili predstavljeni na razstavi v Narodni gale-
riji in v okviru spletne predstavitve, ki je bila 
dostopna na spletni strani Narodne gale-
rije. Med deset najboljših se je uvrstila Ajda 
Kambič (8. bZ). Med trideset najboljših sta 
se uvrstila Leonardo Mušič Vandov (7. aZ) in 
Neža Krnc (9. a). Likovni izdelek Nike Mar-
kovič (8. c) je bil izbran in vključen na plakat 
TAM-TAM, v okviru skupne muzejske akcije, 
ki je bila ob Mednarodnem dnevu muzejev, 
18. maja 2021, organizirana s strani ICOM-a.

Likovni izdelek Ajde Kambič (8. bZ), ki se je uvrstil med 
10 najboljših.

Likovni izdelek Nike Markovič (8. c), ki je bil izbran in 
vključen na plakat TAM-TAM.
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Naslov natečaja:

Likovni natečaj Deseta dežela

Status: mednarodni natečaj
Nosilec: JSKD Ivančna Gorica 
Vključene šole in razredi: matična šola, PŠ 
Zagradec, PŠ Višnja Gora; učenci od 6. do 9. 
razreda
Koordinacija: Anka Švigelj Koželj in Martina 
Dominković

Naslov natečaja:

Bučarijada

Status: krajevni natečaj
Nosilec: Planinsko društvo Šentvid pri Stični 
in uredništvo časopisa Klasje 
Vključene šole in razredi: vsi učenci PŠ 
Stična; učenci 3. razreda, 5. a in 5. b-razreda 
PŠ Zagradec
Koordinacija: Simonca Barle Krese in Vanja 
Peček Janoš

Opis dejavnosti: 20. oktobra 2019 so učenci 
PŠ Stična in PŠ Zagradec tradicionalno 
sodelovali na občinskem natečaju Bučari-
jada na Gradišču.

V šolskem letu 2020/21 pa so morali orga-
nizatorji prireditev odpovedati. Učenci PŠ 
Zagradec so že pred odpovedjo prireditve 
izdelali čudovite izdelke iz buč in drugih 
naravnih materialov. Tako so se odločili, da 
izdelke 18. oktobra 2020 razstavijo na Gra-
dišču nad Stično v pokritem šotoru, kjer 
so si lahko mimoidoči obiskovalci ogledali 
razstavo, učenci PŠ Stična pa so razstavo 
pripravili 18. oktobra 2020 pred šolo.

Učenci so izdelovali grafike in risbe v spomin na Jurčičevo 
leto. Josip Jurčič kot ga je upodobila učenka Jasmina 

Sijarić (7. bZ).

Učenci PŠ Stična so z bučami okrasili vhod v šolo.
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NATEČAJI NA POSAMEZNI ŠOLI

MATIČNA ŠOLA

Medenkin likovni natečaj 2020

V novembru 2020 je 6 učencev 1. a-razreda 
matične šole sodelovalo na Medenkinem 
likovnem natečaju, ki ga je organiziralo pod-
jetje Medenka d. o. o. iz Slovenske Bistrice. 
Namen likovnega natečaja je bilo razvijanje 
otroške ustvarjalnosti, ozaveščanje šolarjev 
o pomembnosti tradicije slovenskega čebe-
larstva ter pomembnosti čebel za okolje.

PŠ MULJAVA

Natečaj: Planetu Zemlja prijazna 
šola

V okviru natečaja Planetu Zemlja prijazna 
šola so učiteljice in učenci PŠ Muljava v 
šolskem letu 2019/20 sodelovali v projektu 
Čebelja pot. Skozi vse šolsko leto se je na 
šoli govorilo o čebelah, njihovih pridelkih in 
izdelkih. V projekt so bili vključeni vsi učenci 
podružnice. Obiskali so lokalnega čebelarja, 
gospoda Staneta Kovačiča. Gospod Stane 
jim je z veliko radostjo razkazal čebelnjak in 
predstavil prav vse v zvezi s čebelami, tudi 
novejšo metodo zdravljenja dihal v dihalni 
komori čebelnjaka. Iz njegovega medu so 
učenci v šoli spekli slastne medenjake, s 
katerimi so se posladkali ob kosilu in na šol-
ski prireditvi v decembru 2019. Učenci so 
iskali zanimive recepte za jedi iz medu in jih 
zapisali. Nastal je bogat nabor, zbran v knji-
žici. Sestavljali so uganke in iskali pregovore 
o medu. Gospod Stane je na obisku v šoli 
učence podučil tudi o izdelavi sveč in okra-
skov iz voska. Nato pa so se še sami preizku-
sili v izdelavi le-teh. Življenje čebel so učenci Učenca Ana Pust in Teo Hribar (1. a) sta se s svojima 

likovnima izdelkoma dobro vživela v svet čebel.

Nina Kump Papić
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Učenci so obiskali čebelnjak Staneta Kovačiča 
na Bojanjem Vrhu.

Izak Gračner (4. M) je pekel medenjake.

V 3. in 4. razredu PŠ Muljava je bila izvedena delavnica izdelave sveč iz čebeljega voska 
s čebelarjem Stanetom Kovačičem.
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tudi likovno poustvarili. Izdelovali so panj-
ske končnice in odtiskovali satovje. Koordi-
natorica projekta je bila Nina Kump Papić.

V okviru natečaja Planetu Zemlja prijazna 
šola so učiteljice in učenci PŠ Muljava v šol-
skem letu 2020/21 sodelovali v dveh pro-
jektih: Eko beri in Zgodba o zeliščih. Kljub 
posebnim razmeram jim je projekta uspelo 
izpeljati v načrtovanem obsegu. V projekt so 
bili vključeni vsi učenci podružnice. Učenci 1. 
razreda in učenci OPB 3. in 4. razreda so raz-
iskovali zelišča − sivko, meto in meliso. Zeli-

šča so spoznavali z vsemi čutili, jih zasadili 
za šolske namene, jih posušili za čaj in deko-
racijo, izdelali zeliščni napitek, šivali vrečice 
za sivko, vlivali mila, ki so služila tudi kot 
darilca zunanjim obiskovalcem podružnice. 
Učenci 2., 3. in 4. razreda pa so izvajali pro-
jekt Eko beri. V sklopu tega so spoznali Eko 
zgodbo, jo bodisi likovno bodisi literarno 
poustvarili, na obisk povabili lokalnega 
čebelarja in spoznavali njegovo delo ter 
zgodbo tudi dramatizirali. Koordinatorica 
projekta je bila Nina Kump Papić.

3. razred PŠ Muljava je obiskal čebelar Stane Kovačič.

104 Osnovna šola Stična ...

N
AT
EČ
AJ
I



2. razred PŠ Muljava je razstavil svoje izdelke.

V OPB na PŠ Muljava so pripravili zeliščni napitek.
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TEKMOVANJA IN KVIZI

TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 
2019/20

PREDMETNO 
PODROČJE

šola regija država

število 
tekmov.

bronasto 
prizn.

število 
tekmov.

srebrno 
prizn.

število 
tekmov.

srebrno 
prizn.

zlato 
prizn.

logika 209 68 6 2

razvedrilna matematika 50 15 2 2

sladkorna bolezen 58 13 2 1 1

Proteusovo priznanje (BIO) 44 7 5 1 2

angleščina 75 9 10 5 3 2

astronomija 34 10 2 1 1

Cankarjevo priznanje (SLJ) 160 61 9 6 1 1

geografija 50 19 8 4 1

Stefanovo priznanje (FIZ) odpadlo  

Preglovo priznanje (KEM) 44 13 1 1

Vegovo priznanje (MAT) 268 94
samo od 
1. do 3. 
razreda 

nemščina 2 1 1

zgodovina 32 11 8 7

Vesela šola 94 31

Mehurčki odpadlo  

Kresnička 53 25

SKUPAJ 1173 377 35 23 22 8 8

nemška bralna značka 21 1 15 5

angleška bralna značka 133 17 19 39
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Dobitniki zlatih priznaj in 
njihovi mentorji

področje prejemniki zlatih priznanj mentorji

kemija Ines Glavan, 9. a Mateja Trtnik

biologija Ines Glavan, 9. a Katja Kek Potokar

biologija Lina Sekirnik, 9. b Katja Kek Potokar

sladkorna bolezen Klara Kocmur, 9. V Ana Šimac

angleščina Tonja Smole, 8. a Katja Tomažinčič

angleščina Nejc Hrovat, 8. Z Silvia Valenčič

astronomija Miklavž Bitenc, 8. b Katja Tomažin

slovenščina Ula Regali, 9. b Branka Strnad

Mateja Trtnik Katja Kek 
Potokar

Ana Šimac Katja 
Tomažinčič

Silvia Valenčič Katja Tomažin Branka Strnad
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Športnica šole je postala Živa Batis (9. 
b) za odlične rezultate v atletiki, krosu in 
badmintonu.

Športnik šole je postal Martin Bradač (9. 
Z), ki je odlične rezultate dosegel v atletiki, 
krosu, odbojki, nogometu in rokometu.

Učitelji naravoslovnega področja po poseb-
nem pravilniku izbirajo najuspešnejšega 
naravoslovca zadnjega triletja. Na matični 
šoli je to postala Lina Sekirnik (9. b), v 
Zagradcu Tanja Škufca in v Višnji Gori Klara 
Kocmur, ki je hkrati postala najuspešnejša 
učenka generacije na naravoslovnem 
področju.

Živa Batis Martin Bradač

Lina Sekirnik Ines Glavan Tonja Smole Nejc Hrovat Miklavž Bitenc Ula Regali

Klara Kocmur
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TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 
2020/21

PREDMETNO 
PODROČJE

šola regija država

število 
tekmov.

bronasto 
prizn.

število 
tekmov.

srebrno 
prizn.

število 
tekmov.

srebrno 
prizn.

zlato 
prizn.

logika 186 73   11   

razvedrilna matematika 63 16      

sladkorna bolezen 60 15   4 1  

Proteusovo priznanje (BIO) 36 8   6 3  

angleščina 70 15   3 1 1

astronomija 26 2      

Cankarjevo priznanje (SLJ) 153 63   8 2  

geografija 91 30   1   

Stefanovo priznanje (FIZ) 40 13   11 7 1

Preglovo priznanje (KEM) 47 4   6 1  

Vegovo priznanje (MAT) 411 143   16 8 2

nemščina odpadlo       

zgodovina 53 19   4 4  

Vesela šola 72 36   11 13 3

Mehurčki 20      

Kresnička 59 23      

SKUPAJ 1387 460 0 0 81 40 7

nemška bralna značka        

angleška bralna značka 127     27 90
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Dobitniki zlatih priznaj in 
njihovi mentorji

področje prejemniki zlatih priznanj mentorji

angleščina Tonja Smole, 9. a Katja Tomažinčič

fizika Žiga Mestnik, 9. a Katja Tomažin

matematika Klemen Rajer, 7. aZ Darja Strah

matematika Tjaž Kastelic, 5. aZ Vanja Peček Janoš

Vesela šola Nejc Koselj, 9. bZ Sabina Miklavčič

Vesela šola Aljaž Koselj, 7. bZ Sabina Miklavčič

Vesela šola Maša Aleš, 6. aZ Sabina Miklavčič

Darja Strah Vanja Peček 
Janoš

Sabina 
Miklavčič
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Najuspešnejši naravoslovec na matični šoli 
je postal Miklavž Bitenc (9. b), v Višnji Gori 
Maj Lebar in v Zagradcu Nejc Koselj (9. bZ), 
ki je hkrati najuspešnejši naravoslovec šole 
in tudi najuspešnejši učenec po številu osvo-
jenih priznanj ter prejemnik diamantnega 
kenguruja.

Najuspešnejše športnike so izbrali le v 
oddelkih 9. razreda na podlagi dosežkov 
preteklih tekmovanj, saj se v šolskem letu 
2020/21 učenci tekmovanj zaradi ukrepov 
ob epidemiji niso imeli priložnost udeleže-
vati. V Zagradcu sta to postala Maja Škufca 
(9. aZ) in David Perko (9. aZ), v Višnji Gori 
Pia Lebar in Maj Lebar, na matični šoli pa 
Mina Zajc (9. b) in Andraž Grbac (9. a).

Nejc Koselj

David Perko Maja Škufca Pia Lebar Maj Lebar Mina Zajc Andraž Grbac
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DRUGA TEKMOVANJA IN KVIZI

Naslov kviza:

Male sive celice

Status: kviz/tekmovanje
Nosilec: RTV SLO 1 
Vključene šole in razredi: izbrani učenci PŠ 
Zagradec
Koordinacija: Andrej Oberstar

Opis dogodka: 5. januarja 2021 so se učenci 
PŠ Zagradec, Tilen Ogrinc (7. aZ), Om Dušič 
(8. bZ) in Matija Kastelic (9. bZ), udeležili 
studijskega snemanja mladinskega kviza 

Male sive celice, v katerem so se pomerili z 
ekipo z OŠ Gornji Petrovci. Ekipa OŠ Stična 
– PŠ Zagradec se je v studijski (snemalni) 
del uvrstila po drugem krogu predtekmo-
vanja, ki je potekal septembra 2020 na OŠ 
Šmartno v Tuhinju. Tam je kot sedma ekipa 
prvega kroga predtekmovanja izločila dru-
gouvrščeno ekipo OŠ Domžale.

Tekmovalci so na snemanju, ki je potekalo 
v studiu RTV Slovenija v Ljubljani, dostojno 
branili barve OŠ Stična. Kako je potekalo 
tekmovanje in kako so se učenci odrezali, 
smo si lahko ogledali v oddaji, in sicer na TV 
SLO 1, v soboto, 6. februarja 2021, ob 9.50.

Ekipa PŠ Zagradec v sestavi Om Dušič (8. bZ), Tilen Ogrinc 
(7. aZ) in Matija Kastelic (9. bZ) se je slikala z voditeljem 

oddaje Nikom Škrlecem.
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KOLEKTIV

Učiteljski zbor je tradicionalno pred začetkom pedagoške konference stopil še pred objektiv fotoaparata.

Obsežne zelene površine okoli matične šole so h košnji zbrale oba hišnika, Mateja Laha in Vinka Grabljevca, in čistilke, 
Hanifo Hodžić, Matejo Mak, Jožico Papež in Dragano Topalović.
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Ravnatelj se je na skupnem kosilu zahvalil svojim najožjim sodelavcem, ki so mu v težkih časih pomagali pri vodenju 
šole. V prvi vrsti so Gregor Arko, Bojanca Križman, Nataša Švener Škrajnar, Simonca Barle Krese, Tončka Rajer, Tina Cvar 
Tomažin, Anka Kavčič; v drugi vrsti so Polona Strmole, Barbara Maver, Jasmina Selko, Marjan Potokar, Lidija Zajc, Darja 

Strah in Mojca Grabljevec.
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POHOD UČITELJEV PO 
ŠOLSKEM OKOLIŠU

V času jesenskih počitnic učitelji OŠ Stična 
spoznavajo šolske okoliše svojih učen-
cev. Zaradi epidemije so izvedli le pohod 
po stiškem šolskem okolišu v šolskem letu 
2019/20.

Arheolog Sašo Porenta je učiteljem pokazal ostaline Virskega mesta.
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STROKOVNA EKSKURZIJA

Strokovna ekskurzija v Hallstatt

V soboto, 9. novembra 2019, si je 32 učite-
ljev in sodelavcev tehničnega kadra, ki so 
sodelovali pri organizaciji in izvedbi praz-
godovinskih dni v Virskem mestu oziroma 
so šolski projekt tako ali drugače podpirali, 
ogledalo muzej v avstrijskem Hallstattu z 
bogato zbirko arheoloških najdb iz starejše 
železne dobe. Koordinator dogodka je bil 
Igor Rajner.

V Hallstattu so udeleženci ekskurzije spoznavali bogato kulturno dediščino.
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Čeprav je bilo vreme deževno, je bil Hallstatt v jesenskih barvah vseeno čudovit.
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UPOKOJENCI OŠ STIČNA

31. avgusta 2021 je bilo na seznamu 64 upo-
kojenih delavcev. Ravnatelj Marjan Potokar 
tradicionalno vsak tretji torek v oktobru 
zanje organizira izlet.

Udeleženci radi med seboj poklepetajo, 
zanimajo se za njim poznane še aktivne uči-
telje, skoraj nejevoljno sprašujejo, kje je ta 
ali oni iz njihovih vrst.

22. oktobra 2019 so 26 upokojencev pope-
ljali na izlet na Bloke in v Cerknico. Ogledali 
so si Muzej Bloški smučar, uživali ob Blo-
škem jezeru, ki je ena izmed najbolj priljub-
ljenih izletniških točk. Nato so se odpeljali 
na ogled Hiše izročila v Cerknico in na pri-
jetno druženje ob kosilu. Program je pripra-
vil učitelj Andrej Oberstar.

Za 13. oktober 2020 so na OŠ Stična pripra-
vili program izleta za upokojence po Brki-
nih. Ker se je stanje z okužbami z virusom 
Covid-19 iz dneva v dan slabšalo, so izlet 
morali odpovedati.

V obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 so se 
upokojili:
• Jože Rus, hišnik na podružničnih šolah 

Ambrus, Krka, Muljava in Zagradec, 
zaposlen na OŠ Stična od 11. 1. 1993 do 
26. 8. 2020.

Ravnatelj Marjan Potokar je nagovoril udeležence izleta. 

Upokojenci so si ogledali Muzej Bloški smučar.
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• Jožica Sinjur, učiteljica razrednega 
pouka, zaposlena na OŠ Stična od 3. 3. 
1980 do 31. 8. 2020.

• Anica Grčman, učiteljica razrednega 
pouka, zaposlena na OŠ Stična od 1. 9. 
1995 do 31. 8. 2020.

• Jožefa Zajec, učiteljica biologije in 
gospodinjstva, zaposlena na OŠ Stična 
od 1. 9. 1980 do 30. 9. 2020.

• Vinko Grabljevec, hišnik na matični 
šoli, zaposlen na OŠ Stična od 1. 1. 2004 
do 31. 12. 2020.
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• Jožica Jevnikar, učiteljica razrednega 
pouka, zaposlena na OŠ Stična od 1. 9. 
1990 do 3. 3. 2021.

• Marinka Medved, učiteljica angleščine, 
zaposlena na OŠ Stična od 1. 9. 1981 do 
31. 8. 2021.

• Julijana Bačič, učiteljica razrednega 
pouka, zaposlena na OŠ Stična od 20. 
10. 1986 do 31. 8. 2021.

• Marta Okorn, učiteljica razrednega 
pouka in vodja PŠ Stična od 1. 4. 2005 
do 30. 6. 2007, zaposlena na OŠ Stična 
od 1. 9. 1994 do 31. 8. 2021.
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NEKDANJI UČENCI IN UČITELJI

Tatjana Lampret: »Da, to je 
čarovnija, ki pomaga odkrivati 
pot k svetlobi srca.«

Človekov spomin je izjemno ustvarjalen. Ob 
vračanju nazaj na prehojeno življenjsko pot 
sem se spet zalotila, da čutim v spominih 
neko domotožje po starih časih in da najdem 
v njih predvsem vesele dogodke in srčne ljudi, 
obdarjene z vrednotami. To je moja osebna 
zgodba o lepem, o šoli, o prijateljstvu in o naj-
višjih vrednotah.

»Učiteljica bom!« je bila moja odločitev, ki sem 
jo ponavljala, odkar sem znala govoriti. Moja 
najljubša igra je bila torej šola, v kateri sem 
bila vedno učiteljica, le redko sem pristala na 

vlogo učenke. In končno je bil tu prvi pravi 
nepozabni šolski dan v stari učilnici majhne 
zgradbe. Strmela sem v prijazno učiteljico 
in vse na njej mi je bilo silno všeč, košata fri-
zura, lepa modra obleka z belim ovratnikom 
in bleščeči lakasti čevlji. Postala sem marljiva 
učenka, saj so me njene pohvale vedno znova 
božale. To je bila učiteljica Marica Žagar z 
OŠ Besnica. In za njo je bila moja nova učite-
ljica Darka Simčič na OŠ Muljava. Tudi ona je 
bila moja vzornica. Od 5. do 8. razreda na OŠ 
Stična sem imela učiteljico za slovenski jezik 
in razredničarko Nado Leder. Stroga, a srčno 
dobra, veliko je zahtevala, še več dajala. Do 
vseh učiteljev smo bili spoštljivi in radi smo 
jih imeli. V šolo sem hodila pogosto peš, saj ni 
bilo denarja za avtobusno vozovnico, a kljub 
temu sem po pouku rada ostajala pri dram-
skem krožku, kjer smo se pripravljali na šte-
vilne prireditve. Med najlepše spomine sodi 
izvedba mladinske igre Kekec in Mojca ter 
odločitev, da bom nekoč tudi sama režirala 
to igro, saj so sanje dovoljene!

Gimnazijska leta so prinesla svoje čare, nove 
učitelje in nova znanja, prvo zaljubljenost in 
več odgovornosti. Naši vzorniki so bili mladi 
učitelji s svežo energijo, z ustvarjalnim kipe-
njem in s širokimi obzorji. Sledila sem svoji 
poti, svojemu poslanstvu in se vpisala na 
Pedagoško akademijo. Študenti z vseh kon-
cev Slovenije smo se spoprijateljili, si bili drug 
drugemu v oporo, z nekaterimi ohranjam 
prijateljske stike še danes. Med profesorji mi 
ostaja najbolj živo v spominu dr. Jaro Dolar, 
izjemen predavatelj, ki nam je odkrival skriv-
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nostne zaklade Narodne in univerzitetne 
knjižnice v Ljubljani, prostora, v katerem nas 
je objemala samoumevna spoštljiva tišina. 
Danes me žalosti gluhota odgovornih za 
izgradnjo NUK II!

Po zaključenem študiju smo se nekdanje gim-
nazijske sošolke Jožefa (Strmole) Robek, 
Joža (Podobnik) Mišmaš, Marinka (Fink) 
Piškur spet srečale, tokrat kot učiteljice na 
predmetni stopnji OŠ Stična. Naši novi kolegi 
in kolegice so bili naši nekdanji učitelji in uči-
teljice. Lepo so nas sprejeli, čeravno smo se 
včasih kar malo preveč dokazovale, koliko 
znanja smo osvojile med študijem, a mod-
rost in izkušnje starejših so nas hitro umirile. 
Postali smo prijazna in marljiva družina, ki je 
znala dobro delati, se poveseliti, medsebojno 
spoštovati in razumeti. Strogi ravnatelj Tone 
Slana je znal ustvariti red na dolgih hodnikih, 
v razredu in v zbornici, se znal nasmejati in 
nam prisluhniti. Velike mrzle učilnice so grele 
srca prijaznih učiteljev, ki smo se zavedali svo-
jega poslanstva, ter ustvarjalna spontanost 
in iskrenost radovednih učencev. »Da, to je 
čarovnija, ki pomaga odkrivati pot k svetlobi 
srca!« Zahtevam po osvajanju znanja smo 
dodajali dejavnosti, v katerih so se otroci svo-
bodneje izražali, se v njih našli. Ponotranjene 
vrednote – ljubezen, radost, sočutje, hvale-
žnost, sodelovanje − so se zlile v harmonično 
celoto in uspehi so bili zagotovljeni.

Sanje postajajo resničnost, spet je tu Kekec! 
Igra za mlade, ki jo z učenci postavljamo na 
tesen oder samostanske dvorane. Kakšna 
predanost, zaupanje in veselje otrok in moja 
sreča! Težki pogoji dela so nam bili večen 
izziv, dajali so nam krila. Leta so tekla, zah-

tevna, a lepa, nepozabna! Dočakali smo novo 
šolo, Šolski center v Ivančni Gorici, čudovito 
opremljene svetle in tople učilnice, a prava 
toplina je ostala za samostanskimi zidovi. 
Učitelji smo ostajali v učilnicah in kabinetih, 
zbornica je več ali manj samevala in s posa-
meznimi učitelji se nismo srečali po več dni. 
Nova šola, nov čas, na katerega smo se počasi 
navajali učitelji in učenci. Kako lepo je bilo v 
razredu, kakšne generacije radovednih in 
sproščenih otrok, ob katerih postane odgo-
vorno delo tako prijetno opravilo! Znajdem 
se v prostorni knjižnici, nato še v pisarni kot 
v. d. direktorice Šolskega centra in ugoto-
vim, da je po dokončanem izrednem študiju 
čas za premik in tudi zato sprejmem pova-
bilo Zveze kulturnih organizacij Grosuplje. 
Prevzamejo me nove naloge, nova energija, 
a učilnico z radovednimi bučkami močno 
pogrešam. Na revijah gledaliških skupin me 
spet in spet prevzema nostalgija, me vrača 
na šolske proslave in prireditve, na čas, ko 
sva s prijateljico Ljubico Intihar postavljali 
na oder Pekarno Mišmaš. Tople vezi ostajajo, 
ob srečanjih nas vse preplavlja nostalgija po 
lepih starih časih in se s hvaležnostjo spomi-
njamo svojih kolegov in kolegic, ki so odšli v 
večnost. Prizadevamo si ohranjati mladostno 
radovednost, ki jo žlahtnijo izkušnje in mod-
rost. Tudi srečanja z nekdanjimi učenci so 
prisrčna, radostna in vesela.

Z novo zaposlitvijo se še bolj povežem z rodno 
Muljavo in Jurčičevo domačijo, ki mi postaja 
drugi dom. Spet se preizkušam kot režiserka 
v Letnem gledališču, organiziram otroške 
ustvarjalne delavnice z najboljšimi mento-
ricami, Ex-tempore … Ob koncu aktivne 
zaposlitve pospremim v življenje še Univerzi 
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za tretje življenjsko obdobje v Grosupljem in 
Ivančni Gorici; nove priložnosti za dejavno-
sti starejših generacij in medgeneracijskega 
sodelovanja.

Hvaležna sem za priložnosti, ki mi jih je ponu-
dilo življenje, za nepozabna leta, ki sem jih 
preživela z mladimi, za dar imeti ob sebi tako 
srčne sodelavke in sodelavce, za medsebojno 
spoštovanje in sodelovanje, za izmenjavo 
izkušenj in lepih energij.

In srečna sem, da imajo tudi moji vnukinji 
Nika in Lara ter vnuk Jakob radi šolo, da se 
vračajo domov z nasmejanimi obrazi, da 
se učitelji ob vseh pritiskih politike in mini-
strstva za šolstvo ter tehnološki navlaki še 
pogovarjajo z otroki, jih motivirajo in jim 
pomagajo odraščati z zavedanjem, da lahko 
še kako zaznamujejo njihovo prihodnost. 
Spoštljiv priklon učiteljem in ravnatelju, ki so 
predani vrednotam in svojemu poslanstvu.

Zapisala: Tatjana Lampret

Jožefa Robek: Stiška šola skozi 
čas

25. marec 2021. Sedim pred televizorjem in 
poslušam poročila: »Število kovid bolnikov je 
spet poskočilo, zato bomo s 1. aprilom zaprli 
šole.« Je to prvoaprilska šala? Ne! Učenci 
bodo spet imeli pouk na daljavo. Potrebovali 
bodo računalnike in mnogi tudi domačega 
učitelja – starše. Učenec 1. razreda ima pouk 
preko Zooma?!

Misli mi poletijo v leto 1965, moj prvi dan uči-
teljevanja na Osnovni šoli Stična, na Podru-
žnični šoli Višnja Gora. Vodja šole, gospod 
Jeletič, me je peljal v razred. V 3. razredu je 
bilo 42 učencev, prijetne punčke s kitkami 
in razigrani fantje. »Srečno, tovarišica, in 
lepo se imejte!« Imeli smo se radi. Prihajali 
so iz bližnjih in daljnih vasi, v soncu, dežju in 
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snegu, peš, starši so lahko otroka pripeljali le 
na kolesu. Mnogi so vsak dan prehodili tudi 5 
kilometrov v eno smer. 

Pa pouk? Znašla sem se, kakor sem vedela in 
znala. Učenec je v šolski torbi imel tri zvezke – 
berilo, računico in peresnico. V šoli smo imeli 
skromne učne pripomočke: mlako pri sose-
dnji hiši, lesen meter, trikotnik, dolgo vrvico 
ter nepogrešljivo črno tablo in belo kredo. 

Čeprav sem bila gimnazijska maturantka, sem 
to leto pridobila od svojih kolegov ogromno 
pedagoškega znanja in stkala dobra dolgole-
tna prijateljstva. Naše delo je nadziral inšpek-
tor z Zavoda za šolstvo. Bil je pri pouku slo-
venskega jezika, matematike in spoznavanja 
družbe. Pri matematiki je menil, da učenci ne 
razumejo razlage votlih mer z litrom in kozar-
cem (decilitrov), zato je on ponovno razložil 
snov. Vprašal je učence: »Razumete?« Najpo-
gumnejši učenec je dvignil roko: »Tovariš, jaz 
sem našo tovarišico bolje razumel kot vas.« 
Inšpektor je pograbil svojo torbo in zvezek 
ter šel iz razreda. Z učno uro je bil zadovoljen. 
Pri malici so otroci pojedli ves kruh, ostanke 
pa skrbno zavili v papir in spravili v torbo. 

Roditeljska sestanka sta bila dva na leto. Tam 
smo se o vsem pogovorili. Govorilnih ur, kot 
jih poznamo danes, nismo imeli. V zimskem 
času so me starši le vljudno prosili, naj otroke 
spustim prej od popoldanskega pouka, da ne 
bodo hodili ponoči po dolgi gozdni poti, saj 
avtobusnih prevozov ni bilo. 

Vzljubila sem učiteljski poklic in šla študirat 
slovenščino in srbohrvaščino. 

Jeseni leta 1968 sem se zopet vrnila med šol-
ske klopi, med mlade. Te sem imela resnično 
rada. Moje novo pedagoško delo se je začelo 
na matični šoli OŠ Stična, v znamenitem sti-
škem samostanu. Poučevala sem štiri razrede 
srbohrvaščino in tri razrede slovenščino ter 
nekaj interesnih dejavnosti: literarni krožek, 
recitacijski krožek, priprava prireditev ob 
državnih praznikih, če pa je manjkal kakšen 
učitelj, pa še tehnično in telesno vzgojo. 

Pouk je potekal v samostanu in v stari šoli na 
hribčku iz leta 1904. Učilnice so bile velike, 
visoke, hladne, a življenje v njih je bilo toplo. 
Poučevala sem v zadnji učilnici samostana, 
nato pa naslednjo uro v šoli na hribčku. Tako 
sem med urami imela dober trening za telo, 
saj sem morala v manj kot 5 minutah preho-
diti skoraj 300 metrov. 

Učbeniki so bili še iz let mojega šolanja. Učne 
liste sem pisala sama, na roko, nato pa jih 
razmnožila na ciklostilu. Izdajali smo šolsko 
glasilo Hudournik v 400 izvodih štirikrat na 
leto. Vsak učenec ga je kupil. Seveda smo 
ga razmnoževali sami na ciklostil, popoldne. 
Denarja smo imeli dovolj, zato sva s kolegico 
Tatjano na koncu šolskega leta odpeljali vse 
kulturnike na izlet v Bosno in Hercegovino. 

Imeli smo se lepo, posladkali smo se z bak-
lavo. Nič ni bilo treba pridobiti dovoljenja 
staršev, saj so bili veseli, da so si otroci lahko 
ogledali znamenitosti Jugoslavije.

Vsak daljši odmor smo se učitelji zbrali v zbor-
nici, se pogovorili o učencih, o svojih težavah, 
se zabavali, ob topli peči pa smo se pogovar-
jali tudi o svojih otrocih. Na koncu šolskega 
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leta so zadnji razredi osnovne šole šli vedno 
za dva dni na izlet – v Logarsko dolino, na 
Plitvička jezera, v Pulj, na Vršič ... Na Veliki 
planini je v nas celo treščilo. K sreči ni bilo 
nič hudega, starši so počakali svoje otroke 
na končni avtobusni postaji v Ivančni Gorici, 
meni pa so se zahvalili, da sem dobro poskr-
bela zanje. Še danes sem srečna, da so nam 
starši vedno zaupali. Ko sem kasneje učila nji-
hove otroke, smo se vedno dogovorili tako: 
kar so smeli delati oni, bodo lahko delali tudi 
njihovi otroci.

Pri pouku je bil pogosto prisoten ravnatelj, 
gospod Tone Slana, ali pa inšpektor z Zavoda 
za šolstvo. Nikoli niso iskali napak, ampak so 
nam vedno svetovali. V svoji 36-letni službi se 
ne spomnim, da bi se kdo od staršev pritože-
val ali celo grozil z odvetnikom. Sodelovali 
in odpravljali smo napake v trikotniku starši 
– učenec – učitelj. Z njimi smo se vedno pri-
jazno pogovorili in potem je bil dosežen tudi 
uspeh. 

Zidovi samostana so bili mračni in tesni. Vse, 
kar smo imeli, so bile učilnice, dva kabineta 
(za kemijo in za vse drugo), majhno zbornico, 
dve stranišči, kuhinjo in veliko jedilnico ter 
veliko drvarnico, v kateri so bila spravljena 
drva za gretje učilnic. Uboge snažilke, ki so 
vsak dan morale v drugo nadstropje nositi 
drva.

Želeli smo si novo šolo – dovolj veliko, 
moderno. Prodajali smo star papir, kupovali 
»opeke«, delali čestitke in jih prodajali ter 
kupček za novo šolo je začel rasti. Kljub tež-
kim razmeram je iz naše šole izšlo kar nekaj 
zdravnikov, učiteljev, profesorjev, duhovni-

kov, farmacevtov in tudi dobro kvalificiranih 
delavcev. 

In končno smo se jeseni 1981 preselili v novo 
šolsko poslopje – v Šolski center Josipa Jur-
čiča. Prostori so bili lepi, svetli, opremljeni, 
kabineti polni sodobnih učnih pripomočkov. 
A spet smo imeli premalo prostora, saj je 
pouk potekal od 7. do 18. ure. Dopoldne so 
zavzemali učilnice učenci od 5. do 8. razreda, 
gimnazijci in kovinarji srednje šole, popol-
dne pa učenci od 1. do 4. razreda in trgovci. 
Vsak dan je bilo v šoli od 700 do 800 učencev. 
Normativ učencev se je namreč zmanjševal, 
in sicer s 36 na 28 učencev na oddelek. Šte-
vilo učiteljev je naraslo. Srečali smo se stari 
učitelji z mladimi, nekateri so bili naši učenci. 
Lepo smo se razumeli, še vedno je bila zbor-
nica med malico naše središče. Delo je bilo 
drugače razdeljeno. Aktivi so bili osrednji del 
našega dela. Ravnateljica, gospa Marinka Piš-
kur, je razdelila delo. Dobro je poznala vse uči-
telje in učence. Skupaj smo se dogovarjali za 
delo. Še vedno so prihajali inšpektorji in sve-
tovalci s šolskega zavoda. A sedaj niso bili več 
svetovalci, ampak bolj inšpektorji: »Ali je vse 
po zakonu? Ali so kratene pravice otrok? Ali 
smo natančno realizirali učne načrte? Katere 
učbenike uporabljamo?« Teh je bilo sedaj res 
veliko. A vse njihove zahteve so bile včasih v 
nasprotju z realnim življenjem. 

Nihče pa ni vprašal, kakšno vlogo imajo 
pri vsem tem učitelji. Ti so odgovarjali sve-
tovalcem – inšpektorjem, staršem, učen-
cem. Vrednost učitelja je padla, a odnosi 
med učenci in učitelji so bili še vedno prija-
teljski. Najlepše so bile učiteljske ekskurzije 
konec šolskega leta: na Madžarsko, v Italijo,  
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v Avstrijo, na Češko, v Grčijo ... Čeprav smo 
največji del sredstev prispevali učitelji sami, 
smo bili veseli mnenja ravnateljice, da se 
mora učitelj vedno izobraževati. 

Šolskega prostora je začelo primanjkovati. 
Uvedena je bila devetletka. Število učencev 
je naraslo. Zgradili so eno osnovno šolo v 
Ivančni Gorici in še eno v Zagradcu. 

In spomnim se prvih ur računalništva. Učenci 
so spoznali računalnik, se naučili pisati, pres-
tavljati besede, jih brisati, napisati krajši 
sestavek itd. 

In danes, 12. 4. 2021, so učenci zopet odšli v 
učilnice. Na obrazih morajo nositi zaščitne 
maske. Spet bo življenje veselo. Med seboj se 
bodo pogovarjali o delu, o prijateljih, o uči-
teljih, o starših. A nikoli več ne bo tako, kot 
je bilo. Mar ni to lepo, saj so skoraj celo leto 
delali od doma na daljavo. Zelo so obreme-
njevali starše, brate, sestre ... Vsi so se naučili 
računalniškega dela: učenci in starši. 

Vse to pa je pustilo na mladih nepopravljive 
posledice na psihi, na očeh, nekateri so pos-
tali zasvojeni. Pa še nekaj: ni bilo ekskurzij, 
ni bilo šole v naravi, plavalnih tečajev, prak-
tičnega pouka v okolju. Še poznajo se slabše, 
ker so z nošenjem mask zakrili del svojega 
obraza. 

Upamo in želimo si, da bo delo tako kot pred 
dvema letoma – več pristnih pogovorov, 
manj pogovorov po telefonu.

Dragi mladi učitelji, borite se za svoje pra-
vično delo z učenci in starši. Spodbujajte 

učence in jih navajajte na prijateljske odnose 
in ne na pogovore po sodobni tehnologiji. 
Bodite dobri kolegi v zbornici. Bodite srečni 
v svojem poklicu, kot sem bila jaz.

Zapisala: Jožefa Robek
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NEKDANJI UČITELJI

Jožefa Alojzija Prudič (Lojzka)

Lojzka Prudič, profesorica slovenščine in 
ruščine, je bila na Osnovni šoli Stična zapo-
slena od 1. 9. 1965 do 30. 4. 1995, ko se je tudi 
upokojila.

Takole je, ob postavljenih vprašanjih, živo 
obujala svoje spomine.

1. Prosim te, če lahko na kratko opišeš 
svojo študijsko in poklicno pot. Če želiš, 
lahko tudi življenjsko.

Rodila sem se davnega leta 1938 kmečkim 
staršem v Hrastju pri Grosupljem. Bilo nas 
je šest otrok, jaz sem bila rojena pred drugo 
svetovno vojno, dva med vojno, trije pa po 
vojni. Življenje na kmetih ni bilo lahko, še to, 
kar smo pridelali, nam je pobrala vojna, kas-
neje pa »osvoboditelji«.

Prve štiri razrede sem končala na Osnovni šoli 
Šmarje, nižjo gimnazijo (štiri leta) v Grosu-
pljem, kjer smo se učili ruščino, višjo gimna-
zijo pa na II. gimnaziji v Ljubljani, kjer smo 
imeli nemščino. Po maturi sem se vpisala na 
slavistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, v 
letih 1957/58 na oddelek slovenščina, ruščina. 
Diplomirala sem leta 1966, leta 1968 pa opra-
vila še strokovni izpit za profesorico sloven-
skega jezika s književnostjo. Ves čas šolanja 
nisem imela nobene štipendije ali kake druge 
denarne pomoči od države. 

V šolskem letu 1963/64 sem se prvič zaposlila 
(sicer brez diplome) na osnovni šoli v Šmar-
jeti na Dolenjskem. A ker sem želela končati 
študij in diplomirati, sem iskala delo bližje 
Ljubljani. V šolskem letu 1965/66 sem tako 
prišla na Osnovno šolo Stična, in sicer na 
podružnično šolo v Višnji Gori. 

2. S poučevanjem na OŠ Stična si pričela v 
Višnji Gori. Kako se spominjaš teh začet-
kov? Bi nam lahko opisala tudi, kateri pred-
meti so se takrat poučevali in kdo jih je 
poučeval?

Na podružnici v Višnji Gori sem bila že prvo 
leto razredničarka 8. razreda, ki je bil po šte-
vilu učencev takrat na šoli najmanjši razred. 
Bilo je dvajset učencev. V ostalih razredih pa 
je bilo takole: v 5. razredu je bilo 31 učencev, v 
6. razredu 35 učencev in v 7. razredu 23 učen-
cev. V naslednjem šolskem letu pa se je število 
učencev nekoliko spremenilo: v 5. razredu je 
bilo 37 učencev, v 6. 33, v 7. 34 in v 8. razredu 
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19 učencev. Največ učencev v razredu, kar se 
spomnim, je bilo leta 1968/69, in sicer v 5. 
razredu (kar 41 učencev). Tudi sicer so bili v 
tistem šolskem letu razredi izredno številčni. 
Poučevala sem slovenščino, nemščino v 5. in 
6. razredu ter srbohrvaščino. Poleg teh pred-
metov sem nadomeščala čisto pri vseh pred-
metih, če je bilo potrebno; to se je dogajalo 
kar pogosto. 

Zelo rada sem učila. Otroci so bili poslušni, 
posebno prijetni so bili tisti iz okoliških vasi. 

Kaj veliko pripomočkov za pouk nismo imeli. 
Imeli smo berilo, jezikovno vadnico, zvezke, 
kredo in tablo. Predmeti v 60. letih so bili slo-
venščina, nemščina, srbohrvaščina, matema-
tika, zgodovina, zemljepis, fizika, prirodopis, 
glasba, gospodinjstvo, risanje in telovadba. 
Učitelji so se pri nekaterih predmetih večkrat 
menjavali, saj so iskali boljše pogoje dela na 
drugih šolah ali pa so še študirali. 

Z učenci mojega prvega višnjegorskega 
razreda sem se zelo dobro razumela. Bili so 
aktivni in pri Krajevni skupnosti Višnja Gora 
smo dobili ponudbo, da uredimo zaraščeno 
staro pokopališče pri cerkvi sv. Tilna. Učenci 
so bili zelo navdušeni in dogovorili smo se, da 
bomo to pokopališče očistili. Nekaj dni smo 
nato pod mojim vodstvom z grabljami, moti-
kami in lopatami odhajali na delovno akcijo, 
ki so se je udeležili vsi učenci, z izjemo enega. 
Krajevna skupnost je bila z našim udarniškim 
delom zadovoljna. Na koncu opravljenega 
dela so nam dali obljubljeno denarno nag-
rado. Z zasluženim denarjem smo šli na nepo-
zabni tridnevni zaključni izlet v Beograd. 

Spominjam se tudi, da sem imela leta 1966/67 
v 7. razredu obisk inšpekcije. Prišla je dobro-
dušna inšpektorica. Obravnavali smo Pre-
šernovega Povodnega moža, mojo najljubšo 
temo. Pri ritmizaciji prvih treh verzov je 
menila, da je nekaj narobe. Pristopila je k 
tabli in poskušala sama pojasniti, vendar je 
prišla do ugotovitve, da je pravzaprav vse 
prav (in nič narobe). Vse do konca službo-
vanja v Višnji Gori nisem imela nobenega 
podobnega srečanja več. 

Prav je, da poleg učencev omenim tudi nji-
hove starše, s katerimi smo veliko in dobro 
sodelovali. So pa bili to drugi časi, nekoliko 
neugodni za vse verujoče, saj se o tem ni 
smelo govoriti, predvsem pa ne glasno. Je 
bilo pa tudi med starši nekaj takšnih neza-
dovoljnežev, ki mojega verskega prepričanja 
niso odobravali. Večkrat sem ob nedeljah šla 
k maši v Šmarje - Sap, a v tistem času je bilo 
to za komunistični režim »greh«. Nekateri 
starši so celo hoteli, da me ravnatelj zaradi 
tega izključi. Na partijskem sestanku je nato 
nekaj članov temu nasprotovalo, skupaj z 
ravnateljem. Tako sem poučevala v Višnji 
Gori vse do polletja 1982/83, ko sem 1. 2. 1983 
odšla na centralno šolo Stično, kjer sem se v 
okolje takoj vživela in se kmalu počutila kot 
»doma«. Tu sem ostala vse do upokojitve kot 
učiteljica (profesorica) slovenskega jezika. 

3. V 80. letih prejšnjega stoletja sva si delili 
učilnico – ti dopoldne, jaz popoldne. Vse 
stene sva imeli polne raznih plakatov, slik 
… Katere učne pripomočke ste uporabljali 
v tistem času pri pouku slovenščine ozi-
roma slovenskega jezika, kot je bil takrat 
predmet poimenovan?
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V 80. letih smo imeli v Stični dvoizmenski 
pouk: višji razredi dopoldne, nižji popoldne. 
Razred sva si delili z učiteljico gospo Lidijo 
Zajc. Med nama ni bilo nikoli problemov, saj 
sva obe mirnega značaja. Ona je skrbela za 
okrasitev razreda in še danes se spomnim, 
kako zelo mi je bil pri srcu plakat s pesmijo 
Toneta Pavčka – Mama je ena sama. Jaz kaj 
veliko plakatov nisem imela, najraje sem 
uporabljala kredo in tablo, občasno tudi gra-
foskop in prosojnice, ki sem jih izdelala sama. 
Danes pa sem hvaležna, da sem se upokojila 
pred dobo računalništva, v kateri bi se verje-
tno izgubila. 

4. Kaj ti pomeni slovenščina kot jezik in 
kako dandanašnji doživljaš ravnanje Slo-
vencev s svojim, slovenskim, jezikom?

Moj odnos do slovenskega jezika? Ko sem 
poučevala v Višnji Gori, je ugledna ženska 
rekla: »Jaz se za jezik ne bi tepla.« Presenetilo 
me je, da nekateri ljudje tako malo spoštujejo 
svoj materni jezik. Mislim, da je danes tudi še 
kar precej ljudi, ki imajo podoben odnos do 
slovenskega jezika. Sama sem vedno pou-
darjala, da je naš jezik enakovreden ostalim 
jezikom sveta, kar so dokazali od Trubarja in 
Dalmatina dalje slovenski pisatelji ter številni 
drugi Slovenci, ki so naš jezik ljubili in ga lju-
bijo. So pa danes nekateri »izobraženci«, ki 
ga »bogatijo« s tujkami, kar je brez potrebe, 
saj je naš jezik besedno zelo bogat. Slovenci 
bi se morali zavedati, da smo Slovenci in da 
imamo svoj prav poseben in zanimiv jezik, z 
mnogimi narečji in posebnostmi; zanj smo se 
borili tudi v zadnji 10-dnevni vojni leta 1991.  
Upam, da sem učencem vcepila ljubezen do 
maternega jezika. 

5. Se spominjaš kakšnega dobrega (ali sla-
bega) primera učne prakse? Prosim te, da 
nam ga na kratko predstaviš.

Učencem sem svetovala, naj se ne ponašajo 
z raznimi »ful, cool, fensi, super …«, saj ima 
slovenski jezik zanje lepe besede. To je tudi 
del vzgoje k spoštovanju in lepi vsakdanji 
rabi slovenskega jezika med mladimi. Nava-
jala sem jih tudi na lepo berljivo pisavo in na 
urejene zvezke, kajti le tako so iz njih lahko 
ponavljali snov.

6. Kaj pa vzgoja? Na kakšen način si pri 
učencih dosegla tisto, kar si želela? Kaj si jih 
še posebej želela naučiti za življenje mimo 
vsebin učnega načrta za slovenščino?

Z učenci v razredu nisem imela težav. Vedno 
sem jih poimenovala z njihovim krstnim ime-
nom. Kadar pa so bili le preveč nemirni in 
preglasni, sem jih poklicala po priimku, kar 
je bil zanje znak, naj se umirijo. Tako so to 
učenci tudi vzeli. V glavnem sem bila sama v 
razredu mirna in umirjena, kar je dobro vpli-
valo na vzdušje ter vedenje učencev. Nikoli 
nisem nanje kričala. Tudi v kritičnih situaci-
jah sem ostala mirna in smo na ta način rešili 
marsikatero težavo, saj sem pri njih iskala 
znanje (in ne neznanja).

7. Kaj bi svetovala mladim učiteljem? Danes 
so res pred čisto novimi pedagoškimi izzivi, 
a nekatere stvari so brezčasne.

Mladim učiteljem svetujem, naj imajo svoj 
jezik, svoje delo in učence radi, naj uživajo 
v svojem delu, spoštujejo učence ter drug 
drugega. 
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Ob koncu naj delim z vami tole misel, ki jo je 
napisala že upokojena učiteljica s kočevske 
strani: »Mislila sem, da gre vse moje delo pri 
učencih skozi rešeto. Po upokojitvi pa sem 
ugotovila, da je marsikaj ostalo na situ.« 

Danes, ko sem sama upokojena, sem spo-
znala, da ta misel resnično drži. 

Vprašanja je zastavila Lidija Zajc, pomoč-
nica ravnatelja na OŠ Stična.
Zapisala: Mia Prudo Kermavner, prof. peda-
gogike, hči gospe Lojzke Prudič
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FOTOGRAFSKI KOTIČEK

FOTOGRAFIJE UČENCEV MATIČNE ŠOLE, KI SO ZAPUSTILI OŠ

Šolsko leto 2019/20

9. a

3. vrsta: Lara Lekše, Lana Marinčič, Saša Bašnec, Aisha Lulu Paolini, Mark Aleksander 
Lavrih, Žan Erjavec

2. vrsta: razrednik Jaka Keše, Sandra Stevanović, Petra Simona Zajec, Nino Rekić, David 
Skubic, Martin Hundrić, Jure Bavdek, Erik Pevc

1. vrsta: Anesa Čeliković, Uršula Černelč, Naja Mrvar, Aleksa Šarac, Lea Bernetič Rijavec, 
Teja Zaletelj, Ardit Ramadani
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9. b

3. vrsta: Tilen Kristan, Žak Šparl, Dominik Pekeč, Arnel Muhić, Maj Benčan, Andraž Retar

2. vrsta: razredničarka Andreja Robek Perpar, Ajša Hodžić, Živa Batis, Lorena Zabukovec, 
Nal Roš Omahen, Ana Pevec, Martin Erčulj, Lejla Ekić, Ula Regali, Jana Tratar, Matic Finec, 
Nika Mehle

1. vrsta: Lina Sekirnik, Julija Genorio, Lisa Pina Bašnec, Brina Ravbar, Jakob Bešter, Tomaž 
Zajc, Pia Zupančič
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9. c

3. vrsta: Ines Glavan, Natalija Škrbe, Mia Zajec, Neža Jerič, Vida Kovačič, Jure Humljan

2. vrsta: Tomaž Tekavec, Tina Omahen, Elmedina Rizvanović, Maja Lukić, Neža Marinčič, 
Tinkara Zajc, Klavdija Dremelj, Nik Čandek, Jerneja Nograšek, Maks Kolarič, Urban Ulcej

1. vrsta: Vitan Peteh, Ana Hauptman, Sara Miglič, Matic Porenta, Žan Medved, Ambrož 
Okorn
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Šolsko leto 2020/21

9. a

3. vrsta: Alex Kos, Žiga Mehle, Jon Rijavec, Žiga Mestnik, Teo Plevnik, Andraž Grbac, Dže-
nan Kedić

2. vrsta: Pina Novak, Ela Kamenšek, Tonja Smole, Jovana Majkić, Enej Lesjak, Jaka Fink, 
razredničarka Tanja Hribar 

1. vrsta: Maša Brčan, Ajda Trontelj, Emilija Krnjaić, Neža Krnc, Katarina Rogelj, David Mavec 
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9. b

3. vrsta: Patricija Kristan, Fatlind Llugiqi, Aleks Janežič, Aleksander Gašpar, Blaž Pergar, 
Aljaž Kavšek, Matija Adamlje, Domen Jeraj

2. vrsta: razredničarka Branka Strnad, Sara Lampret, Enej Pevc, Jaša Mežek, Lenart Kek, 
Tim Zupančič

1. vrsta: Nina Kek Rosshäupel, Eva Omerzo, Mina Zajc, Ema Žnidaršič, Tjaša Kužnik, Mila-
nija Zidar Shamina
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9. c

3. vrsta: Uroš Valič, Miha Kastelic, Bert Cilenšek, Jon Marinko, Matija Miklavčič, Marko 
Maver

2. vrsta: Vid Pajk, Dunja Kostić, Zala Hrovat Miklavčič, Tija Kuhelj Blatnik, Maja Ostanek, 
Larisa Kutnar, Pia Kutnar

1. vrta: Miha Emeršič, Dino Bosnić, Anja Istogu, Lea Kastelic, Ana Oblak, Lana Prijatelj 
Boršnar, razredničarka Tina Finc 
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FOTOGRAFIJE UČENCEV PŠ VIŠNJA GORA, KI SO ZAPUSTILI OŠ

Šolsko leto 2019/20

9. V

3. vrsta: Dominik Grebenc, Rok Zajc, Luka Groznik, Tenej Trop, Mitja Dinej Dobrić, Nik 
Baškovč, Dorjan Avdić, Rok Dolinar

2. vrsta: Denis Kotar, Timotej Erjavec, Jan Dežman, Tias Mehinović, Lan Tekavčič, Tilen Gla-
van, Žan Mihovec, Anže Kejžar, Adnan Dželilović, razredničarka Barbara Pavovec

1. vrsta: Lara Elikan, Izabela Erjavec Prijatelj, Tia Špetič, Sara Jontes, Taja Prijatelj, Laura 
Česnik, Hanna Fedran, Klara Kocmur, Anja Omahen, Zoja Jevnikar
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Šolsko leto 2020/21

9. V

2. vrsta: Emanullah Baltić, Matic Garbas, Nejc Zajc, Enej Recek, Martin Palčič, Enej Jeršin, 
Tian Koražija Terglav, Maj Lebar, Kristjan Brozovič, Izak Dremelj, Žiga Brčan

1. vrsta: razredničarka Petra Rus Mušič, Zala Žerovnik, Nika Zupančič, Nastja Zupančič, Pia 
Lebar, Pia Pirnat  
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FOTOGRAFIJE UČENCEV PŠ ZAGRADEC, KI SO ZAPUSTILI OŠ

Šolsko leto 2019/20

9. Z

3. vrsta: Ajda Grabrijan, Deva Dušič, David Poljanec, Nejc Zavodnik, Jože Hočevar, Matic 
Maček, Jernej Miklič, Lenart Žgajnar, Mike Longar 

2. vrsta: Maja Mohorčič, Maruša Hrovat, Mark Zore, Gal Koščak, Peter Furlan, Aleksander 
Legat, Patricija Kastelic, Nina Jernejčič, Tanja Škufca, Sara Jernejčič

1. vrsta: Martin Bradač, Katja Vidmar, Mojca Zupančič, Karolina Bregar, razredničarka Dra-
gica Šteh, Nika Prašnikar, Anja Miklič, Tia Zaletelj, Ula Zabukovec
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Šolsko leto 2020/21

9. aZ

3. vrsta: Luka Trček, Jan Zore, David Perko, Črt Peterlin Šimec

2. vrsta: Jan Perko, Tone Hočevar, Nejc Hrovat, Gašper Mojškerc, Jan Ropič, razredničarka 
Nataša Rebec Lukšič

1. vrsta: Jakob Papež, Mark Hren, Natalija Ferlin, Ana Urbančič Novak, Maja Škufca, Kri-
stjan Kuhelj Petrovski, Gal Janežič
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9. bZ

3. vrsta: Toni Zabukovec, Jakob Žgajnar, Gal Bregar, Nejc Koselj, Mark Glavič

2. vrsta: razredničarka Suzana Klopčič, Tilen Kuhelj, Matija Kastelic, Rok Hočevar, Nik 
Podržaj, Timotej Maver

1. vrsta: David Erjavec, Čandrika Sečnik, Inja Amon, Jerneja Bregar, Tara Strajnar Zupanc, 
Vanja Fink, Peter Plevel
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