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ZAUPANJE
Težko je v nekaj odstavkih zajeti tisto, kar 
nas je zaznamovalo v preteklih dveh šol-
skih letih, pa vendar bom poskušal. 

Tisto, kar menim, da je najbolj pomembno, 
je proces ustvarjanja in oblikovanja mladih 
osebnosti, ki bodo kmalu vstopile v svet 
odraslih. V tisti svet, ki ne pozna milosti in 
obzirnosti do pomehkuženih in razvajenih. 
Te bo brez oklevanja odložil nekje na ob-
robju. Ne želim razmišljati o njih, pač pa o 
tistih, ki nas bodo popeljali v svetlejše dni. 

V šoli nismo delali razlik, ukvarjali smo se s 
pomoči potrebnimi, z nadarjenimi in tistimi 
v sredini.

Učenci so obiskovali razstave, muzeje, pri-
reditve, si ogledovali igre, nastope ume-
tnikov in športnikov. Udeleževali so se šol 
v naravi, spoznavali krajevne značilnosti 
in naravne danosti okolja. Spoznavali so 
naše domače kraje, našo dediščino, našo 
kulturo. Zaradi vsega navedenega ima šola 
nepredstavljiv potencial za razvoj posame-
znika, kulture, jezika in naroda. To je nam, 
šolnikom, še toliko bolj pomembno sedaj, 
ko celoten svet postaja velika vas in kar za 
majhne in šibke predstavlja nevarnost za 
izgubo lastne identitete. 

Prav to identiteto poskušamo utrjevati in 
koreniniti z različnimi dejavnostmi. Na vrhu 
te gradnje je gotovo Rastoča knjiga, ki nas 
s svojo vsebino določa in v širini potiska v 

ospredje. Rastoči knjigi smo vsako leto pri-
pisali besedo z izjemno sporočilno vredno-
stjo. »Sodelovanje, bodimo odgovorni in 
zaupanje« so besede, zapisane v podstav-
ku kipca v vitrini šolske avle. To je naša pot 
in priložnost za investicijo v prihodnost.

Veliko priložnost je ponujal dobrodelni 
koncert »Za lepši svet«. Tisti novembrski 
večer smo zbirali sredstva za šolski sklad. 
Vsi nastopajoči in ostali sodelavci, ki so so-
delovali pri izvedbi dogodka, so dodali svoj 
prispevek brezplačno. Hvala vsem za sode-
lovanje in kar je prav tako pomembno, za 
izkazano zaupanje v naše delo. 

Marjan Potokar
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Nadaljevali in na novo pričeli smo s števil-
nimi projekti. Med njimi so najobsežnejši: 
ERASMUS+ »Stari poklici in novi poklici«, 
ERASMUS+ KA1 »Izzivi sodobnih učiteljev«, 
ERASMUS+ KA2 »The Sunny Side Up«. 
Trajanje omenjenih projektov je dve leti. 
V sklopu KA1 se bo v tujini izobraževalo 11 
učiteljev razredne in predmetne stopnje 
(Malta, Portugalska, Velika Britanija, Dan-
ska in Finska). Neverjetna priložnost za 
primerjavo pedagoških praks! V projektu 
ERASMUS+ KA2 »The Sunny Side Up« sode-
lujemo s partnerskimi šolami z Norveške, 
Cipra, Latvije, Španije in Slovenije. Projekt 
je namenjen raziskovanju izrabe sončne 
energije.

Mednarodnih sodelovanj pa še ni konec – 
sodelujemo s pobrateno Občino Hirschaid, 
s šolami v projektih »Mostovi povezujejo« 
in »Razglednice povezujejo svet«. 

Včasih dobim občutek, da smo kar malo 
utesnjeni za svojimi zidovi in so podobne 
povezave prava priložnost za naš strokov-
ni razvoj, potrditev in nadgradnjo doseda-
njega dela in predvsem iskanja možnosti za 
nove pristope poučevanja, z novimi tehno-
logijami.

Ne želim zapostaviti »domačega dvorišča« 
– medvrstniška učna pomoč, astronomski 
tabor za nadarjene učence, projekti šolske-
ga novinarstva, projekti za povečanje bral-
ne pismenosti, kaligrafski vikend, biološko-
-ekološki tabor in še mnogo drugih kažejo 
na to, da smo dejavni tudi doma, predvsem 
pa raznovrstni.

Izpostaviti moram idejo in izvedbo »Praz-
godovinskega dne – Virsko mesto«, s ka-
tero smo poskušali predstaviti veličino 
našega področja pred več stoletji in pomen 
tega za današnje in naslednje generacije. 

Najuspešnejše učence na jezikovnem po-
dročju smo ob koncu obeh šolskih let po-
spremili na nagradna izleta v tujino (Dunaj 
in Benetke).

Zadnje šolsko leto se bo zapisalo tudi po 
tem, da smo bili v času počitnic izredno 
aktivni. Izkazali so se gradbinci, zaposleni 
na šoli in Občina Ivančna Gorica. Energet-
sko sanacijo sta dočakali Stična in Muljava, 
v Višnji Gori smo pridobili nov prizidek, na 
Krki smo dve učilnici preuredili v eno večjo. 
Energetska sanacija se je pričela tudi v Am-
brusu.

Pridobitve so izredno pomembne in izka-
zujejo zaupanje lokalne skupnosti v naše 
osnovne potrebe, da imamo prostor za 
svoje delovanje. Na ta način pa nam omo-
gočajo, da materialne pogoje nadgradimo 
še z vsebinami. 

Popolnoma je zaživelo delo v novi zagraški 
šoli. Učenke in učenci krške doline obisku-
jejo pouk bližje svojemu domu. Šola pa ima 
poleg skupnih tudi svoje projekte, priredi-
tve in zamisli. To je tisto, kar daje pomen 
krajem ob Krki. Osnovna šola Stična je po-
stala triperesna deteljica in vsaka ima svoj 
šolski okoliš.

Opravili smo velika dela, poučevali in vzga-
jali, pa tudi za prihodnost imamo še načrte.
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Stična z naslovom Predstavljamo se. Verja-
mem, da boste na naslednjih straneh našli 
veliko zanimivega.

Marjan Potokar,  
ravnatelj OŠ Stična

Ravnatelj s svojimi pomočniki in vodji podružničnih šol, 7. 7. 2016
2. vrsta: Slavka Nahtigal, Jasmina Tekavčič, Gregor Arko, Jožica Jevnikar, Tončka Rajer, Ana Zaman
1. vrsta: Lidija Zajc, Tatjana Hren, Marjan Potokar, Antonija Sever, Mojca Malovrh
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Podnaslov projekta: »Old Jobs And New 
Jobs« ali »Stari poklici in novi poklici«.
Status projekta: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: izvedba tega projekta je 
financirana s strani Evropske komisije. 
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora. 
Vključeni razredi: prijavljeni učenci od 4. do 
9. razreda (interesna dejavnost Comenius).
Koordinatorji: Katja Tomažinčič in Igor Raj-
ner, sodeluje aktiv angleščine, nemščine, 
aktiv naravoslovja in Zdenka Ograjšek. 

Opis projekta
Mednarodni projekt ERASMUS+ je projekt, 
ki se je začel v šolskem letu 2014/2015. Šlo 
je za dvoletni mednarodni projekt z naslo-
vom »Old Jobs And New Jobs« ali »Stari po-
klici in novi poklici«, v katerega je bilo vklju-
čenih 5 držav (Portugalska, Španija, Turčija, 
Slovaška in Slovenija). Tema projekta so 
bila zdravilna zelišča in njihova uporaba v 

današnjem svetu. 
Učenci so pridelali 
zdravilne rastline, 
zbirali (starodavne) 
recepte in pripravili 
zdravilne čaje, kre-
me in mila iz rastlin 
in zelišč, pridelanih 
na šolskem vrtu. 
Nekaj učencev je 
obiskalo tudi vrstnike iz sodelujočih držav. 
Na matični šoli so podrobneje raziskali po-
klic zeliščarja in seveda izdelke iz zelišč, na 
PŠ Višnja Gora pa je vzporedno potekala še 
raziskovalna naloga na temo čebule, kjer 
so učenci pod mentorstvom učiteljice Ane 
Šimac raziskovali slovensko avtohtono sor-
to čebule – ptujsko rdečo čebulo.

V šolskem letu 2016/2017 je projekt (skrb 
za zeliščni vrt) nadaljevala Zdenka Ograj-
šek z učenci, ki so bili vključeni v interesno 
dejavnost šolski vrt. Tema projekta so bila 
zdravilna zelišča in njihova uporaba v da-

MEDNARODNI PROJEKTI IN 
DEJAVNOSTI

Zdenka Ograjšek
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Zeliščni vrt na matični šoli v poletnem času

Zeliščni vrt na matični šoli je obiskala delegacija partnerjev iz ostalih sodelujočih držav. Na sliki so  
Zdenka Ograjšek, Igor Rajner, Francisco Palmero Moreno, Katja Tomažinčič, Ana Valič in Petra Zupančič.

našnjem svetu. Učenci so pridelovali zdra-
vilne rastline, skrbeli za urejenost vrta, za 
sušenje zelišč in za spremljajoče objekte na 
vrtu (krmilnice, kompostnik …). Učili so se 

za življenje in spoznavali vrt v vseh letnih 
časih. Pri projektu je sodelovala tudi Natali-
ja Gabrijel s svojimi učenci. 
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ERASMUS+ KA1

Podnaslov projekta: »Izzivi sodobnih učite-
ljev«.
Status projekta: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: izvedba tega projekta je 
financirana s strani Evropske komisije. 
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora. 
Koordinatorja: Katja Tomažinčič in Igor Raj-
ner.

Nov projekt, ki traja 2 leti (2016–2018), 
zajema izobraževanje za 11 učiteljev razre-
dne in predmetne stopnje. Znotraj šole so 
opredelili 3 območja ukrepanja, kjer bi bilo 
pomembno, da bi učitelji pridobili dodatna 
znanja, in sicer:
• zgodnje uvajanje tujega jezika,
• digitalne kompetence,
• spodbujanje kreativnosti in ustvarjal-

nosti,
• primeri dobrih praks pri logističnih izzi-

vih (koordinacija podružničnih šol, od-
delki podaljšanega bivanja).

V šolskem letu 2016/2017 so v okviru med-
narodnega projekta KA1, ki se osredotoča 
na izobraževanje in dodatno strokovno 
izobraževanje učiteljev, kar devetim učite-
ljem omogočili pridobivanje novih znanj, in 
sicer so se udeležili izobraževanj na temo 
pridobivanja digitalnih kompetenc na Malti 
(Suzana Klopčič) in na Portugalskem (Igor 
Rajner). Na področju ustvarjalnosti in zgo-
dnjega uvajanja tujega jezika sta se Polona 
Strmole in Alenka Kovač izobraževali v Veli-
ki Britaniji. S sledenjem na delovnem mestu 
v osnovnih šolah na Danskem sta primere 
dobrih praks opazovali Blanka Karanjac in 

Alenka Kovač. Na področju spodbujanja 
kreativnosti in razmišljanj izven okvirov pa 
se je izobraževala Katja Tomažinčič. Finsko, 
ki slovi po najboljšem učnem sistemu in 
se uvršča med prvih deset držav na svetu 
v smislu izobraževanja, je z vidika vodstva 
in vodenja šole preučevala Mojca Malovrh. 
Vsi učitelji, ki so se izobraževali v tujini, so 
svoja pridobljena znanja predstavili v okvi-
ru delavnic znotraj svojih aktivov in bili tudi 
odgovorni za implementacijo le-teh. Učite-
lji so napisali tudi članke o svojih izkušnjah, 
ki so bili objavljeni na šolski spletni strani 
in v Klasju.

Igor Rajner Katja Tomažinčič

Pouk v tujini
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V okviru KA1 so bile izvedene podjetniške 
delavnice in podjetniška interesna dejav-
nost, ki je bila dobro obiskana in bodo z njo 
nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 

ERASMUS+ KA2

Podnaslov projekta: »The Sunny Side Up«.
Status projekta: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: izvedba tega projekta je 
financirana s strani Evropske komisije. 
Vključene šole: matična šola.
Vključeni razredi: od 6. do 9. razreda.
Koordinatorja: Katja Tomažinčič in Igor Raj-
ner.

V projektu ERASMUS+ KA2 »The Sunny 
Side Up«, ki traja 2 leti (2016–2018), sode-
lujejo partnerske šole z Norveške, Cipra, 
Latvije, Španije in Slovenije. 

V šolskem letu 2016/2017 so izvedli sledeče 
projektne aktivnosti:

1. del 
Z učenci 9. razredov so izdelali sončne ko-
lektorje, ki bodo ogrevali rastlinjak, v kate-
rem bodo gojili zelenjavo ter jagode. Vseh 
5 partnerskih držav, ki so situirane v raz-
ličnih podnebnih pasovih (Španija, Latvija, 
Ciper, Slovenija in Norveška), je uspešno 
sestavilo kolektorje in izvedlo primerjavo 
le-teh glede na sledeče parametre:
• tip izolacije, 
• kot, pod katerim so kolektorji najbolj 

učinkoviti,
• tekočina, ki se nahaja v kolektorjih,
• tip cevi (barva cevi, vrsta snovi, iz katere 

je cev, plastenke kot dodatna izolacija).
Vsaka država je prišla do ustreznih zaključ-
kov in na koncu so ugotovili, da je kot, pod 
katerim so kolektorji najbolj učinkoviti, 
odvisen od geografskega položaja vsake 
države – za Slovenijo okrog 45°. Tekočina, 
ki je najbolj uporabna, da voda pozimi ne 
zmrzne, je antifriz. Baker je najbolj optimal-
ni material za cevi, vendar je predrag, zato 
so vzeli cevi za vodo Alcaten. Izolacija pa 
naj bi bila 10 cm stiropora. Cevi naj bodo 
črne in oblečene v prozorne plastenke. 
(Suzana Klopčič)

ERASMUS+ KA-219 PROJECT: THE SUNNY SIDE UP 2016-1-ES01-KA219-025161
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S kolektorji bodo ogrevali rastlinjak, v ka-
terem bodo vse države nasadile enako 
zelenjavo in jagode. Rast rastlin in njihove 
plodove bodo nadzorovali in analizirali s 
pomočjo dnevnika, nato pa z ostalimi dr-
žavami primerjali ugotovitve. (Elizabeta 
Kadunc Križaj) 

2. del 
Z učenkami od 6. do 8. razreda so izdela-
li raziskovalno nalogo na temo uporabe 
sončne energije v obdobju Rimljanov. Ugo-
tovili so, da so Rimljani uporabljali sončno 
energijo za ogrevanje svojih hiš ter ko-
pališč. Vsaka hiša je imela zimske in letne 
prostore. Zimski prostori so bili obrnjeni 
tako, da so se v zimskih mesecih ogrevali s 

pomočjo sonca. Tudi Panteon, ena najzna-
menitejših stavb, zgrajenih v obdobju Ri-
mljanov, je zgrajena tako, da sončni žarki, 
ki padajo skozi odprtino v strehi, funkcioni-
rajo kot sončna ura. Rimljani pa so sončne 
žarke uporabljali tudi kot orožje, saj so s 
pomočjo ščitov odbijali sončne žarke proti 
napadalcem. Le-ti so bili tako zaslepljeni od 
močne svetlobe, da se niso mogli ustrezno 
bojevati.

Tudi druge partnerske države izvajajo razi-
skavo o uporabi Sonca. Španci so se posve-
tili Arabcem, Norvežani Vikingom, Ciprčani 
Egipčanom in Latvijci Rusom. Vse razisko-
valne naloge bodo zbrane v knjigi »Let It 
Shine«. (Katja Tomažinčič)

Predavanje dr. Simona Muhiča za učence 9. razredov na temo sončne energije
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3. del 
Izdelali so tudi okvirni načrt izdelave sonč-
ne ure, ki se bo nahajala pred šolo. V sode-
lovanju z učiteljicami razredne stopnje in z 
učitelji tehnike in astronomije bodo v nasle-
dnjem šolskem letu izvedli sončno uro, ki 
bo s pomočjo človeške sence kazala pravi 
čas v vseh letnih časih. 

V okviru KA2 so izvedli dva študijska obi-
ska v Španijo in Latvijo, kamor je odpoto-
valo 6 učencev: Luka Kohek (9. a), Daniel 
Sami Blažič (9. a), Marko Posavec (9. c), 
Ana Valič, Alja Štaudohar in Petra Zupančič 
(vse učenke 8. c) in 6 učiteljev (Igor Rajner, 
Marjan Potokar, Elizabeta Kadunc Križaj, 
Zdenka Ograjšek, Katja Tomažinčič). Izvedli 
so tudi 3 medprojektne sestanke, ki so bili 
izvedeni na Cipru, v Sloveniji in na Norve-
škem. Udeležili so se jih 4 učitelji naše šole.

Luka Kohek, Marko Posavec in Danijel Sami Blažič pripravljajo grelne cevi za rastlinjak.

Primer rastlinjaka
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MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

Podnaslova projekta:  
Šolske knjižnice: Vstop v življenje (2015), 
Šolske knjižnice: Srce šole (2016). 
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Sekcija za šolske knjižnice 
pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, 
v sodelovanju z Društvom šolskih knjižnic.
Vključene šole: vse šole.
Koordinatorja: Branka Lah in Kristijan Re-
šetič. 
Vključeni razredi: od 1. do 9. razreda.

Opis projekta
Skupaj z zainteresiranimi učitelji sta se 
oktobra 2015 in 2016 knjižničarja pridru-

žila praznovanju mednarodnega meseca 
šolskih knjižnic, ki ga vodi Mednarodno 
združenje šolskih knjižnic (IASL), pri nas 
pa Zveza bibliotekarskih društev Sloveni-
je. Geslo leta 2015 je bilo »Šolske knjižni-
ce so zakon«, v letu 2016 pa »Naučite se 
razvozlati svoj svet«. V šolski knjižnici so 

Lutke, ki so jih izdelali učenci po motivih pravljic bratov Grimm.

Branka Lah
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izvedli različne aktivnosti, s katerimi so že-
leli pokazati pomen šolskih knjižničarjev in 
knjižnic pri razvijanju učnih spretnosti, ra-
zvoju kritičnega mišljenja, širjenju obzorij 
in splošne razgledanosti. V letu 2015 so po-
leg natečaja in delavnic, popravila knjig … 
združili praznovanje s tematskim sobotnim 
dnem na temo Nemčije in izvedli delavnico 
izdelovanja lutk iz nogavic po motivih bra-
tov Grimm. Leto dni kasneje pa so izvedli 
vrsto »Skype konferenc« (na matični šoli 
in PŠ Višnja Gora), kjer so se učenci pogo-
varjali s svojimi vrstniki iz ZDA, Portugalske 
in Rusije, sodelovali so v literarnem, foto-
grafskem in filmskem natečaju, organizirali 
bralni klub z avtorjem (o knjigi Leopolda 
Severja: Pisani plamenčki, v kateri je glav-

na tema kemija v vsakdanjem življenju), 
na zabaven, a poučen način so pri urah 
KIZ pridobivali nova znanja (npr. uporaba 
periodnega sistema skozi igro potapljanja 
ladjic, uporaba priročne knjižnice z reševa-
njem križank). 

Učenki Satja Krivec in Nelly Hope Jakše s PŠ Višnja Gora se preko Skypa pogovarjata z vrstniki iz 
Rusije.
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NAŠA MALA KNJIŽNICA

Naslov projekta: Naša mala knjižnica.
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: KUD Sodobnost. 
Vključene šole: PŠ Višnja Gora. 
Vključeni razredi:  
3. a, 3. b in 4. razred (2015/2016);  
3., 4. a in 4. b (2016/2017).
Koordinatorice/mentorice: Darja Bregar, 
Maja Tavčar, Bernarda Kunstelj Lepojić, 
Tanja Šepec in Maja Berčon.

Opis projekta 
Učenci, ki so bili vključeni v projekt, so v 
šolskem letu 2015/2016 prebrali šest knji-
ževnih del slovenskih, poljskih in litovskih 
avtorjev ter reševali naloge, povezane z 
njimi, ki so bile zbrane v Ustvarjalniku. V 
okviru tega projekta so sodelovali na dveh 
natečajih:
• domišljijski spis z naslovom Moja naj-

bolj drzna cirkuška točka v družbi Ba-
barja in Celestine,

• plakati za cirkus, ki bo kmalu obiskal 
naš kraj.

Za slednje sta oba 3. razreda skupaj preje-
la knjižno nagrado Otilija in rumena mačka 
(avtor Chris Riddell). V 3. b so dodatno po 
knjigi Groznovilca v hudi hosti izdelali lutke 
in gledališče ter po skupinah zaigrali posa-
mezne prizore in v uredništvo poslali pri-
spevke za Foto utrinke.

V 4. razredu so izvedli sledeče aktivnosti: 
reševali so Ustvarjalnik 2, namenjenem 
otrokom od 2. do 5. razreda, poustvarjali 
po knjigi Groznovilca v hudi hosti (LUM: 
Arhitektura: scenski prostor), poustvar-

jali po knjigi Pečka, Kapica in puding (SLJ: 
pisanje Cofkove knjige), poustvarjali po 
knjigi Huda zima (SLJ: pisanje dnevnika), 
pisali knjižne razglednice in brali pismo pre-
senečenja pisateljice Anne Onichimowske 
v poljščini. Koordinatorice projekta so bile 
Darja Bregar, Maja Tavčar in Bernarda Kun-
stelj Lepojić.

Bernarda Kunstelj Lepojić

Maja Berčon

Tanja Šepec
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Tudi v šolskem letu 2016/2017 so sodelujoči 
učenci prebrali šest književnih del sloven-
skih, poljskih in litovskih avtorjev ter reše-
vali naloge, povezane z njimi, ki so zbrane 
v Ustvarjalniku. Projekt je namenjen pro-
mociji bralne kulture ter evropskih avtor-
jev in ilustratorjev, ki so dobro uveljavljeni 
v domovini, a ne nujno v drugih evropskih 
državah. Ob zaključku projekta je učence 
obiskala pisateljica Jana Bauer, izvedli pa 
so tudi kviz.

DREVO = ŽIVLJENJE, UNESCO 
ASPNET

Naslov projekta: Drevo = življenje.
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Unesco ASPnet.
Vključene šole: PŠ Zagradec. 
Vključeni razredi: razredna stopnja in trije 
učenci iz 9. razreda. 
Koordinatorica: Slavka Nahtigal.

Opis projekta 
PŠ Zagradec že vrsto let sodeluje v tem 
projektu. V šolskem letu 2015/2016 so učen-
ci od 1. do 5. razreda spoznavali aktualno 
problematiko beguncev, brali literaturo, 
se pogovarjali o stiskah otrok, ki so se zna-
šli v begunskih centrih. Izdelali so škatlice 

Obisk pisateljice Jane Bauer na PŠ Višnja Gora
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želja, jih likovno opremili in dali vanje svo-
jo igračo. Izbrali so najlepšo škatlico ter 
jo poslali v zbirni center v Celje. Na njej je 
bil napis: »KONEC VOJNE«. Izbrana je bila 
Maja Mohorčič iz 5. razreda, ki je za izvir-
no in estetsko lepo izdelano škatlico dobila 
priznanje. Koordinatorica projekta je bila 
Slavka Nahtigal, sodelovale pa so tudi uči-
teljice Anica Grčman, Vanja Peček Janoš in 
Bojana Miklič. V okviru projekta so ponov-
no uredili eko vrt ob šoli. Pred rušitvijo šole 
so imeli vrt prihodnosti, ki je simboliziral sa-
mooskrbo in preživetje v naravi. S to temo 
so nadaljevali predvsem učenci 5. razreda, 
kjer se snov naravoslovja tesno povezuje z 
eko pridelavo, sonaravnim kmetovanjem 
in varstvom okolja. Sodelovali so tudi deve-
tošolci. Posadili so magnolijo, ki jo je vzgo-

jila in šoli podarila učiteljica Ana Šimac. Za-
dnje dni šolskega leta so pridelke pospravili 
in jih tudi poskusili: pečen krompir, solata 
s česnom, čebulo in redkvicami in še nekaj 
za domov.

Učenci 5. razreda PŠ Zagradec s pridelki z eko vrta

Slavka Nahtigal
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Naslov projekta: Igraj se z mano.
Status: mednarodni likovni natečaj.
Nosilci projekta: Zavod za usposabljanje 
Janeza Levca, Društvo za kulturo inkluzije, 
Evropska unija, Ministrstvo za šolstvo in 
šport, SOUS.
Vključene šole in razredi: vsi učenci PŠ 
Ambrus, matična šola (v šolskem letu 
2015/2016: 1. a, v šolskem letu 2016/2017: 
2. a in 2. b) in PŠ Zagradec (v šolskem letu 
2016/2017: 2. in 3. razred). 
Koordinatorice/mentorice: Tatjana Hren, 
Jasmina Selko, Aleksandra Šparl, Maja 
Miklavčič in Mateja Oberstar.

Opis projekta
PŠ Ambrus že šest let sodeluje na likovnem 
natečaju »Igraj se z mano«, ki ga pripra-
vlja Center Janeza Levca Ljubljana. To je 
mednarodni festival, katerega cilj je brisati 
meje med osebami s posebnimi potrebami 
in ostalo populacijo. Učenci pošljejo svoje 
risbe, ki se razstavijo v Cankarjevem domu. 
V šolskem letu 2015/2016 je sodelovalo 
328 ustanov iz Slovenije in tujine s 6073 
likovnimi deli. PŠ Ambrus se z delegacijo 
učencev vsako leto udeleži tega dogodka v 

Cankarjevem domu. Učenci sami posta-
vljajo razstavo, sodelujejo na različnih de-
lavnicah, se družijo z osebami s posebnimi 
potrebami in tako spoznavajo, da smo vsi 
enaki.

Ta razstava je v različnem obsegu potovala 
po šolah, vrtcih, knjižnicah … in v sredo, 13. 
aprila 2016, prispela tudi v Ambrus. V sode-
lovanju z Društvom za kulturo inkluzije so 
učenci v kulturni dvorani sami postavljali 
razstavo. Učenci so z animiranjem lutk 
sodelovali pri iskanju zaklada, lutka Ivana 
Cankarja, katerega 140-letnico rojstva so 
praznovali, pa je povedala nekaj zanimivih 
stvari iz »enajste šole pod mostom«. Na 
otvoritev razstave so povabili tudi starše 
in ostale.

Razstava je bila brezplačno na ogled od 14. 
4. 2016 do 26. 4. 2016 (od 8.00 do 15.00) v 
kulturni dvorani v Ambrusu. Koordinatori-
ca na PŠ Ambrus je bila Tatjana Hren.

V tem projektu je aprila 2016 prvič sodelo-
val tudi 1. a na matični šoli (24 učencev). 
Mentorici sta bili Jasmina Selko in Aleksan-
dra Šparl, koordinatorica na matični šoli pa 
je bila Jasmina Selko (za 1. triado). Vsi so-

Mateja OberstarJasmina SelkoTatjana Hren
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delujoči so prejeli priznanja za sodelovanje.

V šolskem letu 2016/2017 so se v projekt 
vključili tudi učenci 2. in 3. razreda PŠ Za-
gradec pod mentorstvom Mateje Ober-
star, v projektu pa je bilo tudi 32 učencev 
2. razreda z matične šole (Jasmina Selko in 
Maja Miklavčič) ter vsi učenci s PŠ Ambrus.

Učenci so ustvarili likovne izdelke na temi 
»Igraj se z mano« in »Mojih naj 10«. 14. fe-
bruarja 2017 je skupina petih učencev s PŠ 
Ambrus in dveh učencev s PŠ Zagradec od-
šla z učiteljico Tatjano Hren na postavitev 
razstave v Cankarjev dom.

PASAVČEK

Naslov projekta: Pasavček.
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Javna agencija RS za var-
nost prometa.
Vključene šole in razredi: 1. a in 1. b matične 

Delegacija s PŠ Ambrus in PŠ Zagradec na razstavi v Cankarjevem domu

Lutke na odprtju potujoče razstave
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šole v šolskem letu 2015/2016.
Koordinatorice/mentorice: Jasmina Selko, 
Tanja Črnivec, Aleksandra Šparl in Maja Se-
ver.

Opis projekta
Namen projekta je opozarjati na pomen 

varnosti v prometu, predvsem na redno 
pripenjanje z varnostnim pasom vseh ude-
ležencev v prometu. Sodelujoči učenci iz 1. 
a in 1. b matične šole so prejeli glavno na-
grado – pasavca (ter še ravnila, urnike …).  
Maja 2016 so izvedli delavnico s starši in 
policistom, kjer so si učenci izdelali kape s 
Pasavčkom, predstavili pa so se s himno in 
plesom.

UŽIVAJMO V ZDRAVJU

Naslov projekta: Uživajmo v zdravju.
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Zavod RS za šolstvo (Nor-
veški finančni mehanizem).
Vključene šole in razredi: učenci 2. triletja.

Skupinska slika učencev in učiteljic s kapami Pasavček

Maja SeverTanja Črnivec
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Koordinatorji/mentorji: projekt vodi Eli-
zabeta Kadunc Križaj, sodelujejo pa tudi 
Marjan Kralj, Irena Bregar, Bogdan Vrho-
vec, Andreja Lapanja, Uroš Šparl in Jožefa 
Zajec.

Opis projekta
Projekt »Uživajmo v zdravju« je bil nov med-
narodni projekt v šolskem letu 2016/2017. 
Učenci in učenke 2. triletja so namenili veli-
ko časa zdravi prehrani, pitju vode, zajtrko-
vanju, predvsem pa gibanju. Pisali so dnev-
nik zajtrkovanja in gibanja. Več so se gibali 
v šolski telovadnici ter zunaj in si pripravljali 
zdrave obroke.

ZDRAVA ŠOLA

Naslov projekta: Zdrava šola.
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Inštitut za varovanje 
zdravja RS.
Vključene šole in razredi: sodelovali so vsi 
strokovni delavci in učenci od 1. do 9. ra-
zreda. 
Koordinatorici/mentorici: Maša Maras in 
Bojanca Križman.

Opis projekta
Projekt na šoli poteka že vrsto let. Največ 
pozornosti so namenjali dobri klimi na šoli 
in skrbi za dobre in prijazne medsebojne 
odnose, ki prinašajo zadovoljstvo vsem 
učencem, zaposlenim in staršem. Zdrava 
šola skuša vplivati na zdrav način življenja 
vseh, ki hodijo v šolo. Pri tem ji je v oporo 12 
ciljev Evropske mreže zdravih šol. 

Elizabeta Kadunc Križaj Bojanca KrižmanMaša Maras
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Naslov projekta: Zdrav življenjski slog.
Status: mednarodni projekt.
Nosilci projekta: Evropska unija,  
Evropski strukturni sklad,  
Zavod za šport RS Planica.
Vključene šole in razredi: učenci od 1. do 
3. razreda, v šolskem letu 2015/2016 tudi 
učenci 4. razreda PŠ Ambrus, v šolskem 
letu 2016/2017 pa PŠ Ambrus ni bil 
vključen. 
Koordinatorja/mentorja: Mojca Malovrh in 
Marjan Kralj.

Opis projekta
V projektu sodelujejo učenci od 1. do 3. 
razreda, ki sta jim omogočeni dve uri špor-
tnih aktivnosti v času po pouku. Otroci lah-
ko spoznajo različne športne panoge in si 
s tem pridobijo široko športno znanje. Pro-
gram, ki se izvaja v šoli v času varstva vo-
začev in podaljšanega bivanja, tako pred-
stavlja razbremenitev za starše, saj jim ni 
potrebno osebno voziti otroka na različne 
dejavnosti izven šole. Aktivnosti je izvajal 
učitelj Marjan Kralj. 

NAGRADNI IZLET 

Naslov projekta: Nagradni izlet na Dunaj in 
v Benetke.
Status: mednarodna dejavnost.
Vključene šole in razredi: učenci, ki so 
zbrali najvišje število točk na jezikovnem 
področju. 
Koordinatorica/mentorica: Katja Sredič 
Rus.

Opis dejavnosti
V šolskem letu 2015/2016 je šola za motiva-
cijo in dodatno spodbudo uvedla nagradne 
izlete v tujino ob koncu šolskega leta. Izlet 
si učenci zaslužijo z rednim opravljanjem 
domačih nalog, z uspehi na tekmovanjih, z 
opravljanjem bralne značke in s pozitivnim 
odnosom pri pouku slovenščine in tujih je-
zikov.

V torek, 7. junija 2016, se je 45 učencev OŠ 
Stična odpravilo na izlet na Dunaj. 

Z matične šole so odpotovali Karmen Gla-
van, Kaya Gačnik, Lucija Struna, Nika Se-
kirnik, Natalija Bregar, Tajda Ilar, Damjana 
Omejec, Ana Valič, Živa Vrabac, Ina Ma-
rinčič, Danijel Sami Blažič, Elizabeta Valič, 

Katja Sredič RusMarjan KraljMojca Malovrh
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Lana Benčan, Maša Omahen, Neža Okorn, 
Nataša Lukić, Anja Hernec, Dora Plantarič, 
Zala Škufca, Špela Rapuš, Lara Miklavčič, 
Gašper Struna, Martina Bošnjaković in Ana 
Eržen, s PŠ Višnja Gora Nika Končar, Patrici-
ja Germ, Žan Zupančič, Mateja Mlakar, Neja 
Planko, Barbara Kocmur, Tija Dobrić, Tea 
Lužar, Lana Ramšak, Nika Japelj, Anej Lu-
žar, Gal Kušar in Neža Grum ter s PŠ Zagra-
dec Klara Mestnik, Patricija Zaman, Taja Te-
rezija Trček, Ema Koščak, Patricija Strmec, 
Eva Erjavec, Nika Škoda in Tjaša Godec.

Ogledali so si letno rezidenco Schönbrunn, 
v okviru panoramskega ogleda so videli 
Karlovo cerkev, državno opero, avstrijski 
parlament, dvorno gledališče, univerzo, 

več cerkva ... Sprehodili so se po dvorišču 
nekdanjega cesarskega dvorca Hofburg 
ter si ogledali grobnice Habsburžanov. Vi-
deli so tudi znamenito stolnico sv. Štefa-
na, dve Wagnerjevi stavbi ob rečici Wien 
ter arhitekturne mojstrovine Fabianija in 
Hundertwasserja. Poučni izlet je vodil uči-
telj nemščine, Igor Rajner, ki je učencem 
predstavil zgodovino monarhije, omenil pa 
je tudi pomen Dunaja za številne slovenske 
umetnike, pesnike, pisatelje, arhitekte ...,  
ki so študirali in delovali v tem mestu, npr. 
France Prešeren, Ivan Cankar, Jurij Slako-
nja, Franc Miklošič, Luka Knafelj, Anton 
Janša, Jože Plečnik, Maks Fabiani, Jožef 
Štefan ter drugi.

Skupinska slika nagrajenih učencev in njihovih spremljevalcev v Benetkah
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V šolskem letu 2016/2017 je 45 učencev OŠ 
Stična, 6. junija 2017, obiskalo Benetke. 

Spremljali so jih gospod ravnatelj Marjan 
Potokar, učiteljici Urška Petek in Katja Sre-
dič Rus ter učitelj Igor Rajner, ki je bil tudi 
vodič. Učenci so si najprej s turistično ladji-
co ogledali otok Burano, ki je poznan pred-
vsem po svojih slikovitih barvitih hišah ter 
otok Murano, ki ga poznamo po izjemnih 
izdelkih iz stekla. Potem so se odpravili v 
Benetke, kjer so si, ob zanimivem vode-
nju Igorja Rajnerja, ogledali slavni Most 
vzdihljajev, Markov trg, baziliko sv. Marka 
ter most Rialto. Dan je vsem udeležencem 
ostal v zelo lepem spominu.

RAZGLEDNICE POVEZUJEJO 
SVET

Naslov projekta: Razglednice povezujejo 
svet.
Status: mednarodna dejavnost.
Vključene šole:  
matična šola in PŠ Zagradec.
Vključeni razredi: 6. in 7. razred. 
Koordinatorica/mentorica: Mojca Hrvatin.

Opis dejavnosti
V šolskem letu 2016/2017 so se naši učenci 
vključili v mednarodno izmenjavo razgle-
dnic, ki poteka v okviru sistema Postcros-
sing. Razglednice so naši učenci izmenjali 
z vrstniki iz Litve, Rusije, Portorika, Indo-
nezije in Ugande. Za ugandske otroke, ki 
prihajajo iz revnih družin in obiskujejo šolo 
s skromnimi učnimi pripomočki, so naši 
učenci zbrali nekaj šolskih potrebščin in 
didaktičnih iger ter jih v paketih poslali na 
dve tamkajšnji šoli.
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Učenci 6. c so bili navdušeni nad prejetimi razglednicami.

Učenci iz zelo oddaljenih dežel so se razveselili razglednic naših učencev.
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BRÜCKEN VERBINDEN 

Naslov projekta: Mostovi povezujejo oz. 
Brücken verbinden.
Status: mednarodna dejavnost.
Vključene šole in razredi: prijavljeni ali iz-
brani učenci predmetne stopnje z matične 
šole, PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec, ki obi-
skujejo izbirni predmet nemščina.
Koordinator/mentor: Igor Rajner.

Opis dejavnosti
Mostovi povezujejo ljudi, jezike, različne 
kulture in narodnostne skupine. Tokrat 
so nas povezali v Zagradcu. V četrtek, 12. 

maja 2016, je potekalo srečanje treh šol: OŠ 
Stična, OŠ Rudolfa Maistra iz Šentilja in OŠ 
Straß iz Avstrije. 20 učencev iz Avstrije, 20 
iz Šentilja in 20 z OŠ Stična se je pomerilo v 
treh delavnicah: v spoznavnih igrah, kjer so 
se med seboj spoznavali in komunicirali v 
nemščini, v nizozemskem izzivu, kjer so so-
delovali v kvizu o deželi, ki je polna mostov 
in različnih kultur, ter v športnih igrah, kjer 
so se lahko izkazali na športnem in prijatelj-
skem področju.

V naslednjem šolskem letu je bilo sreča-
nje na OŠ Straß v Avstriji. V petek, 12. maja 
2017, se je 19 učencev izbirnega predmeta 
nemščina z matične šole, s PŠ Zagradec in 

Na PŠ Zagradec so gostom za dobrodošlico pripravili kulturni program.



… v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 27

M
ED

N
A

R
O

D
N

I PR
O

JEKTI IN
 D

EJA
VN

O
STI

PŠ Višnja Gora z ravnateljem Marjanom Po-
tokarjem odpravilo proti razgibanemu gri-
čevnatemu svetu Slovenskih goric v Šentilj 
in naprej na avstrijsko Štajersko v Straß. 
Tam so z učenci OŠ Rudolfa Maistra in 
učenci OŠ Straß simbolično »gradili mosto-
ve« med kulturama in jezikoma obeh naro-
dov. Ker smo v letu 2017 obeleževali 300. 
obletnico rojstva Marije Terezije, ki je bila 
tudi za Slovence pomembna cesarica, so 
bile aktivnosti tematsko povezane z utrinki 
iz njenih časov in takratnega življenja. 

Učenci so se med seboj spoznali in zbližali s 
športnimi igrami in dvornim plesom iz časa 
Marije Terezije. Sledila je gledališka uprizo-
ritev Marija Terezija, kjer smo izvedeli nekaj 
o njenem času in življenju. Svoje znanje so 
učenci preverili v kvizu Lepo je biti milijo-
nar, kjer jim je šlo kar dobro. Obogateni z 
novimi izkušnjami in ugotovitvijo, da nam 
znanje nemščine pa tudi angleščine lahko 
dobro služi, so se zadovoljni in prijetno 
utrujeni odpravili proti domu.
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Naslov projekta: Jezikovni tabor.
Status: mednarodna dejavnost.
Vključene šole: matična šola.
Vključeni razredi: prijavljeni učenci pred-
metne stopnje.
Šolsko leto: 2015/2016.
Koordinatorica/mentorica: Katja Sredič 
Rus.

Opis dejavnosti
20. in 21. novembra 2015 je na matični šoli 
potekal jezikovni tabor na temo debater-
stva. V petek so učenci spoznali, kaj deba-

terstvo sploh je, katere vrste debaterstva 
poznamo, kako razvijamo teme, kako po-
teka dialog med skupinama, ki morata za-
govarjati različna stališča. Svoj pogled na 
debaterstvo in izkušnje, ki jih je na tem po-
dročju pridobila v srednji šoli, nam je pred-
stavila študentka Katarina van Midden. V 
soboto so se učenci debaterstvu še bolj 
približali na praktični ravni, saj so razvijali in 
argumentirali vsak svojo temo. Preizkusili 
so se tudi kot pravi debaterji na tekmova-
nju med dvema skupinama.

Učenka Ina Marinčič argumentira svoja stališča.
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OBISK PESNIKA YVESA GAUDINA 

Naslov projekta: Obisk pesnika.
Status: mednarodna dejavnost.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora. 
Vključeni razredi: prijavljeni učenci neob-
veznega izbirnega predmeta francoščina 
(7. in 8. razred). 
Koordinator/mentor: Kristijan Rešetič.

Opis dejavnosti
Francoski pesnik Yves Gaudin je v okviru 
svoje slovenske turneje 2. decembra 2015 
izvedel pesniško delavnico na matični šoli. 
Učenci neobveznega izbirnega predmeta 
francoščina (7. in 8. razredi matične šole in 

PŠ Višnja Gora) so pod njegovim vodstvom 
odkrivali svet ritma in glasov, ki se jim je v 
obliki poezije odkrival v francoskem jeziku. 
Delavnica je bila izvedena s pomočjo Fran-
coskega inštituta iz Ljubljane, udeležilo se 
je je 20 učencev. 

Pesniška delavnica v francoščini

Kristijan Rešetič
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Naslov projekta: La France voyage (Franci-
ja potuje).
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Francoski inštitut.
Vključeni razredi: učenci predmetne sto-
pnje, ki obiskujejo neobvezni izbirni pred-
met francoščina.
Koordinator/mentor: Kristijan Rešetič.

Opis projekta
Francoski inštitut v Sloveniji je v šolskem 
letu 2016/2017 predstavil nov program, 
namenjen slovenskim učencem: »La Fran-

ce voyage« (Francija potuje). Program je 
namenjen vsem osnovnim in srednjim šo-
lam v Sloveniji. Caroline, mlada francoska 
animatorka, je v januarju prišla na matično 
šolo in za učence pripravila igrivo delavnico 
v francoščini. Francoski jezik je predstavila 
v drugačni luči, spodbudila je učenje fran-
coščine, z osebnim srečanjem s francosko 
govorečo osebo je motivirala učence in 
razgibala poučevanje francoščine na naši 
šoli. S kitaro je učence naučila zabavno pe-
sem, ki govori o številih. Učenci so peli po 
francosko, tudi tisti, ki še niso pri neobve-
znem izbirnem predmetu francoščina.

Animatorka Caroline je učence s sproščenim pristopom motivirala za petje francoske pesmi.
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Podnaslov projekta: Obisk z ambasade 
ZDA.
Status: mednarodna dejavnost.
Vključene šole in razredi: prijavljeni učenci 
iz 7. in 8. razredov matične šole.
Koordinator/mentor: aktiv učiteljev tujega 
jezika.

Opis dejavnosti
V sredo, 23. septembra 2015, nas je obiskal 
gospod Stephen Strickland, ki je na ame-
riški ambasadi zadolžen za varnost vele-
poslaništva in osebja. Predstavil je delo 
diplomata in vlogo ameriške ambasade v 

Sloveniji. V zanimivem predavanju je go-
voril o ameriški kulturi, športu, politiki in 
filmski industriji. Na koncu so mu učenci za-
stavili nekaj zanimivih vprašanj o življenju 
v Sloveniji. Pogovor pa so zaključili z obve-
znimi »selfiji«.

Podnaslov projekta: Obisk gospe Getrud 
Rantzen.
Status: mednarodna dejavnost.
Koordinator/mentor: Igor Rajner.

Gospa Rantzen je šolo obiskala 5. aprila 
2016 in učencem predstavila pomen nem-
ščine.

Učenka Brina Dolores Omahen je gostu zastavila nekaj vprašanj kar s pomočjo plakata.
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V šolskem letu 2015/2016 je aktiv učiteljev 
tujega jezika na dan jezikov, 26. septembra 
2015, na treh lokacijah (matična šola, PŠ 
Višnja Gora in PŠ Zagradec) organiziral pri-
pravo plakatov – dreves z napisi v različnih 
jezikih. Koordinator: aktiv učiteljev tujega 
jezika. 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 je aktiv uči-
teljev tujega jezika 26. septembra 2016 
obeležil dan jezikov na treh lokacijah (ma-
tična šola, PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec). 
Na matični šoli sta Blanka Karanjac in Katja 
Sredič Rus pomagali večji skupini zaintere-
siranih učencev od 6. do 9. razreda izdelati 
plakat – sestavljanko. Izbrane črke v izrazih 
za »lepe« stvari (npr. amore, amigo ...) v 
različnih evropskih jezikih so tvorile napis 

Učenke pri pripravi drevesa z napisi v različnih tujih jezikih

Drevo jezikov na PŠ Zagradec
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»European Day of Languages«. Koordina-
tor: aktiv učiteljev tujega jezika.

IZMENJAVE Z OBČINO 
HIRSCHAID (NEMČIJA) 

Koordinator: Igor Rajner.

• 16. do 20. november 2015 – Skupina 12 
učencev in 8 dijakov ter 2 profesorjev 
spremljevalcev iz Ivančne Gorice je obi-
skala kolege na realni šoli v Hirschaidu.

• 4. do 8. april 2016 – Skupina 20 učencev 
in 2 učiteljev iz Hirschaida je obiskala 
naše kraje in učence.

• 10. do 14. november 2016 – Skupina 
11 učencev iz 8. in 9. razreda ter dveh 
profesorjev spremljevalcev iz Ivančne 
Gorice je obiskala kolege na realni šoli 
v Hirschaidu.

• 6. do 10. marec 2017 – Naše kraje je obi-
skalo 22 učencev iz Hirschaida. 

Naši učenci in učitelji na obisku v Hirschaidu
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ZGODOVINA/ETNOLOGIJA

Raziskovalna naloga iz zgodovine 
Podnaslov projekta: Družbeni status – 
zgodbe o uspehih in porazih.
Status: državni raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: Zveza prijateljev mladine 
Slovenije (ZPMS).
Vključene šole: zgodovinski krožek na ma-
tični šoli.
Koordinatorica/mentorica: Zlata Kastelic.

Opis projekta
Raziskovalno nalogo z zgodovinsko tema-
tiko z naslovom »Družbeni status – zgodbe 
o uspehih in porazih« so predstavili na vse-
slovenskem srečanju mladih raziskovalcev 
zgodovine v Domžalah, in sicer v petek,  
27. maja 2016. Prejeli so zlato priznanje, 
med 34 sodelujočimi šolami so »zasedli« 
drugo mesto.

Nalogi so dali naslov »Dom ni hiša – dom so 
ljudje v njej«, ki so si ga izposodili pri naši 
glavni pripovedovalki o družini Fedran, 
Slavki Emeršič. Proučili so, od kod je druži-
na prišla v naše kraje, s čim so se skozi dve 
stoletji ukvarjali, predvsem pa so se posve-
tili veji, ki je znana v teh krajih. Ugotovili 
so, da so postali »plemiči« z razlogom, saj 
so vplivali na razvoj samega kraja, ljudem 
so »pokazali« še nekoliko drugačno raven 
načina življenja, spoznali so, zakaj so toliko 
denarja in časa posvečali študiju … Posebej 
zanimiv je bil zdravnik, dr. Fedran, ki je med 

ljudmi še danes »živ«. V teh krajih ni starej-
šega človeka, ki se ga ne bi spomnil, seveda 
v pozitivnem smislu – kot zdravnika in člo-
veka! Nalogo so predstavili: Manca Kepa iz 
8. a ter Stanislav Šivec in Enej Humar iz 6. a. 

Učenci Manca Kepa, Enej Humar in Stanislav 
Šivec, ki so odlično predstavili zgodovinsko 
nalogo.

Zlata Kastelic
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Raziskovalni tabor z etnološkimi 
vsebinami
Podnaslov projekta: Ob pustu so zrele ne-
veste, ob postu pa preste.
Status: šolski raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole: matična šola, PŠ Ambrus, 
PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec.
Koordinatorica/mentorica: Zlata Kastelic.

Opis projekta 
Etnološki tabor, deveti po vrsti, z naslo-
vom »Ob pustu so zrele neveste, ob postu 
pa preste« so izvedli v Ambrusu, in sicer 6. 
februarja 2016. Sodelovali so učenci z ma-

tične šole in s podružničnih šol Ambrus, Za-
gradec in Višnja Gora. Pri izvedbi je poma-
galo 31 sodelavcev OŠ Stična in 12 zunanjih 
sodelavcev, s katerimi so se povezale stro-
kovne sodelavke PŠ Ambrus. Proučevali so 
šege in navade ob pustu, ob času ženitev 
in obdobje postnega časa. »Glavno temo« 
so povezali z ostalimi vsebinami: izdelovali 
so pustne maske iz gline in papirja, posli-
kali obraze, proučevali jedi v pustnem in 
postnem času … Prireditev so zaključili s 
predstavitvijo dela in z rezultati ustvarjal-
nega dopoldneva v kulturnem domu v Am-
brusu. Koordinacija: Zlata Kastelic.

Slikovita zaključna predstavitev dela pred šolo v Ambrusu
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Raziskovanje naše preteklosti
Podnaslova projekta: Tematske razstave in 
časopis Potujemo skozi čas.
Status: šolska raziskovalna dejavnost.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole: zgodovinski krožek na ma-
tični šoli.
Koordinatorica/mentorica: Zlata Kastelic.

Opis projekta
Tematske razstave v sklopu zgodovinske-
ga krožka, ki ga je vodila Zlata Kastelic na 
matični šoli: 
• Iz neke pozabljene šolske torbice (šol-

ski zvezki, revije, časopisi iz časa pred 
2. svetovno vojno),

• Utrinki z dvodnevnega raziskovalnega 
tabora na matični šoli in na Muljavi (fo-
tografska razstava),

• Ob pustu … (fotografska razstava),
• Ob pustu … (razstava izdelkov z dvo-

dnevnega raziskovalnega tabora),
• Svet se spreminja in mi se spreminjamo 

z njim (razstava vojaških zemljevidov 
izpred 100 let),

• V pričakovanju velike noči (pirhi,  
potice …),

• Novoletne voščilnice (tematika: vsebi-
na na novoletnih voščilnicah pred de-
setimi leti),

• Novoletni okraski (ustvarjalnost ne po-
zna meja),

• Adventni venčki,
• Mesto je kot mozaik (izdelki s kulturne-

ga dne v Trebnjem),
• Študije na prelomu stoletja (šolske ris-

be ob koncu 19. in v začetku 20. stole-
tja),

• Jurčičevi junaki na panjskih končnicah.

Etnološki časopis  
Potujemo skozi čas 
Pri interesni dejavnosti zgodovinski kro-
žek, ki ga je vodila Zlata Kastelic, sta v šol-
skem letu 2015/2016 izšla dva časopisa: prvi 
z naslovom Ženska pri hiši »tri ogle« podpi-
ra (letnik 9, št. 1); drugi pa z naslovom Po 
poteh Jurčičevih literarnih junakov (letnik 
9, št. 2). V prvi številki so raziskali poroke 
nekdaj in danes. Vključili so vsebine z razi-
skovalnega tabora v Ambrusu, ki je obrav-
naval tematiko porok ob pustu.

V drugi številki so raziskali, kje vse v našem 
šolskem okolišu je še danes »prisoten« Jur-
čič s svojimi literarnimi junaki. Tudi v tem 
časopisu so se osredotočili na dvodnevni 
raziskovalni tabor, ki je bil v aprilu 2016 iz-
veden na Muljavi oz. na matični šoli.

Oba časopisa sta v elektronski obliki dosto-
pna na spletnih straneh šole. 

Učenci na matični šoli so raziskovali pirhe in 
ostale šege ob veliki noči.
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Virsko mesto 
Podnaslov projekta: Po sledeh Virne, kne-
ginje Virske.
Status: šolska dejavnost.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole in razredi: prijavljeni učenci 
OŠ Stična.
Koordinatorji/mentorji: Mojca Hrvatin, In-
grid Boljka Štaudohar, Andrej Oberstar in 
Branka Lah.

Opis projekta
V soboto, 1. aprila 2017, so se učenci in 
njihovi učitelji povrnili v davno preteklost 
Cvingerja ali t. i. Virskega mesta. Skupaj so 
podoživeli del cvetoče halštatske kulture 
pred skoraj 3000 leti, ko so bili naši kraji 
pomembno trgovsko in kulturno središče.

Skoraj 90 učencev z matične šole, PŠ Višnja 
Gora in PŠ Zagradec je zjutraj nagovorila 
prav posebna gostja iz preteklosti – stiška 
kneginja, poimenovana Virna. Naloga učen-
cev je bila, da so ji pomagali vrniti njene za-
klade in da se je vrnila domov v svoje slav-
ne čase. Glavnina učencev se je po njenem 
nagovoru odpravila v Virsko mesto, kjer so 
z gospo Tatjano Kordiš obhodili del obzid-
ja in izvedeli, kakšno je bilo ob nastanku. V 
nadaljevanju pa so podoživeli preteklost 
na delavnicah lončarstva in izdelovanja na-
kita. Del mladih novinarjev se je pogovoril 
s skupino gostov, ki so sodelovali pri zna-
menitih arheoloških izkopavanjih v Stični. 
Manjši del pustolovcev pa je na terenu na 
različne načine pridobival zaklade stiške 

Mateja Jere Grmek v vlogi stiške kneginje Virne

Ingrid Boljka 
Štaudohar

Andrej Oberstar
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Nekdanji kopači in gostje: Janez Zupančič, Tomaž Perko, Adrijan Kopitar, Tone Cilenšek in arheolog 
prof. dr. Mitja Guštin

Pustolovske in rokodelske skupine so na koncu dneva predstavile svoje »zaklade« kneginji Virni ter 
občinstvu.
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kneginje. Modri, rdeči in zlati pustolovci 
so iskali zaklade po poti modrosti, poguma 
in umetnosti. Svoje zaklade so predstavili 
na zaključni prireditvi in poskrbeli, da je 
naša gostja Virna, ki jo je prepričljivo odi-
grala učiteljica Mateja Jere Grmek, lahko 
odšla domov. O dogodku so poročali raz-
lični mediji, šola pa je naknadno izdala prvo 
številko biltena Gmajne dolenjske varujejo 
starodavne povesti, ki je v elektronski obli-
ki dostopen na spletnih straneh šole. 

Učenka Zoja Klemen in koordinatorica 
Mojca Hrvatin sta se s simbolnim darilom 
zahvalili gospe Tatjani Kordiš, ki je samoi-
niciativno in prostovoljno pomagala z iz-

vedbo strokovnega vodenja po ostalinah 
virskega obzidja.

Učenka Zoja Klemen in koordinatorica Mojca Hrvatin sta se s simbolnim darilom zahvalili gospe 
Tatjani Kordiš, ki je samoiniciativno in prostovoljno pomagala z izvedbo strokovnega vodenja po 
ostalinah virskega obzidja.
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Turizmu pomaga lastna glava
Naslov projekta: Potujem, torej sem.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Turistična zveza 
Slovenije.
Vključene šole in razredi: sedem učencev 
iz 7. b PŠ Zagradec.
Koordinatorica/mentorica: Dragica Šteh.

Opis projekta
Na PŠ Zagradec je v šolskem letu 2016/2017 
potekal projekt, katerega del je bil tudi 
priprava turistične naloge z naslovom Tri-
kotnik Suhe krajine. Natečaj Potujem, torej 
sem organizira Turistična zveza Slovenije in 
poteka že vrsto let kot projekt Turizmu po-
maga lastna glava. Vključenih je bilo sedem 
učencev 7. b. Na začetku šolskega leta je 
učiteljica učence seznanila z natečajem TZS 
in z naslovom razpisane turistične naloge. 
Ker jih je vse skupaj zelo zanimalo in ker so 
imeli številne ideje, kako predstaviti naše 
kraje skozi naslov Potujem, torej sem, so 
začeli zbirati naslov. Kraje našega šolske-
ga okoliša so povezali v trikotnik in dobili 

naslov Trikotnik Suhe krajine. V turistični 
nalogi so pripravili turistično ponudbo za 
potovanje po Krki, Zagradcu in Ambrusu, 
ki vključuje tako kulturno-zgodovinski del, 
kulinariko in doživetja. S turistično nalogo 
so se predstavili na turistični tržnici v Treb-
njem in dosegli srebrno priznanje. Tovrstni 
projekti so zanimiva popestritev dejavno-
sti v šoli, saj se ob tem spodbuja razvijanje 
samoiniciativnosti, javnega nastopanja in 
spoštovanja naravne in kulturne dediščine. 

Dragica Šteh

Predstavitev raziskovalne naloge na Turistični tržnici v Trebnjem



… v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 41

D
RŽAVN

I IN
 ŠO

LSKI PRO
JEKTI

PROJEKTI O BRANJU IN 
KNJIGAH 

Status: državni projekti.
Podnaslov projekta: Noč knjige.
Podnaslov projekta: Beremo s tačkami.
Podnaslov projekta: Rastem s knjigo.
Podnaslov projekta: Rastoča knjiga.
Podnaslov projekta: Zlati bralec.

Status: občinski projekti.
Podnaslov projekta: Že berem sam.

Status: šolski projekti.
Podnaslov projekta: Dan za pravljico.
Podnaslov projekta: Bralni klub.

Opisi projektov

Noč knjige in literarno-etnološki 
tabor
Na matični šoli so se učenci in učitelji 22. 
aprila 2016 prvič pridružili praznovanju 
Noči knjige. Na šoli je prespalo 56 učencev 
predmetne stopnje. V večernih urah so se 
razdelili po skupinah in brali ter ustvarjali 
na temo Josipa Jurčiča in njegovih del. V 
oblačilih in vlogah junakov iz Jurčičevih del 
so učence obiskali amaterska igralca Saša 
Senica in Igor Adamič ter »stroga« učitelji-
ca Maja Sever. Poleg zaposlenih na OŠ Stič-
na so z učenci delali tudi zunanji sodelavci: 
Tadej Trnovšek, Jožefa Robek, Lili Kastelic 
in Martin Meglič.

Udeleženke, ki so v šolski knjižnici brale pravljice, ki jih je zapisal Josip Jurčič, so bile nemalo 
presenečene nad obiskom knjižnih junakov iz Jurčičevih del. Na sliki so Igor Adamič, Maja Sever in 
Saša Senica.   
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Zjutraj po zajtrku so učenci nadaljevali delo 
na literarno-etnološkem taboru na Muljavi. 
Raziskovalni dan so zaključili s kratkim kul-
turnim programom na Jurčičevi domačiji. 
Noč knjige in literarno-etnološki tabor je 
organizirala Zlata Kastelic.

Noč knjige so v šolskem letu 2016/2017 iz-
vedli 21. aprila 2017 na PŠ Zagradec. Na do-
godek se je prijavilo 33 učencev od 5. do 9. 
razreda, ki so opravili bralno značko. Učen-
ci so lahko izbirali med različnimi delavni-
cami. Največ se jih je odločilo za delavnico 
tihega branja, nekaj pa se jih je vključilo 
tudi v delavnico Sproščanje ob branju, kjer 
je učenke z branjem literarnih del in medi-
tativnimi tehnikami navdušila mentorica 
Andreja Robek Perpar. Učence in njihove 

mentorje je nagovoril tudi ravnatelj Marjan 
Potokar, zagraški kuharji pa so poskrbeli 
za odlično večerjo in okusen zajtrk. Seveda 
se je učencem še posebej vtisnilo v spomin 
spanje v šoli. Noč knjige je koordinirala 
Branka Lah, sodelovali pa so tudi Vesna Zi-
mic Gluvić, Urška Petek, Kristijan Rešetič, 
Tanja Hribar, Andreja Robek Perpar, Petra 
Rus Mušič in Branka Strnad.

Beremo s tačkami
V šolskem letu 2016/2017 je našo šolo 
obiskalo slovensko društvo za terapijo s 
pomočjo psov Tačke pomagačke. Tera-
pevtski par (usposobljen lastnik in šolan 
pes), ki ima licenco R.E.A.D., je prihajal v 
šolsko knjižnico na matični šoli, PŠ Višnja 
Gora in PŠ Zagradec. Na vsaki šoli je tera-

Slavistke Branka Strnad, Urška Petek, Tanja Hribar, Petra Rus Mušič, Vesna Zimic Gluvić in Andreja 
Robek Perpar, knjižničarka Branka Lah in ravnatelj Marjan Potokar na Noči knjige v Zagradcu
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pevtski par (gospa Jana Miklič in kuža Oli) 
obiskoval po dva oz. enega učenca. Vsem 
učencem je bilo skupno to, da jim branje 
ne predstavlja užitka. Branja s Tačkami po-
magačkami se je tako skupaj udeležilo 5 
učencev naše šole. Vsako srečanje otroka 
in terapevtskega para je trajalo 30 minut. 
Za vsakega učenca so uspeli v tem šolskem 
letu realizirati po dve srečanji. Zakaj je bra-
nje kužku tako priljubljeno? Ker psi pozor-
no poslušajo, se ne smejijo napakam in ne 
kritizirajo, dovoljujejo otrokom, da berejo 
v svojem ritmu in ne vzbujajo strahu kot 
vrstniki ali celo odrasli. Odzivi učencev so 
bili izjemno pozitivni. Vsako srečanje je na-
mreč čisto prehitro minilo in učenci so se 
zelo veselili naslednjega srečanja. Glede 
na dober odziv učencev si s tem projek-

tom želimo nadaljevati tudi v prihodnje in 
s tem pričarati še kakšen nasmeh na obraz. 
Projekt sta koordinirali Maša Maras in Vita 
Valenčak, sodelovala pa je tudi šolska knji-
žničarka Branka Lah. 

Terapevtka Jana Miklič in prijazni kuža Oli sta mlademu bralcu s sproščenostjo pomagala pri gla-
snem branju.

Vita Valenčak
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Rastem s knjigo
Učenci 7. razredov matične šole ter PŠ Vi-
šnja Gora so 3. in 4. februarja 2015 obiskali 
Knjižnico Grosuplje – Enoto Ivančna Gorica, 
kjer so jim bile predstavljene pomembnej-
še informacije v zvezi z razvojem knjižnic 
ter bralno kulturo. Projekt, ki je na naši šoli 
že tradicionalen, poteka pod okriljem Jav-
ne agencije za knjigo Republike Slovenije. 
Učenci so kot spodbudo za branje dobili v 
dar mladinski roman Dušana Šinigoja Iska-
nje Eve, naslednje leto pa mladinski roman 
Vinka Möderndorferja Kit na plaži. Koordi-
nacija: Kristijan Rešetič.

Rastoča knjiga 
Na matični šoli so v šolskem letu 2015/2016 
dopolnjevali zbirko Rastoče knjige z domo-
znansko literaturo. V tretjem letu projekta 
so v izložbo dodali napis z mislijo »Bodi-
mo odgovorni«. Na državni prireditvi 23. 
maja 2016 v Župančičevi jami med Navjem 
in Žalami, kjer domuje v prelepem parku, 
se je predstavila tudi naša šola. Gospod 
Gabrijelčič, idejni vodja Rastoče knjige, je 
šolo povabil k sodelovanju pri oblikovanju 
kulturnega programa. Sestavili so pester 
program, ki ni pustil brezbrižnega še tako 
ravnodušnega gledalca. Vsi obiskovalci, go-
stje, slavnostni govorniki in celo delegacija 
iz Azerbajdžana so lahko videli le delček 
dejavnosti, ki se odvijajo na šoli. Predstavili 
so se folklorna skupina, gledališka skupina, 

Roman Rozina iz knjižnice v Ivančni Gorici vedno rad sprejme sedmošolce in jih obdari s knjigami.
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otroški pevski zbor, recitatorki in duet vio-
lin. Za piko na i pa sta celotno prireditev po-
vezovali dve učenki OŠ Stična, Brina in Teja. 
Napovedali sta vse slavnostne govorce, kar 
ni kar tako, saj projekt Rastoča knjiga delu-
je pod okriljem Državnega sveta. 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 so na matič-
ni šoli dopolnjevali zbirko Rastoče knjige 

z domoznansko literaturo. V četrtem letu 
projekta so v izložbo dodali napis z mislijo 
»Zaupanje«. Zbirko dopolnjuje šolski knji-
žničar Kristijan Rešetič, vodja projekta pa 
je ravnatelj Marjan Potokar.

Zlati bralec
Projekt Zlati bralec že vrsto let vodi Dru-
štvo bralna značka. Vključeni so bili učenci 
9. razredov, ki so vsa leta opravili bralno 
značko. V sredo, 8. junija 2015, je bilo na 
naši šoli kar 31 zlatih bralcev, ki so bili po-
vabljeni na prireditev na Muljavo. To so 
bili Lara Grm, Anej Lužar, Gal Kušar, Neža 
Grum, Martina Bošnjaković, Jakob Cugelj, 
Ana Eržen, Lidija Grčman, Urška Glavan, 
Gašper Herman, Domen Košir, Sara Hribar, 
Žan Markovič, Kaja Pekeč, Luka Plevnik, 
Ibro Hodžić, Gašper Struna, Arber Rama-
dani, Urška Vidmar, Špela Rapuš, Anja Her-
nec, Kaja Smrekar, Živa Pajk, Dora Planta-
rič, Diana Camila Rezelj, Zala Škufca, Lara 
Miklavčič, Amina Bajrektarević, Eva Erja-
vec, Urška Pajk in Nika Škoda. Mentorice 
zlatih bralcev v šolskem letu 2015/2016 so 
bile Petra Rus Mušič, Vesna Zimic Gluvić, 
Nataša Rebec Lukšič in Zlata Kastelic.

Najprej so prisluhnili pisateljici Alenki Kos, 
nato pa so jim podelili knjižne nagrade. 
Društvo bralna značka je zlatim bralcem 
podarilo zbornik mladinskih kratkih pro-
znih del z naslovom 14:15:16, Knjižnica Gro-
suplje pa zbornik o Louisu Adamiču z na-
slovom Novi svet. Po slavnostni podelitvi 
je sledila pogostitev na Jurčičevi domačiji. 

Leto dni kasneje, v četrtek, 22. junija 2017, 
je bilo na prireditev na Muljavo povabljenih 

Zborovodkinja Urška Petek in njen zborček na 
generalki državne prireditve

Podžupan Tomaž Smole in ravnatelj Marjan 
Potokar v izložbo dodajata napis »Zaupanje«.
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23 zlatih bralcev. Matična šola: mentorica 
Tanja Hribar (Ina Marinčič, Leyla Hassabal-
la Abdou, Manca Kepa), mentorica Branka 
Strnad (Marko Posavec), mentorica Andre-
ja Robek Perpar (Brina Dolores Omahen), 
mentorica Urška Petek (Nataša Lukić, Kri-
stijan Perpar, Lana Benčan, Neža Okorn, 
Maša Omahen, Elizabeta Valič). PŠ Zagra-
dec: mentorica Vesna Zimic Gluvić (Danijel 
Meglen, Janez Meglen), mentorica Nataša 
Rebec Lukšič (Nika Kaurin, Matjaž Me-
glen). PŠ Višnja Gora: mentorica Petra Rus 
Mušič (Mark Česnik, Nejc Zupančič, Domi-
nik Novak, Katja Sivka, Barbara Kocmur, 
Tija Dobrić, Adela Horvat in Lana Ramšak). 

Najprej so prisluhnili kulturnemu programu 
šol, nato pa so jim podelili knjižne nagrade. 
Društvo bralna značka je zlatim bralcem 
podarilo zbornik mladinskih kratkih pro-
znih del z naslovom Od genov do zvezd. Po 
slavnostni podelitvi je sledila pogostitev na 
Jurčičevi domačiji in ogled predstave Tiho-
tapci v izvedbi Kulturnega društva Muljava. 
Koordinacija: Kristijan Rešetič.

Podžupan Tomaž Smole, zlati bralci OŠ Stična, koordinator Kristijan Rešetič, direktorica Knjižnice 
Grosuplje Roža Kek in ravnatelj Marjan Potokar na prireditvi v juniju 2016
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Učenec Ibro Hodžić je predstavljal šolo s kulturno točko leta 2016, Alja Štaudohar pa je predstavljala 
šolo leta 2017. Prireditev je povezovala Anica Volkar, učiteljica slovenščine na OŠ Ferda Vesela.
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Že berem sam
Projekt Že berem sam je izvajala Knjižnica 
Grosuplje, Enota Ivančna Gorica. S podpo-
ro Občine Ivančna Gorica je vsem drugo-
šolcem podarila zelene majice z napisom 
Že berem sam, starši pa so dobili zgibanke 
o pomenu branja v tem obdobju. S pro-
jektom so želeli učencem in njihovi okolici 
poudariti pomen tega, da so postali bralci. 
Sklepni dogodek za učence matične šole in 
PŠ Stična je bil 2. junija 2017 v šolski knjižnici 
matične šole. Obiskala jih je pisateljica Aksi-
nija Kermauner in jim predstavila slikanico 
Žiga špaget gre v širni svet. Učenci PŠ Vi-
šnja Gora so obiskali izposojevališče v Višnji 
Gori, za ostale učence pa sta knjižnične ure 
pripravila šolska knjižničarja Branka Lah 

in Kristijan Rešetič. Projekt je koordinirala 
Maja Miklavčič, pri organizaciji pa je sode-
lovala tudi šolska knjižničarka Branka Lah.

Maja Miklavčič

Župan Dušan Strnad pomaga pisateljici Aksiniji Kermauner pri »kuhanju špagetov«.
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Bralni klub 
V šolski knjižnici se je tudi v šolskem letu 
2015/2016 sestajal bralni klub. Na prvem, je-
senskem srečanju so se pogovarjali o knjigi 
Dušana Dima Distorzija, na drugem sreča-
nju v marcu pa so se skupaj z gosti (člani 
bralnega kluba knjižnice v Ivančni Gorici) 
pogovarjali o knjigi Dušana Šinigoja Iskanje 
Eve.

V juniju sta učenka Urška Glavan in men-
torica Branka Lah obiskali še bralni klub v 
Ivančni Gorici, kjer so se pogovarjali o knjigi 
Jonasa Gardella Kako je odraščal komik. 

V šolskem letu 2016/2017 je bralni klub na 
matični šoli gostil avtorja Leopolda Sever-
ja. Pogovarjali so se o njegovi knjigi Pisani 
plamenčki. Pridružili so se nam tudi pomoč-

nica ravnatelja Lidija Zajc in šolski novinarji 
z mentorico Andrejo Robek Perpar, ki so 
s pisateljem in našim nekdanjim učiteljem 
kemije naredili tudi intervju. Koordinatori-
ca: Branka Lah.

Skupinska slika mladih bralcev z razredničarkama, ravnateljem ter gosti iz knjižnice ter Občine 
Ivančna Gorica
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Pogovor s člani bralnega kluba knjižnice v Ivančni Gorici o knjigi Dušana Šinigoja Iskanje Eve

Ob pečenem kostanju in drugih jesenskih dobrotah je naš gost Leopold Sever s humorno, a zelo 
zanimivo predstavitvijo knjige poskrbel, da je naš bralni klub v sproščenem ozračju za vse prehitro 
minil.
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Dan za pravljico
Projekt Dan za pravljico je ura pravljice, 
skupaj z dejavnostmi po branju, ki se je iz-
vajal enkrat mesečno pri urah OPB. Ura je 
bila bolj podobna tedenskemu »kulturne-
mu dogodku«, kjer so združevali otrokovo 
potrebo po sprostitvi, druženju in domišljij-
ski igri. Enkrat tedensko so se v času spro-
stitvene dejavnosti lotili izbrane knjige, pri-
lagojene in primerne starosti skupine otrok 
v OPB. V času UPČ so nato po potrebi, in-
teresih in željah učencev tudi poustvarjali 
(spremenili potek zgodbe, ilustrirali glavne 
junake itd.). Projekt je bil zelo široko zasta-
vljen, saj ni vključeval samo branja klasičnih 
slovenskih in tujih pravljic, ampak tudi po-

slušanje zvočnih posnetkov (lutkovne igre, 
filmi itd.). Koordinacija: Maja Godec in uči-
telji OPB. 

Razstava rokavičk, ki je nastala kot del projekta Dan za pravljico.

Maja Godec
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RAZISKOVALNI PROJEKTI

Status: državni projekti.
Podnaslov projekta: Mokrišča Slovenije.
Podnaslov projekta: Kal – Kitenska luža.

Status: šolski projekti.
Podnaslov projekta: Biološko-ekološki ta-
bor.
Podnaslov projekta: Drevo v štirih letnih 
časih.

Mokrišča Slovenije 
Prijavljeni učenci predmetne stopnje na 
matični šoli, PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec 
pri naravoslovju, biologiji, kemiji v okolju, 
poskusih v kemiji, ISP naravoslovju in bio-
logiji ter dodatnem pouku iz biologije že 
vrsto let sodelujejo v projektu, katerega 
nosilec je Zavod RS za varstvo narave. S 
proučevanjem bližnjih kalov in potokov 
vrednotijo biotsko pestrost in vlogo mo-
krišč v ekosistemih, saj so le-ta pomembni 
zadrževalniki poplavnih voda in edinstvene 
naravne čistilne naprave. 

Spomladi leta 2017 je skupina 12 nadarjenih 
učencev od 6. do 9. razreda raziskovala Sti-
ški potok v bližini šole. Osredotočili so se 
na živali v vodi. Najprej so odšli do Stiškega 
potoka, kjer so učenci v škornjih hodili po 
strugi potoka in iskali živali z opazovanjem 
in obračanjem kamnov. Globina potoka je 
bila 5–10 cm, dolžina preučevane struge 
pa 50 m. Živali so lovili v plastične lončke 
in pladnje, nato so se o njih pogovorili. Na 
koncu so vse živali izpustili nazaj v potok. 
Našli so mladico ribe, ličinke mladoletnic, 

vrbnic, enodnevnic, kačjih pastirjev, po-
stranice in vrtinčarje. 

Projekt je v šolskem letu 2015/2016 koor-
dinirala Ana Šimac, sodelovale pa so tudi 
Darinka Dremelj, Jožefa Zajec, Elizabeta 
Kadunc Križaj in Mojca Hrvatin, v šolskem 
letu 2016/2017 pa sta projekt koordinirali 
Ana Šimac in Mojca Hrvatin.

Kal – Kitenska luža je projekt, ki že vrsto 
let poteka v sodelovanju s Turističnim dru-
štvom Zagradec, vaško skupnostjo Kitni 
Vrh, Zavodom RS za šolstvo, Geografskim 
inštitutom Antona Melika in Biotehniško 
fakulteto. Učenci opravljajo terenske raz-
iskave bioloških, kemijskih, geoloških, 
hidrografskih in klimatskih značilnosti Ki-
tenske luže na Kitnem Vrhu s posebnim 
poudarkom na vodnem in obvodnem ra-
stlinstvu in živalstvu ter kvaliteti vode v 
kalu. Vključeni so bili zainteresirani učenci 
predmetne stopnje z matične šole in PŠ 
Zagradec pri naravoslovju, biologiji, kemi-
ji v okolju, poskusih v kemiji, ISP naravo-
slovju in biologiji in pri dodatnem pouku 
iz biologije. Koordinacija: Mojca Hrvatin in 
Ana Šimac, sodelovale so tudi Jožefa Zajec, 
Darinka Dremelj in Elizabeta Kadunc Križaj.

Ana Šimac
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Raziskovanje Kitnega Vrha
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V šolskem letu 2016/2017 so naredili razi-
skavo tretji teden v aprilu na Kitnem Vrhu. 
Tu so z ribiško palico ulovili dve odrasli zlati 
ribici. Le-te so umetno vnesene pred pri-
bližno desetletjem. V luži jih je ogromno. 
Ulovili so še naslednje živali: paglavce dvo-
živk, obrobljenega kozaka, ličinke komar-
jev, navadno hrbtoplovko, ličinke kačjega 
pastirja, vodnega pajka, ličinke enodnev-
nic, vodno stenico, ikro in mladico ribe. S 
seboj so prinesli tudi literaturo z različnimi 
določevalnimi ključi živali. Učenci so skušali 
organizme poimenovati s pomočjo litera-
ture. Učiteljici sta jih samo usmerjali pri kri-
tičnem razmišljanju. Dobljene rezultate so 
učenci zabeležili v tabelo. Na koncu so ži-
vali vrnili v lužo. Nad delom so bili tako nav-
dušeni, da bomo odšli na njihovo pobudo 
na Kitni Vrh še enkrat, raziskavo ponovili 
in izdelali primerjavo dobljenih rezultatov. 
Koordinacija: Ana Šimac in Mojca Hrvatin.

Biološko-ekološki tabor 
V šolskem letu 2015/2016 je tradicionalni 
tabor potekal med jesenskimi počitnicami 
v domu na CŠOD Breženka. Delo je poteka-
lo na terenu, v okolici doma in v učilnicah, 
pred večerom pa so sledila vsakodnevna 
poročila učencev.

Tudi v šolskem letu 2016/2017 je tabor po-
tekal med jesenskimi počitnicami (od 2. do 
6. novembra 2016) v domu na CŠOD Bre-
ženka. Učenke in učenci so bili nastanjeni 
v CŠOD Breženka v Fiesi, kjer so raziskovali 
morsko, obmorsko in sladkovodno rastlin-
stvo ter živalstvo. Spoznavali so naravno in 
kulturno dediščino ter gospodarske dejav-
nosti primorskih krajev: geološko-geomor-
fološke značilnosti slovenske obale, ekolo-
ški pomen mokrišča v Škocjanskem zatoku 
in strunjanskih solinah, vlogo ribolova, na-
čin plantažne pridelave in prodaje kakijev 
ter turistično ponudbo Pirana, Portoroža 
in Strunjana. Aktivnosti so bile povezane 
z zdravim načinom življenja s posebnim 
poudarkom na vplivu morja na zdravje or-
ganizma. Tabora se je udeležilo 38 učencev 
predmetne stopnje (6. do 9. razred) z ma-
tične šole, PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec. 
Koordinatorice: Darinka Dremelj, Ana Ši-
mac in Mojca Hrvatin.
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Učiteljica Darinka Dremelj z učenci pri terenskem delu

Drevo v štirih letnih časih 
Sodelovali so vsi učenci 4. razredov. Sami 
so si izbrali in opazovali listnato, iglasto in 
sadno drevo skozi vse 4 letne čase. Nosilke 
so bile razredničarke 4. razredov. 
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V PROMETU«

Nosilec projekta: Policija Slovenije, Ministr-
stvo za notranje zadeve.
Vključene šole: matična šola in podružnice.
Vključeni razredi: 4. in 5. razredi ter OPB na 
PŠ Muljava.
Koordinatorji/mentorji: razredniki 4. in 5. 
razredov. 

Status: državni projekti.
Podnaslov projekta: Bodi previden! Pešec 
ali Varnost za vse »Stopimo iz teme«. 

V projektu že vrsto let sodelujejo učitelji 4. 
razredov s svojimi učenci. Projekt vodi Jav-
na agencija Republike Slovenije za varnost 
prometa, na naši šoli pa ga koordinirajo 
razredniki 4. razredov. Lansko šolsko leto 
sta bila oddelka 4. a in 4. b na matični šoli 
zaradi velikega odziva starih staršev, ki so 
poslali razglednice, tudi nagrajena.

Podnaslov projekta: Prometne aktivnosti. 

Prometni krožek s kolesarskim izpitom je 
potekal celo šolsko leto. Vanj so bili vklju-
čeni vsi učenci 5. razredov. S pomočjo po-
licistov in članov AMD je bilo delo konec 
šolskega leta uspešno zaključeno. Sledila 
je slovesna podelitev kolesarskih izkaznic. 
Mentorstvo: razredniki in mentorji prome-
tnih krožkov 5. razredov.

PROJEKTI »ZA ZDRAVO 
PREHRANO IN ZDRAVO TELO«

Status: državni projekti.
Podnaslov projekta: Vzgoja za zdravje.
Podnaslov projekta: Alkoholne ključavnice.
Podnaslov projekta: Skoči z mano.
Podnaslov projekta: Tradicionalni slovenski 
zajtrk.
Podnaslov projekta: Shema šolskega sadja.
Podnaslov projekta: Naučimo se plavati.

Vzgoja za zdravje
Naslov projekta: Vzgoja za zdravje.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Zdravstveni dom Ivančna 
Gorica.
Vključeni razredi: od 1. do 9. razreda.
Koordinatorica: Mojca Malovrh.

Opis projekta
Tudi v šolskem letu 2016/2017 so v sodelova-
nju z zdravstvenim domom izvajali projekt 
Vzgoja za zdravje, ki vključuje zdravstveno 
in zobozdravstveno vzgojo. V zdravstveno 
vzgojo so vključeni vsi učenci od 1. do 9. 
razreda (nadaljevanje projekta). Diplomira-
na medicinska sestra iz ZD Ivančna Gorica 
v vsakem razredu izvede dvourno preda-
vanje. Teme so različne in so prilagojene 
starosti otrok – zdrave navade, osebna hi-
giena, preprečevanje poškodb, zdrav način 
življenja, zasvojenosti, odraščanje, pozitiv-
na samopodoba in stres, medsebojni odno-
si, vzgoja za zdravo spolnost. Predavanja 
se izvedejo v okviru naravoslovnih dni oz. v 
povezavi z naravoslovnimi predmeti. V zo-
bozdravstveno vzgojo so vključeni učenci 
od 1. do 5. razreda. Projekt vključuje prak-
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tično izvajanje ustne higiene in mesečno 
kontrolo čistoče zob. 

Alkoholne ključavnice
Naslov projekta: Alkoholne ključavnice.
Status: državni projekt.
Nosilca projekta: Občina Ivančna Gorica in 
združenje Fortex.
Vključeni razredi: 8. in 9. razredi.
Koordinatorica/mentorica: Elizabeta Ka-
dunc Križaj.

Opis projekta
Alkoholne ključavnice je bil nov projekt, 
v katerem je sodelovala tudi naša šola. V 
novembru 2016 so imeli učenci 8. in 9. ra-

zredov serijo predavanj. Njihov namen je 
bil, da bi učenci in učenke razumeli vpliv 
zlorabe alkohola in drugih mamil na de-
lovanje živčevja ter pomen preventive za 
preprečevanje poškodb kosti, glave in dru-
gih delov telesa. Učenci so spoznali tudi 
vpliv delovanja alkoholov na organizem in 
se naučili nuditi prvo pomoč v primerih za-
strupitve. 

Skoči z mano
Naslov projekta: Skoči z mano.
Status: državni projekt.
Nosilca projekta: Zavoda za šport RS Plani-
ca in Smučarska zveza Slovenije.
Vključeni razredi: učenci 1. triletja.

Pogumni učenci so se z veseljem preizkusili v smučarskih skokih.
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Projekt »Skoči z mano« poteka v organiza-
ciji Zavoda za šport RS Planica in Smučar-
ske zveze Slovenije, vodi pa ga nekdanji 
odlični skakalec Franci Petek. Slednji je tudi 
avtor projekta, ki je skakalnico postavil po 
norveškem zgledu v sodelovanju s podje-
tjem Elan. Mini skakalnica, katere prednost 
je možnost uporabe v vseh letnih časih, je 
prilagojena otrokom, tudi začetnikom na 
smučeh, in je preizkušeno varna za upora-
bo pod strokovnim nadzorom. Skakalnico 
so preizkusili učenci prvega triletja matične 
šole in učenci PŠ Krka.

Tradicionalni slovenski zajtrk
Vsi učenci OŠ Stična in njihovi razredniki 
so bili 20. novembra 2015 in 18. novembra 

2016 vključeni v projekt Tradicionalni slo-
venski zajtrk (kruh, maslo, med, mleko in 
jabolko). Vsa živila so slovenskega izvora. 
Dejavnosti sta koordinirali Jožefa Zajec in 
Elizabeta Kadunc Križaj. 

Jožefa Zajec

Matično šolo sta 18. decembra 2017 obiskala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja 
Makovec Brenčič in župan Dušan Strnad..



… v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 59

D
RŽAVN

I IN
 ŠO

LSKI PRO
JEKTI

Shema šolskega sadja
Projekt podpira Ministrstvo za kmetijstvo, 
gospodarstvo in prehrano. SŠS pomeni sis-
tem razdeljevanja sadja in zelenjave v šo-
lah. Potekal je 2-krat na teden, sodelovali 
pa so vsi učenci na matični šoli in podružni-
cah ter njihovi razredniki. Shema šolskega 
sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU 
v sektorju sadja in zelenjave. Namen ukre-
pa je ustaviti trend zmanjševanja porabe 
sadja in zelenjave in hkrati omejiti narašča-
nje pojava prekomerne telesne teže in de-
belosti pri otrocih.

Šola je že 6. leto vključena v projekt, ki se 
izvaja na vseh naših lokacijah. Večino sadja 
in zelenjave se poskuša pridobiti iz doma-

čega in lokalnega okoliša. Koordinacija: Jo-
žefa Zajec in Elizabeta Kadunc Križaj.

Naučimo se plavati
Ministrstvo za šolstvo in šport vodi vseslo-
vensko nacionalno akcijo Naučimo se pla-
vati. Za vse učence 6. razredov organizirajo 
preverjanje plavanja. V tečaj so vključeni 
tudi neplavalci iz prvih razredov ter 6. ra-
zred. Tečaj plavanja organizira vsako leto 
ZŠO Ivančna Gorica, poteka pa v bazenu 
CZBO Šentvid pri Stični. Tečaja se udeleži-
jo učenci matične šole in podružničnih šol, 
ki se prijavijo na tečaj (skoraj vsi učenci 1. 
razredov). Koordinatorici projekta sta An-
dreja Lapanja in Irena Bregar.

Andreja Lapanja

Irena Bregar
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Status: državni projekti.
Podnaslov projekta: Otroški parlament in 
šolska skupnost.
Podnaslov projekta: Pokloni zvezek.
Podnaslov projekta: Skupaj smo večji.

Status: šolski projekti.
Podnaslov projekta: Božičkove škatle.
Podnaslov projekta: Medvrstniška učna 
pomoč.
Podnaslov projekta: Ustvarjamo in se 
družimo.
Podnaslov projekta: Gibalno-socialne 
delavnice.
Podnaslov projekta: Otrokove pravice in 
dolžnosti. 
Podnaslov projekta: Spoznavajmo dežele: 
Nemčija.
Podnaslov projekta: Raziskujemo 
Slovenijo.

Opisi projektov

Otroški parlament in šolska 
skupnost
Otroški parlament in šolsko skupnost že 
vrsto let vodi Zveza prijateljev mladine Slo-
venije. Na OŠ Stična so sodelovali vsi stro-
kovni delavci in učenci od 1. do 9. razreda. 
V četrtek, 10. marca 2016, je v prostorih ro-
tovža Mestne občine Novo mesto potekal 
26. regijski otroški parlament na temo Pa-
sti mladostništva. Sedeže mestnih svetni-
kov je zasedlo 32 učencev širše dolenjske 
regije. Med njimi je bila tudi naša učenka, 
ki je bila za predstavnico izvoljena na zase-

danjih šolskega parlamenta. Meta Kovačič, 
učenka 7. a, je našo šolo odlično zastopala. 
Na zasedanju se je suvereno vključevala v 
razprave in svoja mnenja tehtno argumen-
tirala. Na koncu so izvolili 7 delegatov, ki so 
se v aprilu udeležili nacionalnega otroške-
ga parlamenta. Mentorica šolskega parla-
menta: Maša Maras.

Teden otroka
Prvi teden v oktobru 2015 in 2016 so se na 
matični šoli in vseh podružnicah vrstile de-
javnosti ob tednu otroka. Dejavnosti so iz-
vajale vse učiteljice prvega triletja na matič-
ni šoli in na podružničnih šolah. Kot primer 
navajamo poročilo, kako je potekal teden 
otroka za učence 1. in 2. razredov na matič-
ni šoli v oktobru 2015. »Prvošolci so obiskali 
prijatelje v vrtcu. Vsi otroci so od doma pri-
nesli svoje igrače in se poigrali z njimi, naj-

Predstavnica OŠ Stična Meta Kovačič



… v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 61

D
RŽAVN

I IN
 ŠO

LSKI PRO
JEKTI

pogumnejši pa so si jih tudi trajno zamenjali 
s sošolci. Ogledali so si risana in mladinska 
filma in si pričarali vzdušje kot v kinemato-
grafih, saj so učiteljice spekle kokice. Na teh-
niškem dnevu so izdelovali izdelke po zgodbi 
Čarovnica Vilma iz naravnih materialov, ki 
so jih učenci prinesli iz gozda in od doma. V 
četrtek jim je nekoliko zagodlo vreme, zato 
so si nadeli pelerine, obuli gumijaste škornje, 
odprli dežnike in se sprehodili po dežju. Za-
dnji dan so svoje vtise o tednu otroka prelili 
v umetniške risbe in slike ter s kredami okra-
sili asfaltiran vhod pred šolo. Preživeli so lep 
in razgiban teden v šoli.« Teden otroka so 
obeležili tudi v OPB: v torek so si pripravili 
čajanko z najbolj okusnim čajem, v sredo so 
se do solz nasmejali ob gledanju filma, v če-
trtek so si pripravili zdrave in slastne sadne 
kupe, v petek so ob pomoči gospoda hišni-
ka pekli in jedli kostanj. Da so preživeli zelo 
lep in pester teden, se učiteljice in učenci 
OPB zahvaljujejo vsem staršem in delav-
cem šole za pomoč pri izvedbi dejavnosti.

Tudi prvi teden v oktobru 2016 so se na ma-
tični šoli in vseh podružnicah vrstile dejav-
nosti ob tednu otroka. Na PŠ Muljava so v 
tem tednu otroke obiskali gasilci, imeli so 
vajo evakuacije, družili so se z vrtcem, s po-
licistom so varno prečkali cesto, družili so 
se na igrišču in imeli so šolski kino. Koordi-
nacija: učiteljice 1. triletja.

Pokloni zvezek 
Na matični šoli in podružnicah so se učenci 
vključili v tradicionalni Karitasov projekt. Za 
svoje socialno ogrožene vrstnike v Sloveniji 
so v maju in juniju zbirali zvezke. V šolskem 
letu 2015/2016 so zbrali 512 zvezkov, leto 

kasneje pa 490 zvezkov. Koordinacija: Moj-
ca Malovrh.

Skupaj smo večji
Projekt Skupaj smo večji vodi Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport. V 
okviru projekta so otroci in mladostniki iz 
Slovenije v času od 28. marca do 15. maja 
2017 ustvarjali največjo sestavljeno risbo 
na svetu. Otroci so risali risbe, slikali slike 
ali tiskali odtise na izbrano temo »To sem 
jaz – to smo mi«. Iz zbranih risb so šolarji 
OŠ Brezovica pri Ljubljani skupaj s prijatelji 
ustvarili največjo sestavljeno risbo na svetu 
in jo prijavili za vpis v Guinnessovo knjigo 
rekordov. Poslanstvo projekta je otrokom 
in mladostnikom omogočiti izkušnjo, da 
lahko v življenju skupaj uresničijo pomemb-
ne in velike cilje – več kot pa bi lahko nare-
dil vsak sam. Sodelovali so učenci 2. a, 2. b 
in 5. a na matični šoli, njihove mentorice pa 
so bile Maja Miklavčič, Jasmina Selko in He-
lena Kastelic. Sodelovali so tudi vsi učenci 
PŠ Muljava (učiteljice Jožica Sinjur, Antoni-
ja Sever in Barbara Maver). 
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Božičkove škatle
Učiteljice dodatne strokovne pomoči so 
skupaj s svetovalno službo in še nekaj uči-
teljicami že drugo šolsko leto v decembru 
pripravile Božičkove škatle za otroke iz rev-
nejših (socialno ogroženih) družin. Projekt 
sta koordinirali Branka Lavtar in Tina Cvar 
Tomažin.

Medvrstniška učna pomoč 
Medvrstniška učna pomoč je projekt, ki po-
vezuje učence razredne in predmetne sto-
pnje. Namenjen je razvijanju kakovostnih 
medsebojnih odnosov in čuta za sočloveka, 
razvijanju posameznih spretnosti, spozna-
vanju sebe ter razvijanju šolskih spretnosti 
in znanja. Učenci predmetne stopnje so 
pod mentorstvom učiteljic dodatne stro-
kovne pomoči nudili učno pomoč učencem 
nižjih razredov. Enkrat tedensko so učenci 
7., 8. in 9. razredov s svojim znanjem in mla-
dostniškim pristopom pomagali mlajšim 
učencem pri domačih nalogah, z njimi utr-
jevali učno snov in ob didaktičnih igrah urili 
šolske spretnosti. V lanskem šolskem letu 
je projekt na šoli potekal že tretjič. Sprva 
so učne pare spremljale učiteljice dodatne 
strokovne pomoči, kasneje so se dogovar-

jali in sestajali sami. Učenci so se projekta 
lotili odgovorno in zavzeto. Ob koncu šol-
skega leta so učenci, ki so pomagali mlaj-
šim, prejeli pohvale. Za oboje je skupaj 
preživeti čas pomenil obogatitev z novimi 
izkušnjami in znanjem. V šolskem projektu 
je lansko leto sodelovalo 56 učencev od 2. 
do 9. razreda. Koordinatorke projekta so 
bile učiteljice dodatne strokovne pomoči.

Ustvarjamo in se družimo
Za učence DSP so učiteljice pripravile nov 
projekt, kjer so skupaj ustvarjali izdelke za 
bazar in obiskali kino. Projekt je potekal no-
vembra in decembra 2015, koordinirala pa 
ga je Maša Maras. 

V projekt Ustvarjamo in se družimo je bilo 
lansko šolsko leto vključenih 37 učencev 
predmetne stopnje, ki so v času pouka 
obiskovali ure dodatne strokovne pomoči. 
Na eni strani je namen projekta, da otro-
ci s svojimi spretnostmi in mladostniško 
ustvarjalnostjo polepšajo dan nekoga dru-
gega. Po drugi strani pa je projekt name-
njen sproščenemu druženju in zabavi. Na 
delavnicah izdelave voščilnic v decembru, 
ki so potekale na matični šoli ter podružnič-
nih šolah Zagradec in Višnja Gora, so ob kle-
petu, medsebojni pomoči in spodbujanju 
nastale izvirne, čudovite voščilnice. Pozi-
tivna energija, delavnost in ustvarjalnost 
otrok je v obliki voščilnice gotovo privabi-
la toplino v marsikatero srce v prazničnih 
dneh. Pred zadnjimi počitnicami v letu so si 
učenci ob spremstvu učiteljic dodatne stro-
kovne pomoči v Koloseju ogledali slovenski 
film Nika, druženje pa nadaljevali v McDo-
naldsu. Koordinatorke in izvajalke projekta 

Branka Lavtar Tina Cvar Tomažin
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v šolskem letu 2016/2017 so bile učiteljice 
dodatne strokovne pomoči.

Želim si, da bi moj učitelj vedel
V projekt, ki je potekal v šolskem letu 
2016/2017, so bili vključeni učenci, ki obi-
skujejo ure dodatne strokovne pomoči. 
Učiteljice so na urah dodatne strokovne 
pomoči učence spodbudile, da razmislijo o 
svojih željah, občutjih in le-te zapišejo. Iz-
točnica jim je bila misel: »Želim si, da bi moj 
učitelj vedel …« Učenci na podružnicah in 
na matični šoli so svoje želje »zaupali« za 
to pripravljenim škatlicam, nato pa smo jih 
skupaj združili v tri velike krošnje. »Drevesa 

želja« so odsevala veselje, radost, strahove 
in stiske otrok, s katerimi se srečujejo na 
poti odraščanja. Izvajalke in koordinatorke 
projekta so bile učiteljice dodatne strokov-
ne pomoči.

Gibalno-socialne delavnice
Gibalno-socialne delavnice sta koordinirali 
Darja Kotar in Anja Šnuderl. Delavnica, na-
menjena otrokom na razredni stopnji, je 
vključevala gibalne in socialne igre. Namen 
delavnice je bil spodbuditi otroke, da na 
igriv in sproščen način spoznavajo pomen 
gibanja, da zaznavajo in razvijajo uporabo 
različnih čutil pri gibanju ter v gibanju vidi-
jo možnost sprostitve. Gibalne igre so bile 
hkrati namenjene razvijanju socialnih ve-
ščin: sodelovanju v skupini, iskanju dogo-
vorov, potrditve v skupini ter upoštevanju 

Darja Kotar

Anja Šnuderl
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dogovorjenih pravil. Učenci so na sproščen 
način izkusili in urili vrsto veščin, pomemb-
nih v njihovem vsakodnevnem življenju.

Otrokove pravice in dolžnosti
V OPB so v šolskem letu 2015/2016 učenci 
na mesečnih delavnicah raziskovali svoje 
pravice ter dolžnosti. Koordinacija: Maja 
Godec. 

Spoznavajmo dežele: Nemčija 
Sodelovali so učenci izbirnega predmeta 
šolsko novinarstvo, fotografskega krožka, 
literarno-kulturne in jezikovne dejavnosti, 
izbirnega predmeta likovno snovanje ter 
zgodovinskega krožka. Sodelovali so na-
slednji učitelji: Nataša Rebec Lukšič, Kri-
stijan Rešetič, Anka Švigelj Koželj, Branka 
Lah, Alenka Kovač, Darja Kotar, Magdalena 

Pirman in Uršula Zakrajšek. Raziskovalnega 
dneva se je udeležilo 48 učencev. Pripravili 
so tudi razstavo izdelkov, ki so jih izdelali 
na raziskovalnem dnevu. Koordinacija: Ur-
šula Zakrajšek in Nataša Rebec Lukšič.

Raziskujemo Slovenijo 
Šolski projekt Raziskujemo Slovenijo se je 
izvajal tekom obeh šolskih let v obliki raz-
ličnih delavnic pri podaljšanem bivanju na 
vseh šolah. Eno uro na mesec so namenili 
spoznavanju naše prelepe države. Razisko-
vali so različne kraje, naravne lepote, jedi 
različnih regij, navade, običaje, zgodovino, 
praznike, kulturno dediščino. Po zmožno-
stih posameznih oddelkov so učenci likov-
no ustvarjali, si ogledali film na izbrano 
temo in razstavili izdelke. Vključeni so bili 
vsi učenci, ki so na šoli obiskovali OPB. Ko-
ordinacija: Maja Godec in učitelji OPB.

Anka Švigelj Koželj Alenka Kovač

Magdalena Pirman Uršula Zakrajšek
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ŠOLSKO NOVINARSTVO 

Območno srečanje mladih 
novinarjev
Vsako leto se v marcu v organizaciji JSKD 
Ivančna Gorica in občinskega časopisa Klas-
je v knjižnici v Ivančni Gorici zberejo učenci 
predmetne stopnje OŠ Stična, in sicer učen-
ci z matične šole, PŠ Zagradec in PŠ Višnja 
Gora, SŠ Josipa Jurčiča ter učenci šentviške 
OŠ. V letu 2017 je delavnico vodila novinar-
ka Larisa Daugul. Učenci so po srečanju na-
pisali članke in jih izdali v glasilu Mlado Klas-
je. Srečanja so se udeležili Manca Kepa (9. 
a), Tilen Slapničar (7. a), Larisa Zafran, Lana 
Plevnik in Zara Vencelj (vse iz 7. b), Zoja Jer-
nejčič in Alja Miklič (obe iz 7. Z) ter Nika Ja-
klič in Maša Vozelj (obe iz 7. V).

Mladi novinarji na matični šoli
Učenci na matični šoli so na novinarskem 
področju delovali v okviru interesne dejav-
nosti in izbirnega predmeta, ki ju je vodila 
Andreja Robek Perpar.

V šolskem letu 2015/2016 jih je obiskal go-
spod Alojz Ljubič, oktobra 2016 pa bivši pro-
fesor biologije in kemije, gospod Leopold 
Sever. V mesecu novembru so nekateri 

prisostvovali na do-
brodelni prireditvi 
Za lepši svet, kjer 
so se pogovarjali z 
različnimi znanimi 
osebnostmi ter z 
njimi tudi nastopa-
li. V marcu so se 4 
učenke in 1 učenec 
udeležili Območ-

Andreja Robek 
Perpar

Učenci matične šole in PŠ Zagradec na obisku v televizijskem studiu.
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nega srečanja mladih novinarjev v ivanški 
knjižnici ter napisali članek za Mlado Klas-
je. Z raziskovalnim duhom so pristopili k 
Prazgodovinskemu dnevu, ki se je odvijal 
na lokalni turistični kmetiji Grofija. Tam so 
intervjuvali svetovno priznanega arheolo-
ga Mitjo Guština, hkrati pa so izvedeli, da 
se je tam okoli »smukal« tudi akademski 
slikar gospod Perko, ki je naslikal križev pot 
v cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici. Najve-
čjo novinarsko izkušnjo pa jim je zagotovo 
prinesel obisk POP TV-ja, Kanala A in Radia 
1 v aprilu.

Mladi novinarji na matični šoli so vse svoje 
vtise, intervjuje in poustvarjalne dejavnosti 
(risbe in literarne prispevke) objavili tudi v 
šolskem časopisu Časotepec. V juniju 2016 
so izdali številko pod mentorstvom Andre-
je Robek Perpar in Urške Petek, v juniju 
2017 pa Andreje Robek Perpar. 

Mladi novinarji na PŠ Zagradec
Učenci izbirnega predmeta šolsko novi-
narstvo na PŠ Zagradec so bili vključeni v 
šolskem letu 2015/2016 v mnoge aktivnosti. 
Spoznali so osnove novinarskega žanra, 
nato pa so se pod mentorstvom učiteljice 
Nataše Rebec Lukšič prelevili v prave no-

vinarje ter vestno sodelovali pri pripravi in 
izdaji novega šolskega glasila PŠ Zagradec, 
ki so mu nadeli ime »Deteljica«.

Za izbiro novega imena je bil razpisan na-
tečaj z naslovom »Išče se ime našega no-
vega šolskega glasila«. Učenke in učenci so 
poslali veliko predlogov, naposled pa so se 
odločili za ime »Deteljica«. Avtorici idejne 
predloge šolskega glasila sta Nina Miklič in 
Nika Novak, učenki 8. Z.

Na PŠ Zagradec so gostili mladega popu-
larnega pevca Žana Serčiča, pripravili pa so 
tudi intervju s pevko Lino Kuduzović, ki s 
svojo družino živi v Švici.

Sodelovali so na sobotnih delavnicah na 
temo Odkrivajmo dežele: Nemčija, kjer so 
preko Skypa intervjuvali Slovenko, ki že ne-
kaj let živi v Nemčiji, ter pravega Nemca in 
Nemko.

Mladi novinarji so si na poučni ekskurziji 
ogledali prostore POP TV-ja, Kanala A ter 
Radia 1, kjer so si nabrali novih novinarskih 
veščin.

V šolskem letu 2015/2016 so izdali eno šte-
vilko Deteljice, šolskega glasila PŠ Zagra-
dec, o vseh aktivnostih pa so sproti obve-
ščali javnost; prispevke so redno objavljali 
na spletni strani OŠ Stična. 6 učenk (Bar-
bara Glavan in Urška Vidmar iz 9. b, Tjaša 
Čebular in Tjaša Miklavčič iz 8. c ter Ana 
Škufca in Nika Miklič iz 7. Z) se je udeležilo 
Območnega srečanja mladih novinarjev, ki 
je potekalo v okviru JSKD OI Ivančna Gori-
ca. Mentorica: Nataša Rebec Lukšič.Nataša Rebec Lukšič
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Tudi v šolskem letu 2016/2017 so bili učen-
ci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo 
in literarni klub na PŠ Zagradec vključeni v 
različne dejavnosti. Gostili so čebelarja Iva-
na Janeza Rošlja, ki jim je podrobneje pred-
stavil delo čebelarja, obiskal pa jih je tudi 
Gregor Trebušak, urednik informativne 
oddaje Svet na Kanalu A. Sodelovali so na 
prvoaprilskih sobotnih delavnicah na temo 
»Virsko mesto – Po sledeh Virne, kneginje 
Virske«, obiskali pa so tudi naše najmlajše 
– otroke Vrtca Sonček, ki so jim prebirali 
pravljice.

Na poučni ekskurziji so si ogledali prostore 
POP TV-ja, Kanala A ter Radia 1, Radia Ek-
spres in Radia Zeleni val, kjer so si nabrali 
novih novinarskih veščin. Pred obiskom 
Radia Ekspres so sestavljali »jingle«, ki so 
jih nato prebrali v pravem radijskem studiu.

V tem šolskem letu so izdali eno številko 
Deteljice, šolskega glasila PŠ Zagradec, o 
vseh njihovih aktivnostih pa so sproti ob-
veščali javnost; prispevke so objavljali na 
spletni strani OŠ Stična in v Klasju.

Mladi novinarji na PŠ Višnja Gora
Učenci izbirnega predmeta šolsko novi-
narstvo na PŠ Višnja Gora, 7. razred, so v 
sredo, 23. marca 2016, obiskali POP TV, 
kjer so si ogledali prostore in scene, ki jih 
uporabljajo za različne oddaje, kot so 24ur, 
Preverjeno, Svet na Kanalu A, Znan obraz 
ima svoj glas, Dan najlepših sanj. Ogledali 
so si Radio 1, kjer sta jih prijazno sprejela 
Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič, nekateri 
učenci pa so se lahko preizkusili v vlogi ra-
dijskih voditeljev. Za konec so si v Koloseju 
ogledali še film. Objavljali so v lokalnih ča-
sopisih Klasje in Višnjan. Učenci 7. razreda 
in uredniški odbor mladih novinarjev iz 7. 
razreda so izdali razredni časopis Višnjan-
ske legende. 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 so šolski 
novinarji sodelovali pri pisanju člankov za 
Višnjana in Klasje, izdali so šolski časopis 
Višnjanske legende. Obiskali so jih novinar-
ji TV Vaš kanal ter tednika Dolenjski list, ki 
so jim iz prve roke predali mnogo koristnih 
informacij. Kot vsako leto so se šolski novi-
narji odpravili na POP TV ter Radio 1, kjer so 
jim radijski in televizijski novinarji poveda-
li svoje novinarske izkušnje in priporočila. 
Dve učenki PŠ Višnja Gora, Nika Jaklič in 

Maša Vozelj, sta se 
marca udeležili Ob-
močnega srečanja 
mladih novinarjev v 
ivanški knjižnici ter 
napisali članek za 
Mlado Klasje. Men-
torica: Petra Rus 
Mušič. 

Petra Rus MušičUčenci PŠ Višnja Gora v televizijskem studiu.
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Arheološka delavnica
Učenci so se seznanili z delom arheologa, 
s potekom izkopavanj, s časovnimi obdobji 
in njihovimi poimenovanji. Praktično so se 
preizkusili v izkopavanju.

Mentorici/koordi-
natorici: mag. Pa-
vla Peterle Udovič 
in Anka Kavčič.
Vključeni učenci:  
5. razred.
Šolsko leto: 
2015/2016, 
2016/2017.

Astronomski tabor
Na tridnevnem taboru v CŠOD (od petka 
do nedelje) so se učenci poglabljali v življe-
nje zvezd, sončni sistem, meteorje, kome-
te in galaksije. Opazovali so Sonce in nočno 
nebo, uporabljali zvezdne karte in spozna-
vali delovanje teleskopa.

Mentorici: Suzana Klopčič in Jožica Knez.
Vključeni učenci: 8. in 9. razred.
Šolsko leto: 2015/2016, 2016/2017.

Nočni obisk živalskega vrta
Učenci so v nočnih urah obiskali živalski vrt 
in doživeli čas, ko »oživijo« njegovi nočni 
aktivni prebivalci. Opazovali so spečega 
slona, žirafo in šimpanza ter preverili upo-
rabo naših čutil, ko vid odpove.

Mentorici: Ana Šimac in Anka Kavčič.
Vključeni učenci: od 6. do 9. razreda.
Šolsko leto: 2015/2016.

Prirodoslovni muzej
Učenci so preučili muzejske stalne zbirke in 
imeli voden ogled po razstavi »Živela evo-
lucija«. 

Mentorica: Ana Šimac.
Vključeni učenci: 5., 6. in 7. razred.
Šolsko leto: 2015/2016.

Festival znanosti
Učenci so obiskali 
Inštitut Jožef Ste-
fan in se vključili v 
delavnice. 

Tema:  
Na krilih modrosti.
Mentorici:  
Mateja Trtnik in 
Suzana Klopčič.
Vključeni učenci: 8. in 9. razred.
Šolsko leto: 2015/2016.

Animirani film
V okviru Vzgojno-izobraževalnega progra-
ma animiranega filma Slon so učenci spo-
znali tehniko »stop animacija« in izdelali 
animirani film.

Anka Kavčič

Suzana Klopčič

Mateja Trtnik
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Mentorici/koordinatorici: Andreja Goetz in 
Anka Kavčič.
Vključeni učenci: 5. in 6. razred.
Šolsko leto: 2016/2017.

Uporaba sončne energije
Dr. Simon Muhič je učencem predstavil 
načine uporabe sončne energije s poudar-
kom na sončni elektrarni s šolske strehe.

Mentorici/koordinatorici: Suzana Klopčič in 
Katja Tomažinčič.
Vključeni učenci: 7., 8. in 9. razred.
Šolsko leto: 2016/2017.

Izdelava kalejdoskopa
Učenci so se seznanili z delovanjem kalej-
doskopa in ga izdelali.

Mentorica: Katja Bizjak.
Vključeni učenci: 5. in 6. razred.
Šolsko leto: 2016/2017.

Razstava o Nikoli Tesli in obisk 
Pivovarne Union
V Cankarjevem domu so si učenci ogledali 
razstavo o življenju in delu Nikole Tesle, v 
Pivovarni Union pa tehnološki proces izde-
lave pijač.

Mentorici: Mateja Trtnik in Suzana Klopčič.
Vključeni učenci: 7., 8. in 9. razred.
Šolsko leto: 2016/2017.

Kemija je eksperimentiranje!
Na oddelku za kemijo in kemijsko izobra-
ževanje Pedagoške fakultete so učenci s 
pomočjo študentov izvajali kemijske poiz-
kuse.

Mentorja/koordinatorja: Miha Slapničar 
(PeF) in Ana Šimac.
Vključeni učenci: 9. razred.
Šolsko leto: 2016/2017.

Ljubljansko barje
Na raziskovalnem izletu so si učenci ogle-
dali Ljubljansko barje, proučevali rastlin-
stvo in vode ter spoznali koliščarsko nase-
lje.

Mentorici: Ana Šimac in Mateja Jere Gr-
mek.
Vključeni učenci: 5., 6., 7. in 8. razred.
Šolsko leto: 2016/2017.

Individualna in skupinska pomoč 
za nadarjene učence ter priprava 
na tekmovanja 
Učenci so poglabljali in razširjali znanje ter 
se pripravljali na različna tekmovanja.

Mentorji: učitelji.
Vključeni učenci: vsi razredi.
Šolsko leto: 2015/2016, 2016/2017.

Katja Bizjak
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Zbiranje starega papirja
Akcije zbiranja papirja so že tradicionalno 
potekale obe šolski leti na matični šoli, PŠ 
Višnja Gora in PŠ Zagradec v pomladnem in 
jesenskem času. Denar od zbranega papir-
ja so nakazali v šolski sklad in je namenjen 
pomoči plačila obrokov učencem in pro-
gramov šole v naravi. Koordinatorica akcije 
v lanskem šolskem letu, Lucija Medimurec, 
je rezultate akcije podrobno analizirala: 

»Od 11. do 19. oktobra 2016 ter od 30. mar-
ca do 6. aprila 2017 je na OŠ Stična poteka-
lo zbiranje starega papirja. V sodelovanju z 
Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje so 
učenci na matični šoli ter na podružničnih 
šolah v jesenski akciji zbrali skupno skoraj 43 
ton papirja, od tega na matični šoli (vključno 
s podružničnima šolama Stična in Muljava) 
22 ton papirja, na PŠ Zagradec (vključno s PŠ 
Ambrus) 8,8 ton, na PŠ Krka 2,2 toni papir-
ja in na PŠ Višnja Gora še dodatnih 9,5 ton 
odpadnega papirja. V pomladni akciji so na 
matični šoli zbrali dobrih 22 ton papirja, v 
Zagradcu slabih 7 ton, v Višnji Gori pa slabih 
8 ton papirja. V jesenski akciji so tako zbrali 
približno 4.300 EUR, v času pomladne akcije 
pa še dobrih 3.500 EUR sredstev, ki so name-
njena delovanju šolskega sklada OŠ Stična. 
Pri izvedbi zbiralne akcije je na vseh loka-
cijah pomagalo 25 učiteljev ter več kot 50 
učencev. »Rekorderji« v prinašanju papirja 

Lucija Medimurec

Učenci na zbiralnih akcijah z veseljem priskočijo na pomoč.
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v obeh akcijah v tem šolskem letu so Aleks 
Godec, 3. razred PŠ Muljava (skupno 1490 
kg), Larisa Mandelj, 7. a MŠ (skupno 1400 kg) 
ter Luka Omerzo, 7. a MŠ (skupno 1035 kg). 
Koordinatorji: Lucija Medimurec (OŠ Stična, 
vodja), Bernarda Kunstelj Lepojić (PŠ Višnja 
Gora), Alenka Kovač (PŠ Zagradec), sodelo-
vali pa so tudi: MATIČNA ŠOLA: Edita Bajra-
mlić, Branka Lavtar, Kristjan Rešetič, Jana 
Erjavec, Branka Strnad, Blanka Karanjac, 
Tina Finc, Magdalena Pirman, Andreja Ro-
bek Perpar, Irena Bregar, Darja Kotar, Jana 
Erjavec, Sabina Miklavčič, Lucija Medimurec, 
Lovro Ulcej; PŠ VIŠNJA GORA: Tanja Jevnikar, 
Ana Zaman, Lucija Medimurec, Darja Bregar, 
Bernarda Kunstelj Lepojić, Petra Rus Mušič; 
PŠ ZAGRADEC: Helena Barle, Vanja Peček Ja-
noš, Bogdan Vrhovec, Darja Kotar; PŠ KRKA: 
Tončka Rajer.«

Zbiranje plastičnih zamaškov 
Učenci so nadaljevali z zbiranjem zama-
škov za deklico Lindo iz Ivančne Gorice. 
Koordinacija: Kristijan Rešetič.

Zbiranje praznih kartuš, tonerjev 
in baterij
Na šoli že več let zbiramo izrabljene bate-
rijske vložke, izrabljene tonerje in kartuše 
tiskalnikov in fotokopirnih strojev. Zbrane 
kartuše in tonerje je odkupilo v reciklažo 
podjetje Bitea, ki je sredstva nakazalo v 
šolski sklad. Izrabljene baterije pa so v lan-
skem šolskem letu predali družini Ostanek, 
ki je zbirala sredstva za nakup nujnih zdra-
vstvenih pripomočkov za bolno hčerko. V 
akciji sodelujejo vsi učenci na vseh šolah. 
Koordinacija: Gregor Arko in vodje šol. 

Akcije čiščenja šolske okolice 
Izvedli smo pomladanske čistilne akcije, v 
katere so bili vključeni vsi učenci naše šole 
z razredniki. 

Gregor Arko
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S pomočjo učencev bo tudi tekaška proga ob matični šoli kmalu pripravljena na uporabo.

Za čisto okolico svoje šole in kraja so poskrbeli tudi učenci PŠ Muljava.
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ŠOLA SE PREDSTAVI 

SKUPNE PRIREDITVE ZA 
STARŠE IN KRAJANE

Novoletni bazar in prireditev  
Za lepši svet
Novoletni bazar je potekal 7., 8. in 9. de-
cembra 2015 v času govorilnih ur na matični 
šoli in na podružnicah. Učenci so skupaj s 
svojimi mentorji postavili na ogled številne 
izvirne izdelke – adventne venčke, voščil-
nice, dišeča mila in svečke, sladke piškote, 
novoletne okraske. Za šolski sklad so zbrali 
5.992,69 EUR.

Učenci so staršem in obiskovalcem bazarja ponujali čudovite izdelke, ki so jih naredili pri pouku.

Barbara Polajžer
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Na razredni stopnji je bil bazar zelo obiskan. Učenci so se obiskovalcem predstavili tudi s kulturnim 
programom. 

Urška Petek in OPZ matične šole na prireditvi Za lepši svet
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Prireditev Za lepši svet je bila organizirana 
kot dobrodelna prireditev oz. dobrodelni 
koncert, na katerem so se zbirala sredstva 
za šolski sklad OŠ Stična. Do teh sredstev 
so upravičeni učenci in učenke OŠ Stična, 
v prvi vrsti pa učenke in učenci iz socialno 
šibkejših družin za plačilo šole v naravi, ko-
sil, malic … Povabilu na koncert, ki je bil 
24. novembra 2016, se je odzvalo zelo ve-
liko število nastopajočih; od lokalno prepo-
znavnih glasbenikov in plesalcev do imen, 
ki so poznana vsej Sloveniji, manjkali niso 
niti učenci in učenke OŠ Stična. Koncert je 
uspel, saj je bila športna dvorana OŠ Stič-
na polna do zadnjega kotička, vsa zbrana 
sredstva so šla v šolski sklad OŠ Stična, 
obiskovalci pa so bili tudi zelo zadovoljni s 
koncertom, ki je ponudil kar 3 ure kvalite-
tne in raznolike glasbe ter plesa. Koordina-
tor prireditve je bila vodja šolskega sklada 
Barbara Polajžer, pri organizaciji pa so so-
delovali Vita Valenčak, Maja Sever, Urška 
Petek, Helena Kastelic, Roman Sarjaš, Ale-
ksandra Šparl in mnogi drugi.

Prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku
Praznovanje slovenskega kulturnega pra-
znika je na OŠ Stična edino, ki pod eno stre-
ho zbere vse enote naše šole – od matične 
šole do vseh šestih podružnic. 

V športni dvorani OŠ Stična so 10. februarja 
2016 ob 17. uri obeležili spomin na Prešer-
na in podelili šolske Prešernove nagrade. 
Na pevsko-gledališkem prizorišču so se 
predstavile vse podružnice kot tudi ma-
tična šola in na inovativen način pokazale 
svojo umetniško produkcijo tega šolskega 
leta. Številni obiskovalci so lahko uživali v 
nastopih enajstih pevskih zborov (sedem 
otroških, trije mladinski in učiteljski pev-
ski zbor) ter v odlomkih petih gledaliških 
predstav, ki so jih skupaj s svojimi mentorji 
in mentoricami predstavili učenci matične 
šole ter podružničnih šol Ambrus, Krka, Za-
gradec, Višnja Gora, Muljava in Stična. Na-
stopil je tudi pevski zbor učiteljic, zbrane 
pa je nagovoril ravnatelj Marjan Potokar, ki 
je podelil šolske Prešernove nagrade. Med 
učenci so se med dobitnike vpisali učenci 
in učenke devetih razredov, ki so se v letih 
šolanja na OŠ Stična še posebej izkazali na 
področju kulture. Prejemniki: iz Višnje Gore 
sta bila Neža Grum in Anej Lužar, iz 9. a PŠ 
Zagradec Nika Škoda, iz 9. b PŠ Zagradec 
Teja Pirc in Eva Erjavec, z matične šole pa 
so bili nagrajeni učenci iz 9. b – Ana Eržen, 
Barbara Glavan, Urška Glavan, Ibro Hodžić, 
Kaja Pekeč in Urška Vidmar.

Šolsko Prešernovo nagrado sta za svoje 
delo in številna prizadevanja prejeli učitelji-
ci Mojca Hrvatin in Jasmina Tekavčič.
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Na prireditvi sta poleg ravnatelja spregovo-
rila Janez Gabrijelčič, idejni vodja Rastoče 
knjige, in podžupan občine Ivančna Gorica 
Tomaž Smole. Pod izjemni scenarij in scen-
sko podobo pa so se podpisale Andreja Ro-
bek Perpar, Urška Petek, Zdenka Ograjšek 
in Mateja Trtnik.

Leto dni kasneje, 7. februarja 2017, so orga-
nizirali prireditev z naslovom Besedne igre. 
Športna dvorana OŠ Stična je na novem 
projekcijskem platnu ponudila zanimivo 
slikovno kuliso glasbeno-gledališko-instru-
mentalnim točkam. V združenem pevskem 
zboru je nastopilo skoraj 300 učencev, po-
tem pa so se nastopajoči iz vseh enot naše 
šole sprehodili čez lepote naših krajev in 
odkrivali bogastvo letnih časov. Ravnate-

ljev nagovor je za lansko vodilo v projektu 
Rastoča knjiga postavil besedo »zaupanje«. 
Prešernovi nagrajenki sta postali učiteljici 
Andreja Lapanja in Vanja Peček Janoš.

Priznanje za večletno kulturno udejstvo-
vanje na OŠ Stična so prejeli devetošolci: 
z matične šole: Daniel Sami Blažič, Leyla  
Hassaballa Abdou, Manca Kepa, Ina Ma-
rinčič, Klara Pečnik, Lana Benčan, Nataša 
Lukić, Maša Omahen, Neža Okorn, Eliza-
beta Valič, Brina Dolores Omahen, Marko 
Posavec, Katja Srebernjak, Rok Horvat; s 
PŠ Zagradec Nina Miklič; s PŠ Višnja Gora 
pa Mark Česnik, Barbara Kocmur in Nika Ja-
pelj. Prireditev sta koordinirali Dragica Šteh 
in Jožica Knez. 

Gospod Janez Gabrijelčič, nagrajenka Jasmina Tekavčič in podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž 
Smole
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Organizatorke prireditve v letu 2016: Urška Petek, Andreja Robek Perpar in Zdenka Ograjšek

Nagrajenki v letu 2017 Vanja Peček Janoš in Andreja Lapanja z ravnateljem Marjanom Potokarjem in 
podžupanom Tomažem Smoletom
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Organizatorke prireditve v letu 2017: Jožica Knez, Dragica Šteh in Aleksandra Šparl

Zborovodja Roman Sarjaš in mladinski pevski zbor matične šole na prireditvi ob koncu leta 2015 
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Pevski zbori na šoli 
Na matični šoli in njenih podružnicah so 
delovali mnogi otroški pevski zbori in trije 
mladinski pevski zbori. Zbori so nastopali 
na šolskih prireditvah in prireditvah v kra-
ju. Mladinski pevski zbori so nastopali na 
prireditvi ob kulturnem prazniku, na prire-
ditvah ob zaključku šolskega leta 2015/2016 
in ob zaključku leta 2016. Mladinska pevska 
zbora na matični šoli in PŠ Višnja Gora je vo-
dil Roman Sarjaš, na PŠ Zagradec pa Andrej 
Oberstar. 

Valeta 2016 in 2017
V juniju 2016 in 2017 so se od nas z boga-
tim in zanimivim kulturnim programom 
poslovili učenci 9. razredov, prvič tudi s PŠ 
Zagradec.

Zborovodja Andrej Oberstar in mladinski pevski zbor PŠ Zagradec na prireditvi na matični šoli ob 
kulturnem prazniku

Roman Sarjaš
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Nagrajenci Tjaša Godec, Eva Erjavec, Urška Pajk, Nika Škoda in Matic Ropič na 1. zagraški valeti z 
ravnateljem Marjanom Potokarjem in razredničarkama Dragico Šteh in Natašo Rebec Lukšič 

Plesna točka prve generacije zagraških devetošolcev
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PŠ Zagradec
V ponedeljek, 13. junija 2016, se je v športni 
dvorani PŠ Zagradec zgodila zgodovinska 
prva zagraška valeta. 31 devetošolk in de-
vetošolcev se je s prisrčnim programom 
poslovilo od šole, v katero so se vrnili za-
dnje leto osnovnošolskega izobraževanja. 
Ganljive zahvale učiteljicam in učiteljem 
ter vsem drugim strokovnim in tehničnim 
delavcem šole so učenke in učenci pospre-
mili z mislijo, da se sreča skriva v preprostih 
stvareh, v pristnih medsebojnih odnosih, v 
ljubezni do narave in soljudi, v ustvarjanju 
in doseganju ciljev. 

9. aZ se je številnemu občinstvu, predvsem 
pa ponosnim staršem predstavil s priredbo 
pesmi Le tebe bi imel, z novim naslovom 

Če nas ne bi bilo. Pesem je pospremila še 
grafična predstavitev, ki je izzvala nemalo 
smeha. 9. bZ je nastopil s humorno pred-
stavitvijo učne ure, v kateri so na zabaven 
in pristen način prikazali sebe in svoje vide-
nje šolskega časa in prostora. Program sta 
suvereno povezovala Anja Markovič iz 9. 
aZ in Anže Ceglar iz 9. bZ.

Ravnatelj Marjan Potokar je v svojem na-
govoru izrazil veselje nad dejstvom, da so 
vsi zagraški devetošolci uspešno končali ra-
zred ter da so v tem šolskem letu očitno na-
predovali tako na področju znanja kot tudi 
na vzgojnem področju. Omenil je tudi šte-
vilne projekte in dejavnosti, s katerimi so se 
učenci srečevali v minulem šolskem letu in 
še posebej izpostavil projekt Mostovi pove-

Na zagraški valeti junija 2017 so za delo v oddelčni skupnosti priznanja dobili Matjaž Meglen, Nina 
Miklič, Matevž Perko in Tjaša Zore. Lukas Gregorič je prejel priznanje za najuspešnejšega športni-
ka šole v 9. razredih v šolskem letu 2016/2017. Priznanja za uspehe na tekmovanjih iz znanj pa sta 
dobila Primož Žgajnar in Matevž Perko, ki je bil izbran tudi za najuspešnejšega učenca na naravo-
slovnem področju na PŠ Zagradec. 
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zujejo ter ga na izviren način povezal s spo-
štovanjem dediščine, krepitvijo vrednot in 
iskanjem rešitve za prijaznejšo prihodnost. 
Ravnatelj je ob tej svečani priložnosti po-
delil tudi priznanja tistim devetošolcem, 
ki so se v tem letu najbolje odrezali. Tjaša 
Godec je prejela priznanje za pomoč sošol-
cem, Eva Erjavec in Urška Pajk sta prejeli 
priznanje za delo v razredni skupnosti, Ma-
tic Ropič je postal najuspešnejši športnik 
9. razredov PŠ Zagradec, Nika Škoda pa je 
prejela priznanje za izjemen odnos do šol-
skega dela, sošolcev in učiteljev, obenem 
pa je postala najuspešnejša naravoslovka 
PŠ Zagradec in najuspešnejša športnica 9. 
razredov OŠ Stična v šolskem letu 2015/16.

V imenu staršev je zbrane nagovorila go-
spa Branka Strah in v svojem nagovoru 
poudarila pomen sodelovanja med šolo 
in starši ter zadovoljstvo nad novo šolo in 
vsemi prednostmi, ki jih prinaša šola v do-
mačem kraju. 

Za konec je seveda zadonela harmonika, ki 
jo je devetošolec Luka Hočevar simbolično 
predal sedmošolcu Nejcu Ropiču, vsa špor-
tna dvorana pa je v melodiji Ob bistrem 
potočku je mlin zapela 1. generaciji zagra-
ških devetošolcev v pozdrav in spomin – Ta 
šola je nova, je naša, je moja, najlepše je biti 
doma!

Matična šola
Na valeti na matični šoli v juniju 2016 so po-
delili priznanja za delo v oddelčni skupnosti 
učencem Ani Eržen, Urški Vidmar, Urški Gla-
van, Barbari Glavan, Gašperju Hermanu in 
Gašperju Struni iz 9. b. Na področju športa 
je priznanje za najuspešnejšega športnika 
šole v 9. razredih za šolsko leto 2015/2016 
prejel Gašper Herman iz 9. b, Sara Hribar iz 
9. b pa je postala najuspešnejša športnica 
9. razredov matične šole. Ibro Hodžić iz 9. 
b je osvojil Diamantnega Kenguruja.

Učenka  Ana Eržen iz 9. a je osvojila tri sre-
brna priznanja, v zadnjih treh letih pa 6 sre-
brnih in eno zlato priznanje. Špela Rapuš 
iz 9. a je v tem letu prejela zlato priznanje 
na tekmovanju iz sladkorne bolezni in dve 
srebrni priznanji, v zadnjih treh letih pa 4 
srebrna in eno zlato priznanje. 

Najuspešnejši učenec generacije na šoli 
je postal Gašper Struna iz 9. b, ki je prejel 
4 zlata priznanja (iz astronomije, kemije, 
matematike in razvedrilne matematike) ter 
tri srebrna priznanja (iz fizike, logike in Ve-
sele šole). Izbran je bil za najuspešnejšega 
učenca na naravoslovnem področju, prejel 
je tudi Diamantnega Kenguruja, v zadnjih 
treh letih pa je osvojil 11 srebrnih in 10 zlatih 
priznanj. 

Generacija devetih razredov je skupno 
osvojila 42 srebrnih priznanj in 12 zlatih.

14. junija 2017 je bila na matični šoli izvede-
na valeta. Učenci 9. a, 9. b in 9. c so pod 
vodstvom svojih razredničark Katje Bizjak, 
Elizabete Kadunc Križaj in Uršule Zakrajšek 



… v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 83

ŠO
LA

 SE PR
ED

STA
VI 

Valeta 2016

Valeta 2017
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pripravili zanimiv in pester program. Za 
temo valete so si učenci izbrali Disneyland, 
kar je bilo lepo prikazano v ozadju prire-
ditve. Poleg začetnega plesa so si starši, 
učenci in učitelji lahko ogledali tudi pred-
stavitvene točke, kulturni program in po-
delitve priznanj najuspešnejšim učencem. 

Za delo v oddelčni skupnosti so priznanja 
dobili učenci iz 9. a (Manca Kepa, Daniel 
Sami Blažič), 9. b (Nataša Lukić, Živa Ba-
šnec, Maša Omahen), 9. c (Brina Dolores 
Omahen, Marko Posavec). Priznanje za 
najuspešnejšega športnika matične šole v 
9. razredih za šolsko leto 2016/2017 je prejel 
Žan Jakomin iz 9. b, najuspešnejša športni-
ca 9. razredov matične šole pa je bila Tjaša 
Čebular iz 9. c. Tjaša Zajc iz 9. c je dobila pri-
znanje za nov šolski rekord v suvanju krogle 
z rezultatom 11,72 m, Nina Godec iz 9. c pa 
priznanje za met vortexa in dosežen šolski 
rekord (49,93 m). Priznanja na področju pri-
znanj iz znanj je prejel Danijel Sami Blažič iz 
9. a, ki je v tem šolskem letu prejel 3 srebrna 
priznanja, in sicer iz zgodovine, fizike in Ve-
sele šole, ter 2 zlati priznanji (iz angleščine 
in astronomije). V zadnjih treh letih, torej v 
7., 8. in 9. razredu, pa je Danijel osvojil se-
dem srebrnih in 4 zlata priznanja. Danijel je 
tako postal najuspešnejši učenec generaci-
je na šoli. Prav tako je prejel naziv najuspe-
šnejšega naravoslovca generacije na šoli.

Priznanja iz znanj pa so dobili tudi: Man-
ca Kepa in Ina Marinčič iz 9. a (Ina je bila 
tudi prejemnica Diamantnega Kenguruja), 
Maša Omahen, Nataša Lukić in Marko Po-
savec iz 9. b. 

PŠ Višnja Gora
14. junija 2016 so se v avli šole poslovili 
učenci in učenke 9. razreda PŠ Višnja Gora. 
Predstavili so se s plesom, petjem, drama-
tizacijo, igranjem na harmoniko, s spisom 
o prijateljstvu in video projekcijo fotografij 
učencev. Ravnatelj je učencem z odličnimi 
dosežki na različnih področjih podelil pri-
znanja in knjižne nagrade. Učenci so se za-
hvalili tako strokovnim delavcem šole kot 
staršem, še posebno lepo so se poslovili 
od razredničarke. Ob koncu je predstav-
nik staršev učencem in učiteljem namenil 
nekaj spodbudnih besed. Vzdušje na valeti 
je bilo čudovito, dejanja učencev pa zelo 
ganljiva.

Priznanje za delo v oddelčni skupnosti je 
prejela Neža Grum, najuspešnejši športnik 
9. razreda PŠ Višnja Gora pa je postal Anže 
Šparovec. Priznanja za uspehe na tekmo-
vanjih iz znanj pa so dobili Lara Grm, Neža 
Grum in Kalina Šušteršič, ki je osvojila 4 
srebrna priznanja v zadnji triadi in tako 
postala najuspešnejša učenka na PŠ Višnja 
Gora. 

13. junija 2017 je na PŠ Višnja Gora poteka-
la valeta ob zaključku osnovnošolskega 
izobraževanja generacije devetošolcev, 
rojenih leta 2002. Po uvodnem plesu cha-
-cha-cha in predstavitvi vseh učencev so se 
ti predstavili še s plesoma tango in techno 
swing. Sledila je »himna«, za katero je be-
sedilo prispeval učenec Mišo Avdić, glasbo 
pa so si učenci izposodili pri popularnem 
glasbeniku Samu Smithu. V skeču so se po-
zabavali tudi z Lopolisom, ki so ga učitelji 
namesto redovalnice in dnevnika pričeli 
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Skupinska slika učencev 9. razreda PŠ Višnja Gora z razredničarko v letu 2016

Kulturni program 9. c na matični šoli  
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uporabljati v tem šolskem letu. Sledil je 
skupinski ples, hip-hop in ples na glasbo 
»Reach for the stars«, ki se je odlično uje-
mala tudi s sceno v ozadju na temo vesolja. 
Učenec Mark Česnik je občinstvo navdušil 
z »Zorbo«, odigrano na harmoniko, učenka 
Tija Dobrić pa s spisom na temo »Bistvo je 
očem nevidno«. Nato so prisotnim nekaj 
besed namenili ravnatelj Marjan Poto-
kar, razredničarka Lucija Medimurec ter 
predstavnica staršev Jožica Ramšak Pajk. 
Gospod ravnatelj je najuspešnejšim učen-
cem podelil srebrna priznanja, Tija Dobrić, 
Mark Česnik, Lana Ramšak in Nika Japelj 
so prejeli priznanja za prizadevno delo 
v oddelčni skupnosti. Priznanja iz znanj 
pa so prejeli: Tea Lužar, Barbara Kocmur, 

Dominik Novak, Nejc Zupančič in Lana 
Ramšak, ki je s 4 srebrnimi priznanji (iz 
zgodovine, razvedrilne matematike, fizike 
in Vegovim priznanjem) ter skupno 7 sre-
brnimi priznanji, ki jih je osvojila v obdobju 
od 7. do 9. razreda, postala najuspešnejša 
učenka naravoslovnega področja. Naju-
spešnejša športnica v 9. razredih pa je bila 
Tija Dobrić.

Na koncu so se devetošolci poslovili s po-
menljivo skladbo z naslovom »Zgodba o 
prijateljstvu«. Koordinacija: Lucija Medi-
murec, sodelovali pa so tudi Lovro Ulcej 
(ozvočenje), Maja Godec (priprava scene) 
in Roman Sarjaš (glasbena spremljava).

Kulturni program višnjanskih devetošolcev 
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Otroški pevski zbor matične šole na Taboru pevskih zborov

Otroški pevski zbor matične šole na Reviji pevskih zborov na matični šoli
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NA MATIČNI ŠOLI 

Otroški in mladinski pevski zbor 
matične šole 
Otroški pevski zbor na matični šoli je vodi-
la Urška Petek. Pevski zbor je nastopal na 
mnogih šolskih prireditvah, prvič pa so 19. 
junija 2016 sodelovali tudi na Taboru pev-
skih zborov v Šentvidu pri Stični.

Mladinski pevski zbor je vodil Roman Sar-
jaš. Pevska zbora sta nastopala na vseh šol-
skih prireditvah in na Območni reviji otro-
ških in mladinskih pevskih zborov.

Gledališka skupina OŠ Stična 
Gledališka skupina je uprizorila dve igri: 
domišljijsko zgodbo E. Peroci Moj dežnik je 
lahko balon in klasično pravljico H. C. An-
dersena Svinjski pastir. Igralci: Lea Bernetič 
Rijavec, 5. a, Naja Mrvar, 5. a, Teja Zaletelj, 
5. a, Alex Lekić, 5. a, Uršula Černelč, 5. a, 

Sara Jontes, 5. a, 
Nal Roš Omahen, 
5. b, Ula Regali, 5. 
b, Jana Tratar, 5. 
b, Brina Ravbar, 5. 
b, Ajša Hodžić, 5. b 
in Patricija Štefan-
čič, 5. b. Mentorici: 
Jožica Ferlin in Ale-
ksandra Šparl.

Nastopi v šolskem letu 2015/2016:
· 16. 12. 2015 – nastop na matični šoli ob 

obisku Božička za otroke učiteljev z 
gled. igro: E. Peroci, Moj dežnik je lahko 
balon;

· 5. 2. 2016 – nastop na proslavi ob kul-
turnem prazniku z odlomkom gled. 
igre: H. C. Andersen, Svinjski pastir;

· 25. 3. 2016 – sodelovanje na območni 
reviji gledaliških skupin v Grosuplju z 
gled. igro: H. C. Andersen, Svinjski pa-
stir;

· 22. 4. 2016 – nastop na gledališkem ma-
ratonu z naslovom »Noč knjige« z gled. 
igro: H. C. Andersen, Svinjski pastir;

· 3. 5. 2016 – uvrstitev na regijsko sreča-
nje gledaliških skupin na Vrhniki z gled. 
igro: H. C. Andersen, Svinjski pastir 
(srebrno priznanje);

· 20. 5. 2016 – nastop ob zaključku bral-
ne značke v KD Stična za otroke 1.–5. r. 
matične šole in 1.–3. r. PŠ Stična z gled. 
igro: H. C. Andersen, Svinjski pastir;

· 23. 5. 2016 – nastop ob projektu Rasto-
ča knjiga v Ljubljani (Župančičeva jama, 
tik ob Navju) z odlomkom gled. igre: H. 
C. Andersen, Svinjski pastir;

· 25. 5. 2016 – nastop ob mednarodnem 
projektu »ERASMUS« z odlomkom 
gled. igre: H. C. Andersen, Svinjski pa-
stir;

· 26. 5. 2016 – nastop na 2. festivalu Pe-
karne Mišmaš z gled. igro: H. C. Ander-
sen, Svinjski pastir;

· 10. 6. 2016 – nastop ob zaključku bralne 
značke v dvorani gasilskega doma v Vi-
šnji Gori za otroke 1.–5. r. PŠ Višnja Gora 
z gled. igro: H. C. Andersen, Svinjski pa-
stir.

Nastopi v šolskem letu 2016/2017:
· 27. 11. 2016 – nastop na Festivalu Stična 

z gled. igro: H. C. Andersen, Svinjski pa-
stir (delavnica: izdelovanje kron); 

Jožica Ferlin
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· 23. 5. 2017 – premierni nastop z gled. 
igro Čarovnica Uršula na 3. festivalu 
Pekarne Mišmaš na Krki v okviru pri-
reditve Dnevi kulture v Občini Ivančna 
Gorica;

· 19. 6. 2017 – nastop za starše z gled. 
igro Čarovnica Uršula v jedilnici matič-
ne šole.

Folklorna skupina OŠ Stična 
Folklorna skupina OŠ Stična pod vodstvom 
Jožice Ferlin in Helene Kastelic je imela sle-
deče nastope: 
· 24. 12. 2015 – na prireditvi ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti na matični 
šoli; 

· 23. 5. 2016 – na prireditvi Rastoča knjiga 
v Ljubljani; 

· 26. 11. 2016 – na dobrodelnem koncertu 
Za lepši svet. 

Slovesnost ob obletnici rojstva 
Miha Kastelica in komemoracija 
Učenke in učenci pod mentorstvom Nata-
še Rebec Lukšič v oktobru in novembru tra-
dicionalno sodelujejo z deklamacijami na 
prireditvah, ki potekajo na občinski ravni.

Komemoracija poteka vsako leto v mese-
cu oktobru. V tem šolskem letu je žalna 
slovesnost potekala 29. oktobra 2016, in 
sicer pred ZD Ivančna Gorica. Poleg gospo-

Gledališka skupina matične šole se je na prireditvi ob kulturnem prazniku v februarju 2016 predstavi-
la s predstavo Svinjski pastir. 

Helena Kastelic
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da Kalarja, ki je imel uvodni govor, so med 
drugim s svojimi recitacijskimi vložki na-
stopali tudi učenci OŠ Stična. Recitirali so 
naslednje pesmi: Oktober, Materi padlega 
partizana, O, saj ni smrti, Peščeni čarovnik 
časa, Kadar nas kdo zapušča. Koordinacija: 
Branka Strnad.

Plesna točka na prireditvi 
Športnik leta 2016 
23. decembra 2016 so učenci 2. razreda 
sodelovali na prireditvi Športnik leta 2016. 
Nastopili so s plesno točko, in sicer s ko-
račnico slovenske vojske. Nastop so koor-
dinirale Maja Miklavčič, Jasmina Selko in 
Aleksandra Šparl.

Nastop folklorne skupine matične šole na prireditvi ob kulturnem prazniku, februarja 2017

Branka Strnad
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PŠ VIŠNJA GORA

Gledališki krožek Igrajmo se gledališče je 
v šolskem letu 2015/2016 pripravil igrico 
Zmešnjava v deželi pravljic, ki jo je odigralo 
23 članov krožka. Igrica Zmešnjava v deželi 
pravljic, avtorice Mojce Pozvek, nas pope-
lje v svet domišljije, kjer je dovoljeno prav 
vse. Tako se nekatere že dobro poznane 
pravljice povsem pomešajo med sabo. Na-
stopali so:
· 5. 2. 2016 – osrednja prireditev ob kul-

turnem prazniku na OŠ Stična;
· 24. 3. 2016 – Območno srečanje otro-

ških gledališč (Grosuplje);
· 22. 4. 2016 – gledališki maraton na ma-

tični šoli;

· 9. 5. 2016 – 3. roditeljski sestanek na PŠ 
Višnja Gora;

· 27. 5. 2016 – Teden kulture v občini 
Ivančna Gorica (Krka).

V šolskem letu 2016/2017 pa so z igrico na-
stopili 1. septembra 2016 ob sprejemu prvo-
šolcev na PŠ Višnja Gora ter 20. decembra 

Gledališka skupina PŠ Višnja Gora se je predstavila na prireditvi ob kulturnem prazniku 5. februarja 
2016. 

Maja Tavčar
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2016 ob prihodu Božička in obdaritvi otrok 
naših učiteljev na PŠ Višnja Gora. Mentorici 
gledališkega krožka sta bili Maja Tavčar in 
Barbara Polajžer.

Druge dejavnosti
· Snemanje oddaje Ribič Pepe – Sodelo-

vali so učenci 3. razredov, ki so po Vi-
šnji Gori skupaj z naslovnim junakom 
oddaje iskali zaklad. Oddaja je bila na 
sporedu na 1. programu RTV Slovenija 
22. oktobra 2016. Po Višnji Gori so iskali 
zaklad (polža) in ga našli pri šoli, ustvar-
jali so in plesali. Učence sta spremljali 

učiteljici Darja Bregar in Maja Tavčar.
· V šolskem letu 2016/2017: 1. 9. 2016 – 

nastop ob sprejemu prvošolcev na PŠ 
Višnja Gora; 20. 12. 2016 – nastop ob 
prihodu Božička in obdaritvi otrok na-
ših učiteljev na PŠ Višnja Gora.

· Predstava Juri Muri v Afriki, po literarni 
predlogi Toneta Pavčka, koordinatorici: 
Tjaša Glamočak in Maja Tavčar, mento-
rice: razredničarke od 1. do 5. razreda 
in vzgojiteljici, pri sceni je pomagala 
tudi Maja Godec. Premierna predstava 
je bila za roditeljski sestanek 15. maja 
2017 in nato še ena ob zaključku šol-
skega leta, 22. junija 2017. Sodelovali so 
učenci in učiteljice od 1. do 5. razreda. 
Pri drugi predstavitvi pa so sodelovali 
tudi učenci 6. in 7. razreda.

Darja Bregar

Tjaša Glamočak
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PŠ ZAGRADEC

Na PŠ Zagradec je bil 1. september 2015 re-
snično zgodovinski dan, saj so učenci iz Za-
gradca, Ambrusa in Krke dobili čisto novo, 
devetletno šolo. Učenci in učitelji so bolj 
ali manj težko dočakali 1. september, ki za 
šolarje in učitelje predstavlja začetek nove 
šolske dogodivščine. Nova, svetla in pro-
storna šola, ki sliši na ime Podružnična šola 
Zagradec, je na široko odprla svoja vrata že 
zjutraj, ko so se pred šolo zbrali učenci od 
2. do 9. razreda.

Še preden so učenci čisto zares prestopili 
prag učenosti, jih je pozdravila vodja šole 
Slavka Nahtigal, ki je poudarila, kako po-
membno je sodelovanje vseh udeležen-

cev učno-vzgojnega procesa – učencev, 
učiteljev in staršev. Ravnatelj OŠ Stična 
Marjan Potokar je v novem šolskem letu 
vsem zaželel veliko uspehov, pa tudi vese-
lja, prijateljstva in druženja. Na prvi šolski 
dan v Zagradec je prišel tudi župan občine 
Ivančna Gorica, Dušan Strnad. Devetošol-
cem je izročil simbolični ključ, ki je poseben 
in dragocen spomin na staro šolo in s tem 
poudaril skrb za skupno lastnino, medse-
bojno spoštovanje in izpolnjevanje poklic-
nega poslanstva. Šolarje je nagovoril tudi 
predstavnik Policijske postaje Grosuplje 
Igor Mahnič, ki je spregovoril o skrbi za var-
nost vseh udeležencev prometa. Prvi dan 
življenja v novi šoli je pritegnil pozornost 
medijev, na obisku sta bila Radio Zeleni val 
in Televizija Vaš kanal.

Učiteljice Anica Grčman, Bojana Miklič, Anka Švigelj Koželj in Nataša Rebec Lukšič so v veselem 
pričakovanju čakale na uradno odprtje PŠ Zagradec. 
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V prisrčnem kulturnem programu je na-
stopil otroški pevski zbor PŠ Zagradec. Ob 
skladbici z naslovom Da bi poletel, ki jo je 
na klavir igrala Tjaša Zupančič iz 6. razreda, 
so strmeli v mogočno stavbo pred seboj, 
potem pa jih je Tjaša s koračnico pospremi-
la v prvi šolski dan na novi šoli.

Po končani prireditvi je šola zadihala v svo-
jem odslej običajnem tempu – pouk po 
urniku, šolski zvonec, malica, spoznavanje 
novih učiteljev in predmetov …

Slovesnih trenutkov za ta dan pa še ni bilo 
konec. Najbolj nestrpno so svoj prvi šolski 
dan čakali še zagraški prvošolci. Ob enaj-
stih so se zbrali v novi šolski avli, kjer so jih 

pozdravili: vodja šole Slavka Nahtigal, rav-
natelj Marjan Potokar, pomočnica ravna-
telja Lidija Zajc, predsednica KS Zagradec 
Biljana Gartner in župan Dušan Strnad. 11 
prvošolčkov je potem skupaj z učiteljica-
ma, Bojano Miklič in Mojco Pustovrh, po-
gumno zakorakalo novemu življenjskemu 

Za vsakega učenca je bil vstop v novo zagraško šolo zgodovinski in seveda poln pričakovanj in 
radovednosti, kakšna je nova šola. 

Lidija Zajc
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obdobju naproti. Postali so del PŠ Zagra-
dec, ki skupaj z njimi šteje 177 učencev. V 
šoli je tudi 54 otrok iz Vrtca Sonček, ki si s 
šolo deli tudi kuhinjo. 

Na PŠ Zagradec so tudi v novi šoli organizi-
rali tradicionalne prireditve za starše in kra-
jane ter prireditve ob praznikih za učence 
šole.

V četrtek, 7. aprila 2016, ob 17.00 je pote-
kala kulturna prireditev ob materinskem 
dnevu. Nastopajoči učenci so z navduše-
njem in malce treme pričakovali svoj na-
stop. Ko pa se je prireditev začela, je vse 
steklo kot po maslu. Učenci so peli, plesali, 
se na odru igrali in večer zaključili s sme-

hom, pesmijo in veseljem. Koordinacija: 
Vanja Peček Janoš in Anica Grčman, sode-
lovali pa so tudi Slavka Nahtigal, Mojca Pu-
stovrh, Helena Barle, Vesna Zimic Gluvić in 
Andrej Oberstar.

Tradicionalnemu skoku prvošolcev se je pridružila tudi vodja nove zagraške šole Slavka Nahtigal in v 
pravem športnem duhu pokazala, da se ne boji izzivov pri vodenju. 

Vanja Peček Janoš Anica Grčman
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Prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku v Zagradcu
V Zagradcu se je v petek, 3. februarja 2017, 
v kulturnem domu obeležilo slovenski kul-
turni praznik z uspešno krajevno prireditvi-
jo »Pevcu vedno sreča laže, vendar … grad 
je pevca brez vratarja«, na kateri so sode-
lovali Mešani pevski zbor Zagradec, Moški 
pevski zbor Zagradec, Otroška folklorna 
skupina Zagradec in učenci PŠ Zagradec. 
Prireditev sta suvereno povezovala Maša 
Žnidaršič, ki se je med drugim predstavila 
kot obetajoča mlada pesnica, in Žan Str-
mec, ki se je odlično vživel v vlogo Franceta 
Prešerna, oba učenca 7. bZ. Za organizacijo 
in vezni tekst prireditve je zaslužna Vesna 
Zimic Gluvić, učiteljica slovenščine na PŠ 
Zagradec. Obiskovalci prireditve so lahko 
uživali ob ubranem petju krajevnih zborov 
pod vodstvom Roberta Kohka, ob recita-

cijah, petju, nasto-
pih z inštrumenti, 
plesu in gledaliških 
vložkih učencev PŠ 
Zagradec, za kar 
gre zahvala števil-
nim učiteljem PŠ 
Zagradec, zbrane 
pa sta nagovorili 
tudi predsednica 

KS Zagradec Biljana Gartner in vodja PŠ 
Zagradec Slavka Nahtigal. Poudarili sta, 
da je kulturno dogajanje v Zagradcu zelo 
živahno ter da je potrebno vzgajati pristen 
odnos do svojega maternega jezika, do-
movine in kulture. Prireditev je z zanimi-
vim pastirskim spletom zaokrožila otroška 
folklorna skupina pod mentorstvom Mire 
Hrovat. V avli šole je v mesecu februarju 
potekala razstava znanih slovenskih knji-

Za kulturni program sta poskrbeli tudi učenka Maja Mohorčič in Mojca Zupančič. 

Vesna Zimic Gluvić
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ževnikov, ki jih je portretiral domačin Ivan 
Janez Rošelj.

Kulturni večer treh KS: Krka, 
Ambrus, Zagradec
Ob zaključku šolskega leta, 22. junija 2017, 
so na PŠ Zagradec organizirali prireditev, ki 
je bila 15. po vrsti in 2. v novi šoli ter v novi 
sestavi. Sodelovale so tri krajevne skupno-
sti, od koder prihajajo tudi učenci. V pro-
gramu so sodelovali učenci, OPZ in MPZ, 
KD Ambrus s prizorom Mularija, KD Krka s 
čebelarjem in zagraška folklorna skupina. V 
avli šole je bila razstava TD – Lisičke. Gost 
prireditve je bil Ivan Janez Rošelj, ki je šoli 
podaril doslej najstarejši predmet, ki priča 
o zgodovini Zagradca in Fužine, to je cvek 
– žebelj, izdelan v fužini ob reki Krki, kjer 
danes stoji elektrarna. Prireditev je bila po-
svečena dnevu državnosti in zaključku šol-

skega leta. Organizirali sta jo Slavka Nahti-
gal in Dragica Šteh. 

Novoletni prireditvi 
Z novoletnima prireditvama so na PŠ Za-
gradec obeležili tri prihajajoče praznike: 
dan samostojnosti in enotnosti, božič in 
novo leto. Pri pripravi in izvedbi so sode-
lovali učenci literarno-kulturne dejavnosti, 
izbirnega predmeta literarni klub, učenci 
otroškega in mladinskega pevskega zbora 
in mladi harmonikaši. Nastopajoči učenci 
razredne in predmetne stopnje so poskr-
beli za sproščeno vzdušje in za prijetno slo-
vo od starega koledarskega leta. Prireditvi 
sta se odvijali v avli šole. V decembru 2015 
je program popestrila pianistka Alja Miklič, 
v decembru 2016 pa so za popestritev po-
skrbeli otroci iz Vrtca Sonček. Prireditvi je 
organizirala Nataša Rebec Lukšič. 

Gost prireditve Ivan Rošelj, ki ga podrobneje predstavljamo v rubriki Nekdanji učenci. 
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Bučarija 
Učenci 4. razreda PŠ Zagradec so 17. okto-
bra 2015 sodelovali na razstavi buč. Prinesli 
so različne oblike in velikosti buč ter druge 
naravne pridelke (orehe, koruzo, koruzno 

ličje, želod, žir) in iz njih sestavili različne 
izdelke, ki so jih razstavili na Gradišču nad 
Stično. Mentorica je bila Vanja Peček Ja-
noš.

Na novoletni prireditvi so kulturni program popestrili tudi otroci iz Vrtca Sonček. 

Domovinsko obarvana prireditev za učence in učitelje ob zaključku šolskega leta 2016/2017 
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PŠ AMBRUS

PŠ Ambrus tradicionalno sodeluje s svojimi 
izdelki na krajevnem božičnem sejmu. Tudi 
decembra 2016 so izdelke učencev razsta-
vili na stojnici božičnega sejma na ploščadi 
pred župniščem v Ambrusu. Koordinatorka 
je bila Nataša Švener Škrajnar, sodelovale 
so Tatjana Hren, Cirila Zupančič, Mojca Pu-
stovrh in Janja Mervar.

Prireditev z naslovom Materinski dan in poz-
drav pomladi je bila 7. aprila 2017 v kultur-
nem domu v Ambrusu. V kulturnem progra-
mu z igrico Kam bežijo meseci so sodelovali 
vsi učenci PŠ Ambrus. Koordinatorka je bila 
Nataša Švener Škrajnar, sodelovale so Tatja-
na Hren, Cirila Zupančič in Mojca Pustovrh.

PŠ KRKA

· 26. september 2015 – Tradicionalna 
spominska svečanost pred spomeni-
kom padlih slovenskih in italijanskih 
partizanov na Korinju; nastopili so 
učenci 5. razreda z ljudskimi plesi. Men-
torica: Mateja Jere Grmek. Učiteljica 
Mateja Jere Grmek je povezovala pro-
gram.

· 9. februar 2016 – Pustovanje; vsi učenci 
na šoli so se v pustnih maskah spreho-
dili v povorki po Krki. Učiteljice so bile 
našemljene v miške.

· 12. april 2016 – Prireditev za starše; na-
stopili so vsi učenci s PŠ Krka in otroci 
iz vrtca na Krki. Prireditev sta povezo-
vala učenca Nejc Lukman Pavlin in Mina 
Zajc.

· 21. maj 2016 – Ob tednu kulture se je 
v soboto v Ivančni Gorici na tržnici 
predstavila Krka. Nastopili so tudi krški 
šolarji s točko iz gledališke predstave 
Škrat Ivan in princeska Ivanka in z raz-
stavo otroških izdelkov in risbic.

· 21. in 22. maj 2016 – V šoli in na šolskem 
igrišču je potekalo snemanje kratkega 
otroškega filma z delovnim naslovom 
»Tam, kjer je ljubezen doma«, scenarist 
in režiser je bil gospod Matjaž Javšnik. 
Otroci 2.–5. razreda so se lahko prijavili 
in sodelovali kot statisti.

· 26. in 27. maj 2016 – Na šoli je potekal 
2. festival Pekarna Mišmaš. Tu so se v 
dveh dneh predstavili igralci iz 5. ra-
zreda z igrico Škrat Ivan in princeska 
Ivanka (mentorica Mateja Jere Grmek) 
ter gostujoče gledališke predstave s PŠ 
Višnja Gora, PŠ Stična, matične šole in 

Cirila Zupančič

Nataša Švener 
Škrajnar
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mladinske gledališke skupine z Iga.
· 29. maj 2016 – Na Krki je bil v Družbe-

nem centru zaključek projekta »Odva-
janje in čiščenje odpadne vode v po-
rečju Krke« in nato na dvorišču pred 
šolo odprtje doprsnega kipa Avgusta 
Likovnika. Nastopili so tudi učenci 4. 
razreda s pesmijo Kako raste mama 
(mentorica Nika Bracovič) in učenci 5. 

razreda z ljudskima plesoma Rašpla in 
Bloški ples s palico (mentorica Mateja 
Jere Grmek).

· 26. december 2015 – Učenci 5. in 2. 
razreda so z učiteljicama Matejo Jere 
Grmek in Brigito Langenfus za otroke v 
kraju Krka ob obisku Dedka Mraza pri-
pravili gledališko predstavo Škrat Ivan 
in princeska Ivanka iščeta skriti zaklad.

Nika Bracovič Brigita Langenfus

Gledališka skupina s Krke je z igro Pekarna Mišmaš nastopila tudi na prireditvi ob kulturnem 
prazniku na matični šoli.
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Obiski in prireditve v kraju  
v šolskem letu 2016/2017
· 17. september 2016 – Nastop na gobar-

ski razstavi – Hočevje; učenci PŠ Krka si 
vsako leto ogledajo gobarsko razstavo 
v Hočevju, v letu 2016 pa so jih povabili 
tudi na otvoritev razstave, da s krajšim 
programom popestrijo program. Na-
stopili so otroci 2. in 3. razreda s ple-
som in pesmijo Mi smo škratje s Krške 
jame. Nastop je koordinirala Mateja 
Jere Grmek, sodelovala pa je tudi Tonč-
ka Rajer.

· 24. september 2016 – Nastop pred spo-
menikom padlim slovenskim in italijan-
skim partizanom na Korinju; učenci so 
nastopili s pesmijo in koreografijo Mi 
smo škratje s Krške jame in zapeli pe-
sem Adija Smolarja Na cesti nikdar nisi 
sam, učenci 1. razreda pa so jo uprizo-
rili. Prireditev je vodila in povezovala 
učiteljica Mateja Jere Grmek (skupaj z 
Jožetom Gačnikom sta sestavila pro-
gram). Nastop sta koordinirali Mateja 
Jere Grmek in Tončka Rajer, sodelovali 
pa sta tudi Maja Sever in Brigita Lan-
genfus.

· 6. oktober 2016 – Gospod Matjaž Jav- 
šnik (očka Žive Javšnik, 3. razred) je 

v šolo pripeljal ekipo Francija Petka z 
Mini Planico. Vsi šolarji od 1. do 5. razre-
da so se lahko preizkusili v skokih po 
mini skakalnici.

· 7. februar 2017 – Kulturna prireditev 
ob slovenskem kulturnem prazniku 
na matični šoli; nastopili so učenci 5. 
razreda s predstavo Sinji galeb, spre-
mljali so jih otroški pevski zbor PŠ Krka 
in PŠ Ambrus (zborovodkinja: Tončka 
Rajer, mentorica nastopa: Mateja Jere 
Grmek). OPZ je zapel dve pesmi: Sinji 
galeb in Jesenska (zborovodkinja: Cirila 
Zupančič).

· 10. marec 2017 – Pomladna prireditev 
ob materinskem dnevu in ogled filma, 
ki ga je posnel na naši šoli gospod Ma-
tjaž Javšnik (naslov filma: Tam, kjer je 
doma ljubezen), ter na koncu še spust 
»gregorčkov« po reki Krki. Nastopili so 
vsi šolarji s točkami: 1. razred: ljudske 
šege in običaji, 2. razred: plesna točka 
Tiki tiki tok, tihi dežek pada, 3. razred: 
recitacije o mami, očetu in ples Račke, 
4. razred: ples Sofija z zaigranim začet-
kom in koncem, 5. razred: Sinji galeb – 
otroški pevski zbor je pel pesem, učen-

Učenci PŠ Krka med nastopom

Tončka Rajer
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ci 5. razreda pa so jo uprizorili, OPZ: 
Moj očka ima konjička dva in pesem 
Franci Smehec, 5. razred: plesna točka.

· 23. in 24. maj 2017 – V okviru tedna kul-
ture v naši občini so na PŠ Krka imeli 3. 
festival Pekarna Mišmaš.

· 25. maj 2017 – Ex-tempore; učenci 5. ra-
zreda so skupaj s slikarko Milko Gruden 
ustvarjali slike krške pokrajine.

· 2. junij 2017 – Prireditev ob 110-letnici 
Čebelarskega društva Krka in Zagra-
dec; nastopili so učenci čebelarskega 
krožka. Za pomoč pri razvoju društva 
so se na slovesnosti zahvalili tudi OŠ 
Stična ter učiteljici in somentorici čebe-
larskega krožka na PŠ Krka Mateji Jere 
Grmek.

· 16. junij 2017 – Podelitev priznanj vsem 
učencem, ki so v tem šolskem letu obi-
skovali čebelarski krožek.

Za pomoč pri razvoju čebelarstva sta priznanje 
dobili učiteljica Mateja Jere Grmek in OŠ Stična.

Mateja Jere Grmek in Maja Sever z učenci predstavljajo učno uro nekoč.
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PŠ MULJAVA 

Dogodki:
· 13. marec 2016 – KD Muljava; prireditev 

za starejše krajane v dvorani na Mulja-
vi; 

· 5. april 2016 – obisk delegacije iz Hir-
schaida v šolskem muzeju in učna ura 
v muzeju (Mateja Jere Grmek, Maja Se-
ver, Igor Rajner); 

· 7. april 2016 – kulturni dan v muzeju; 
muzej je obiskal novinar Boris Dolničar 
(članek v Slovenskih novicah, 21. april 
2016);

· 25. maj 2016 – obisk učencev OŠ Valen-
tina Vodnika iz Ljubljane;

· 26. maj 2016 – obisk šolskega muzeja 
(ERASMUS) in učna ura v muzeju (Ma-
teja Jere Grmek, Maja Sever, Igor Raj-
ner); 

· 3. junij 2016 – vaški turnir v malem no-
gometu na igrišču.

Odpiramo »Zeleno okno«  
na Muljavi
Učenci PŠ Muljava so se odzvali povabilu 
Turističnega društva Muljava in na svetov-

ni dan turizma, 27. 
septembra, odprli 
»Zeleno okno« na 
Jurčičevi domačiji. 
S tem dejanjem so 
želeli opozoriti na 
posebnosti kraja, 
na bogato kulturno 
preteklost in dedi-
ščino ter na lepoto 

okolice, ki jo Muljava s svojimi prebivalci 
prav gotovo ima. Tudi v šoli želimo naše 
najmlajše ozavestiti, da je vredno skrbeti in 
ohranjati našo preteklost, kulturo in nara-
vo, del katere smo. Simbolično dejanje ima 
pomen v »Turizmu za vse«, v spodbujanju 
univerzalne dostopnosti »zelenega turiz-
ma«, ki daje prav vse možnosti za razvoj 
tako same dejavnosti turizma kot celotne 
družbe.

KORK Muljava
Pripravili so prireditev za KORK Muljava, 
ki je potekala v nedeljo, 12. marca, v kul-
turnem domu na Muljavi. Nastopili so vsi 
učenci od 1. do 3. razreda. Sodelovale so 
razredničarke in zborovodkinja Maja Se-
ver, za koordinacijo je poskrbela Polona 
Strmole.

Barbara Maver

Polona Strmole
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Vsi učenci so sodelovali v občinskem nate-
čaju Bučarija, kjer so izdelali razne izdelke 
iz buč in naravnih materialov. Razstava 
vseh izdelkov je bila 18. oktobra 2015 na 
Gradišču. Vsi učenci so si prislužili nagrado. 
Mentorice so bile razredničarke in vzgoji-
teljica.

V lanskem šolskem letu so za 3. roditeljski 
sestanek v kulturnem domu Stična pripra-
vili bogat kulturni program z učenci. Vsak 
razred je pripravil nekaj točk. Točko so pri-
pravili tudi učenci, ki so sodelovali pri neob-
veznem izbirnem predmetu angleščina, pri 
glasbeni dejavnosti in pri angleških igralnih 

uricah ter pevski 
zbor. Koordinaci-
ja: Jasmina Tekav-
čič, sodelovale so 
tudi Marta Okorn, 
Matejka Humar, 
Simonca Barle Kre-
se, Urška Korošec, 
Dragica Eržen in 
Darja Bregar.

Ob dnevu Zemlje so pred PŠ Stična posa-
dili lipo, ki so jo dobili od čebelarskega dru-
štva. Nato so vsi trije razredi izvedli čistilno 
akcijo v okolici šole. Koordinacija: Jasmina 
Tekavčič, sodelovale so Marta Okorn, Ma-
tejka Humar in Simonca Barle Krese.

V Stični je bil v nedeljo, 21. maja 2017, prvič 
organiziran Semanji dan – kot nekoč. Tudi 
PŠ Stična je sodelovala na njem s stojnico, 
na kateri so bili izdelki učencev in učenk, s 
kulturnim programom in delavnicami. Ko-
ordinacija: Jasmina Tekavčič.

Jasmina Tekavčič
Hišnik Jože Bonifer in učiteljice Marta Okorn, Ja-
smina Tekavčič, Mateja Humar in Simonca Barle 
Krese z učenci PŠ Stična sadijo lipo ob šoli.

Izdelki na stojnici PŠ Stična na Semanjem dnevu
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Natečaji in razstave – na dveh ali 
več šolah
Slovenska znanstvena fundacija, Inštitut 
Jožef Stefan in časopisna hiša Delo so obja-
vili nagradni natečaj znanstveno fantastič-
nih spisov z naslovom Srečal/-a sem Jožefa 
Stefana. 

Prvo nagrado med osnovnošolci je prejela 
učenka Urška Glavan, 9. b.

Natečaj Občine Ivančna Gorica 
(najlepša novoletna voščilnica) 
Sodelovali so: 
· matična šola: 6 voščilnic (prva triada: 6);
· PŠ Zagradec: 15 voščilnic (prva triada: 

7, druga triada: 4, tretja triada: 4);
· PŠ Višnja Gora: 14 voščilnic (prva triada: 

6, druga triada: 3, tretja triada: 5);

· PŠ Muljava: 7 voščilnic (prva triada: 5, 
druga triada: 2);

· PŠ Ambrus: 21 voščilnic (prva triada: 14, 
druga triada: 7).

Nagrajena je bila učenka PŠ Višnja Gora, Pija 
Kocjančič, 3. a, mentorica: Darja Bregar.

»Moja domovina – Od zrna do 
kruha« 
Priznanja so dobili učenci iz 2. b (Maja Br-
čan, Matic Ilovar, Lina Jakše, Ana Kohek, 
Manca Mahnič, Tara Prijatelj Boršnar in 
Zala Trontelj) ter Emil Ramić in Nejc Erjavec 
iz 6. b, Urška Glavan iz 9. b ter Urška Pajk 
iz 9. bZ.

»Deluj eko – ohrani čebelo in 
smreko« 
Namen natečaja, ki sta ga organizirala Ho-
fer in Medex, je otroke na njim zanimiv na-
čin osveščati o pomenu reciklaže pri ohra-
njanju narave. S sodelovanjem na natečaju 
to storijo z okraševanjem vnaprej izdelane 
šablone božične smreke iz lepenke s po-
ljubnimi (recikliranimi) okraski. Sodelovali 
so učenci s PŠ Stična (1. in 2. razred OPB 
z mentorico Simono Barle Krese), ki so 

smreko potiskali z 
odtisi rok. Okrasili 
so jo s čebelicami in 
rožami iz plastičnih 
zamaškov. Na tem 
natečaju so sode-
lovali tudi učenci iz 
2. b na matični šoli 
(mentorica Maja Andreja Gospodarič

Nagrajenka Urška Glavan



Osnovna šola Stična …106

N
A
TE
ČA

JI Miklavčič) in učenci 1. a pod mentorstvom 
Andreje Gospodarič. Slednji so smreko 
okrasili z ročno izdelanimi okraski iz narav-
nih in recikliranih materialov in bili izbrani 
med 100 najlepših ter nagrajeni z Medexo-
vimi in Hoferjevimi izdelki v vrednosti 100 
evrov. Njihova eko smreka je bila razsta-
vljena v Minicityju Ljubljana.

Fotografski krožek je deloval na dveh loka-
cijah – na matični šoli in PŠ Zagradec. Čla-
ni krožka so fotografirali dogodke na šoli. 
Slike so bile objavljene na spletnih straneh 
šole, v šolskih časopisih in v lokalnem časo-
pisu Klasje. Krožek sta vodila Branka Lah in 
zunanji sodelavec Miran Tomaševič. 

Natečaj NGJ 
Učenki Barbara in Karmen Glavan sta na 
natečaju za Naj fotografijo osvojili 2. mesto 
in se za nagrado udeležili delavnice z Arne-
tom Hodaličem. 

Fotografski natečaj SVIT z 
naslovom »Bistvo očem skrito, 
srcu odkrito« 
Osem fotografij, ki jih je naredilo šest učen-
cev, je bilo uvrščenih v ožji, tekmovalni iz-
bor. 

Fotografski natečaj Preživetje, 
Fotovizije 
Natečaja, ki ga je organiziral JSKD, se je 
udeležilo 8 članov fotografskega krožka z 
matične šole in PŠ Zagradec. Učenka Tinka-
ra Zajc iz 5. razreda je bila s svojo fotografi-
jo uvrščena v izbor najboljših 10 fotografij, 
na razstavo v Novi Gorici in v razstavni ka-
talog. 

Natečaji in razstave –  
na posamezni šoli

MATIČNA ŠOLA 

Ex-tempore v Ambrusu
Tri učenke sedmih razredov so 23. oktobra 
2015 izdelovale izdelke iz gline. Delavnice je 
vodila mentorica in umetnica Marjeta Baša, 
ki že vrsto let deluje na lokalnem nivoju, 
sodeluje pri raznolikih projektih v Sloveni-
ji ter se udeležuje različnih razstav v tujini. 
Ustvarjanje z glino je prastara tehnika, ki 
pa ima v sodobni tehnološki eri še prav po-
seben pomen, mesto in vlogo. Učenke iz 7. 
c (Ana Valič, Alja Štaudohar in Natalija Bre-
gar) so se pridružile ostalim 19 učencem iz 
različnih šol. Spremljala jih je učiteljica Maja 
Godec. Žgane izdelke je gospa Marjeta 
Baša poslala na 6. bienale otroške kerami-
ke »Terra mystica«, ki ga organizira Društvo 
likovnih pedagogov Primorja. Razstava iz-
branih del (1. Natalija Bregar – Martin Kr-
pan; 2. Kolekcija »Buče« – Alja Štaudohar, 
Ana Valič, Natalija Bregar) je bila v Kopru.

Naravne in druge nesreče – »Delujmo pre-
ventivno« – Sodeloval je 2. b, učenka Jerca 
Kek je bila za svoj izdelek nagrajena.

Moja slovenščina – Učenci 2. b so uprizorili 
dramsko igro Zvezdica Zaspanka v narečju.

Dars – Avtocesta od vasi do mesta – Na-
grajen je bil Peter Možina iz 1. a; mentorica: 
Jasmina Selko. 
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Koroška Bela – Gradovi kralja Matjaža – 
Nagrajen je bil Aljaž Koren iz 1. a; mentori-
ca: Jasmina Selko.

PŠ VIŠNJA GORA

Vodni detektiv
Učenci 1. razredov so raziskovali potok, 
opazovali živali, si izmislili pravljico in jo 
ilustrirali. Projekt sta koordinirali Tjaša Gla-
močak in Tanja Jevnikar.

Projekt VODA 
Pedagoški pristop Storyline – Storyline je 
celosten pristop k učenju in poučevanju, 
za katerega je značilno poučevanje v obliki 
ustvarjanja zgodbe. Mesec april je bil v 4. 
razredu nekaj posebnega. Pri urah nara-
voslovja in tehnike so se lotili projektnega 
dela in spoznavali vodo. Naučili so se veliko 
stvari o vodi, še najbolj pa so uživali pri teh-
niških vsebinah (izdelali so vodni hram in 
vodno kolo) in naravoslovnih poskusih, kjer 
so pretakali vodo, naredili peščeni filter in 
tudi odstranjevali oljne madeže. Svoje delo 
so predstavili v pravem kampu znanstveni-
kov in v goste povabili tudi prvo-, drugo- in 
tretješolce. Za zaključek projekta so si pri-
voščili še obisk Mestnega muzeja Ljubljana 
in si ogledali razstavo Voda. Projekt je vodi-
la Bernarda Kunstelj Lepojić. 

Ex-tempore mladih 2016 
Ex-tempore mladih 2016 (les) je organiziral 
JSKD, Območna izpostava Ivančna Gorica. 
Učenke 6. razreda Naomi Šav, Maša Vozelj 
in Nika Jaklič so skupaj z učenci iz Grosu-
plja, Dobrepolja in Ivančne Gorice 17. maja 
2016 v Taboru Cerovo pri Grosuplju sode-
lovale na delavnici, ki jo je vodila priznana 
kiparka prof. Dragica Čadež.

Tanja Jevnikar

»Vodni detektivi« so v potoku ob šoli našli zani-
mive živali, ki so jih po opazovanju vrnili nazaj.
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PŠ MULJAVA

Hišek in Petrolovi junaki, 21. april 2016 
Učenci OPB so v tednu Rdečega križa so-
delovali na likovnem natečaju z naslovom 
»Otroci pomagajo otrokom – povsod in za 
vsakogar«. Mentorica: Katja Tomažin.

V 4. razredu PŠ Višnja Gora so učilnico spremenili v pravi kamp znanstvenikov, ki je proučeval vodo.

Katja Tomažin
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2016/2017

Natečaji in razstave – na dveh ali 
več šolah
Bučarija je likovno ustvarjalni natečaj, ki ga 
razpiše Občina Ivančna Gorica. Uredništvo 
Klasja v sodelovanju s Planinskim društvom 
Šentvid pri Stični vsako leto v okviru poho-
da po Lavričevi poti organizira razstavo 
buč, na kateri sodeluje tudi naša šola. 

Sodelovali so vsi učenci PŠ Stična, 4. razred 
s PŠ Zagradec in OŠPP na razredni stopnji z 
matične šole. Vse izdelke iz buč, ki so jih iz-
delali učenci, so odpeljali na Gradišče, kjer 
je bila 17. oktobra 2016 razstava izdelkov. 

V 4. razredu PŠ Zagradec so učenci prine-
sli različne oblike in velikosti buč ter druge 
naravne pridelke (orehe, koruzo, koruzno 
ličje, želod, žir) in iz njih sestavili različne iz-
delke. Mentorica je bila Vanja Peček Janoš.

Učenci OŠPP matične šole so razstavljali 
v šoli. Izdelali so polže, ki so dolgo krasili 
šolski hodnik.

Vsi udeleženci s PŠ Stična so za nagrado za sodelovanje na razstavi izdelkov iz buč na Gradišču 
dobili kos pice in sok. Aktivnosti na PŠ Stična je koordinirala Jasmina Tekavčič, sodelovale pa so tudi 
Simonca Barle Krese, Matejka Humar in Marta Okorn. 
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na posamezni šoli

MATIČNA ŠOLA

V začetku šolskega leta so učenci 3. b preje-
li prvo nagrado za sodelovanje na natečaju 
»Vsaka vas ima svoj glas«, kjer so uprizorili 
dramsko igro Zvezdica Zaspanka v narečju. 
Nagrada je bila splavarjenje po reki Dravi in 
pogostitev z avtohtonimi jedmi.

»Deluj eko – ohrani čebelo in smreko«
Namen natečaja, ki sta ga organizirala Ho-
fer in Medex, je otroke na njim zanimiv na-
čin osveščati o pomenu reciklaže pri ohra-
njanju narave. S sodelovanjem na natečaju 
to storijo z okraševanjem vnaprej izdelane 
šablone božične smreke iz lepenke s po-
ljubnimi (recikliranimi) okraski. 

V šolskem letu 2016/2017 so se v ta natečaj 
vključili učenci 1. triletja na matični šoli. 

Učenci 1. a in 1. b na matični šoli so izdelali 
eko smreko. Osnovo smreke so polepili s 
koščki starega blaga v zemeljskih barvah. 
Smreko so nato obvezali z volno ter čez 
nalepili kodre iz umetne mase. Na smreko 
so obesili okraske – bonbone, ki so jih izde-
lali iz starih nogavic in časopisnega papirja. 
Koordinatorica natečaja je bila Andreja Go-
spodarič, sodelovali pa sta tudi Aleksandra 
Šparl in Saša Trontelj. 
Pri likovni umetnosti so iz odpadne emba-
laže izdelali novoletno smreko tudi učenci 
2. a in 2. b. Ti smreki sta krasili oder na šol-
ski prireditvi 23. decembra 2016. Mentorici 
sta bili Maja Miklavčič in Jasmina Selko.

Pred dramatizacijo so učenci poskrbeli tudi  
za izdelavo rekvizitov in oblačil.  
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Učenci 3. a so okrasili smreko z eko novole-
tnimi okraski. Namen je bil spodbujati učen-
ce, da je čebela pomembna za obstoj vseh 
nas. Mentorica je bila Jasmina Glavič.

Super junaki smo korenjaki 
Učenci 1. a so sodelovali na ustvarjalnem 
natečaju Super junaki smo korenjaki, ki ga 
je razpisal Zavod Enostavno Prijatelji. Pri li-
kovni umetnosti so izdelali maskoto razre-
da Super Grozdka. 

Grozdne jagode, oči, usta in stopala so 
skaširali iz časopisnega papirja in lepila 
iz moke. Za roke in noge so uporabili pla-
stične cevi. Za dlani so skaširali napihnjene 
medicinske rokavice. Super Grozdko je bil 
izmed 182 junakov izbran med 10 najlep-
ših. S tem so si učenci prislužili brezplačno 
poučno gledališko predstavo Super mama 
kuha zdravo v izvedbi Zavoda Enostav-
no Prijatelji. Mentorica je bila Aleksandra 

Šparl, sodelovala pa je tudi učiteljica Andre-
ja Gospodarič. Učenci in učenke 1. b pa so 
izdelali zdravo junakinjo Lubenico Lubo, ki 
je postala maskota razreda. Mentorici sta 
bili Aleksandra Šparl in Saša Trontelj. 

25. novembra 2016 so si v mali telovadnici 
učenci 1. triade ogledali predstavo Super 
mama kuha zdravo.

»Jaz v prometu«
Pri likovni umetnosti so učenci 2. razredov 
slikali na temo »Jaz v prometu«. Izbrane iz-
delke sta učiteljici Maja Miklavčič in Jasmi-
na Selko poslali na razpisan natečaj.

Jasmina Glavič Aleksandra Šparl
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Na natečaju 30. Roševi dnevi 2017 z naslo-
vom »Jutro je začetek pustolovščine« je s 
svojo pesmijo sodelovala učenka 9. razre-
da Katja Sivka. S pesmijo ji ni uspelo priti v 
ožji izbor tekmovalcev, je pa učenka preje-
la jubilejni zbornik izbranih literarnih bese-
dil in 30 let srečanj. Mentorica: Petra Rus 
Mušič.

Metulj 
OŠ Marije Vere Kamnik je razpisala likovni 
natečaj na temo metulj. Učenci 2. razredov 
so pri likovni umetnosti risali in slikali metu-
lje v kombinirani tehniki s flomastri in tem-
perami. Učiteljica Maja Godec je naredila 
izbor štirih najboljših del, ki so jih poslali 
na natečaj. Na natečaju je sodelovalo 324 
učencev iz 53 šol in 9 držav. Koordinatori-

ci natečaja sta bili Tjaša Glamočak in Tanja 
Jevnikar. 

Ex-tempore mladih 2016 je delavnica, ki te-
melji na delu na prostem. Na Taboru Cero-
vo pri Grosuplju so se zbrali učenci in men-
torji iz različnih šol (OŠ Brinje Grosuplje, 
JVIZ OŠ Dobrepolje, OŠ Louisa Adamiča 
Grosuplje, OŠ Ferda Vesela, PŠ Šmarje Sap 
ter SŠ Josipa Jurčiča). 

Štiri ure so učenci neumorno raziskovali 
gozd, žagali, sekali, vezali, slikali, sestavlja-
li, polagali, oblikovali naravne materiale 
in jih preoblikovali v različne podobe. Tri 
učenke 9. razreda s PŠ Višnja Gora so krog 
prijateljstva, ki so ga izdelale pred PŠ Višnja 
Gora, nadgradile. Povečale so krog, upodo-
bile pet figur (pravljično število) v naravni 
velikosti. Figure so oblikovale iz slame, da 
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se lahko vsak uleže na mehko, občuti moč 
kroga, zapre oči, se sprosti, zadiha s pol-
nimi pljuči svež zrak in prisluhne zvokom 
v gozdu. Središče (rozeto) so oblikovale s 
prelivanjem listov iz temno v svetlo zeleno 
in na koncu v rumeno barvo. Kontrast ze-
mlje so izkoristile za napis besed, ki so se 
jim utrnile, ko so pomislile na besedo »pri-
jateljstvo«: LJUBEZEN, SREČA, VESELJE, 
VEZI, ZABAVA, ZA VEDNO, NAGAJIVOST, 
SPOŠTOVANJE, NASMEH, DOM. Umetni-
ška dela so ostala v naravi, se fotografirala, 
saj vremenski pojavi vplivajo na obstojnost 
umetniških del in zato niso večna. Maja 
Godec je bila spremljevalka in mentorica 
učenkam. Koordinatorka je bila Simona 
Zorko (iz JSKD Ivančna Gorica).

PŠ KRKA

Učenci OPB 1. skupine so sodelovali v dveh 
ustvarjalnih natečajih v reviji Unikat. 17. 
oktobra 2016 so izdelovali mušnice iz pa-
pirja, 22. decembra 2016 pa so izdelali tople 
smrečice in jelene iz volne. V natečaj je bilo 
vključenih 25 učencev iz 1. in 3. razreda, ki 
so bili za ta natečaj tudi izžrebani in nagra-
jeni. Rezultati natečaja so bili objavljeni v 

Natečaj revije Unikat na temo mušnic iz papirja

Natečaj revije Unikat na temo toplih smrečic in 
jelenov iz volne
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čaja je bila Brigita Langenfus.

Na literarni natečaj Z domišljijo na potep so 
se od 28. septembra 2016 do 30. novembra 
2016 vključili učenci 4. razreda z razredni-
čarko Petro Krmelj. Pri dodatnem pouku 
iz slovenščine je pet učenk (Zala Vrhovec, 
Živa Javšnik, Mia Vrabič, Gabriela Vidmar 
in Manca Rustja) obravnavalo basen ali pri-
povedko. Prebrale so nekaj knjig o basnih 
in pri tem ugotovile, da je zelo pomemben 
nauk. Tudi same so se preizkusile v pisanju 
basni. Naloga ni bila preprosta, saj je bilo 
treba izluščiti bistvo pripovedke in napisati 
zanimivo basen s poučnim naukom. Basni 
vseh petih učenk so objavljene v Pravljični 
knjigi (posamezen del), v kategoriji Razre-
dna stopnja. 

PŠ MULJAVA

Učenci od 1. do 3. razreda so sodelovali 
na likovnem natečaju, ki ga je razpisalo 
Turistično društvo Muljava za izdelavo tu-
rističnega spominka z motivom Krjavlja. 
Razredničarke so učencem predstavile lik 
Krjavlja, ki so ga učenci po svojih predsta-
vah upodobili. Med najboljšimi so bili: Brina 
Sever iz 1. razreda, Gaja Adamič in Tim Lein-
fellner iz 3. razreda. Vsi učenci so prejeli tu-
ristični spominek – magnet z likom Krjavlja, 
ki jim ga je izročil Gašper Erjavec. Koordina-
cija: Barbara Maver.

PŠ STIČNA

V sredo, 9. decembra 2015, je na PŠ Stična 
potekal novoletni bazar. Na bazar so prišli 
učenci, starši in stari starši. Vsak razred se 
je predstavil s kratkim kulturnim progra-
mom, nato je sledil ogled izdelkov in indi-
vidualni pogovori. Sodelovale so vse učite-
ljice na šoli.

»Deluj eko – ohrani čebelo in smreko«
Tudi na PŠ Stična so se vključili v natečaj, 
katerega namen je otroke na njim zanimiv 
način osveščati o pomenu reciklaže pri 
ohranjanju narave. S sodelovanjem na na-
tečaju to storijo z okraševanjem vnaprej iz-
delane šablone božične smreke iz lepenke 
s poljubnimi (recikliranimi) okraski.

Na PŠ Stična so učenci 1. in 2. razreda OPB z 
mentorico Simono Barle Krese smreko po-
tiskali z odtisi rok. Okrasili so jo s čebelica-
mi in rožami iz plastičnih zamaškov. 

Petra Krmelj
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TEKMOVANJA IN KVIZI

TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

PREDMETNO PODROČJE
šola regija država

število 
tekmov.

bronasto 
prizn.

število 
tekmov.

srebrno 
prizn.

število 
tekmov.

srebrno 
prizn.

zlato 
prizn.

Cankarjevo priznanje (SLJ) 114 41 8 3
Vegovo priznanje (MAT) 505 188 12 9 2
razvedrilna matematika 40 9 3 1 2
logika 119 49 12 1 0
angleščina 47 4 2 1
nemščina
Proteusovo priznanje (BIO) 51 4 5 3
Stefanovo priznanje (FIZ) 25 11 8 4 1
Preglovo priznanje (KEM) 60 9 10 1
zgodovina 49 20 11 7 2 1
astronomija 19 8 2 2
sladkorna bolezen 89 11 9 4 1
Vesela šola 30 18 13 14
SKUPAJ 1148 372 50 14 48 33 9

Darja Strah Blanka Karanjac
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Dobitniki zlatih priznaj in njihovi mentorji

področje prejemniki zlatih priznanj mentor
tekmovanje iz astronomije Gašper Struna, 9. b Suzana Klopčič
tekmovanje iz astronomije Danijel Sami Blažič, 8. b Suzana Klopčič
tekmovanje iz angleščine Danijel Sami Blažič, 8. b Blanka Karanjac
tekmovanje za Preglovo priznanje Gašper Struna, 9. b Mateja Trtnik
tekmovanje v razvedrilni matematiki Gašper Struna, 9. b Darja Strah
tekmovanje v razvedrilni matematiki Miha Perpar, 6. a Lucija Medimurec
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Špela Rapuš, 9. a Darinka Dremelj
tekmovanje za Vegovo priznanje Gašper Struna, 9. b Darja Strah
tekmovanje za Vegovo priznanje Miha Perpar, 6. a Lucija Medimurec

Ibro Hodžić iz 9. b je bil prejemnik Diaman-
tnega Kenguruja. To je priznanje, ki ga prej-
mejo osnovnošolci, ki vsako leto (vseh de-
vet let) uspejo osvojiti eno izmed priznanj 
(bronasto, srebrno ali zlato) na tekmova-
nju za Mednarodni matematični Kenguru.

Najuspešnejši učenec generacije na šoli v 
šolskem letu 2015/2016 je bil Gašper Struna 
iz 9. b, ki je v tem šolskem letu prejel 4 zlata 
priznanja – na tekmovanju iz astronomije, 
na tekmovanju za Preglovo priznanje, na 
tekmovanju za Vegovo priznanje in na tek-
movanju iz razvedrilne matematike. Poleg 
tega je osvojil še 3 srebrna priznanja – na 

tekmovanju iz fizike, logike in Vesele šole. 
Gašper je bil tudi prejemnik Diamantnega 
Kenguruja. V zadnji triadi, torej v 7., 8. in 9. 
razredu, je Gašper osvojil 11 srebrnih in 10 
zlatih priznanj.

Učitelji naravoslovnega področja po po-
sebnem pravilniku izbirajo najuspešnej-
šega učenca šole. In to je za šolsko leto 
2015/2016 za obdobje od 7. do 9. razreda 
med učenkami in učenci 9. razreda postal 
Gašper Struna. V Višnji Gori je to priznanje 
prejel Anej Lužar, v Zagradcu pa Nika Ško-
da.

Ibro Hodžić Anej LužarGašper Struna Nika Škoda
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TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

PREDMETNO PODROČJE
šola regija država

število 
tekmov.

bronasto 
prizn.

število 
tekmov.

srebrno 
prizn.

število 
tekmov.

srebrno 
prizn.

zlato 
prizn.

logika 135 60 13 2
razvedrilna matematika 41 14 4 4
sladkorna bolezen 67 30 8 4
Proteusovo priznanje (BIO) 40 12 9 2
angleščina 68 15 6 2 4 1 1
astronomija 23 6 1 1
Cankarjevo priznanje (SLJ) 124 47 11 2
Stefanovo priznanje (FIZ) 42 12 4 3
Preglovo priznanje (KEM) 49 7 7 1
Vegovo priznanje (MAT) 560 210 14 13 1
zgodovina 40 12 9 7 1 1
geografija 41 13 5 1 1
Vesela šola 58 36 6 5 1
Kresnička 106 42
SKUPAJ 1394 516 35 14 68 34 4

Dobitniki zlatih priznaj in njihovi mentorji

področje prejemniki zlatih priznanj mentor
tekmovanje iz astronomije Danijel Sami Blažič, 9. b Suzana Klopčič
tekmovanje iz angleščine Danijel Sami Blažič, 9. b Blanka Karanjac
tekmovanje za Vegovo priznanje Miha Perpar, 7. a Jožica Knez
Vesela šola Zoja Peteh, 7. b Branka Strnad

Diamantnega Kenguruja je prejela Ina Ma-
rinčič, 9. a. 

Najuspešnejši učenec generacije na šoli v 
šolskem letu 2016/2017 je bil Danijel Sami 
Blažič, 9. a, ki je v tem šolskem letu prejel 
dve zlati priznanji (na tekmovanjih iz angle-
ščine in astronomije) in 3 srebrna priznanja 
(na tekmovanjih iz fizike, zgodovine in Ve-
sele šole).

V zadnji triadi, torej v 7., 8. in 9. razredu, je 
Sami osvojil 4 zlata in 7 srebrnih priznanj. 
Prejel je tudi naziv najuspešnejšega nara-
voslovca generacije na šoli. V Višnji Gori 
je to priznanje prejela Lana Ramšak, v Za-
gradcu pa Matevž Perko.
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ŠPORTNIKA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Zoja Peteh, 6. b
–  za najuspešnejšo športnico šole
–  za odlične športne dosežke v atletiki, 

krosu, odbojki in nogometu

Blaž Perko, 7. Z
–  za najuspešnejšega športnika šole
–  za odlične športne dosežke v rokome-

tu, atletiki, odbojki in nogometu

ŠPORTNIKA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Zoja Peteh, 7. b
–  za najuspešnejšo športnico šole
–  za odlične športne dosežke v atletiki, 

krosu, odbojki in nogometu ter za nov 
šolski rekord v teku na 600 m z rezulta-
tom 1.42,28

Blaž Perko, 8. Z
–  za najuspešnejšega športnika šole
–  za odlične športne dosežke v atletiki, 

krosu, nogometu, odbojki in rokometu

Danijel Sami Blažič Lana RamšakIna Marinčič Matevž Perko

Zoja Peteh Blaž Perko
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DRUGA TEKMOVANJA IN KVIZI 

Cici Vesela šola – Pri tem tekmovanju učen-
ci doživljajo in spoznavajo živo in neživo 
naravo, razvijajo jezikovne zmožnosti ter 
doživljajo in spoznavajo umetnost. Tek-
movanje, ki ga vodi Mladinska knjiga, je 
namenjeno učencem od 1. do 3. razreda. 
Potekalo je na vseh šolah, vodili pa so ga 
razredniki. Učenci so prejeli Cici pohvalo – 
posebno diplomo z Modrim medvedkom.

Bralna značka (slovenska, angleška, nem-
ška in francoska) – Tekmovanje pripravljajo 
Društvo bralna značka Slovenije, Epi Rea-
ding Badge (angleška BZ) in Epi Lesepreise 
(nemška BZ). Od 17. septembra do 2. aprila 
ali do konca šolskega leta morajo učenci 
prebrati določeno število knjig in jih pred-

staviti svojim mentorjem. Pri izboru knjig 
si lahko pomagajo z neobveznimi priporo-
čenimi seznami knjig, ki jih pripravi šolska 
knjižnica. Tekmovanje na šoli koordinirata 
Kristijan Rešetič in Branka Lah. S knjižničar-
ji sodelujejo tudi razredniki (1.–5. razred), 
učitelji slovenščine, angleščine, nemščine 
in francoščine. 

V kulturnem domu Stična so si 20. maja 
2016 ob zaključku bralne značke učenci 
ogledali dve gledališki predstavi. Po uvo-
dnih besedah in napovedi knjižničarja Kri-
stijana Rešetiča sta gledališki skupini PŠ 
Stična in matične šole uprizorili Muco Co-
patarico in Svinjskega pastirja. Predstavi 
so zaigrali kar dvakrat, za učence od 1. do 
3. razreda PŠ Stična in matične šole ter za 
učence 4. in 5. razreda matične šole.

Ob zaključku bralne značke je gledališka skupina matične šole v kulturnem domu Stična zaigrala 
predstavo H. C. Andersena Svinjski pastir.  
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Na PŠ Višnja Gora so učenci 7. razredov 
pod mentorstvom Štefke Klemenčič sode-
lovali na tekmovanju Male sive celice. Tek-
movanje izvaja RTV Slovenija. V šolskem 
letu 2015/2016 se je področnega tekmova-
nja Malih sivih celic v Sevnici udeležila eki-
pa v naslednji sestavi: Patricija Germ, Julija 
Novak in Žan Zupančič. Med 32 ekipami so 
dosegli 11. mesto. 

V letu 2016 je bilo tekmovanje prenovljeno. 
Tako so se tekmovanja v Sevnici 24. sep-
tembra 2016 udeležili tekmovalci iz 7., 8. in 
9. razreda. To so bili: Naomi Šav, 7. r., Žan 
Zupančič, 8. r., Nejc Zupančič, 9. r. Ekipa je 
na regijskem tekmovanju v pisnem delu do-
segla 7. mesto med 31 ekipami in se uvrstila 
na ustni del.

Športna programa Zlati sonček in Krpan 
– Program Zlati sonček se izvaja na vseh 
šolah od 1. do 3. razreda. Program Krpan 
se na vseh šolah izvaja od 4. do 6. razreda. 
Koordinatorica programov je Andreja La-
panja.

Knjižnično-muzejski MEGA KVIZ pripravlja 
Pionirska knjižnica v Ljubljani. Sodelovali so 

učenci 5. razredov na matični šoli, PŠ Višnja 
Gora in PŠ Zagradec ter 6., 7. in 8. razred 
na PŠ Zagradec. Tema kviza v šolskem letu 
2015/2016 je bila železna doba, v šolskem 
letu 2016/2017 pa je bila tema morje. Učen-
ci so kviz reševali v računalniški učilnici. So-
delovali so tudi učenci 8. in 9. razreda PŠ 
Višnja Gora. Kviz sta izvajala šolska knjižni-
čarja. Koordinacija: Branka Lah.

Računanje je igra – Tekmovanje za učence 
od 1. do 3. razreda pripravlja založba Antus, 
ki izdaja zbirke nalog za reševanje. Koordi-
nacija tekmovanja: Maja Razpotnik, Kristi-
jan Rešetič in razredniki. Za OŠPP poteka 
tekmovanje od 5. do 8. razreda. Njihova 
mentorica je bila Zdenka Ograjšek. 

Krevsov tek po Kriško-Polževski planoti – 
V soboto, 5. septembra 2015, je na Polže-
vem potekal tek nad Višnjo Goro v spomin 
na domačina Iva Krevsa, ki je bil balkanski 
prvak v tekih v tridesetih letih prejšnjega 
stoletja in se je udeležil tudi Olimpijskih iger 
v Berlinu 1936. leta. Prireditev v organizaciji 
Turističnih društev Polževo in Višnja Gora je 
potekala s startom in ciljem na Polževem, 
tek pa je štel za pokal Teki Dolenjske, ki po-
teka v okviru akcije »Slovenija teče«.

Teka se je kljub dežju in nekoliko manj prija-
znim pogojem udeležilo nekaj manj kot 140 
tekačev, med katerimi je bilo tudi precej 
učencev OŠ Stična. Tekmovali so v teku na 
800 m in v teku na 4,4 km. S PŠ Višnja Gora 
sta tekmovala Jan Taškar in Lovro Hočevar. 
Z matične šole so tekmovali: Nika Sekirnik, 
Tjaša Miklavčič, Maruša Vovk, Nina Bregar, 
Zoja Peteh, Pika Vokal, Larisa Zafran, Pia 

Štefka Klemenčič
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Pajk, Andraž Golob, Miklavž Bitenc, Marcel 
Bitenc, Žiga Vokal, Ana Pevec, Neža Jerič. S 
PŠ Zagradec pa je tekmovala Nika Škoda. 
V teku na 11 km je tekel tudi učitelj Lovro 
Ulcej.

Na tekmovanju so bili doseženi odlični re-
zultati, in sicer: Zoja Peteh, Andraž Golob 
– 1. mesto, Nina Bregar, Marcel Bitenc – 2. 
mesto, Miklavž Bitenc, Jan Taškar – 3. me-
sto (vsi v teku na 800 m). Nika Škoda – 2. 
mesto, Nika Sekirnik – 3. mesto (obe v teku 
na 4,4 km).

Naravoslovno tekmovanje Kresnička – 
Tekmovali so učenci 2. aV, 2. bV in 3. razre-
da. Tekmovalo je 31 učencev 2. razreda in 
16 učencev 3. razreda. Priznanje je dobilo 
13 drugošolcev in 7 tretješolcev. Največ 
točk sta dosegla Jurij Virant in Izak Mušič. 
Mentorji: Tanja Jevnikar, Tjaša Glamočak in 
Tanja Šepec. Na PŠ Krka so tekmovali učen-
ci 2. razreda, priznanje so osvojili: Aljaž 
Mišmaš, Jakob Globokar, Lana Plut, Ažbe 
Rustja, Pina Perpar in Tia Globokar.

ŠPORTNA TEKMOVANJA NA 
OŠ STIČNA V ŠOLSKEM LETU 
2015/2016:

· medobčinsko tekmovanje v rokometu 
za starejše učence; tekmovanje je pote-
kalo na matični šoli, 12. 11. 2015;

· občinsko tekmovanje v nogometu za 
starejše učence; tekmovanje je poteka-
lo na matični šoli, 3. 12. 2015;

· občinsko tekmovanje v mini rokometu; 
tekmovanje je potekalo na matični šoli, 
16. 1. 2016;

· občinsko tekmovanje v mini rokometu; 
tekmovanje je potekalo na PŠ Zagra-
dec, 27. 2. 2016;

· medobčinsko tekmovanje v odbojki za 
mlajše učence; tekmovanje je potekalo 
na PŠ Zagradec, 18. 4. 2016;

· občinsko tekmovanje v nogometu za 
mlajše učence; tekmovanje je potekalo 
na matični šoli, 22. 4. 2016;

· medobčinsko tekmovanje v nogometu 
za mlajše učence; tekmovanje je pote-
kalo na matični šoli, 19. 5. 2016;

· občinsko tekmovanje v mini rokometu; 
tekmovanje je potekalo na matični šoli, 
21. 5. 2016.
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ŠPORTNA TEKMOVANJA NA 
OŠ STIČNA V ŠOLSKEM LETU 
2016/2017:

· medobčinsko tekmovanje v krosu; tek-
movanje je potekalo v okolici matične 
šole, 13. 10. 2016;

· medobčinsko tekmovanje v rokometu 
za starejše učence; tekmovanje je bilo 
na matični šoli, 22. 11. 2016;

· občinsko tekmovanje v nogometu za 
starejše učence; tekmovanje je bilo na 
matični šoli, 7. 12. 2016;

· občinsko tekmovanje v mini rokometu; 
tekmovanje je bilo na matični šoli, 18. 
12. 2016;

· medobčinsko tekmovanje v nogometu 
za starejše učence; tekmovanje je pote-
kalo na matični šoli, 10. 1. 2017;

· občinsko tekmovanje v mini rokometu; 
tekmovanje je bilo na PŠ Zagradec, 11. 
2. 2017;

· medobčinsko tekmovanje v rokometu 
za starejše učence; tekmovanje je pote-
kalo na matični šoli, 18. 4. 2017;

· medobčinsko tekmovanje v odbojki za 
mlajše učence; tekmovanje je bilo na 
PŠ Zagradec, 19. 4. 2017;

· občinsko tekmovanje v nogometu za 
mlajše učence; tekmovanje je potekalo 
na matični šoli, 26. 4. 2017;

· občinsko tekmovanje v mini rokometu; 
tekmovanje je bilo na matični šoli, 13. 5. 
2017.
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SREČANJA Z GASILCI, POLICISTI 
IN VOJAKI

Vsi učenci PŠ Ambrus so 28. oktobra 2016 
obiskali PGD Ambrus. Gasilci so jim predsta-
vili svoje delo in opremo. Nato so se razdelili 
v tri skupine in krožili po postajah. Na dveh 
postajah so učenci izvajali pripravljeni dejav-
nosti, na eni pa so si ogledali kratek film o 
utrinkih gasilskega društva. Koordinatorica 
obiska je bila Nataša Švener Škrajnar. 

Učenci PŠ Krka so 7. oktobra 2016 gostili 
krške gasilce. Gasilci so najprej uprizorili 
gašenje manjše lesene hiške blizu igrišča. 
Povabili so tudi vojsko, ki je prišla z dvema 
oklepnikoma, in reševalca. Učenci so si na 
igrišču ogledali vozila in izvedeli veliko o 
delu reševalcev, gasilcev in vojakov. Ko-
ordinatorica obiska je bila Tončka Rajer, 
sodelovale pa so tudi razredničarke. Isti 
dan so gasilci iz PGD Višnja Gora na šol-
skem igrišču šole PŠ Višnja Gora pripravili 
razstavo pripomočkov, ki jih uporabljajo 

pri svojem delu. Učenci so si lahko ogledali 
njihovo tovorno vozilo, reševanje ponesre-
čenca in gašenje manjšega požara. Obisk je 
koordinirala Ana Zaman. 

Učenci matične šole na obisku gasilcev na 
Malem Hudem
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Učenci PŠ Muljava so prisluhnili policistu, ki jim je na terenu razložil, na kaj morajo paziti, da bodo 
varni v prometu, v Višnji Gori pa so policisti prikazali, kako v delo vključujejo tudi službene pse in 
konje. 
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PREDAVANJA ZA UČITELJE

· mag. Sonja Zajc: Pravilnik o preverjanju 
in ocenjevanju znanja učencev v osnov-
ni šoli 

· mag. Ana Nina Jäger: Pravna vprašanja 
v šoli

· dr. Marko Kalan: Prepoznava in pomoč 
učencem s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja

POHOD UČITELJEV PO 
ŠOLSKEM OKOLIŠU

V času jesenskih počitnic učitelji OŠ Stična 
spoznavajo šolske okoliše svojih učencev 
kar peš.

Pohod učiteljev po šolskem okolišu PŠ Vi-
šnja Gora, 26. 10. 2015
V ponedeljek, 26. oktobra 2015, so se peda-
goški delavci OŠ Stična odpravili na tradici-
onalni pohod v času jesenskih počitnic.
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na učiteljev je odšla na daljši pohod – z av-
tobusom do Vrha, nato pa peš do Gradišča, 
Kuclja, Leskovca (do kmetije Čož) ter nazaj 
po gozdni poti do šole. Pohod je vodila uči-
teljica Štefka Klemenčič.

Druga skupina si je ogledala Višnjo Goro 
in se odpravila do Polja. Skupino je vodil 
gospod Pavel Groznik. Pohod je potekal v 
prijetnem vzdušju. OŠ Stična se zahvaljuje 
kmetiji Čož in kavarni Pod zvezdo za prija-
zno postrežbo.

Pohod učiteljev po šolskem okolišu PŠ Za-
gradec, 29. 10. 2016



Osnovna šola Stična …128

KO
LE

KT
IV PREDNOVOLETNO SREČANJE 

ZAPOSLENIH OŠ STIČNA 
IN OBDAROVANJE OTROK 
ZAPOSLENIH

V decembru 2015 so se zaposleni srečali na 
PŠ Zagradec, kjer so jih pogostili kuharji za-
graške šole. 

V šolskem letu 2016/2017 pa je srečanje 
zaposlenih potekalo v prostorih Galaksije 
Trebnje.

Poskrbljeno je bilo tudi za otroke zaposle-
nih, saj je šola že tradicionalno pripravila 
ogled otroške predstave, obdaroval pa jih 
je tudi Božiček. Decembra 2015 so si otroci 
na matični šoli ogledali predstavo gledali-
ške skupine matične šole (mentorici: Ale-
ksandra Šparl in Jožica Ferlin), decembra 
2016 pa so si na PŠ Višnja Gora ogledali 
predstavo Pravljica zmešnjav v izvedbi 
učencev PŠ Višnja Gora (mentorici: Maja 
Tavčar in Barbara Polajžer). 

Tadej Kopač, Marinka Štravs, Vesna Steklačič in Marinka Pasar so poskrbeli za vrhunsko pogostitev 
zaposlenih.
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STROKOVNI EKSKURZIJI PO 
ROMUNIJI IN GRČIJI

Vsako leto ravnatelj ob zaključku šole v 
juniju organizira strokovno ekskurzijo za 

zaposlene. Stroške si udeleženci v celoti 
krijejo sami. 

Strokovna ekskurzija učiteljev po Romuni-
ji, od 25. 6. 2015 do 29. 6. 2016

Zanimiv ogled šolskega muzeja v mestu Brasov

Zbrani pred spomenikom kralju Matjažu v Cluj Napoci
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UPOKOJENCI OŠ STIČNA

31. avgusta 2017 je bilo na seznamu 60 upo-
kojenih delavcev. Ravnatelj Marjan Poto-
kar vsako leto v oktobru zanje organizira 
izlet. Udeleženci med seboj radi poklepeta-
jo, zanimajo se za njim poznane še aktivne 
učitelje, skoraj nejevoljno sprašujejo, kje je 
ta ali oni iz njihovih vrst.

20. oktobra 2015 je 32 upokojencev pot vo-
dila po okolici Ptuja. Ogledali so si mesto 
Ptuj, Ptujsko jezero je nudilo čudovit pa-
noramski pogled, mogočnost svojih zidov 
jim je razkrila romarska cerkev na Ptujski 
Gori. Program je pripravil Andrej Oberstar. 

Ker pa je bil izlet jubilejen (20. po vrsti), sta 
Zdenka Ograjšek in Lidija Zajc za udeležen-
ce pripravili drobna presenečenja, gospa 
Zajc jim je spekla tudi torto. Izlet smo za-
ključili v gostilni Dolinca v Majšperku.

Naslednje leto, 18. oktobra 2016, se je iz-
leta udeležilo 29 upokojencev. Potepali 
so se malo bližje – kar po naši prelepi Do-
lenjski, po dolini reke Temenice. Najprej je 
bilo na vrsti osrednje romarsko svetišče za 
novomeško škofijo – Zaplaz; nato Trebnje 
z Galerijo likovnih samorastnikov, izvir Te-
menice – Zijalo, rojstna vas Toneta Pavčka 

Učitelji pred mogočnimi Mikenami
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– Šentjurij in Dežela kozolcev v Šentruper-
tu. V pletilstvu Erika je bilo mogoče kupiti 
nogavice, najbolj živahno pa je bilo seveda 
ob zaključku v Hotelu Opara. Program je 
pripravila Zdenka Ograjšek.

V obdobju od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017 se je 
upokojila:
Zlata Kastelic, učiteljica slovenščine in 
zgodovine, zaposlena na OŠ Stična od 1. 2. 
1983 do 31. 8. 2016.
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DR. P. ANTON (FRANCE) 
NADRAH

Bežen pogled osemdesetletnika 
na prehojeno pot
Doma smo imeli kmetijo, tako na Mlešče-
vem kot pozneje na Mrzlem Polju, zato 
smo bili otroci navajeni delati. Ko smo prišli 
iz šole domov, smo vzeli v roke motike in 
šli na njivo okopavat krompir ali koruzo. Ob 
času košnje so nas čakale grablje, s kateri-
mi smo obračali in grabili seno ali otavo, z 
vilami pa smo eno ali drugo nakladali na 
voz. Če še nista bili popolnoma suhi, smo 
oboje zdevali v kozolec, suho pa metali na 
pod. Ko smo nekoliko odrasli, smo ob času 
košnje že zelo zgodaj zjutraj vzeli kose v 
roke in šli za očetom, ki je prvi v vrsti kosil 
seno ali otavo. Čas šolskih nalog in učenja 
je bil zvečer in zgodaj zjutraj, preden smo 
odšli v šolo. Hvaležen sem staršem, da so 
nas otroke naučili delati. Tako nam delo vse 
življenje ni delalo preglavic. 

Z ozirom na starost bi moral začeti s šola-
njem že med 2. svetovno vojno, toda zaradi 
pogostnega streljanja je bilo iz oddaljenega 
Mleščevega prenevarno hoditi v razmero-
ma oddaljeno Stično. Začel sem trgati hla-
če v šolskih klopeh skupaj z eno leto mlaj-
šim bratom Ludvikom v jeseni leta 1945. Ta 
pot se mi je zdela zanimiva zlasti pozimi, ko 
smo hodili »čez drn in strn« po zmrznjenem 
snegu. Sploh je tedaj sneg navadno zgodaj 
zapadel in se obdržal dolgo časa, da smo 

otroci imeli veselje s sankanjem in smuča-
njem z doma narejenimi preprostimi smu-
čmi. Vse je bilo zelo enostavno in skromno. 
Bili smo z malim zadovoljni. Sreča pravza-
prav ni v tem, da imaš vsega v izobilju. 

Takrat so k osnovni šoli spadali le prvi štirje 
razredi, gimnazija pa je imela osem razre-
dov in je bila razdeljena med nižjo in višjo 
gimnazijo. Imeli smo malo in veliko maturo. 
Učitelji so bili dobri; nekateri poslani v Stič-
no po kazni, ker niso bili dovolj »režimski«. 
Bili pa so glede znanja »dobro podkovani«. 
Vseskozi sem hodil v šolo v Stično, kjer sem 
maturiral. Pozneje sem večkrat razmišljal, 
da stiška šola takrat ni dala dovolj znanja 
na področju jezikov. Ruščina, ki smo se je 
učili, vsaj meni ni nič koristila. Nemščina bi 
mi zelo prav prišla, a je nismo imeli. Edino 
francosko literaturo sem na podlagi prido-
bljenega znanja s pomočjo slovarja lahko 
uporabljal, italijanščine in nemščine pa sem 
se moral posebej naučiti pozneje. Latinšči-
na, ki smo jo imeli pri profesorju Niku Košir-
ju – žal le dve leti, mi je bila dobra osnova 
za poznejše izpopolnjevanje. 

Ker so me vprašanja v zvezi z vero zanimala 
in sem se čutil poklicanega za duhovnika, 
sem se odločil za nadaljnji študij na Teološki 
fakulteti v Ljubljani, kjer sem diplomiral in 
študij dokončal pri profesorju dr. Antonu 
Strletu z doktoratom iz teologije. Kot du-
hovnik sem hotel na duhovnem področju 
koristiti ljudem, čeprav je oblast v tistem 
času, milo rečeno, duhovnike kot zastopni-
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ke »nazadnjaštva« »grdo gledala«. Nekoli-
ko prej jih je brez pravega vzroka pogosto 
tudi zapirala. V mojem času je bilo že toliko 
»odjuge«, da nisem bil zaprt. Za poglobitev 
znanja in širši razgled sem že po pridoblje-
nem doktoratu v Ljubljani za eno leto štu-
diral v Rimu, kar mi je prišlo zelo prav. Že 
med študijem v Ljubljani, po tretjem letni-
ku teologije, sem vstopil v domači cisterci-
janski samostan v Stični. Od leta 1970 dalje 
sem bil 14 let profesor na Teološki fakulteti 
v Ljubljani in 27 let opat v domačem samo-
stanu. Še danes veliko pišem, in sicer knji-
žice, knjige in članke, predvsem s področja 
teologije in krščanske duhovnosti. Nekaj 
knjižic je prevedenih v hrvaški, madžarski, 
italijanski, angleški, nemški in španski jezik.

V času moje predstojniške službe so se 
utrdile vezi med občinama Ivančna Gorica 
in Hirschaid. Zakonca Hubert in Ingeborg 
Patzelt sta bila povezana s stiškim samo-
stanom že pred mojim opatovanjem. Izre-
dno požrtvovalna in ljubezniva zakonca sta 
najprej prišla v stik z znanim zeliščarjem, 
našim patrom Simonom Ašičem, ko sta se 
hotela prepričati, kaj je pravzaprav z našim 
samostanom: »Ali še stoji? So v njem mor-
da celo menihi cistercijani?« Res je, kar je 
gospod Hubert večkrat ponavljal: »Vse se 
je začelo v Stični.« Jaz bi še dodal: »Nič se 
ne bi začelo brez gospoda Huberta Patzel-
ta in njegove zveste in nadvse skrbne in lju-
beznive žene Inge!« Hubert je bil moja de-
sna roka, ko je šlo za organizacijo razstav 
ob samostanskih obletnicah in ob pripravi 
spremnih publikacij. Zbiral je dobrotnike v 
Nemčiji (botre). Pogosto je tam organiziral 
avtobuse izletnikov, ki so se nastanili v na-
šem samostanu in si po več dni ogledovali 
Slovenijo. Sploh je Slovenijo zelo dobro po-
znal. O njej je predaval ljudem po Nemčiji 
in tako pripravljal prijateljske stike. Vse to 
je končno privedlo do pobratenja med obe-
ma občinama. Brez njega gotovo danes 
prebivalci občin Ivančna Gorica in Hirschaid 
niti vedeli ne bi drug za drugega. Samostan 
je oba – skupaj z ženo Ingeborg, ki ga je v 
vsem podpirala – sprejel za častna člana 
(familiara). Posredoval sem pri ljubljan-
skem nadškofu dr. Alojziju Šuštarju, da je 
gospod Patzelt prejel najvišje odlikovanje 
slovenske škofovske konference: odličje 
sv. Cirila in Metoda. Prizadeval sem si še v 
času Jugoslavije, da bi dobil tudi državno 
odlikovanje, a žal nisem uspel.
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jo zgodovinski spomeniki, med katere spa-
da tudi samostan, v katerem je še veliko 
ohranjenega iz romanske in zgodnjegotske 
dobe. Zanj se zanimajo poleg domačih tudi 
tuji obiskovalci. V samostanskih prostorih 
deluje Muzej krščanstva na Slovenskem, ki 
ima nacionalni pomen. V samostanu je tudi 
dom duhovnosti, ki je odprt za različne sku-
pine, ki iščejo duhovno poglobitev. Delo 
patra Simona Ašiča nadaljuje podjetje Sitik.

Dr. p. Anton (France) Nadrah

Zapis je avtor oblikoval na podlagi pisnih 
vprašanj ravnatelja Marjana Potokarja. 

INTERVJU Z  
IVANOM JANEZOM ROŠLJEM 

Kje ste preživljali otroška leta?
Rojen sem v Zagradcu, točneje na Fužini. 
Otroška leta sem preživljal tu, v Zagradcu 
in okolici. Čeprav 82 let v Zagradcu in hkra-
ti v »štirih državah«. Šolo sem obiskoval v 
Zagradcu do svojega 12. leta, to je od 1. do 
6. razreda. Nadaljeval sem v Stični v nižji in 
višji gimnaziji. Nato sem končal elektro-go-
spodarsko šolo in postal elektrikar.

Kakšni ste bili kot šolar? Kako bi se 
opisali?
Bil sem živahen, vedoželjen in nagajiv, kot 
so danes šolarji. 
Že rojen sem na dan, ko je bilo močno neur-
je, kot najstnik pa sem doživel smrt dedka 
in strahote vojne. 
Ob prihodu Italijanov v Zagradec je bil tudi 
pouk prekinjen. V šolo smo šli občasno, 
kajti vse so preiskali in razmetali knjige. 
Po bombardiranju 1943. leta je bila šola v 
»Andrejkotovem mlinu«, na desnem bregu 
Krke. Učil je učitelj Birsa. Ko so odšli Italija-
ni, je učila partizanska učiteljica, rekli so ji 
Zabukovčeva Pepca. 

Kako je bilo v Vaših časih v šoli?
Učitelje smo nazivali z gospod učitelj, vikali 
smo jih in pozdravljali tudi zunaj šole.
Malico smo nosili s seboj, suhe hruške in 
podobno. Če nismo ubogali, so nas kazno-
vali s palico po prstih, klečanjem na pole-
nih, klofutami.
Dogajale so se krivice. Nekateri so bili pre-
možnejši. V šolo so nosili kmečke dobrine. 



… v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017 135

N
EKD

A
N

JI U
ČEN

CI

Bili so »gor vzeti«.
Treba pa je povedati, da so bili takrat učite-
lji brez rednih plač in so bili odvisni od naših 
darov.
Jaz sem kar dobro prišel skozi. Pri nas so 
stanovale učiteljice, pa so mi včasih kaj sve-
tovale. Samčeva Cita mi je podarila zobno 
pasto – kalodont. To je bilo takrat nekaj 
bolj imenitnega.

Se spomnite, katere predmete ste 
imeli in katere učitelje?
Imeli smo računstvo, materni jezik, lepo-
pis, zemljepis, zgodovino, vedenje, verouk, 
ročna dela; fantje so delali iz lesa, dekleta 
so pletla iz volne. 
Ficko Vera je bila upraviteljica. Samec Mari-
ja – Cita, Ivan Sivec, Marija Šolar so učitelji, 
ki se jih spomnim.

Se spomnite kakšne pesmi, ki ste se 
je naučili v osnovni šoli?
Peli smo partizanske pesmi: V gozdu, ob ta-
bornem ognju, Slovenci kremeniti … Učili 
smo se tudi Prešernovih pesmi.

Bili ste vedno aktivni tudi v KS?
Bil sem prvi predsednik KS Zagradec. V njej 
je bilo 6 članov.
Pred tem so bili krajevni ljudski odbori.
Štiri mandate sem bil delegat v Občini Gro-
suplje. 
Tako smo leta 1964 imeli v Zagradcu samo-
prispevek za šolo, 1967 smo dobili novo 
šolo, 1970 vodovod, 1977 zdravstveno am-
bulanto in 1978 smo avtomatizirali elektrar-
no.
Po tem sem bil preglednik za Grosuplje, Li-
tijo, Zagradec.

Po mojih načrtih je bila leta 1985 zgrajena 
mala HE v Okljuku. Delovala je 11 let. V KS 
sva veliko sodelovala s pokojno Milko Ško-
da, ki je bila tudi zelo aktivna. Bila je mati-
čarka, pisala je zapisnike in od nje sem do-
bil največ podatkov, ki sem jih potreboval v 
prizadevanjih za gradnjo šole v Zagradcu.

Kaj pa služba?
Prvo delovno mesto je bilo Elektro rajon v 
Ivančni Gorici in drugo Elektro Ljubljana, 
rajon Zagradec. Rad sem delal z mladimi, 
uvajal sem začetnike.
Rad sem delal na terenu z ljudmi.
Po poškodbi hrbtenice sem se došolal, na-
redil mojstrsko šolo, po očetovi upokojitvi 
sem dobil mesto in bil vodja elektrarne do 
upokojitve.
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čebelarstvo.
Tako je. Nikoli nisem bil brez čebel. Tudi to 
sem prevzel po očetu. Imel sem od 21 do 45 
družin, odvisno od mojega zdravstvenega 
stanja. 20 let sem bil predsednik čebelar-
skega društva.

Se spomnite kaj posebnega iz študij-
skih let?
Prav poseben, težak je bil naslov mature: 
»Po bliskovo gre vseh živih dan, dočaka ga 
le, kdor je pripravljen nanj.«

Kaj bi svetovali nam učiteljem, kako 
naj učimo in vzgajamo današnjo 
mladino?
Sem proti prodaji slovenske zemlje. Dajati 
bi jo smeli le v najem, šele po dolgoletni na-
jemni dobi, ko se tujci ustalijo pri nas, bi jo 
lahko tudi kupili.
Več poudarka namenite stiku z zemljo, z 
naravo. Učiti bi morali starejšo zgodovino, 
izvor Slovencev, tam od leta 800 dalje. Sem 
proti angleščini v 1. razredu, ker zamegli 
slovenščino. Materin jezik te opredeljuje, 
kdo si, boriti bi se morali za obstoj jezika. 

Intervju je opravila Slavka Nahtigal,  
vodja PŠ Zagradec.
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POGOVOR Z LEOPOLDOM 
SEVERJEM

Oktobra 2016 so v šolski knjižnici ob mese-
cu šolskih knjižnic gostili Leopolda Severja, 
nekdanjega učitelja kemije na OŠ Stična. 
Kot gost je sodeloval v bralnem klubu in se 
z učenci pogovarjal o knjigi Pisani plamenč-
ki. Klubu so prisostvovali tudi mladi novi-
narji in njihova mentorica Andreja Robek 
Perpar. Zastavili so mu kar nekaj vprašanj. 
Nekatera so bila namenjena knjigi Pisani 
plamenčki, druga pa spoznavanju samega 
avtorja.

Od staršev smo slišali, da ste bili 
strog učitelj. Kaj ste naredili, da ste 
umirili učence? 
Vedno sem se trudil, da bi se učenci čim več 
naučili, a vselej ni šlo. Ni se mi zdelo kori-
stno prizadevanje, da bi res vsi vse znali. 
Nekateri so namreč za kemijo nadarjeni, 
nekateri pa pač ne. Pomembno mi je bilo, 
da so otroci vsaj malo mignili. Z veseljem 
sem otroku, ki je vsaj malo delal, se potru-
dil, dal pozitivno oceno. Menil sem, da se 
bo lažje dokazal drugje. Prav tako sem toč-
no vedel, kateri učenci pri preizkusu pre-
pisujejo in kateri ne. Tudi tukaj sem gledal 
skozi prste tistim učencem, ki so se res tru-
dili, da bi razumeli, pa se niso znali izraziti. 
Tako sem učencu spregledal kakšno točko 
ali dve, da je prilezel do pozitivne. Tistim, ki 
se niso trudili, pa sem zelo natančno pre-
gledal test. Ta je dobil oceno, ki je izkazo-
vala njegov trud oz. bolje rečeno »netrud«. 

Danes mi je žal, da so v šoli drugačni časi. 
Opažam, da starši dajejo svojim otrokom 
potuho – se hodijo v šolo prepirat za oce-
no, s katero otrok ni zadovoljen oz. je nad 
njo razočaran. Vsi, učenci in starši, bi se mo-
rali zavedati, da je učitelj tam zato, da nji-
hovega otroka nekaj nauči, ne pa kaznuje. 

Zakaj pišete zgodovino, če pa ste 
učitelj kemije? 
Vedel sem, da ne želim opravljati nekih 
pisarniških poklicev. Želel sem opravljati 
poklice, pri katerih človek nekaj novega 
ustvarja, tu je namreč prihodnost. To pa 
sem videl v kemikih in njihovih vejah dela. 
Ti ljudje so vedno preskrbljeni s kruhom. 
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Prav tako sem odraščal v časih, ki so bili 
močno politično obarvani, kar pa mi ni bilo 
všeč. V bistvu sem bil vedno bolj okupiran z 
zgodovino, a ker je bila politično obarvana, 
sem se odločil za kemijo. 

Kje ste se naučili pisati zgodbice po 
ljudskem vzoru? 
Vedno se mi je zdelo, da imam neko izra-
zno sposobnost – vedno sem želel nekaj 
dokazovati, posredovati, to sem povedal, 
kasneje tudi zapisal. Nisem se pa posebej 
učil tega. S seboj sem nosil zvezek in vanj 
zapisoval kakšne zanimivosti, ki sem jih iz-
vedel ali so se mi zgodile. Poimenoval sem 
ga kar Igrive domislice. Še danes grem v 
zvezek kaj pogledat in dobim idejo za zapis 
zgodbe. 

Spremljamo Vas v časopisu Klasje. Kje 
dobite vse te zgodbice? 
Ponavadi ljudje kar pokličejo, kdaj mi pri-
de na uho, da nekdo nekaj ve, ko sem na 
obisku pri komu. Tako grem tja in se s člo-
vekom pogovarjam. Najslabše je, če prideš 
do človeka in mu rečeš: »Povejte mi eno 
zgodbo.« Takrat zagotovo ne boš ničesar 
izvedel. S človekom se je treba pogovarjati 
in med pogovorom se spomni marsičesa, 
kar jaz potem zapišem.

Kaj imate raje: zgodovino ali kemijo?
Kemija je v vsakdanjem življenju pomemb-
na. Človek izhaja iz narave, če se preveč 
odmakne od narave, postane ekranski člo-
vek in takrat gre po poti samouničenja. Kot 
sem že prej povedal, sem se za poklic uči-
telja kemije odločil iz praktičnih razlogov, 
zaradi večjih možnosti zaposlitve. Kljub 

temu pa sem vedno užival v raziskovanju 
zgodovine. Moj stari stric je bil namreč ljud-
ski zgodovinar, pisal je za Slovenski narod, 
najbrž imam to po njem. 

Kako bi opisali sebe kot učenca/
otroka? 
Vedno sem bil previden, a kljub temu do-
volj radoveden, da se nisem vsega bal. Kdaj 
pa kdaj sem se čisto po naključju znašel v 
kakšni raziskovalni godlji, včasih pa sem 
nos vtaknil v kakšno stvar, najraje v knjige. 
Še moja pokojna mama mi je rekla, naj ne-
ham s temi knjigami, če ne se mi bo nekega 
dne zmešalo. 

Kaj zdaj pravijo učenci o Vas, ko 
obujate spomine na obletnicah 
valete?
Vedno mi je všeč, da me povabijo. Že to, da 
me povabijo, mi pove, da smo ostali v do-
brih odnosih. 

Intervju so opravili Andreja Robek Perpar 
in učenci pri izbirnem predmetu  

novinarstvo.
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