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4 Osnovna šola Stična …

ISKANJE NOVIH POTI

V načrtih za pripravo izdaje nove publikaci-
je smo v naglici razmišljali, da še ni napočil 
pravi čas za naslednjo številko, a ob pre-
biranju gradiva smo hitro ugotovili, da se 
dogodki kar nizajo eden za drugim in smo 
si morali modro pritrditi: »Minili sta že dve 
leti«.

Dogajanje na Osnovni šoli Stična in naših 
podružnicah je bilo ves čas pestro. V koli-
kor pestrosti ni bilo dovolj že zaradi narave 
našega vzgojno-izobraževalnega procesa, 
potem smo znali pristopiti k novim aktiv-
nostim, da jo je bilo še več. 

Vsem nam, učencem in učiteljem in verja-
mem tudi staršem, so se zgodili številni pri-
jetni trenutki, zaradi katerih bo spomin na 
šolo lepši in učencem morebiti tudi spod-
buda za njihovo nadaljnjo življenjsko pot 
in delovanje v skupnosti. In če se bo kaj ta-
kega zgodilo, potem ne bomo dolgočasno 
jadikovali nad tem, kako se meseci in leta 
hitro odmikajo, prej nasprotno, saj se nam 
je čas zapolnil z veliko mero veselja in zado-
ščenja. Naš pogled je pozitiven in usmerjen 
naprej. Takšno pot iščemo.

Spomnil bom na nekaj največjih prelomnic, 
s katerimi smo iskali nove poti za mladino 
jutrišnjega dne, kot radi rečemo. 

Pristopili smo k projektu »Rastoča knjiga«. 
Še eden izmed mnogih, boste dejali, pa 
vendar še zdaleč ni tako. Vse preveč poza-
bljamo na dogodke, ki se dogajajo v naši 

okolici, bližnji ali daljni. Živimo v globalnem 
svetu, kjer majhni zaradi velikih trpijo vse-
mogoče posledice. Večine se v hitrem tem-
pu življenja niti ne zavedamo. Na dolgi rok 
pa so pogubne. Prav zaradi tega je izredno 
pomembno, da poiščemo pozitivne kvali-
tete in vrednote, s katerimi se bomo lahko 
istovetili, mladini pa ob bok globalnim ido-
lom ponudili domače junake.

Zaradi tega je slovenska knjiga pogoj za 
ohranjanje naše besede, naše dediščine in 
našega obstoja kot naroda. Če nimaš ni-
česar, se z ničimer ne moreš istovetiti. Na 
voljo ti ostanejo tuji idoli in tako vse preveč 
cenimo tisto, kar je oddaljeno od naših do-

Marjan Potokar
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mov. Projekt »Rastoča knjiga« je majhna 
priložnost z veliko dodano vrednostjo, za-
vedanja samega sebe in naše zgodovine. 

Okoli nas je toliko odličnih pomnikov prete-
klosti, da je pristop k projektu skoraj samo-
umeven. Pretekla kulturna dogajanja v bli-
žnjem stiškem samostanu in veličina Josipa 
Jurčiča sta odličnosti, ki nas kot dediščina 
zavezujeta, da tudi v prihodnje ne zasta-
nemo. S projektom, ki upam, da bo trajal 
in trajal, bomo na enem mestu zbirali vse 
tisto, kar je nastalo zapisano o krajih naše 
šole in podružnic, ter njih posameznikov, ki 
so ustvarjali.

Ob vsem tem smo šli še naprej, oblikova-
li smo abecedo odličnosti. Vendar pozor, 
abecedo so sestavili učenci brez pomoči 
odraslih. Od prvega do devetega razreda. 
Abeceda se bo z leti dopolnjevala. Mladi pa 
se bodo lahko ravnali po njej. In kot zani-
mivost, kaj je našim učencem1 pomembno: 
aktivnost, družina, poštenje, iskrenost, 
ljubezen, prijateljstvo, veselje, zdravje, 
življenje … In če so vse to vrednote učen-
cev šole, ki je v tistem trenutku štela 1030 
otrok, potem je to velika sporočilna vre-
dnost in apel za vse nas.

Občina Ivančna Gorica že 15 let uspešno so-
deluje z občino Hirschaid iz Nemčije. Tudi 
našo šolo njihovi predstavniki pogosto 
obiščejo. V preteklem letu pa je bil, v okvi-
ru 15-letnice, del Ceste 2. grupe odredov, 
na katerem stojijo vzgojno-izobraževalne 
ustanove v Ivančni Gorici, preimenovan v 

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

Cesto občine Hirschaid. V prepričanju, da 
bo takšno dejanje pripomoglo k tesnejši 
povezanosti in k spodbujanju zavesti, da 
vsi pripadamo eni Evropi, ter k spoznavanju 
medsebojnih kultur. Prav tako si želimo iz-
menjevati izkušnje, mnenja in vrednote, se 
učiti iz zgodovine in graditi za prihodnost. 
V ta namen je vzpostavljeno sodelovanje in 
izmenjava učencev med šolama. 

Že dalj časa smo imeli željo sodelovanja v 
mednarodni izmenjavi. Naša prijava v pro-
gram evropskega sodelovanja na podro-
čju izobraževanja, usposabljanja, mladih 
in športa, kratko imenovana Erasmus +, 
je bila uspešna. Gre za dvoletni mednaro-
dni projekt z naslovom “Old jobs and new 
jobs” ali “Stari poklici in novi poklici”, v ka-
terega so poleg naše šole vključene še par-
tnerske šole iz Portugalske, Španije, Turčije 
in Slovaške. Rdeča nit projekta so zdravil-
na zelišča in njihova uporaba v današnjem 
času. Učenci so in bodo še pridelovali zdra-
vilne rastline, zbirali recepte in pripravljali 
zdravilne čaje, kreme in mila iz rastlin in 
zelišč, pridelanih na šolskem vrtu. Za nami 
so že obiski šole v Grenadi (Španija) in Seie 
(Portugalska).

Ponovno smo pridobili naziv kulturna šola. 
Naziv, ki nam bo tokrat veljal kar pet let. 
Ampak izbor ni le priznanje za pretekle 
podvige, prej obveznost za jutri.

Ob koncu preteklega šolskega leta smo 
se razveselili odprtja nove šole v Zagrad-
cu. Zaposleni na OŠ Stična smo se počutili 
zmagoslavno, tako kot so se tudi nekdanji 
zaposleni, sedaj upokojeni. Enak je bil od-
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6 Osnovna šola Stična …

ziv krajanov. Kako tudi ne, saj niso pridobili 
le težko pričakovanih sodobnih prostorov 
za svoje otroke, pač pa tudi priložnost za 
razvoj krajev v zgornjem toku reke Krke. 

Z novo šolo smo trenutno rešili prostorske 
težave v šoli v Ivančni Gorici, saj se tu števi-
lo učencev nenehno povečuje tako zaradi 
naravnega prirastka, kot tudi zaradi prise-
ljevanja. Očitno je, da je živeti v naših krajih 
res prijetno.

V letošnji številki publikacije smo dodali 
novo poglavje, v katerem bomo predsta-

vljali nekdanje učence in učitelje naše šole, 
ki so nam v ponos zaradi njihovega nadvse 
uspešnega delovanja v preteklosti. Nam pa 
predstavljajo možnost za nadaljnji razvoj 
in osebnostno rast. S skromnim zapisom 
o njihovem bogatem delovanju jim bomo 
poklonili zahvalo za njihovo obsežno delo. 

Pred Vami je tretja številka publikacije OŠ 
Stična z naslovom Predstavljamo se. Prijet- 
no listanje Vam želim.

Marjan Potokar,  
ravnatelj OŠ Stična
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NARAVOSLOVNI PROJEKTI

Status: državni raziskovalni projekt.
Podnaslov projekta: popisovanje »inva-
zivk« – proučevanje tujerodnih vrst.

Status: šolski raziskovalni projekti.
Podnaslov projekta: KAL – KITENSKA 
LUŽA, biološko-kemijske-geografske ana-
lize.
Podnaslov projekta: 7. in 8. biološko-ekolo-
ški tabor.
Podnaslov projekta: Mokrišča Slovenije.
Podnaslov projekta: Mladi znanstvenik 
spoznava mikroorganizme.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora.
Vključeni razredi: učenci od 6. do 9. razreda.

Popisovanje »invazivk« – prouče-
vanje tujerodnih vrst.
Nosilec projekta: Zavod Symbiosis in Bota-
nično društvo Slovenije.
Vključene šole: matična šola.

Koordinator/mentor: Ana Šimac, Mojca 
Hrvatin, Elizabeta Kadunc Križaj, Darinka 
Dremelj, Jožefa Zajec.

Opis projekta
Učenci ISP 8. razreda matične šole, naravo-
slovnega krožka PŠ Višnja Gora, izbirnega 
predmeta rastline in človek (RČL) ter učen-
ci 8. in 9. razreda pri predmetu biologija so 
preučevali tujerodne vrste v okviru projek-
ta Thuja2, ki ga izvajata Zavod Symbiosis in 
Botanično društvo Slovenije. V času od 16. 
do 20. septembra 2013 so evidentirali tuje-
rodne vrste v domačem kraju, vnesli podat-
ke s fotografijami v zbirno mrežo, pripravili 
fotografsko razstavo na temo tujerodnih 
rastlin in živali na matični šoli in PŠ Višnja 
Gora, snemali pa so tudi prispevek za RTV, 
in sicer za oddajo Infodrom, ki je bila na 
sporedu v oktobru 2013. 

RAZISKOVALNI PROJEKTI IN 
DEJAVNOSTI

Ana Šimac
Učenec Rok Pirc si ogleduje in fotografira 
razstavo o »invazivkah«.
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Opisi šolskih projektov

Kitenska luža
Nadarjeni učenci 8. razreda (ISP) ter učenci 
naravoslovnih izbirnih predmetov kemi-
ja v okolju (KEO) in RČL so v šolskem letu 
2013/2014 preučevali Kitensko lužo (bio-
loške, kemijske in geografske značilnosti 
kala). Njihovo delo je vključevalo naslednje 
aktivnosti: priprava načrta dela, vzpostavi-
tev hidrometeorološke postaje (redne me-
ritve temperature zraka, padavin, nihanja 
gladine vode v kalu, temperature vode), 
prve kemijske analize vode, zbiranje virov 
in literature o kalu, priprava vprašalnika o 

zgodovini kala, spomini na kal. Koordina-
cija: Mojca Hrvatin, Ana Šimac, Elizabeta 
Kadunc Križaj.

V šolskem letu 2014/2015 so učenci nara-
voslovnih izbirnih predmetov (kemija v 
okolju, rastline in človek) ter dodatnega 
pouka in naravoslovnega krožka pripravili 
načrt dela, zbirali literaturo in vire o kalu 
ter začeli z rednimi meteorološkimi in hi-
drološkimi meritvami (temperatura zraka, 
količina padavin, temperatura vode in niha-
nje gladine vode v kalu). Rezultati spomla-
danskih kemijskih analiz vode sovpadajo z 
jesenskimi rezultati. V obeh primerih je bila 

Učenci Stojan Kuhelj Petrovski, Anita Maver in Sara Prokofjev pri raziskovanju kala 2

2  Opomba urednice: Na vseh fotografijah v publikaciji so imena oseb na sliki zapisana od leve proti desni.
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voda kemijsko čista. Sklepajo, da se v kal 
ne stekajo odpadne vode oziroma gnojni-
ca kljub pretežno kmetijskemu zaledju in 
neposredni bližini vasi. V prihodnje bodo 
preverili, kateri plin se pojavlja ob lepem in 
toplem vremenu v kalu. Ob Kitenski luži so 
evidentirali 30 obvodnih rastlin, jih vložili v 
herbarij in fotografirali. Doslej so našli 14 
živalskih vrst, od tega eno vrsto rib, zeleno 
žabo, roženega svitka, ostalo pa členonož-
ce. Koordinacija: Mojca Hrvatin, Ana Šimac, 
Elizabeta Kadunc Križaj.

Biološko-ekološki tabor
V obeh preteklih letih je tabor potekal med 
jesenskimi počitnicami. Biološko-ekološki 
tabor je bil organiziran že 8. leto, udeleži-
lo se ga je 33 učencev. Tabor je potekal v 
domu CŠOD Breženka. Delo je potekalo na 
terenu, v okolici doma in v učilnicah, pred 
večerom pa so sledila vsakodnevna poro-
čila učencev. Vsako leto se program tabo-
ra spremeni, saj se učenci radi odločajo za 
ponovno udeležbo. Koordinacija: Darinka 
Dremelj.

Mokrišča Slovenije 
Mokrišča Slovenije je projekt pod okriljem 
Zavoda RS za varstvo narave. V projektu 
sodelujejo učenci predmetne stopnje na 
matični šoli in na PŠ Višnja Gora. Na šoli po-
teka projekt že vrsto let. Koordinacija: Ana 
Šimac, Mojca Hrvatin, Elizabeta Kadunc 
Križaj in Darinka Dremelj.

Mladi znanstvenik spoznava mi-
kroorganizme
Natečaj je nov projekt v letu 2013/2014. So-
delovali so učenci naravoslovnega krožka 
PŠ Višnja Gora in 3 učenke 6. d (matične 
šole). Učenci so izdelali igrico na temo mi-
kroorganizmov. Mentorici: Ana Šimac, Da-
rinka Dremelj.

Darinka Dremelj
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PROJEKTI S PODROČJA 
ZGODOVINE IN ETNOLOGIJE

Raziskovalna naloga iz zgodovine
Podnaslova projekta: 
Ohranjanje spomina (2013/2014), 
Sledi prve svetovne vojne v našem kraju 
(2014/2015).
Status: državni raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: Zveza prijateljev mladine 
Slovenije (ZPMS).
Vključene šole: matična šola, PŠ Višnja 
Gora.
Koordinator/mentor: Zlata Kastelic (matič-
na šola), Štefka Klemenčič (PŠ Višnja Gora).
Vključeni razredi: učenci od 6. do 9. razreda 
pri zgodovinskem krožku.

Opis projekta
Na matični šoli in PŠ Višnja Gora so učenci 
v šolskem letu 2013/2014 pripravljali zgodo-
vinsko raziskovalno nalogo na temo Ohra-
njanje spomina. Na matični šoli so ji dali 
podnaslov Srce imel si ti čuteče … Počivaj 
sladko! Z učenci so popisali najzanimivej-
še in najstarejše še ohranjene napise in jih 
zbrali v raziskovalni nalogi, ki so jo konec 
marca oddali na ZPMS. Učenki Anita Maver 

in Sara Prokofjev sta nalogo predstavili 30. 
5. 2014 na 45. srečanju mladih zgodovinar-
jev, in sicer na OŠ Leskovec pri Krškem; 
prejeli sta zlato priznanje. Na podružnični 
šoli Višnja Gora so raziskovali domača hi-
šna imena in učenki Veronika Groznik (8. 
razred) in Klavdija Germ (9. razred) sta za 
nalogo prejeli srebrno priznanje.

V lanskem šolskem letu so na matični šoli 
učenci ob 100-letnici obravnavali »Sle-
di prve svetovne vojne v našem kraju« s 
podnaslovom: »Poslala ti bodem kruha pa 
mesa, tobaka pa nimam več …«

Nalogo so zasnovali kot analizo pisnih vi-
rov, in sicer dopisnic, ki sta si jih pošiljala 
vojak Andrej Pirnat iz Višnje Gore in njego-
va žena Matilda. Proučili so poti Andreja 

Naslovnica lanske zgodovinske raziskovalne 
naloge

Zlata Kastelic Štefka Klemenčič
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Pirnata med 1. svetovno vojno, odnos za-
koncev, ki sta se v štirih letih videla le ne-
kajkrat, skrb za kmetijo, družino …

Nalogo sta predstavila Jože Papež in Rok 
Kenik na Srečanju mladih zgodovinarjev – 
raziskovalcev – na OŠ Polje v Ljubljani, 26. 
5. 2015.

OŠ Stična je prejela srebrno priznanje, prav 
tako sta bila s srebrnim priznanjem nagra-
jena oba učenca.

Pisne vire so dobili pri g. Stanetu Rusu v 
Artiži vasi, ki je vnuk Andreja in Matilde 
Pirnat ter je zbiratelj vsega zgodovinskega. 
Predstavil nam je tudi materialne vire, ki jih 
je zapustil njegov ded. Posebej zanimivi so 
bili »spominki« s fronte.

Raziskovanje naše preteklosti
Naslov projekta: Raziskovanje naše prete-
klosti. 
Status: šolski raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole: matična šola.
Koordinator/mentor: Zlata Kastelic.
Vključeni razredi: zgodovinski krožek 
(učenci od 7. do 9. razreda).

Opis projekta
Raziskovanje naše preteklosti je pomemb-
na raziskovalna dejavnost. Učenci pri zgo-
dovinskem krožku spoznavajo preteklost 
svojega šolskega okoliša, oživljajo stare 
šege in navade; spoznavajo zgodovino 
krajev v Sloveniji; učijo se predstavljati iz-
sledke in fotografije svojega dela in zname-
nitosti krajev z razstavami in v etnološkem 

časopisu. Pri raziskovanju naše preteklosti 
učenci sodelujejo na različne načine (delav-
nice, razstave, ekskurzije in izdelava časo-
pisa Potujemo skozi čas). Šolski raziskoval-
ni projekt vodi Zlata Kastelic.

Učenci so v šolskem letu 2013/2014 pripra-
vili razstave in dve številki tematskega ča-
sopisa Potujemo skozi čas.

Tematske razstave: Počitnice, Pisana 
Loka, Kozolci v moji šolski okolici; Zimska 
moda, Cesarjeva nova oblačila, 10-letnica 
matične šole Ali se prepoznate? – razsta-
va fotografij razredov, 100-letne risbe, 
Motivi iz leta 1890, Utrinki z etnološke-
ga raziskovalnega tabora na podružnici 
v Stični, Po praznikih diši – izdelki in fo-
tografska razstava, Mesto situl – foto-
grafska razstava, Zgodovina Slovencev 
v 20. stoletju, Muzej novejše zgodovine 
– fotografska razstava, Zima prihaja …  
zimska moda – modne revije izpred pol 
stoletja, Živel kralj – ilustracije Ure kralja 
Mina, Spomini bledijo – Šola na »gričku«, 
Samostan, Šolski razredi na podružnični 
šoli v Stični – fotografije, Motivi iz leta 1890 
– Šolske risbe pred stoletjem in več, Stare 
»skrije« – fotografska razstava, Korinj in 
»šterne« – fotografska razstava, Popoldne 
ob čaju – fotografska razstava z obiska čaj-
nice v samostanu v Stični, Peka palačink – 
fotografska razstava, Rokopisi so nastajali 
ob dnevni svetlobi – ob obisku samostana 
v Stični, Jurčič in njegovi literarni junaki v 
otroških očeh – slikanje panjskih končnic

Posebnosti: razstava ob 10-letnici nove ma-
tične šole je zajemala fotografski material, 
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ki je nastajal ob naslednjih dogodkih – za-
četek gradnje, temeljni kamen, dokončanje 
gradnje, opremljanje šole, pričetek pouka v 
novi šoli (1. 9. 2003), svečano odprtje nove 
šole (27. 9. 2003).

Etnološki časopis Potujemo skozi čas; so-
delovali so učenci pri izbirnem predmetu 
etnologija in člani zgodovinskega krožka.

a)  V šolskem letu 2013/2014 je izšla 1. 
številka Po praznikih diši (letnik 7). 
Pripravili so jo po izvedbi etnološkega 
raziskovalnega tabora, 7. 12. 2013, na 
PŠ Stična. Zajema vsebine z etnološke-
ga tabora oz. opise delavnic in slikovni 
material. Dodali so še nekaj spominov 
na božični dan učiteljice Zlate Kastelic 
in učencev 6. a in 6. c ter učenk, ki ho-

dijo k izbirnemu predmetu etnologija. 
Dodali so zapise tistih, ki so o božiču 
pisali že lani, vendar teh niso še nikjer 
objavili. Zanimivi so bili tudi spomini 
na šolske dni Petra in Mari Mak, Eme 
Lampret, Staneta Kastelica, Jožefe Ro-
bek, Marije Tratar. V zadnjem delu pa 
so predstavili nekaj starinskih predme-
tov, med katerimi po svoji zanimivosti 
izstopa radio z gramofonom, ki ga je 
posodil Jože Pečjak iz Znojil pri Krki, 
predstavila pa ga je njegova hči Urška 
Pečjak. Časopis so zaključili z vtisi o ta-
boru.

 Pri oblikovanju časopisa sta sodelovala 
učenca Matic Kepa in Žiga Jan Muhič 
ter učiteljica Mojca Hrvatin.

Učiteljica Jožefa Zajec kaže učenkama Niki Škoda in Špeli Rapuš, kako se peče palačinke.
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b) Druga številka etnološkega časopi-
sa z naslovom V zgodovini so skrite 
zgodbe/V zgodbah je skrita zgodovina 
s podnaslovom Jurčičevih 170 let vse-
buje vsebine delavnic, ki so se jih udele-
ževali učenci ob spominu na 170-letnico 
rojstva našega rojaka Josipa Jurčiča. 
Obogatena je s številnimi ilustracijami 
likov Jurčičevih literarnih junakov. Pri 
pripravi in oblikovanju časopisa je so-
delovala knjižničarka Branka Lah.

Tudi v šolskem letu 2014/2015 so razisko-
valci naše preteklosti nadaljevali s svojim 
delom.

Tematske razstave:
a)  V deželi Petra Klepca, fotografska raz-

stava, september 2014
b)  »Jaz sem zdrav in dobro se počutim«, 

utrinki z ekskurzije v Kobaridu, septem-
ber 2014

c)  2000 let Emone, mesta v imperiju, sep-
tember 2014

č)  Srednjeveško mesto Škofja Loka, sep-
tember 2014

d)  Kulturna dediščina mesta Višnja Gora, 
oktober 2014

e)  Po poteh Jurčičevih literarnih junakov, 
oktober 2014, fotografska razstava

f)  Potujem v svet domišljije, oktober 2015
g)  Hišna imena v vasi Velike Kompolje, ok-

tober 2014
h)  Utrinki iz Višnje Gore, november 2014
i)  Adventni venčki, ptički, snežaki in še 

kaj, razstava izdelkov, november 2014 
j)  Naše želje v novem letu 2015, izdelava 

božičnih in novoletnih voščilnic
k)  Vpliv reklame, december 2015

l) Besede v podobah, razstava ilustracij 
Anke Švigelj Koželj, I. in II. del, januar 
2015

m) Utrinki z raziskovalnega tabora na PŠ 
Krka, fotografska razstava, februar 
2015

n) Tehnološke novosti spreminjajo svet: 
Višnjani so nam vrnili obisk, fotograf-
ska razstava s kulturnega dne, 13. 3. 
2015

o) Velika noč, jerbas in drugi običaji ob ve-
liki noči, april 2015

p)  Stoji učilna zidana v Zagradcu, april 
2015

r)  1. svetovna vojna, izsledki raziskovalne 
naloge, maj 2015

Učenec Andraž Zaletelj pripravlja »parkeljne« za 
razstavo.
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Etnološki časopis Potujemo skozi čas

V lanskem šolskem letu sta izšla dva časo-
pisa: 
prvi z naslovom Kmečka opravila v jeseni 
in Poti mojih prednikov (letnik 8, št. 1, de-
cember 2014); drugi z naslovom Imate kaj 
za pusta hrusta in Valentin, ključ od korenin 
(letnik 8, št. 2, februar 2015).

Spremenili smo tudi zunanjo obliko časopi-
sa in notranjo razporeditev vsebin. 

V prvi številki so se naši raziskovalci lotili 
opisa kmečkih opravil na kmetijah, kjer živi-
jo naši učenci. Večino časopisa so ustvarili v 
6. d, kjer so pokazali izjemen smisel za razi- 
skovanje okolja, kjer živijo. Učenci so znali 
k delu pritegniti tudi starše in stare starše. 
Posebno poglavje so namenili tistim, ki so 
si poiskali kruh na tujem. Delo, vredno na-
daljevanja.

Drugi časopis je bil tematsko povezan z 
raziskovalnim taborom na Krki. V sliki in 
besedi so predstavili delavnice; dodali so 
spomine na pustovanja mentorice Zlate 
Kastelic in številne zapise o pustovanju, ki 
so nastali pred desetimi leti, v šolskem letu 
2003/2004, prav tako s pomočjo takratnih 
učencev OŠ Stična.

Monografija Odprtje šole v Zagradcu

Pri nastajanju monografije so sodelovali 
učenci iz Zagradca s temami o šolanju star-
šev in starih staršev v tem kraju. Monogra-
fijo je uredila Zlata Kastelic.

Slovenske piramide izumirajo, 
mar ne?
Podnaslov projekta: Druženje pod kozolci 
– nekdaj pomembnem kulturnem okolju.
Status: državni raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: Zavod Republike Sloveni-
je za šolstvo (ZRSŠ).
Vključene šole: matična šola.
Koordinator/mentor: Zlata Kastelic in zuna-
nji sodelavci, mag. Marjeta Logar.
Vključeni razredi: učenci od 7. do 9. razreda 
pri zgodovinskem krožku.

Opis projekta
Vrsto let na matični šoli poteka tudi razi-
skovanje kozolcev. Naslov raziskovalnega 
projekta je Slovenske piramide izumirajo, 
mar ne? (Druženje pod kozolci – nekdaj 
pomembnem kulturnem okolju) in je pri-
javljen na ZRSŠ, vključeni pa so učenci od 
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Naslovnica monografije ob odprtju nove šole v 
Zagradcu
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7. do 9. razreda. Projekt vodi Zlata Kastelic 
v sodelovanju z zunanjo sodelavko mag. 
Marjeto Logar.

Etnološki tabor
Podnaslova projekta:  
Po praznikih diši (2013),  
Imate kaj za pusta hrusta? Valentin, ključ 
od korenin (2015).
Status: šolski raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole: PŠ Stična in PŠ Krka.

Koordinator/mentor: Zlata Kastelic, učitelji-
ce matične šole, učitelji PŠ Stična in PŠ Krka.

Vključeni razredi v šolskem letu 2013/2014: 
prijavljeni učenci predmetne in razredne 
stopnje na matični šoli in razredna stopnja 
na PŠ Stična.

Vključeni razredi v šolskem letu 2014/2015: 
prijavljeni učenci predmetne in razredne 
stopnje na matični šoli in razredna stopnja 
na PŠ Krka.

Opis projekta 
Etnološkega raziskovalnega tabora, ki je 
potekal 7. 12. 2013 na PŠ Stična z naslovom 
Po praznikih diši, se je udeležilo 140 učen-
cev in preko 40 mentorjev. To so bile učite-
ljice in nekaj drugih zaposlenih na OŠ Stič-
na ter nekaj zunanjih sodelavcev: Andrejka 
Butara, Vinko Mak, Maja Lampret, Nina 
Hauptman, Anton Ceglar, Monika Kovačič, 
Stane Kastelic, Luka Kastelic, Jožefa Ro-
bek, Marija Tratar, Marija Lampret. Začeli 
so z zborom pred šolo (ob 8.00), sledile 
so različne delavnice, zaključili so s skupno 
predstavitvijo v kulturnem domu v Stični. 
Te se je udeležilo veliko staršev in drugih, 

Učiteljica Marta Okorn in njene učenke na čajanki v Sitiku
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ki so jim všeč tovrstne dejavnosti in živ stik 
šole s krajem. Vsi sodelujoči so začutili pri-
sten stik s krajem, z bližajočimi se prazniki 
in s sodelovanjem na delavnicah. 

Delavnice:
a)  sladke dobrote in čokoladne lizike
b)  jedi ob božičnih praznikih
c)  venčki iz slanega testa
č)  božično-novoletne voščilnice
d)  adventni venčki iz naravnega materiala
e)  rože iz krep papirja
f)  čaji patra Simona Ašiča
g)  kreme iz zdravilnih zelišč
h)  vezenje
i)  klekljanje
j)  punčke iz cunj
k)  gledališka predstava
l)  otroški ljudski plesi
m)  otroške igre

n)  izdelovanje ptičjih hišic
o)  poslikava panjskih končnic
p)  med in sveče iz voska
r)  praznične frizure
s)  druženje z gasilci
š)  obisk fotografskega ateljeja
t)  Ali se prepoznate – razstava

Naslov raziskovalnega tabora z etnološki-
mi vsebinami, ki je potekal 14. 2. 2015 na PŠ 
Krka, je bil Imate kaj za pusta hrusta? Va-
lentin, ključ od korenin. 

Raziskovalnega tabora se je udeležilo 137 
učencev PŠ Krka in matične šole. Delavnice 
je vodilo 28 učiteljic oz. mentoric; pridruži-
lo se nam je 11 zunanjih sodelavcev. Za ne-
moten potek dela je bila potrebna še »pod-
pora« kuharic, hišnika, snažilk.

Tabor je obiskala tudi upokojena kuharica in čistilka Ema Lampret; na sliki med učiteljico Marto 
Okorn in vodjo šole Jasmino Tekavčič.
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Z delom so začeli ob 8.00 s tradicionalnim 
zajtrkom. Malico so dobili v »škrniclju« in 
se ni razlikovala od malic naših dedkov in 
babic. Veliko sladkih dobrot so napekle 
»krške gospodinje«. Kosilo je bilo tudi tra-
dicionalno: enolončnica, ki se ji je pridružil 
»krof«, kot se za pustni dan spodobi.

Organizirali so 19 različnih delavnic, ki so 
jih zaključili s plesom v maskah. Posebej 
moramo izpostaviti ustvarjanje ob pomoči 
»pridruženih« sodelavcev: punčke iz cunj je 
pomagala izdelovati ga. Andrejka Butara. 
Nakit, vezeni in kvačkani izdelki so nasta-
jali s pomočjo »pridnih krških rok« Danice, 
Tatjane in Dragice. Košare nam je pomagal 
plesti g. Ivan Rus, čebele smo spoznavali s 
pomočjo mentorjev Andreja in Henrika, fri-
zure je ustvarjala ga. Tatjana, pri reki Krki so 
nas varovali gasilci Zdravko, Pavle in Miro.

Ivan Rus, zunanji sodelavec, in Florjan Mohorčič, 6. d, pri izdelavi košar

Učenka PŠ Krka Maruša Kastelic s »pustno 
masko«
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ŠOLSKI NOVINARJI

Podnaslov dejavnosti: Raziskovanje novi-
narstva. 
Status: šolska raziskovalna dejavnost.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora.
Koordinator/mentor: Nataša Rebec Lukšič 
in Petra Rus Mušič.
Vključeni razredi: izbirni predmet šolsko 
novinarstvo na matični šoli in PŠ Višnja 
Gora.

Opis projekta 
Učenci izbirnega predmeta šolsko novi-
narstvo in novinarskega krožka so bili v 
šolskem letu 2013/2014 zelo aktivni. Pre-
levili so se v Ambasadorje dobre volje. Na 
OŠ Stična so v okviru tega projekta povabili 
kar nekaj slavnih ljudi, ki s svojo energijo in 
karizmatičnostjo vsakodnevno prispevajo 
h krepitvi naše dobre volje. Obiskali so jih: 
NMK-jevec Rado Mulej, RTV novinar Seku 
M. Conde, pevec Dejan Vunjak, raper Zlat-
ko, diplomirana medicinska sestra Tadeja 
Gruden, ki jih je malce podučila o puberte-
ti, za učence pa so pripravili pravi pravca-
ti spektakel, ko so se gledalci naši igrici o 
Božičkovih shujševalnih podvigih nasmejali 
do solz. V drugem ocenjevalnem obdobju 
so na šoli gostili gospo Majo Pirc Zrilič, uči-
teljico plesnega kluba Guapa, sodelovali 
so pri snemanju oddaje Infodrom, ogledali 
so si prostore POP TV-ja, Radia 1 ter Radia 
Aktual, sodelovali pa so tudi pri snemanju 
mladinskega filma Skupaj, čigar scenarij je 
napisala Nataša Lukić, učenka 6. b (matič-
na šola).

Učenci izbirnega predmeta šolsko novinar-
stvo in novinarskega krožka so bili zelo ak-
tivni tudi v šolskem letu 2014/2015. 

Najprej so učenci osvojili znanje osnovnih 
novinarskih žanrov, nato pa so se pod men-
torstvom učiteljice Nataše Rebec Lukšič 
prelevili v prave novinarje in se še v praksi 
preizkusili v zastavljanju novinarskih vpra-
šanj osebam, ki so jih povabili na našo šolo. 
V tem šolskem letu so jih obiskale: režiser-
ka Siena Krušič in scenaristka Jelka Ribarič 
Grabljevec, pevka Romana Krajnčan, Nina 
Pušlar in Azra Selimanović, voditeljica TV-
-oddaje Razred talentov, ki se je pred ne-
davnim vrtela na Planet TV. Na šoli smo 
gostili Alenko Kos, predsednico Društva za 
boljši svet, Vilinski ključ, in frizerko Damja-
no Maver, lastnico frizerskega salona Bela 
orhideja. Preko skypa so vzpostavili zvezo 
tudi s Slovenko Uršo Pestotnik, ki živi in 
dela v Dubaju.

Sodelovali so na sobotnih delavnicah na 
temo Irska: Odkrivajmo dežele, kjer so, 
preko skyp-a, intervjuvali Slovenko, ki že 
nekaj let živi na Irskem, ter pravega Irca in 
Irko.

Nataša Rebec Lukšič
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Učenki Neli Zajc in Natalija Bregar intervjuvata Azro Selimanović.

Ekipa mladih novinarjev z mentorico Natašo Rebec Lukšič in pevko Nino Pušlar na sejmu Mladi in 
podjetništvo
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Mladi novinarji so si ogledali prostore POP 
TV-ja, Radia 1 ter Radia Ekspres, kjer so si 
nabrali novih novinarskih veščin, sodelovali 
so tudi pri pripravi in izvedbi prireditve ob 
Prešernovem dnevu. Skupaj z učenci zgo-
dovinskega krožka, neobveznega izbirne-
ga predmeta francoščina in v družbi učno 
nadarjenih učencev so obiskali Francoski 
inštitut v Ljubljani, se malce sprehodili po 
starem delu Ljubljane in se prelevili v prave 
ulične slikarje. 

V obeh šolskih letih so izdali po dve številki 
šolskega glasila Časotepec, o vseh aktivno-
stih so sproti obveščali javnost; prispevke 
so redno objavljali na spletišču novinarjev 
OŠ Stična, nekaj novinarskih prispevkov pa 
tudi v lokalnem glasilu Klasje. Vsi šolski ča-
sopisi so objavljeni na šolski spletni strani. 
Mentorica: Nataša Rebec Lukšič. 

Na PŠ Višnja Gora so v okviru šolskega no-
vinarstva odšli na POP TV, Radio 1; imeli so 
predavanje o ljudeh in posebej o otrocih v 
Kamerunu. Izdali so šolsko glasilo Višnjan-
skih 17. V okviru novinarskega krožka so v 
Višnjanu in Klasju objavljali članke. Mento-
rica mladih novinarjev na PŠ Višnja Gora: 
Petra Rus Mušič. 

Na območno srečanje novinarjev v Ivančni 
Gorici so 3. marca 2015 odšle štiri sedmo-
šolke matične šole (Lana Benčan, Maša 
Omahen, Nataša Lukić in Manca Kepa). S 
PŠ Višnja Gora pa sta sodelovali Tija Dobrić 
in Lana Ramšak (7. razred). Učenke so po 
srečanju pripravile prispevke, ki so bili ob-
javljeni v časopisu Mlado Klasje.

Raper Zlatko z našimi učenci
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Predavanje diplomirane medicinske sestre 
Tadeje Gruden

Televizijski voditelj Seku M. Conde z mlado 
novinarko Klaro Klemenčič

Reševalec Anton Posavec kaže učencu Simonu Vidmarju pravilno tehniko oživljanja. 
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Pri frizerki Damjani Omejec je bila dolga vrsta kandidatk za novo frizuro, za prikaz, kako se naredi 
kito, pa se je z veseljem javila Iza Sekirnik. 

Učenec Borut Grčman ne ve, ali bi se na vprašanja mame Manke smejal ali odgovarjal. 
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Nina Pušlar rada pride na svojo bivšo šolo.

Mladi novinarji na ekskurziji v studiu POP-TV
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PROJEKTI ZA NADARJENE 
UČENCE

Tabori za nadarjene učence 
Koordinator/mentor: Suzana Klopčič, Joži-
ca Knez.
Podnaslova projekta:  
Astronomski tabor (2013/2014),  
Naravoslovni tabor (2014/2015).
Status: šolski raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: OŠ Stična, CŠOD Čebelica 
in Astronomsko društvo Labod.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja Gora.
Vključeni razredi: 8. in 9. razred.

Opis projekta
V času od 15. do 17. 11. 2013 je bil organiziran 
astronomski tabor za nadarjene učence 8. 
in 9. razreda. Udeležilo se ga je 13 učencev. 
Preživeli so zelo delaven in prijeten vikend 
v CŠOD Medved, Medvedje Brdo. Z njimi so 
bili na taboru tudi učenci OŠ Milana Šušter-
šiča iz Ljubljane. 

V času od 12. do 14. 9. 2014 je bil na istem 
kraju organiziran naravoslovni tabor za na-
darjene učence 8. in 9. razreda. Tabora se 
je udeležilo 9 učencev (4 z matične šole in 5 

s PŠ Višnja Gora). Mentorici sta bili Suzana 
Klopčič in Jožica Knez. Tudi na tem taboru 
so bili učenci OŠ Milana Šušteršiča. 

Raziskovalne dejavnosti za nadar-
jene učence
Naslov dejavnosti: Nadarjeni učenci.
Status dejavnosti: šolska raziskovalna de-
javnost.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora.
Koordinator: Anka Kavčič.
Vključeni razredi: učenci od 5. do 9 razreda.

Dejavnosti za nadarjene učence v šolskem 
letu 2013/2014
Socialne igre in delavnica animiranega fil-
ma 
Učenci, ki so obiskovali ISP za nadarjene 
učence (to je 14 učencev iz 7. in 8. razre-
dov), so s socialnimi igrami razvijali socialne 
veščine, solidarnost, medsebojno pomoč, 
pravilno vedenje in ravnanje v šoli in doma. 

V okviru dejavnosti socialnih iger za na-
darjene učence pa so organizirali tudi De-
lavnico animiranega filma. Skozi praktično 
delo v skupinah so učenci spoznali celoten 

Suzana Klopčič Anka KavčičJožica Knez Tina Cvar
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proces nastajanja animiranega filma skozi 
izkušnjo. Končni izdelek je bila kratka ani-
macija. 

Delavnice animiranega filma se je udeležilo 
še 11 učencev (od tega 4 učenci 9. razreda). 
Koordinator: Tina Cvar Tomažin.
Ostale delavnice: geološka delavnica za 
učence od 7. do 9. razreda (7. 4. 2014), 
obisk Juba (24. 4. 2014), arheološke delav-
nice (20. 5. 2014), obisk razstave Možgani 
(6., 7. in 8. razred – 19. 6. 2014).

Dejavnosti za nadarjene učence v šolskem 
letu 2014/2015
Z nadarjenimi učenci so učitelji delali pri 
individualni in skupinski pomoči ter jih pri-
pravljali na tekmovanja z različnih področij.

Zanje so bile organizirane še ostale delav-
nice:
učenci 7. razreda so imeli delavnico na po-
dročju tehnike in tehnologije, kjer so izde-
lovali lesena stojala za knjige in tablični ra-
čunalnik, učenci 5. razreda pa so izdelovali 
peresnico iz lesa in usnja;
učenci od 6. do 9. razreda so 26. 11. 2014 
odšli na Biotehniško fakulteto, kjer so imeli 
delavnico z naslovom »Sprehod od klasič-
ne do moderne biologije«;
nadarjeni učenci 8. in 9. razreda so si 19. 2. 
2015 ogledali tovarno Krka v Novem mestu;
učenci 5., 6. in 7. razreda so imeli delavnico 
s področja astronomije ter v juniju še ogled 
nočnega neba;
učenci 8. in 9. razreda so se vključili v raču-
nalniške delavnice.

Mladi arheologi Lana Benčan, Nataša Lukić, Nika Kaurin, Danijel Meglen in Daniel Blažič ter učiteljica 
Tatjana Zakrajšek z OŠ Stična so za šolo »našli« zanimive izkopanine in jih dobro raziskali.
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RAZISKOVALNI PROJEKTI NA 
RAZREDNI STOPNJI

Status: državni raziskovalni projekt.
Podnaslov projekta: Turizmu pomaga la-
stna glava
Status: šolski raziskovalni projekti.
Podnaslov projekta: Drevo v štirih letnih 
časih.
Podnaslov projekta: Zgodovinsko razisko-
vanje. 

Turizmu pomaga lastna glava
Podnaslova projekta: Z glavo v naravo: 
„Gobe – gozdna mavrica“ (2013/2014),
Zgodbe turizma: „V deželi bitja Krka“ 
(2014/2015).
Nosilec projekta: Turistična zveza Slovenije 
in Zavod RS za šolstvo.

Koordinator/mentor: Mateja Jere Grmek.

Opis projekta
Tema za šolsko leto 2013/2014 je bila »Z gla-
vo v naravo«; učenci so raziskovali gobar-
sko društvo Štorovke. Sodelovali so učenci 
4. in 5. razreda PŠ Krka ter 6. razreda MŠ. 
Naslov naloge je bil Gobe – gozdna mavri-
ca. Predstavitev naloge je bila 11. 3. 2013 na 

Mateja Jere Grmek

Naslovnici obeh raziskovalnih nalog
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Turistični tržnici v Ljubljani (Mercator). Na-
logo so predstavili tudi 1. 3. 2014 na Jurčiče-
vem pohodu v stari šoli PŠ Krka. 

Tema za šolsko leto 2014/2015 je bila Zgod-
be turizma: V deželi bitja Krka; raziskovali 
so legende o vodi, jamah in gozdu. Pripra-
vili so turistični produkt okoli vasi Gradi-
ček. Sodelovali so učenci 4. in 5. razreda 
PŠ Krka. Predstavitev naloge z naslovom V 
deželi podkovnjaka, človeške ribice in ne-
topirja je bila 31. 3. 2015 na Turistični tržnici 
v Ljubljani (Mercator). 

Opisa šolskih projektov
Drevo v štirih letnih časih
Sodelovali so vsi učenci 4. razredov. Sami 
so si izbrali in opazovali eno listnato, igla-
sto in sadno drevo skozi vse štiri letne 
čase. Na koncu šolskega leta je vsak uče-
nec predstavil svojo raziskovalno nalogo 
in povedal zaključek. Namen naloge je bil, 
da učenec sam opazuje drevesa, jih zna 

narisati ali fotografirati, opazi spremembe 
na drevesu. Začeli so septembra 2013, kon-
čali 10. 6. 2014, projekt pa je v podobnem 
času potekal tudi v lanskem šolskem letu. 
Nosilke projekta so bile razredničarke 4. 
razredov. 

Zgodovinsko raziskovanje okolice
Sodelovali so učenci 5. razreda PŠ Ambrus 
v šolskem letu 2013/2014. Raziskovali so 
znamenja ali kapelice v njihovi okolici. Ko-
ordinacija: Tatjana Hren. 

Tatjana Hren
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MEDNARODNI PROJEKTI IN 
DEJAVNOSTI

ERASMUS+

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. 
Koordinatorji: Katja Tomažinčič in Igor Raj-
ner, sodeluje aktiv angleščine, nemščine, 
aktiv naravoslovja in Zdenka Ograjšek. 

Vključeni razredi: prijavljeni učenci od 4. do 
9. razreda (interesna dejavnost Comenius).

Opis projekta
Mednarodni projekt ERASMUS+ je nov pro-
jekt, ki se je začel v šolskem letu 2014/2015. 
Gre za dvoletni mednarodni projekt z na-
slovom “Old jobs and new jobs” ali “Stari 
poklici in novi poklici”, v katerega je vklju-
čenih 5 držav (Portugalska, Španija, Turčija, 
Slovaška in Slovenija). Tema projekta so 
zdravilna zelišča in njihova uporaba v dana-
šnjem svetu. Učenci bodo pridelali zdravil-
ne rastline, zbirali recepte in pripravili zdra-
vilne čaje, kreme in mila iz rastlin in zelišč, 
pridelanih na šolskem vrtu. Nekaj učencev 
pa bo obiskalo tudi njihove vrstnike iz so-
delujočih držav. Na matični šoli bodo po-
drobneje raziskali poklic zeliščarja in seve-
da izdelke iz zelišč. Osredotočili se bodo na 
recepte patra Simona Ašiča in jih prilagodili 
potrebam sodobnega časa.

Katja Tomažinčič Igor Rajner

ERASMUS + KA-2 PROJECT: OLD JOBS AND NEW JOBS 2014-1-PT01-KA201-000823
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Na PŠ Višnja Gora bo vzporedno potekala 
še raziskovalna naloga na temo čebule, 
kjer bodo učenci pod mentorstvom učitelji-
ce Ane Šimac raziskovali slovensko avtoh-
tono sorto čebule – ptujsko rdečo čebulo. 
To sorto pa imajo namen posaditi v vseh 5 
državah istočasno in nato primerjati rezul-
tate.

V letu 2014 so izvedli dve aktivnosti: obisk 
Španije in jezikovno-gospodinjske delavni-
ce na matični šoli in PŠ Višnja Gora.

V okviru projekta in mednarodnega sodelo-
vanja z učenci so v februarju in aprilu izvedli 
2 internetni konferenci z učenci iz Španije 
in Turčije. Tema februarskega internetnega 
pogovora je bila predstavitev učencev in 
njihovih hobijev, tema drugega pogovora 
pa predstavitev turističnih znamenitosti 
vsake države. Učenci matične šole in PŠ Vi-
šnja Gora so bili navdušeni, da so se lahko 
v angleščini pogovarjali s svojimi sovrstniki. 

V mesecu februarju so s pomočjo strokov-
njakov z zeliščne kmetije Hanuman izvedli 
popoldanske delavnice, na katerih so pri-
pravljali rožmarinovo milo, medeni balzam 
za ustnice in ognjičevo kremo za roke. V 
februarju so učenci tudi zaključili z izdelavo 
zeliščnih dnevnikov, kjer so natančno opi-
sali vsako zelišče, njihove zdravilne lastno-
sti ter druge posebnosti. 

Učiteljica Anka Švigelj Koželj je na začetku 
meseca marca pripravila razstavo izdelkov 
na temo zelišč, kjer so učenci iz plastelina 
izdelali cvetove ognjiča, kamilice in ameri-
škega slamnika. 

V mesecu marcu je bil čas za izvedbo šol-
skega zeliščnega vrta. Visoke grede so bile 
hitro pripravljene in nato so v mesecu apri-
lu s pomočjo vrtnarije samostana Stična 
(Sitik) zasadili sivko, meto, meliso, ameriški 
slamnik, rožmarin ter posejali ognjič, kami-
lico in timijan. Učenci so nato s pomočjo 
svojih zeliščnih dnevnikov spremljali rast in 
napredek rastlin. 

Istočasno pa so na PŠ Višnja Gora pripravili 
analizo čebule (izbrali so slovensko avtoh-
tono sorto, in sicer ptujski luk) in analizirali 
pigment, ki se nahaja v zunanjih in notra-
njih luskolistih, okus, sočnost in premer če-
bule. Isto analizo so opravili tudi v ostalih 
štirih sodelujočih državah, vendar vsak za 
svojo avtohtono sorto čebule. 

S pomočjo postavljenih parametrov so se 
nato na drugem projektnem sestanku na 
Portugalskem odločili, da bomo posadili 
slovensko avtohtono sorto v vseh partner-
skih državah in nato v naslednjem letu pri-
merjali rezultate. Na projektni sestanek na 
Portugalsko so se odpravili gospod ravna-
telj Marjan Potokar, koordinatorja projekta 
Igor Rajner in Katja Tomažinčič ter učenki 
matične šole OŠ Stična, Nuša Marinčič in 
Nika Škoda. Učenki sta pripravili slikovno 
razstavo aktivnosti, ki so se jih udeležili na 
Portugalskem. V časopisu Klasje in šolskem 
časopisu Časotepec sta izšla članka s pred-
stavitvijo drugega projektnega srečanja.

V mesecu maju so se učenci PŠ Višnja 
Gora, ki sodelujejo pri projektu, odpravili 
na raziskovalno ekskurzijo na Ptuj, in sicer 
v Selekcijsko poskusni center Semenarne 
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Sajenje čebule na PŠ Višnja Gora

Spomladi so učenci zasadili vrt, poleti pa je že bilo vse v cvetju.
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Na Portugalskem v Coimbri so našo šolo zastopali Igor Rajner, Nuša Marinčič, Katja Tomažinčič, 
Nika Škoda in ravnatelj Marjan Potokar.

Učenci OŠPP od 2. do 6. razreda so z učiteljicama Zdenko Ograjšek in Jožefo Zajec raziskovali upo-
rabo zelišč v kulinariki.
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Ljubljana, kjer gojijo in predelujejo ptujski 
luk. Ogledali so si postopek pridelave in 
sušenja semen. Sledil je še ogled Ptuja in 
najstarejše oljarne v Sloveniji. 

Na matični šoli so nato v juniju pobrali cve-
tove ognjiča, ameriškega slamnika in sivke, 
liste mete in melise so pripravili za sušenje. 
Učenci so napisali članke za naš spletni ča-
sopis, ki je izšel v mesecu septembru 2015.

V projektu sodelujejo tudi učenci PP od 2. 
do 6. razreda, pod mentorstvom Zdenke 
Ograjšek. Njihov cilj je spoznavanje novih 
rastlin, vzgoja teh od semena naprej ter 
uporaba v prehrani. Medpredmetno se po-
vezujejo pri urah gospodinjstva ter tehnike 
in tehnologije. 

Do sedaj so bile izvedene sledeče dejavno-
sti:
a)  čajanka s predstavitvijo zelišč in pripra-

va čajnih mešanic

b)  zelišča male čarovnice (4. in 5. razred)
c)  odtis zelišč (pri likovnem snovanju)
č)  izdelava snežakov, napolnjenih s sivko, 

in zdravilni učinki sivke
d)  izdelava ognjičeve kreme in zeliščnega 

balzama za ustnice
e)  priprava zeliščnih namazov in peka ze-

liščnih štručk
f)  izdelava zeliščnega mila
g)  zelišča v slovenskih pravljicah (še v pri-

pravi)
h)  zasaditev čebule v lončke in analiza 
i)  zbiranje informacij o ptujskem luku 

(slovenske avtohtone sorte) in pripra-
va računalniške predstavitve 

j)  priprava razpredelnice za analizo čebu-
le

k) kromotografija ptujskega luka, ocena 
sočnosti, povprečna teža in premer 20 
čebul 

l)  izdelava lesenih tabel z imeni zelišč, za-
sejanih na vrtu

m) zasaditev vrta in spremljanje napredka

Učiteljica Natalija Gabrijel in njeni učenci na čajanki
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PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO 
RAZVOJA

Naslov projekta: Podružnična šola – gibalo 
razvoja.
Status projekta: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: CIZA, LEADER LAS, EU …
Vključene šole: PŠ Ambrus, PŠ Krka in PŠ 
Muljava.
Koordinatorji: Tatjana Hren, Mateja Jere 
Grmek in Barbara Maver.
Vključeni razredi: učenci od 1. do 5. razreda.

Opis projekta
Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Za otroke so bile vse aktivnosti 
in prevozi brezplačni.

V šolskem letu 2013/2014 so učenci nastopi-
li pred mestno hišo v Ljubljani (28. 9. 2013), 
12. 4. so se predstavili na Ivankinem sejmu 
v Ivančni Gorici, 10. 5. 2014 so se udeležili 
Iger brez meja na Škofljici, 5. 6. 2014 je bil 

zaključek projek-
ta na PŠ Janče, 
izvajali pa so tudi 
delavnice (tema: 
Turistični spomi-
nek; 2. 10. 2013). 
Na PŠ Muljava so 
imeli delavnice 21. 
11. 2013 (izdelova-
nje spominkov iz 

gline), 29. 1. 2014 (izdelovanje mošnjičkov, 
barvanje novcev iz gline, vžiganje napisa 
Muljava na lesene deščice), 10. 4. 2014 (iz-
delovanje in peka ptičkov, barvanje pirhov, 
pletenje košaric). Na PŠ Krka so imeli delav-
nice 28. 5. 2014 (šivanje, kvačkanje).

V šolskem letu 2014/2015 so se učenci PŠ 
Ambrus 10. oktobra 2014 v sodelovanju 
s Turističnim društvom Ambrus udeležili 
ličkanja pri Francetu in Ivanki Perko iz Am-
brusa. Prijavilo se je 21 učencev, ki so hitro 
in spretno ličkali koruzo. Ob delu so si pri-
povedovali zgodbe, peli ob zvoku harmoni-
ke, v kupu koruze pa so iskali bonbone. Za 
»likof« so dobili sendviče, gospodinja pa je 
spekla flancate in štruklje.

Vse vključene šole so 23. 10. 2014 obiskale 
PŠ Prežganje, 13. 12. 2014 pa so vsi odšli na 
zaključno prireditev na OŠ Škofljica. Dolgo-
letni projekt se je v letu 2014 zaključil. Barbara Maver

Predstavitveni panoji podružničnih šol
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Učenci PŠ Ambrus pri ličkanju koruze

Zaključek projekta z Adijem Smolarjem
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6. igre brez meja na PŠ Škofljica

Delavnico izdelovanja rimskih novcev in kozic iz gline na PŠ Muljava je vodila kiparka Marjeta Baša; 
učenke, ki jo budno spremljajo, pa so Alja Ratajec, Karmen Glavan, Martina Lampret in Tinkara Zajc.
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Delavnico Peka ptičkov na PŠ Muljava je vodila Anica Erjavec; učenci, ki opazujejo, kako se dela 
testo, pa so Natalija Škrbe, Katjuša Škrbe, Katarina Glavan in Nik Čandek.

Na delavnici barvanja pirhov so učencem pomagale učiteljice Mojca Pustovrh, Jožica Sinjur in 
Polona Pajk.
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MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

Podnaslova projekta:  
Šolske knjižnice: Vstop v življenje (2013), 
Šolske knjižnice: Srce šole (2014). 
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Sekcija za šolske knjižnice 

pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, 
v sodelovanju z Društvom šolskih knjižnic.
Vključene šole: vse šole.
Koordinator: Laura Ambrožič, Kristijan Re-
šetič in Branka Lah.
Vključeni razredi: od 1. do 9. razreda.

Knjižničar Jože Nosan s SŠ Josipa Jurčiča osnovnošolcem predstavlja svojo knjižnico in knjige.

Kristijan Rešetič Laura Ambrožič Branka Lah
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Opis projekta
Mednarodni mesec šolskih knjižnic je tudi 
v letu 2013 potekal meseca oktobra. Pro-
jektu z geslom »Šolske knjižnice: Vstop v ži-
vljenje« se je pridružila tudi šolska knjižnica 
Osnovne šole Stična skupaj z obiskovalci. 
V ta namen so pripravili program z dejav-
nostmi, ki so potekale skozi cel mesec: 
delavnica popravljanja knjig, posodobitev 
spletišča z novimi vsebinami, ki so privlač-
ne za učence, obisk knjižnice Srednje šole 
Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice, fotograf-
ski natečaj z naslovom Bralec, likovno 
ustvarjanje junakov najljubših književnih 
del naših učencev. Sodelovalo je 170 učen-
cev na matični šoli in vseh podružnicah. 

Projekt sta vodila knjižničarja Kristijan Re-
šetič in Laura Ambrožič.

Tudi v mesecu oktobru 2014 so praznovali 
mesec šolskih knjižnic. Tema je bila Šolske 
knjižnice: Srce šole. Izvedli so vrsto aktiv-
nosti in nagradili učence, ki so s svojimi iz-
delki še dodatno obogatili naše praznova-
nje. Povezali so ga s 170-obletnico rojstva 
Josipa Jurčiča. Učenci 6. razredov na ma-
tični šoli so tako pri mentorici Anki Švigelj 
Koželj ustvarjali na temo Josipa Jurčiča in 
njegovih del. Njihova zelo zanimiva dela 
so bila razstavljena v šolski knjižnici in na 
hodniku šole ter na elektronskem predva-
jalniku. 

Učenca Primož Žgajnar in Matevž Perko iz 7. b sta zmagala na natečaju »Kozel Lisec v šolski knjižni-
ci«. Avtorja sta razložila, da je slovnična napaka pri besedi knjižnica nastala zato, ker je kozel Lisko 
pojedel črko N.
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Na ustvarjalnih delavnicah z naslovom 
Polepšajmo knjižnico so se učenci urili v 
izdelavi črk in knjižnih kazalk. S črkami so 
opremili leposlovne kotičke na matični šoli 
in PŠ Višnja Gora. 

Praznovanje so popestrili s fotografskim 
natečajem »Knjižni obraz …« oz. s foto-
grafiranjem z naslovnicami knjig ali revij. 
Učenci so v knjižnici poiskali knjige in re-
vije z najbolj zanimivimi naslovnicami, kjer 
so bili prikazani različni obrazi in se z njimi 
fotografirali. Na PŠ Višnja Gora so najboljša 
dela objavili na oglasni deski in obiskovalci 
knjižnice so do konca oktobra lahko za ta 
dela tudi glasovali. 

Vsi, ki so si v mesecu šolskih knjižnic izpo-
sodili knjige v knjižnici, so si lahko izposodili 
»srečno knjigo«. To so bile v naprej določe-
ne najnovejše knjige Ivana Sivca, za mlaj-
še bralce pa je bila izbrana knjiga Primoža 
Suhodolčana Peter nos in vesele počitnice. 
Kdor si jo je nevede izposodil, je dobil knji-
žno nagrado. Učenci so bili navdušeni nad 
presenečenjem. 

Mesec šolskih knjižnic pa smo še na en na-
čin povezali s 170-obletnico Josipa Jurčiča. 
Učenci drugega in tretjega triletja so lahko 
ustvarjali z likovnimi ali literarno-domišljij-
skimi deli na temo kozla Lisca v šolski knji-
žnici. Projekt sta v lanskem šolskem letu 
vodila knjižničarja Branka Lah in Kristijan 
Rešetič.

Učenci PŠ Zagradec so knjižni kotiček opremili 
s črkami.
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ZDRAVA ŠOLA

Naslov projekta: Zdrava šola. 
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Inštitut za varovanje 
zdravja Republike Slovenije.
Vključene šole: matična šola in vse podru-
žnice.
Koordinator/mentor: Bojanca Križman.
Vključeni razredi: od 1. do 9. razreda.

Opis projekta
V projektu zdrava šola sodelujejo vsi učen-
ci in učitelji naše šole. Pri projektu sodelu-
jejo že 15 let, pri čemer so vsa leta največ 
pozornosti namenjali dobri klimi na šoli in 
skrbi za dobre ter prijazne medsebojne od-
nose, ki prinašajo zadovoljstvo vsem učen-
cem, zaposlenim in staršem. Za šolsko leto 
2013/2014 je bila rdeča nit zdravih šol med-
generacijsko sodelovanje. Na šoli se že vsa 
leta skrbi, da se za upokojence organizira 
izlet in da se jih vabi na šolske prireditve. 
Za šolsko leto 2014/2015 je bila pozornost 
dana projektu Skupaj za boljše zdravje 
otrok in odraslih.

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Naslov projekta: Zdrav življenjski slog. 
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Evropska unija, Evropski 
strukturni sklad, Zavod za šport RS Planica.
Vključene šole: matična šola in vse podru-
žnice.
Koordinator/mentor: Mojca Malovrh.
Vključeni razredi: od 1. do 3. razreda.

Cilji projekta
Eden glavnih ciljev je, da zagotovimo kako-
vostno in raznovrstno športno ponudbo, 
ki naj bi bila dostopna vsem učencem ne 
glede na njihovo znanje, sposobnosti in fi-
nančne zmožnosti. 

Opis projekta
V šolskem letu 2011/2012 je bila naša šola 
izbrana v evropski projekt Zdrav življenjski 
slog. V njem sodelujejo učenci od 1. do 3. ra-
zreda. V šolskem letu 2013/2014 je sodelovalo 
231 učencev, v šolskem letu 2014/2015 pa 219 
učencev. Koordinatorica je bila Mojca Malo-
vrh, program pa sta izvajala Maja Pečnik in 
Alan Krajnc. S sodelovanjem v tem projektu 
sta učencem od 1. do 3. razreda omogočeni 
dve uri športnih aktivnosti v času po pouku.

Bojanca Križman Mojca Malovrh
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DREVO = ŽIVLJENJE, UNESCO 
ASPNET

Naslov projekta: Drevo = življenje, »Enaka 
in različna, skupaj rasteva«. 
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: UNESCO ASP.
Vključene šole: PŠ Zagradec.
Koordinator/mentor: Slavka Nahtigal.
Vključeni razredi: učenci od 1. do 5. razreda.

Predmeti ali interesne dejavnosti: projekt 
je bil zasnovan interdisciplinarno, vključen 
v pouk in druge oblike šolskega dela.

Opis projekta
Na podružnični šoli Zagradec so se v šol-
skem letu 2010/2011 vključili v projekt Dre-
vo = življenje, Unesco ASPnet. V projektu 
trajnostnega razvoja sodelujejo vsi učenci 
in učitelji podružnične šole. V šolskem letu 
2013/2014 so s projektom začeli v novem-
bru. Tema projekta je bila Draga Zemlja.

V lanskem šolskem letu jih je povezovala 
projektna tema Mi med seboj. Učenci so 
pri urah oddelčne skupnosti, spoznavanju 
okolja in družbe razmišljali o raznolikosti 

kultur in se poglobili v vzroke stereotipov, 
diskriminacij, predsodkov. V razpravah so 
dobili možnost izražanja lastnih pogledov, 
razmišljanj, argumentov. Z novimi spozna-
nji so se povezali med seboj, združili pro-
jekt Drevo = življenje in odprtje nove šole 
v Zagradcu. 

Zaključek obeh projektov je bil istega dne, 
to je 5. 6. 2015. Za udeležbo v Celju so se 
opravičili in se udeležili odprtja nove šole in 
vrtca v Zagradcu.

Učenci podružničnih šol Krke, Ambrusa in 
Zagradca so pripravili bogat kulturni pro-
gram. Pri urah likovne vzgoje in v podaljša-
nem bivanju so izdelali svojo dvometrsko 
cvetlico, se nanjo podpisali in vse tri je v 
šopek povezal trak pred vhodom v šolo. 
Učenci so skupaj s svojimi mentorji izdela-
li preko 300 spominskih maket nove šole. 
Čutili so se povezane med seboj – s sošolci, 
prijatelji, v vsakdanjem okolju … v svojih 
novih mislih, prepričanjih, spoznanjih pa so 
začutili povezanost z ljudmi vsega sveta. 
Imajo novo šolo in nov vrt tam, kjer so pred 
tremi leti zasadili vrt prihodnosti. Drevo, ki 
so si ga izbrali za opazovanje ob začetku 

Slavka Nahtigal Bogdan Vrhovec Maja Sever
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Cvetice, ki so povezovale trak pred novo šolo v Zagradcu.

projekta, še stoji. To je breza, drevo spo-
minov. Posadili so novo drevo, drevo, ki bo 
raslo z njimi.

Pri zaključni prireditvi so sodelovali učenci 
od 1. do 5. razreda PŠ Krka, Ambrus in Za-
gradec ter vrtec Sonček in Tatjana Hren, 
Tončka Rajer, Bogdan Vrhovec, Vanja Pe-
ček Janoš, Anica Grčman, Bojana Miklič, 
Maja Sever, Jože Rus, Lidija Blatnik.
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IGRAJ SE Z MANO

Naslov projekta: Igraj se z mano.
Status: mednarodni likovni natečaj.
Nosilec projekta: Zavod za usposabljanje 
Janeza Levca, Društvo za kulturo inkluzije, 
Evropska unija, Ministrstvo za šolstvo in 
šport, SOUS.
Vključene šole in razredi: učenci PŠ Ambrus 
ter OPB 5. in 6. razred OŠPP (2014/2015).
Koordinator/mentor: Tatjana Hren, Sonja 
Kavčič.
Vključeni razredi: od 1. do 3. razreda.

Opis projekta
V šolskem letu 2013/2014 so na natečaju 
sodelovali vsi učenci podružnične šole v 
Ambrusu. Projekt so izvajali v mesecu no-
vembru 2013, 30. januarja 2014 pa so imeli 
predstavitev v Ljubljani. Vsi učenci so dobili 
priznanje za sodelovanje. 

Tudi lani so na mednarodnem natečaju 
»Igraj se z mano« sodelovali učenci PŠ 
Ambrus (njihova mentorica je bila Tatjana 
Hren), v okviru OPB iz OŠPP pa je sodelo-
valo 6 učencev (mentorica Sonja Kavčič). 
Razstavili so likovni deli učencev Marka Gr-
dena (5. r.) in Alena Pečjaka (7. r.). V torek, 
20. 1. 2015, je bil v Cankarjevem domu otvo-
ritveni dogodek. Udeležilo se ga je tudi 5 
učencev PŠ Ambrus. Učenci so sami po-
stavili razstavo, lahko so se udeležili več li-
kovnih delavnic. Zabaval jih je raper Zlatko 
z gosti. Ogledali so si lutkovno predstavo.

Učenec Žan Hren postavlja razstavo v Cankarje-
vem domu.

Učenci PŠ Ambrus so se na odprtju dobro 
zabavali.

Sonja Kavčič
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TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI 

Naslov projekta: Tek podnebne solidarno-
sti.
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Karitas.
Vključene šole: matična šola.
Koordinatorji/mentorji: Irena Bregar.
Vključeni razredi: od 1. do 9. razreda.

Opis projekta
Karitas organizira Tek podnebne solidarno-
sti, katerega cilj je preteči 40.075 km (to je 
dolžina ekvatorja). Namen tega teka je, da 
ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, 
ki jih danes posledice globalnih podnebnih 
sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s 
svojim načinom življenja najmanj prispevali 
k njim. V šolskem letu 2013/2014 v mesecu 
maju so Tek podnebne solidarnosti učenci 
tekli v okviru športa, in sicer so tekli Coo-
perjev tek, ki je dolg 2400 m. Teklo je 327 
otrok (od 6. do 9. razreda), vsak po 2400 
m, kar skupaj nanese 784 800 m. Koordina-
torica teka je bila Irena Bregar.

MEDNARODNI TEDEN OTROKA

Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Zveza prijateljev mladine 
Slovenije.
Vključene šole: matična šola in vse podru-
žnične šole.
Koordinator/mentor: razredniki 1. do 3. ra-
zreda. 
Vključeni razredi: učenci od 1. do 3. razreda.

Opis projekta
Od 7. 10. do 11. 10. 2013 ter od 6. 10. do 10. 
10. 2014 so se na matični šoli in vseh podru-
žnicah vrstile dejavnosti ob tednu otroka. 
Izvajale so jih vse učiteljice prvega triletja 
na matični šoli in na podružničnih šolah. 

Predlanski teden otroka na matični šoli je 
opisala Aleksandra Šparl.

»V tednu otroka, ki se je odvijal v času od 7. 
do 11. oktobra 2013, smo na naši šoli pouk 
popestrili z različnimi dejavnostmi. Rdeča 
nit, ki se je prepletala skozi ves teden, je 
povezala različne starostne skupine, kar 
je bil tudi naš namen. Pomanjkanje časa za 
iskrene pogovore, igro in nenehna želja po 
druženju so bila glavna razmišljanja naših 

Irena Bregar Aleksandra Šparl
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najmlajših. »Ni lahko biti otrok v današnji 
družbi,« so otroci sklenili ob razmišljanju 
na temo, ki je bila vodilo letošnjega pro-
grama Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Zato smo učiteljice poskrbele za primarno 
potrebo otrok: potrebo po druženju.

V ponedeljek smo imeli kinopredstavo v 
malem za prvošolce, drugošolce in tretje-
šolce ter si ogledali animirani risani film.

V torek smo se po malici odpravili pred šolo 
in sivo ploščad obarvali s smehom, vese-
ljem in razigranostjo.

Sreda je za nas pomenila poseben dan. 
Kljub jutranjim kapljam dežja nam je vreme 
prizaneslo. Prvošolci in drugošolci smo se 
odpravili na krajši jesenski pohod do Kav-
čeve domačije na Vrhu – Turistične kmetije 

Grofija. Na cilju smo pod veliko lipo zau-
žili zasluženo malico. Po obedu so otroci 
uživali v igri z žogo, na igralih, v prostem 
klepetu in hranjenju živali. Gospa Damjana, 
ki je poskrbela za vse te užitke, nas je več 
kot velikodušno sprejela in nam poleg tega 
razkazala etnološko zbirko v t. i. podu. 
Prve besede, ki so prihajale iz otroških ust, 
so bile: »Jaz bi tudi živel/a takrat.« Po ogle-
du etnološke zbirke so nas očarale pletene 
košarice z okusno pehtranovo potico in 
domačimi keksi. Povrhu vsega pa je vsak 
otrok na roko dobil žig. S težkim srcem 
smo se poslovili in vrnili v šolo.

Četrtkova jutranja pravljica bratov Grimm, 
Janko in Metka, nas je spodbudila, da je 
otroška domišljija zaplesala. Skrbno prine-
seni poljski in vrtni pridelki, gozdni plodovi, 
drevesno listje in mah so ustvarili čudovito 

Plakat ob tednu otroka na matični šoli
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pravljično vzdušje, ki je naš hodnik spreme-
nilo v pravljično deželo s sladkorno hišico 
za Janka in Metko.

V dogovoru z vrtcem Pikapolonica smo 
prvošolci v petek obiskali otroke, ki bodo 
drugo leto zakorakali v šolo. Čas, ki smo ga 
namenili prosti igri in druženju s prijatelji, je 
kar prehitro minil tako za nas kot za drugo-
šolce, ki so tudi ta dan posvetili igri.«

Lansko leto so se učenci 2. razreda PŠ Višnja 
Gora spomnili na strahove, ki jih preganjajo 
predvsem ponoči in jim kratijo miren spa-
nec. Učiteljici Maja Tavčar in Darja Bregar 
sta jim prevedli in predstavili zgodbo Silly 
Billy (avtor: Anthony Browne). Spoznali so 
lutke strahu in si jih izdelali. Od takrat je nji-
hov sen bolj miren in trden.

Darja Bregar Maja Tavčar

Učenci 2. razreda PŠ Višnja Gora pri izdelovanju lutk



… v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015

M
ED

N
ARO

D
N

I PRO
JEKTI IN

 D
EJAVN

O
STI

47

NEMŠKO-GOSPODINJSKE 
DELAVNICE

Naslov delavnice: »Kinder backen Kekse«.
Status: šolska dejavnost.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole in učenci: matična šola in PŠ 
Višnja Gora (3. triletje).
Koordinator/mentor: Igor Rajner in Eliza-
beta Kadunc Križaj.

Opis projekta 
V šolskem letu 2013/2014 je bila organizira-
na popoldanska nemško-angleška delav-
nica »Kinder backen Kekse« – »We bake 
cookies«, in sicer 20. 12. na matični šoli in 
23. 12. 2013 na PŠ Višnja Gora. Tema delav-
nice je bila predpraznično obarvana: učenci 

so s pomočjo Elizabete Kadunc Križaj pekli 
božične piškote, istočasno sta Alenka Ko-
vač in Igor Rajner učence učila nemške in 
angleške besede sestavin za piškote. Izde-
lovali so plakate, na katerih so poskušali 
predstaviti prihajajoče praznične dni. Na 
matični šoli je sodelovalo 22 učencev, na 
PŠ Višnja Gora pa 10. Na obeh šolah so so-
delovali učenci sedmih in osmih razredov, 
na matični šoli še učenci šestih razredov. 
Mentorstvo: Igor Rajner, Elizabeta Kadunc 
Križaj in Alenka Kovač.

V šolskem letu 2014/2015 so delavnice po-
tekale v sklopu projekta Erasmus + na ma-
tični šoli in na PŠ Višnja Gora, in sicer 15. 12. 
in 17. 12. 2014.

Učenke Urška Vidmar, Nuša Marinčič in Katja Brlek so že v zadnji fazi priprave božičnih piškotov.
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Tema delavnic je bila spoznavanje zelišč, 
poklic zeliščarja in priprava različnih zelišč-
nih jedi. Učenci so pekli zeliščne štručke 
in pripravili zeliščni namaz. Proučevali in 
zapisovali so imena in učinke zelišč v an-
gleškem, nemškem ter latinskem jeziku. 
Nato so učenci izdelali plakat ter kazalke za 
knjige. Med delom je tekel pogovor o tem, 
kako bi se poklic zeliščarja lahko uveljavil v 
sodobnem času.

Na koncu so imeli čajanko, na kateri so pili 
4 različne zeliščne čaje (meta, melisa, kami-
lica in žajbelj) po receptih patra Simona Aši-
ča in jih med seboj tudi primerjali. Pojedli 
so vse zeliščne dobrote, ki so jih pripravili 
učenci.

Na obeh šolah so sodelovali učenci petih, 
šestih in sedmih razredov. Vsi, ki so bili 
vključeni v ustvarjanje, so se lahko med 
delom naučili nekaj novih besed, stavčnih 
struktur in fraz ter seveda dobili veliko zna-
nja o zeliščih oziroma kuharskih veščin.

MEDNARODNE IZMENJAVE IN 
OBISKI

Podnaslov dejavnosti: Dan jezikov.
Podnaslov dejavnosti: Izmenjave osnovno-
šolcev z učenci občine Hirschaid.
Podnaslov dejavnosti: Obiski mednaro-
dnih gostov.
Podnaslov dejavnosti: Projekt »Mostovi 
povezujejo«.
Podnaslov dejavnosti: Ekskurzija na Fran-
coski inštitut.
Status: mednarodna dejavnost.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora.

Opisi projektov

Dan jezikov
V šolskem letu 2013/2014 sta bili na dan jezi-
kov, 26. 9. 2013, organizirani dve aktivnosti.

SŠ Josipa Jurčiča je povabila na angleško in 
nemško delavnico, v katero so bili vključeni 
učenci 9. b in 7 učencev iz 9. razredov, ki 
se učijo nemščine. Tema delavnice so bili 
pregovori, kar je bila letošnja tematika na 
dan jezikov. 

Na OŠ Stična so 6. in 7. šolsko uro organi-
zirali predstavitev turščine, jezika, ki pred-
stavlja most med Evropo in Azijo. Pova-
bljena gosta sta bila Turka, g. Mehmet in g. 
Eser. Sodelovali so učenci 7. b in 7. c ter 8. 
c in 8. d.

V šolskem letu 2014/2015 je aktiv učiteljev 
tujega jezika na dan jezikov, 26. 9. 2014, 
organiziral nekoliko drugačno aktivnost. 
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Pred zbornico so obesili velik plakat, ki so 
ga naredili učenci 4. c. Na plakat so učenci 
obesili papirnate jezike, na katerih so bile 
zapisane modrosti, zanimivosti, citati, pre-
govori in uporabne fraze v številnih jezikih 
vseh kontinentov, celo v jeziku iz Gospo-
darja prstanov. Razredniki so uro oddelčne 
skupnosti namenili tej aktivnosti, pomaga-
le pa so tudi učiteljice razredne stopnje z 
aranžiranjem jezikov na plakat. Koordina-
tor: aktiv učiteljev tujega jezika.

Izmenjave osnovnošolcev z učenci 
občine Hirschaid
Naši osnovnošolci so bili od 30. 9. do  
4. 10. 2013 na obisku pri učencih občine Hir- 
schaid. Obiska se je udeležilo 11 učencev 
OŠ, 11 dijakov SŠ in 2 profesorja spremlje-
valca. V glavnini so bili vsi zelo zadovoljni 
s programom, ki so ga pripravili Nemci, z 

Gosta iz Turčije sta svojo deželo in jezik predstavila našim učencem.

Učiteljica Blanka Karanjac z učencema Niko 
Potisek in Žanom Erjavcem pri lepljenju jezikov 
na plakat



Osnovna šola Stična …

M
ED

N
AR

O
D

N
I P

RO
JE

KT
I I

N
 D

EJ
AV

N
O

ST
I

50

družinami in nemškimi učenci. Od vseh 
22-ih jih je približno polovica komunicirala 
veliko v nemščini, ostali so se trudili, a v do-
ločenih situacijah ni šlo. Nikomur ni bilo žal, 
da se je izmenjave udeležil. Koordinator 
vseh izmenjav je bil Igor Rajner. 

Izmenjava osnovnošolcev z učenci občine 
Hirschaid je potekala tudi od 6. 10. do 10. 
10. 2014. Lanske izmenjave se je udeležilo 
13 učencev OŠ, 8 dijakov SŠ in 2 profesorja 
spremljevalca.

Tudi tokrat je vse potekalo gladko, mladi iz 
vseh treh šol so se dobro ujeli, lepo sodelo-
vali in se tudi medsebojno motivirali. Neka-
teri so odkrito povedali, da so morda prvi 

in drugi dan težje našli stik, nato pa so bili 
nerazdružljivi. Všeč jim je bilo, da so imeli 
eno popoldne prosto. Na vseh treh šolah 
so razstavili plakat s fotografijami in ko-
mentarji, ki so ga ustvarili učenci sami. 

Ministrstvo za šolstvo in šport na Bavar-
skem v Nemčiji je 25. novembra 2014 pode-
lilo priznanja nemškim šolam za uspešne 
mednarodne izmenjave. Ker poteka med-
narodna izmenjava med Realno šolo v Hir-
schaidu in OŠ Stična ter SŠ Josipa Jurčiča 
že vrsto let, sta bila povabljena na ta izje-
men dogodek v prostore bavarskega parla-
menta v Münchnu Milan Jevnikar, ravnatelj 
SŠ Josipa Jurčiča, in Igor Rajner, profesor 
na OŠ Stična.

Učenci skupaj z gosti iz Nemčije v Piranu
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Izmenjava v Sloveniji je bila od 31. 3. do 4. 4. 
2014. Skupina osemnajstih učencev in treh 
učiteljev (2 učitelja in podravnatelj real- 
ne šole) iz Hirschaida se je udeležila pet-
dnevne izmenjave. Gostujoči učenci so bili 
nastanjeni pri slovenskih družinah, kjer jim 
je bilo omogočeno spoznavati način življe-
nja pri nas in krepiti medkulturne odnose. 
Sodelovalo je 9 osnovnošolskih učencev (6 
iz Višnje Gore in 3 z matične šole) in 10 sre-
dnješolskih dijakov. Nemškim učencem so 
predstavili nekatere zgodovinske, kulturne 
in naravne lepote naše države. V Ljubljani 
so si ogledali mestne znamenitosti, ki so 
jih predstavili naši učenci. Ogledali so si 
Kras in Primorsko. Ustavili so se v Lipici, se 
sprehodili po mestu Piran in nekaj časa pre-
živeli v Portorožu. Sodelujoči učitelji: Igor 
Rajner (koordinator celotne izmenjave, 
odgovoren za učence OŠ), Marija Majzelj 
Oven (odgovorna za dijake SŠ) in Marjan 
Potokar, ravnatelj OŠ, ter Milan Jevnikar, 
ravnatelj SŠ .

Meseca maja 2015 se je skupina devetnaj-
stih učencev in dveh učiteljev iz Hirschaida 
ponovno udeležila petdnevne izmenjave 
v Sloveniji. Izmenjava je okrepila prijatelj-
ske odnose, naučila mlade razmišljanja v 
evropskem duhu, prilagajanja, cenjenja 
medčloveških in prijateljskih odnosov. Ta-
kšne in podobne aktivnosti mladim odpira-
jo vrata v svet. Pri izvedbi lanske izmenjave 
so pomagali naslednji donatorji: Občina 
Ivančna Gorica, OŠ Stična, SŠ Josipa Jurčiča 
in Turistična agencija Palma. Pri izmenjavi 
so sodelovali isti učitelji kot prejšnje leto.

Obiski mednarodnih gostov
V času izmenjave aprila 2014 in 25. marca 
2015 nas je na OŠ Stična obiskala predse-
dnica nemške gospodarske zbornice v Slo-
veniji, gospa Gertrud Rantzen.

Namen obiska je bil, da gospa predsednica 
predstavi, kako zelo zanimiva, uporabna in 
enostavna je nemščina. Predavanje je bilo 
za vse šestošolce matične šole OŠ Stična. 
Predavanje je izhajalo iz nemških popa-
čenk, ki smo jih prevzeli v slovenski pogo-
vorni jezik. Izbor popačenk je bil namenjen 
ciljni skupini poslušalcev (področje glasbe, 
športa, hrane, pijače, vsakodnevnih opravil 
itd.). 

Gospa Gertrud Ranzten je vse sodelujoče 
učence nagradila z izvirnimi in simboličnimi 
darili. Vzbudila je veliko pozornost in zani-
manje za nemški jezik. 

Gospa Gertrud Ranzen na obisku; ob Igorju 
Rajnerju in ravnatelju Marjanu Potokarju
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Projekt »Mostovi povezujejo«
Srečanje »Mostovi povezujejo« je bilo v 
petek, 29. maja 2015. V okviru izbirnega 
predmeta nemščina so se prijavljeni učen-
ci 7. razredov srečali z učenci OŠ Šentilj in 
OŠ Straß iz Avstrije. Srečanje je bilo na OŠ 
Šentilj in se je odvijalo v okviru projekta 
»Brücken verbinden« oz. »mostovi pove-
zujejo«, v katerem se krepi znanje nemšči-
ne, medkulturno in družabno ter športno 
povezovanje mladih, ki se učijo nemščine 
z vrstniki, ki prihajajo iz Avstrije in Šentilja. 
Srečanja se je udeležilo 22 učencev OŠ Stič-
na, 35 učencev OŠ Straß ter 40 učencev OŠ 
Šentilj. Naše učence sta spremljala Igor Raj-
ner in ravnatelj Marjan Potokar. Naslednje 
srečanje vseh treh šol bo v šolskem letu 
2015/2016 na OŠ Stična.

Učenki Leyla Hassaballa in Živa Bašnec tekmuje-
ta za svojo ekipo.

Skupinska slika učencev in učiteljev, ki so sodelovali pri izmenjavi.



… v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015

M
ED

N
ARO

D
N

I PRO
JEKTI IN

 D
EJAVN

O
STI

53

Ekskurzija na Francoski inštitut
Prijavljeni učenci pri izbirnem predmetu 
francoščina so se 21. 4. 2015 odpravili na 
Francoski inštitut; ogledali pa so si še sta-
ri del Ljubljane in Kolosej. Sodelovali so 
učenci matične šole, zgodovinskega krož-
ka z mentorico Uršulo Zakrajšek in ISP za 
nadarjene na likovnem področju z mento-
rico Vesno Kovač. Ekskurzijo je koordiniral 
Kristijan Rešetič.

Vesna Kovač

Likovno ustvarjanje ob gledanju Napoleonovega spomenika Ilirskim provincam
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DRŽAVNI IN ŠOLSKI PROJEKTI

DVIG SOCIALNEGA IN KULTUR-
NEGA KAPITALA

Naslov projekta: Dvig 
socialnega in kulturnega 
kapitala.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Šola 
za ravnatelje s finančno 
podporo Evropske unije 
in Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport. Partnerske šole: 
Srednja šola Josipa Jurčiča, OŠ Ferda Vese-
la, Vrtec Ivančna Gorica, OŠ Stična.
Vključene šole: matična šola in podružnice.
Koordinatorji/mentorji: Mojca Hrvatin.
Vključeni razredi: od 1. do 9. razreda.

V šolskem letu 2014/2015 se je naša šola 
vključila v enoletni projekt z nazivom »Dvig 
socialnega in kulturnega kapitala«. Projekt 
je financiral Evropski socialni sklad, izvaja-
la pa ga je Šola za ravnatelje. V projektu je 
v letošnjem letu sodelovalo 16 mrež z več 
kot 60 srednjimi in osnovnimi šolami ter 
vrtci. Naša šola se je v projekt vključila na 
pobudo Srednje šole Josipa Jurčiča, ki je 
prevzela glavno koordinacijo aktivnosti. V 
mrežo sta bili poleg srednje šole in OŠ Stič-
na vključeni še OŠ Ferda Vesela iz Šentvida 
pri Stični ter Vrtec Ivančna Gorica. Cilj pro-
jekta je mreženje šol oziroma povezovanje 
generacij v vertikalnem in horizontalnem 
smislu. V ta namen smo koordinatorice par-
tnerskih šol izvajale vrsto aktivnosti, ki so 
vsaka na svoj način povezale dijake, učence 

in predšolske otroke v različnih kombinaci-
jah. Ob izteku je statistika tega enoletnega 
projekta vzpodbudna. V dejavnosti, ki so 
potekale v okviru projekta za dvig social-
nega in kulturnega kapitala, se je samo na 
naši šoli vključilo več kot 900 učencev raz-
ličnih starosti in strokovnih delavcev. Šte-
vilka je visoka, a v aktivnosti so bili nekateri 
učenci in oddelki vključeni večkrat.

Izvedene aktivnosti:
1. dan jezikov – učenci in dijaki iz vseh 

treh šol, katerih materni jezik ni sloven-
ščina, so izdelali knjižne kazalke z neka-
terimi besedami v tujih jezikih,

2. kolesarski izlet treh šol – učenci izbir-
nega predmeta šport za sprostitev z 
mentorjema Ireno Bregar in Urošem 
Šparlom ter dijaki srednje šole so pre-
kolesarili pot po delu naše občine,

3. minutke za hip-hop – dijakinji 4. letnika 
SŠ sta vodili dvomesečni tečaj hip-hopa 
za učence iz podaljšanega bivanja,

4. na obisku pri predšolčkih – prvošolčki 
matične šole so z učiteljicami Aleksan-

Mojca Hrvatin
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Hip-hop minutke za učence podaljšanega gibanja

Otroci iz vrtca s pomočjo učenk  7. b in učiteljice Jožefe Zajec ustvarjajo ptičke iz testa.
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Podelitev priznanj iz kemije vrtičkarjem

Učenci so za »Kozufest« risali kozličke. 
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Združeni pevski zbor nastopa na Prešernovi prireditvi skupaj z otroki iz vrtca. 

Plesni nastop učencev 3. b v Vrtcu Ivančna Gorica
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dro Šparl, Majo Razpotnik in Tadejo Mi-
šmaš obiskali predšolske otroke Vrtca 
Ivančna Gorica,

5. peka prazničnih dobrot – v decembru 
so učenke 7. b in mentorica Jožica Za-
jec povabile predšolčke in skupaj z nji-
mi spekle ptičke,

6. božično-novoletni bazar – domiselne 
izdelke so poleg naših učencev prispe-
vali tudi otroci iz vrtca,

7. Božičkove škatle – v obdarovanje otrok 
iz socialno šibkih družin so se vključili 
tudi srednješolci,

8. prvi koraki v kemijo – tri skupine učen-
cev izbirnega predmeta kemija v oko-
lju matične šole in PŠ Višnja Gora so z 
mentorico Ano Šimac za vrtičkarje pri-
pravile zanimive kemijske poskuse,

9. likovni natečaj »Kozufest« – naši učenci 
so v okviru izbirnega predmeta likovno 
snovanje pod mentorstvom Anke Švi-
gelj Koželj risali kozličke; najboljši je bil 
izbran kot maskota projekta, s katerim 
so se srednješolci predstavili na turi-
stičnem sejmu,

10. prireditev Zapojmo skupaj ob sloven-
skem kulturnem prazniku, ki sta jo ko-
ordinirali Urška Petek in Nataša Rebec 
Lukšič, so poleg pevskih zborov naše 
šole sooblikovali tudi pevski zbori sre-
dnje šole in OŠ Ferda Vesela, predšolski 
otroci pa so poskrbeli za plesno koreo-
grafijo,

11. minutke za francoščino – učenci 3. b in 
glasbeno-plesnega krožka z mentorico 
Natalijo Gabrijel ter francoskega krož-

ka z mentorjem Kristijanom Rešetičem 
so obiskali predšolske otroke ivanške-
ga vrtca. Predstavili so jim nekaj fran-
coskih besed, znamenitosti Francije ter 
pripravili izvirno koreografijo na tem-
peramentno pesem v francoščini, 

12. ilustrirana zgodba – učenke predmetne 
stopnje so prvo-, drugo- in tretješolcem 
prebrale izvirno zgodbico z naslovom 
»Abeceda našega deda«, ki jo je prav v 
ta namen napisala Dragica Šteh. Učenci 
so zgodbico ilustrirali, izbrane risbice 
pa bodo popestrile knjižno izdajo zgod-
bice v jeseni. V risanje zgodbice so se 
vključili učenci 1. in 2. razreda PŠ Višnja 
Gora (mentorice Julijana Bačič, Maja 
Tavčar in Darja Bregar), 1. razreda na 
matični šoli (mentorica Maja Razpo-
tnik), učenci 1. in 2. razreda OPB na PŠ 
Stična pod vodstvom Maje Miklavčič, 
učenci 2. in 3. razreda OPB na PŠ Stična 
pod vodstvom Dragice Eržen, matične 
šole z mentorico Heleno Kastelic in 
učenci na PŠ Krka.

Natalija Gabrijel
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PROJEKTI POLICIJE SLOVENIJE

Status: državni projekti.
Podnaslov projekta: Policist Leon svetuje. 
Podnaslov projekta: Varnost za vse.
Podnaslov projekta: Blazinice tolažbe.

Status: šolski projekt
Podnaslov projekta: Prometne aktivnosti.
Nosilec projektov: Policija Slovenije, Mini-
strstvo za notranje zadeve.
Vključene šole: matična šola in podružnice.
Koordinatorji/mentorji: razredniki 4. in 5. 
razredov. 
Vključeni razredi: 4. in 5. razredi ter OPB na 
PŠ Muljava.

Opis projektov

Policist Leon svetuje
Pri tem tradicionalnem projektu učenci 
rešujejo delovni zvezek na temo »Varnost 
otrok«. Vsebine so razdeljene na pet sklo-
pov (promet, pirotehnika, nasilje, kriminali-
teta in kolo). Organizirana so tudi srečanja 
s policisti.

Varnost za vse
Pri projektu Varnost za vse, »Stopimo iz 
teme« že vrsto let sodelujejo učitelji 4. ra-
zredov s svojimi učenci. Projekt vodi Polici-
ja Slovenije, na naši šoli pa ga koordinirajo 
razredniki 4. razredov. Projekt poteka v 
jesenskem času, ko je nesreč med pešci za-
radi slabše vidnosti več. O tej temi se je z 
učenci pogovarjal policist, spoznavali so se 

s pomenom uporabe kresničk, šola je do-
bila zloženke in plakate, učenci pa so med 
drugim tudi pisali svojim starim staršem in 
jih opozorili na pomen vidnosti na cestah. 

Blazinice tolažbe na PŠ Muljava
25. 4. 2014 je oddelek podaljšanega biva-
nja obiskala policistka Stanislava Zupanc. 
Predstavila jim je, kje je dobila navdih za 
blazinice tolažbe, ki jih policistke in ostali 
prostovoljci po celi Sloveniji šivajo ročno. 
Te blazinice so namenjene otrokom, ki se 
znajdejo v težkih situacijah. Otrokom nudi-
jo tolažbo in jim misli iz težkih okoliščin pre-
usmerijo na lepše. V oddelku podaljšanega 
bivanja PŠ Muljava so se odločili, da želijo 
pomagati, zato so tudi oni začeli šivati bla-
zinice tolažbe. Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda 
so bili zelo spretni s šivanko in motivirani, 
še dodatno pa jih je navdihnila Staša, ki so 
jo toplo sprejeli in takoj vzljubili. Dogovorili 
so se, da jih zopet obišče, ko končajo blazi-
nice. Koordinacija: Polona Pajk.

Polona Pajk 



Osnovna šola Stična …

D
RŽ

AV
N

I I
N

 Š
O

LS
KI

 P
RO

JE
KT

I

60

Prometne aktivnosti 
Prometni krožek s kolesarskim izpitom je 
potekal celo šolsko leto. Vanj so bili vključe-
ni vsi učenci 5. razredov. V prvem polletju 
so učenci spoznavali prometne znake, kri- 
žišča, vrste in zgodovino koles, obnašanje v 
prometu in v različnih prometnih situacijah 
... Po koncu prvega polletja so učenci re-
ševali vaje na računalniškem programu, iz 
katerega je sledil teoretični izpit. Po uspe-

šno zaključenem teoretičnem delu je sledil 
preizkus vožnje s kolesom na poligonu in 
praktični del kolesarskega izpita, vožnja 
po cesti. Slednja je bila najtežja. S pomočjo 
policistov in članov AMD je bilo delo konec 
šolskega leta uspešno zaključeno. Sledila 
je slovesna podelitev kolesarskih izkaznic. 
Mentorstvo: razredniki, mentorji prome-
tnih krožkov.

Učenci podaljšanega bivanja  PŠ Muljava z blazinicami tolažbe in policistko Stanislavo Zupanc

Učenci 5. razredov matične šole na kolesarskem izpitu 16. maja 2014



… v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015

D
RŽAVN

I IN
 ŠO

LSKI PRO
JEKTI

61

PROJEKTI O BRANJU IN 
KNJIGAH 

Status: državni projekti.
Podnaslov projekta: Rastem s knjigo – iz-
virno slovensko leposlovno delo vsakemu 
sedmošolcu.
Podnaslov projekta: Rastoča knjiga.
Podnaslov projekta: Zlati bralec.
Podnaslov projekta: Bralni klub.

Status: šolski projekti.
Podnaslov projekta: 170-letnica rojstva Jo-
sipa Jurčiča.
Podnaslov projekta: Dan za pravljico.

Opis projektov

Rastem s knjigo
Rastem s knjigo je državni projekt, ki ga 
podpirajo Javna agencija za knjigo RS, 
Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za 
šolstvo in šport RS, Združenje splošnih 
knjižnic ob podpori Zavoda za šolstvo RS, 
Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije in 
Društvo slovenskih pisateljev. Med 24. in 
25. februarjem 2014 so učenci 7. razredov 
matične šole ter PŠ Višnja Gora obiskali 
Knjižnico Grosuplje – Enota Ivančna Gorica, 
kjer so jim bile predstavljene pomembnej-
še informacije v zvezi z razvojem knjižnic 
ter bralno kulturo. V dar so dobili mladinski 
roman Vinka Möderndorferja Kot v filmu. 
Lansko šolsko leto pa so 19., 20. in 26. fe-
bruarja 2015 sedmošolci ponovno obiskali 
Knjižnico Grosuplje – Enoto Ivančna Go-
rica, kjer so v dar dobili mladinski roman 
Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja. Ko-
ordinacija: Kristijan Rešetič.

Rastoča knjiga
V šolskem letu 2013/2014 smo se ob kul-
turnem prazniku pridružili projektu Ra-
stoča knjiga, ki je po zaslugi gospoda dr. 
Janeza Gabrijelčiča, idejnega avtorja pro-
jekta, postal vseslovenski in mednarodni 
projekt. V ta namen smo pri vhodu v šolo 
postavili knjige, ki imajo skupen element, 
to je lokalno okolje; knjige ga namreč lah-
ko opisujejo, lahko pa da iz njega izhaja 
njen avtor. Prav tako je v jedilnici obešena 
Abeceda odličnosti, ki vsebuje vrednote 
naših osnovnošolcev. Predviden govorec 
je bil tudi gospod Mitja Bervar, predsednik 
Državnega sveta, a se zaradi drugih neod-
ložljivih obveznosti svečanosti ni mogel 
udeležiti. Zato smo ga 14. februarja 2014 
znova povabili na našo šolo in mu pripra-
vili prisrčen sprejem, na katerem je nasto-

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar
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pil otroški pevski zbor matične šole pod 
vodstvom Bojane Mulh. V uvodu sta nas 
pozdravila ravnatelj Marjan Potokar in žu-
pan Dušan Strnad, nato pa nas je nagovoril 
predsednik Državnega sveta Mitja Bervar. 
Po končani prireditvi se je zapletel v pogo-
vor z učenci in si ogledal šolo. Svoje misli o 
pomenu knjige in branja med mladimi je za-
pisal v knjigo Rastoče knjige, v kateri zbira-
mo misli gostov, ki obiščejo našo šolo. Tudi 
v lanskem šolskem letu smo na matični šoli 
dopolnjevali zbirko Rastoče knjige z domo-
znansko literaturo. V drugem letu projekta 
smo v izložbo dodali napis z mislijo: Sode-
lujmo in prihodnost bo svetla. Koordinator: 
Marjan Potokar.

Zlati bralec
Projekt vodi Društvo Bralna značka Slove-
nije. Vključeni so bili učenci 9. razreda, ki 
so skozi celotno osnovnošolsko izobraže-
vanje vsako leto opravili bralno značko. V 
četrtek, 19. 6. 2014, so bili povabljeni na pri-
reditev na Muljavo, kjer so jim bile podelje-
ne knjižne nagrade, in sicer knjiga Franceta 
Prešerna Zdravljica. Po slavnostni podelitvi 
je sledil ogled Jurčičeve domačije, za zaklju-
ček pa še predstava Deseti brat. Podobno 
prireditev so za zlate bralce pripravili tudi 
lansko šolsko leto. Društvo je zlatim bral-
cem podarilo knjigo Janje Vidmar in Benke 
Pulko Otroci sveta, Knjižnica Grosuplje pa 
knjigo Marjana Potokarja Zgodbe z razgle-

Ravnatelj Marjan Potokar, župan Dušan Strnad in dr. Janez Gabrijelčič pred odprtjem projekta 
Rastoča knjiga
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Našo šolo je na prireditvi Zlati bralec 2014 s kul-
turno točko zastopal učenec Martin Meglič.

Podelitev knjižnih nagrad zlatim bralcem na prireditvi leta 2015

dnic. Po slavnostni podelitvi je sledila po-
gostitev na Jurčičevi domačiji, za zaključek 
pa še predstava Domen. Mentorice zlatih 
bralcev v lanskem šolskem letu so bile Pe-
tra Rus Mušič (PŠ Višnja Gora) ter Vesna 
Zimic in Zlata Kastelic (matična šola). Ko-
ordinacija: Kristijan Rešetič in Branka Lah.
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Članice bralnega kluba in učenci matične šole

Učenci PŠ Stična na knjižnični uri na matični šoli spoznavajo življenje in delo Josipa Jurčiča.
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Bralni klub 
V šolski knjižnici smo skupaj s člani bralne-
ga kluba knjižnice Ivančna Gorica »Kranjska 
čebelica« izvedli projekt “Medgeneracijsko 
branje”, ki ga vodi Javni sklad za knjigo. Iz-
brani učenci 7. in 9. razreda so se 25. marca 
2015 s člani bralnega kluba v naši šolski knji-
žnici dve šolski uri pogovarjali o knjigi Janje 
Vidmar z naslovom Pink.

170-letnica rojstva Josipa Jurčiča
Ob mednarodnem dnevu knjige (2. april) in 
ob praznovanju 170-letnice rojstva Josipa 
Jurčiča je šolska knjižnica z različnimi aktiv-
nostmi obeležila obe pomembni obletnici. 
Na razredni stopnji so za vse razrede na 
šoli v knjižnici pripravili tematsko zasnova-
ne knjižnične ure, za učence na predmetni 
stopnji pa je učiteljica slovenščine in zgo-
dovine Zlata Kastelic zasnovala raziskoval-
ne naloge. Izdelke učencev so objavili v šol-
skem etnološkem časopisu Potujemo skozi 
čas z naslovom Po Jurčičevih stopinjah.

Dan za pravljico
Projekt Dan za pravljico so izvajale učitelji-
ce v vseh oddelkih OPB na matični šoli in 
podružnicah. To je bila ura pravljic skupaj z 
dejavnostmi po branju, kjer so združevali 
otrokovo potrebo po sprostitvi, druže-
nju in domišljijski igri. Branje je potekalo v 
sproščenem vzdušju (ležanje na blazinah, 
z zaprtimi očmi), včasih v kombinaciji z in-
strumentalno glasbo v ozadju. Pravljice so 
se izbirale naključno, včasih glede na letni 
čas, aktualne dogodke. Najmanj enkrat na 
teden so se sproščali na takšen način. Po 
branju so sledile različne aktivnosti: ob-
nova pravljice s svojimi besedami, likovno 
ustvarjanje na izbrano temo, igranje vlog, 
dramatizacija pravljice in nadaljevanje pra-
vljice/drugačen konec.
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PROJEKTI »ZA ZDRAVO 
PREHRANO IN ZDRAVO TELO«

Status: državni projekti.
Podnaslov projekta: Zlata kuhalnica.
Podnaslov projekta: Tradicionalni slovenski 
zajtrk.
Podnaslov projekta: Shema šolskega sadja.
Podnaslov projekta: Naučimo se plavati.
Podnaslov projekta: O tebi.

Status: šolski projekt.
Podnaslov projekta: Svetovni dan hrane.

Opisi projektov

Zlata kuhalnica
Na regijskem tekmovanju pod okriljem Tu-
ristične zveze Slovenije je sodelovala tudi 
ekipa PŠ Višnja Gora (Veronika Groznik, 
Lara Grm in Ajda Ramšak). Prejele so zlato 
priznanje in se udeležile državnega tekmo-
vanja v Olimju, ki je potekalo 8. 10. 2013. 
Tekmovalo je 18 šol, med njimi tudi PŠ Vi-
šnja Gora. Pri pripravah na tekmovanje sta 
pomagali mentorica Elizabeta Kadunc Kri-
žaj in rezervna učenka Neža Grum. Učenke 
so skuhale široke rezance z drobtinami, 
dimljeno orado in vinsko omako ter polnje-
na pečena jabolka. Osvojile so 15. mesto v 
državi. Njihova mentorica je bila Elizabeta 
Kadunc Križaj.

Tradicionalni slovenski zajtrk
Vsi učenci naše šole in njihovi razredniki 
so bili 15. 11. 2013 in 21. 11. 2014 vključeni v 
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (kruh, 
maslo, med, mleko in jabolko), ki ga vodi-
jo Čebelarska zveza Slovenije, Ministrstvo 

za šolstvo in šport, Ministrstvo za zunanje 
zadeve, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano. Vsa živila za zajtrk so slo-
venskega izvora. Dejavnosti sta koordinira-
li Jožefa Zajec in Elizabeta Kadunc Križaj.

Shema šolskega sadja
Potekala je 2-krat na teden, sodelovali so 
vsi učenci na matični in podružničnih šolah.

To je ukrep kmetijske politike Evropske uni-
je, pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki z odobrenimi 
sredstvi šolarjem zagotavlja brezplačno 
sadje in zelenjavo. Tekom obeh šolskih let 
je bilo učencem ponujenih kar 40 obrokov 
brezplačnega sadja in zelenjave.

Koordinacija: Jožefa Zajec, Elizabeta Ka-
dunc Križaj in vsi zaposleni.

Jožefa Zajec

Elizabeta Kadunc Križaj
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Ob okrašeni mizi so se z domačimi dobrotami pogostili učiteljica Zdenka Ograjšek in njeni učenci 
Alen Pečjak, Adin Ibričič, Kristijan Kralj, Marko Grden in Urška Kastelic.

Učenci 7. razreda PŠ Višnja Gora imajo radi sadje.
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Naučimo se plavati
Ministrstvo za šolstvo in šport vodi vseslo-
vensko nacionalno akcijo Naučimo se pla-
vati. Vključeni so neplavalci prvih razredov 
ter učenci od 6. do 9. razreda. V lanskem 
in predlanskem šolskem letu so preverjali 
znanje plavanja v 6. razredu, opravili pla-
valni tečaj za učence 1. razredov, tečaj za 
neplavalce v tretjem ocenjevalnem obdo-
bju pa ni bil izveden zaradi premajhnega 
števila prijavljenih učencev. Koordinatorici 
projekta sta bili Irena Bregar in Andreja La-
panja. 

O tebi
OŠ Stična je bila vključena v izobraževalni 
program »O tebi«, ki je namenjen pred-
vsem učencem 8. razredov, izvajajo ga 

učiteljice biologije. Koordinacija: Bojana 
Križman.

Svetovni dan hrane
Na šoli so se pri predmetu gospodinjstvo 
18. 10. 2013 spomnili svetovnega dneva 
hrane z izdelavo plakata. Opozorili so na 
pomen sodelovanja z okoliškimi kmetija-
mi. Leto dni kasneje pa so ta dan obeležili 
s pripravo tradicionalnih jedi. Koordinacija: 
Jožefa Zajec in Elizabeta Kadunc Križaj.

Andreja Lapanja

Učenci in učiteljica Jožefa Zajec so navdušeni nad domačimi zabeljenimi žganci.
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PROJEKTI »ZA BOLJŠO 
DRUŽBO«

Status: državni projekti.
Podnaslov projekta: Otroški parlament in 
šolska skupnost.
Podnaslov projekta: Pokloni zvezek.
Podnaslov projekta: Okoljevarstveni pro-
jekt za osnovnošolske otroke Modri Jan.
Podnaslov projekta: Evropa v šoli.

Status: šolski projekti.
Podnaslov projekta: Spoznavajmo dežele: 
Irska.
Podnaslov projekta: Humanitarne akcije.
Podnaslov projekta: Zbiranje starega pa-
pirja.
Podnaslov projekta: Zbiranje plastičnih za-
maškov.
Podnaslov projekta: Zbiranje praznih kar-
tuš, tonerjev in baterij.
Podnaslov projekta: Akcije čiščenja šolske 
okolice.
Podnaslov projekta: Ločevanje odpadkov.

Opisi projektov

Otroški parlament in šolska 
skupnost
Projekt vodi Zveza prijateljev mladine Slo-
venije, sodelovali so vsi strokovni delavci 
in učenci od 1. do 9. razreda. Za šolsko leto 
2013/2014 so izbrali temo Razmere v druž-
bi. O tej temi so se razredniki pogovarjali 
s svojimi učenci na razrednih urah, pred-
stavniki razredov pa so se srečali 13. in 14. 
februarja 2014. Koordinacija: Jožica Knez. 

Lanska tema otroškega parlamenta je bila 
Izobraževanje in poklicna orientacija. Par-
lamenta so se udeležili učenci od 6. do 9. 
razreda. Mentorici sta bili Janja Virant in 
Maša Maras. Za udeležbo na regijskem 
otroškem parlamentu, ki je bil 12. 3. 2015 
v prostorih rotovža Mestne občine Novo 
mesto, sta bila izbrana Ajda Ramšak, 9. 
razred (Višnja Gora) in Martin Meglič, 9. a 
(matična šola).

Pokloni zvezek
Na matični šoli in vseh podružnicah so 
učenci za svoje socialno ogrožene sovrstni-
ke v Sloveniji v mesecu maju in juniju 2014 
zbirali zvezke. Za Karitasov projekt Poklo-
ni zvezek so zbrali 573 zvezkov, v lanskem 
šolskem letu pa 371 zvezkov. Koordinacija: 
Mojca Malovrh. 

Okoljevarstveni projekt za osnov-
nošolske otroke Modri Jan
Projekt vodi družba Holding Slovenske 
elektrarne. V šolskem letu 2013/2014 so so-
delovali učenci PŠ Krka, PŠ Ambrus, PŠ Za-
gradec, učenci 1. razreda PŠ Višnja Gora in 
učenci 1., 2. in 3. razreda OPB matične šole, 
ki so prejeli prvo nagrado za »Novoletno-

Janja Virant Maša Maras
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-zimsko eko pravljico«. Za nagrado jih je 13. 
6. 2014 obiskal modri Jan s prijatelji. Preko 
iger, plesa in petja so animatorji otrokom 

ponazorili pomen ohranjanja našega pla-
neta. 

Pomočnica ravnatelja Mojca Malovrh in učenci čakajo na oddajo zbranih zvezkov predstavniku 
Karitasa.

Modri Jan s prijatelji zna poskrbeti za dobro vzdušje.
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Evropa v šoli
Na PŠ Krka je s šolskim letom 2012/2013 
pričel z delovanjem tudi projekt Evropa v 
šoli. V predlanskem šolskem letu so sode-
lovali na likovnem in literarnem natečaju 
na temo Voda. Uvrstili so se na regijsko in 
državno tekmovanje. Koordinacija: Mateja 
Jere Grmek.

Spoznavajmo dežele: Irska
18. 10. 2014 so na šoli potekale raznovr-
stne delavnice. Na raziskovalnem dnevu je 
sodelovalo 74 učencev naše šole, in sicer 
učenci, ki obiskujejo izbirni predmet šolsko 
novinarstvo, novinarski krožek, fotografski 
krožek, krožek uporabna umetnost, ISP za 
nadarjene na likovnem področju, literarno-
-kulturno dejavnost ali zgodovinski krožek. 
Delo je potekalo v treh skupinah – delavni-
cah, v katere so se učenci vključili po zani-

manju. Med drugimi so pod mentorstvom 
učiteljice Nataše Rebec Lukšič in knjižni-
čarja Kristijana Rešetiča izvedli dve video-
konferenci po skypeu. Pogovarjali so se z 
gospodom Thomasom C. Walshem in nje-
govo sestro Miriam Walsh, ki živita v Gal-
lwayu ter s sedemnajstletnim dekletom, 
Leo Erjavc, ki se je s svojo družino na Irsko 
preselila pred dvema letoma in sedaj živi 

Uršula Zakrajšek

Manja in Katja uvajata učence v osnove irskega plesa.



Osnovna šola Stična …

D
RŽ

AV
N

I I
N

 Š
O

LS
KI

 P
RO

JE
KT

I

72

Pri predaji zbranih brisač so pomagali tudi učenci.

Učenci zlagajo škatle s papirjem v zabojnik.
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v Ballini. Učenci zgodovinskega krožka in 
literarno-kulturne dejavnosti so pod men-
torstvom učiteljic Uršule Zakrajšek, Vesne 
Zimic Gluvić ter Blanke Karanjac izdelova-
li plakate na temo Irska. Učenci, ki so na-
darjeni na likovnem področju, in krožka 
uporabna umetnost so pod mentorstvom 
učiteljic Vesne Kovač in Anke Švigelj Koželj 
izrezovali prave buče, izdelovali buče iz 
papirja in po šabloni. Prav tako so se naši 
učenci preizkusili v izdelovanju kazalk za 
knjige z ornamenti iz knjige Book of Keels, 
prerisovali ornamente, inicialke in barvali 
risbe iz prej omenjene irske knjige. Sklepni 
del sobotnih delavnic: ob 12.00 so jih obi-
skale učiteljice irskega plesa, gospa Joan 
Mc’Intyre, ustanoviteljica Šole irskih plesov 
v Ljubljani, in njeni dve sodelavki, Manja in 
Katja, ki sta jim pokazali nekaj tipičnih ir-
skih plesov. Koordinacija: Uršula Zakrajšek 
in Nataša Rebec Lukšič.

Humanitarne akcije 
V šolskem letu 2013/2014 so ob poplavah na 
Balkanu učenci na PŠ Ambrus izvedli zbiral-
no akcijo, na ostalih šolah pa so učenci zbi-
rali brisače. Zbranih je bilo 910 brisač. 

Zbiranje starega papirja
Akcije zbiranja papirja so potekale na ma-
tični šoli, PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec v 
pomladnem in jesenskem času. Akcijo sta 
koordinirali Jožica Knez in Barbara Pavo-
vec. Denar od zbranega papirja so nakazali 
šolskemu skladu, ki je namenjen pomoči 
plačila obrokov učencev in programov šole 
v naravi. 

V šolskem letu 2014/2015 sta bili koordina-
torici Alenka Kovač in Helena Barle, v Višnji 
Gori pa Lucija Medimurec.

Zbiranje plastičnih zamaškov 
Akcijo sta koordinirala Mojca Malovrh in 
Kristijan Rešetič. V šolskem letu 2013/2014 
so začeli z zbiranjem zamaškov za 4-letno 
Lindo iz Ivančne Gorice, z zbiranjem pa so 
nadaljevali tudi v šolskem letu 2014/2015. 
Ob koncu šolskega leta so zbirali zamaške 
tudi za deklico Majo Vevoda iz Dolnje Lo-
kvice pri Metliki.

Alenka KovačBarbara Pavovec Lucija Medimurec Helena Barle
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Zbiranje praznih kartuš, tonerjev 
in baterij 
Tudi v šolskem letu 2013/2014 so na OŠ 
Stična zbirali odpadne tonerje, kartuše in 
baterije. V akciji so lahko preko celega leta 
sodelovali vsi učenci. Zbiranje je potekalo 
v sodelovanju s podjetjema Bitea Eco Lo-
gic in Interseroh, ki sta poskrbeli za odvoz 
zbranega materiala in ustrezno reciklažo. 
Za zbrane tonerje in kartuše je podjetje Bi-
tea na račun šolskega sklada nakazalo ne-
kaj več kot 60 €. Akcijo zbiranja je vodil Gre-
gor Arko. Z zbiranjem so nadaljevali tudi v 
lanskem šolskem letu.

Akcije čiščenja šolske okolice
Izvedli so pomladanske čistilne akcije, v ka-
tere so bili vključeni vsi učenci naše šole z 
razredniki. Akcije je koordinirala Elizabeta 
Kadunc Križaj, lansko šolsko leto pa je akci-
je na matični šoli koordinirala Mateja Trtnik.

Ločevanje odpadkov
Veliko pozornosti je namenjene ločevanju 
odpadkov, učence se navaja, da ločujejo 
odpadke pri obrokih, v ta namen so na šo-
lah postavljeni različni koši, kjer se ločeno 
zbirajo odpadki. Skrbimo za čisto in ureje-
no okolico šole. 

ISP/DSP PROJEKTI

Status: šolski projekti.
Podnaslov projekta: Božičkove škatle.
Podnaslov projekta: Medvrstniška učna 
pomoč.
Podnaslov projekta: Pesmarica Drugačne 
skice in pesmi.

Božičkove škatle
Učiteljice DSP so v obeh preteklih šolskih 
letih skupaj s svetovalno službo in še z 
nekaterimi učiteljicami v decembru pripra-
vile Božičkove škatle za otroke iz socialno 
ogroženih družin. Projekt sta koordinirali 
Branka Lavtar in Tina Cvar Tomažin.

Medvrstniška učna pomoč
V lanskem šolskem letu je na šoli prvič po-
tekal projekt Medvrstniška učna pomoč, ki 
so ga vodile učiteljice dodatne strokovne 
pomoči. K sodelovanju so povabile nadar-
jene učenke in učence 7. razreda in vse, 
ki jim predstavlja prostovoljno delo izziv, 
ter nekaj učenk 5. razreda. Pomagali so 
učencem razredne stopnje pri učenju in 
opravljanju domačih nalog. Učenci so se 
sestajali enkrat tedensko po pouku. Sprva 
so učne pare spremljale učiteljice dodatne 

Gregor Arko Branka LavtarMateja Trtnik
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Božičkove škatle že čakajo na svoje nove lastnike.

pomoči, kasneje so se dogovarjali in sesta-
jali sami. Učenci so se projekta lotili odgo-
vorno in zavzeto. Ob koncu šolskega leta 
so učenci, ki so pomagali mlajšim, prejeli 
pohvale.

Pesmarica Drugačne skice in 
pesmi
V letošnjem letu je izšla prav posebna pe-
smarica s pomenljivim naslovom Drugačne 
skice in pesmi (DSP). Večino pesmi so napi-
sali učenci, ki obiskujejo dodatno strokov-
no pomoč. Svoje pesmi so prispevale tudi 
učiteljice, ki te učence učijo. Nekateri učen-
ci so svoje misli ubesedili v obliki pesmi, 
drugi so narisali skico. Nastala je čudovita 

pesmarica, v kateri se prepletajo občutki 
veselja, strahu, upanja in sreče, ki jih naši 
učenci občutijo v šoli. 

Pesmarico so predstavili 15. maja 2015 v šol-
ski jedilnici na literarni čajanki. Prireditev je 
povezoval učenec z dodatno strokovno 
pomočjo Matjaž Meglen in nadarjena učen-
ka Nataša Lukić. Svoje pesmi so pogumno 
predstavili tudi ostali nastopajoči, ki so bili 
na koncu vidno zadovoljni, prav tako kot 
njihovi starši. Posladkali so se ob pecivu 
in – kot se spodobi za čajanko – ledenem 
čaju. S pesmarico Drugačne skice in pesmi 
so zbrali za šolski sklad 185 €.



Osnovna šola Stična …

D
RŽ

AV
N

I I
N

 Š
O

LS
KI

 P
RO

JE
KT

I

76

Anja Šnuderl, Darja Kotar, Vita Valenčak, Anka Kavčič, Jana Brodnjak, Janja Virant, Tatjana Zakraj-
šek, Maša Maras in Branka Lavtar
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ŠOLA SE PREDSTAVI 

SKUPNE PRIREDITVE ZA 
STARŠE IN KRAJANE

Šport združuje in novoletni bazar
Novoletna prireditev »Šport združuje« je 
potekala 19. 12. 2013. Sodelovali so nekateri 
učenci, njihovi starši in učitelji v štirih disci-
plinah: štafetne igre, iskanje lukenj, med 
dvema ognjema in na predmetni stopnji 
v odbojki. S prostovoljnimi prispevki ter 
prijavo ekipe na tekmovanje so se zbirala 
sredstva za šolski sklad, ki ga vodi Barbara 
Polajžar. Zbranih je bilo 1238 €.

 V lanskem šolskem letu pa je šola ponovno 
organizirala novoletni bazar. Ta je potekal 

1. in 2. 12. 2014 v času govorilnih ur na matič-
ni šoli in na podružnicah. Učenci so skupaj 
s svojimi mentorji postavili na ogled števil-
ne izvirne izdelke – od adventnih venčkov, 
voščilnic, dišečih mil in svečk, sladkih piško-
tov, novoletnih okraskov. Za šolski sklad so 

Barbara Polajžar

Ravnatelj Marjan Potokar nagrajuje sodelujoče v športnih igrah.
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zbrali 4.833,34 €. Ekipa učiteljev in učencev 
je izdelke s šolskega bazarja ponudila tudi 
obiskovalcem božične sobotne tržnice, 20. 
12. 2014, v Ivančni Gorici. 

Prireditev ob slovenskem kultur-
nem prazniku
V športni dvorani Osnovne šole Stična smo 
6. 2. 2014 ob 17. uri obeležili spomin na Pre-
šerna in podelili šolske Prešernove nagra-
de. Tokratna prireditev je bila res posebna 
na več načinov.

27. septembra 2013 smo praznovali 10. oble-
tnico odprtja nove šole, zato so se na odru 
združili vsi zbori naše šole. Zborovodja vsa-
kega zbora je dirigiral po eno skladbo, na 
koncu pa so otroci skupaj s pevskim zbo-
rom učiteljic zapeli skladbo Modri trak, ki 
je bila zapeta tudi ob odprtju leta 2003. Ob 
kulturnem prazniku smo se pridružili pro-
jektu Rastoča knjiga, ki je po zaslugi dr. Ja-
neza Gabrijelčiča, idejnega avtorja projekta, 
postal vseslovenski in mednarodni projekt. 

Prejeli smo veliko pohval, kar pomeni, da 
smo vsi sodelujoči prireditev dobro izpe-
ljali. Malo Prešernovo nagrado sta dobila 
Ingrid Boljka Štaudohar in Janez Lah. 

Tudi leto kasneje smo 10. 2. 2015 združili 
vse pevske zbore na šoli, obeležili spomin 
na Prešerna in podelili šolske Prešernove 
nagrade. Prireditev sta koordinirali Urška 

Bazar na matični šoli Bazar na PŠ Krka

Nagrajenka Ingrid Boljka Štaudohar
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Združeni pevski zbor leta 2015 z dirigentom Matejem Burgerjem

Petek in Nataša Rebec Lukšič. Otroškim in 
mladinskim zborom matične šole in vseh 
podružničnih šol Osnovne šole Stična so 
se pridružili še otroški pevski zbor Osnov-
ne šole Ferda Vesela iz Šentvida pri Stični, 
mladinski pevski zbor Srednje šole Josipa 
Jurčiča ter dekliški pevski zbor Estrella, 
prav tako iz srednje šole. Za plesno vzdušje 
so poskrbeli folkloristi matične šole ter Ži-
rafe in Krokodilčki iz Vrtca Ivančna Gorica, 
enota Pikapolonica. Vsi zbori so zapeli kot 
en velik združen zbor, pri katerem je sode-
lovalo 342 pevcev. Če prištejemo še men-
torje, koordinatorje …, je bilo v prireditev 
vpetih preko 400 sodelujočih. Spremljal jih 
je priložnostno sestavljen orkester. 

Druga novost prireditve je bila v povezo-
vanju. Naša šola se je skupaj z OŠ Ferda 
Vesela, SŠ Josipa Jurčiča in Vrtcem Ivančna 
Gorica vključila v projekt, katerega uradni 
naziv je Dvig socialnega in kulturnega 
kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj 
enakih možnosti in spodbujanje socialne 

vključenosti. S prireditvijo smo to poveza-
nost dosegli. 

Tema letošnje prireditve so bile tri vredno-
te: sreča, prijateljstvo in otroštvo. Vse pe-
smi, ki jih je prepeval združeni zbor, so na 
nek način govorile o posamezni vrednoti, s 
samostojno pesmijo o prijateljstvu pa se je 
predstavil tudi pevski zbor učiteljic OŠ Stič-
na. O treh vrednotah so razmišljali tudi vo-
ditelji, za piko na i pa smo slišali slovensko 
himno v francoščini.

Na prireditvi je ravnatelj nagradil učence 
9. razredov, ki so več let delovali na kul-
turnem področju. Teh je bilo v šolskem 
letu 2014/15 petnajst. Vsako leto pa ravna-
telj podeli Prešernove nagrade nekaterim 
učiteljem oz. učiteljicam. Nagrajenke so 
bile tri, in sicer Barbara Maver, Magdalena 
Pirman in Barbara Polajžer. V svojem nago-
voru je ravnatelj opozoril predvsem na po-
membnost učiteljskega poklica in številne 
kulturne projekte, ki jih imamo na šoli. 
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Nagrajenke Barbara Polajžer, Magdalena Pirman in Barbara Maver

Pevski zbor učiteljic je s kulturnim programom obogatil novoletno zabavo zaposlenih na OŠ Stična.
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Pevski zbori na šoli 
Na matični šoli in njenih podružnicah je 
delovalo 7 otroških pevskhi zborov in dva 
mladinska pevska zbora (matična šola in PŠ 
Višnja Gora). Zbori so nastopali na šolskih 
prireditvah, prireditvah v kraju, ob sloven-
skem kulturnem prazniku pa smo lahko pri-
sluhnili združenemu pevskemu zboru vseh 
podružnic in matične šole. Združen pevski 
zbor je nastopil tudi na občinski prireditvi 
ob 15-letnici pobratenja z občino Hirschaid 
maja 2014 v športni dvorani matične šole. 
Združen z zunanjimi pevskimi zbori pa je 
nastopal še na lanski prireditvi ob kultur-
nem prazniku in na prireditvi ob odprtju 
nove šole v Zagradcu.

Pevski zbor učiteljic OŠ Stična
Na šoli deluje od šolskega leta 2010/2011 
Pevski zbor učiteljic OŠ Stična. V šolskem 
letu 2013/2014 so se predstavile večkrat, 
in sicer 27. 10. 2013 kot gostje na prvem sa-
mostojnem koncertu moškega pevskega 
zbora Dob, 13. 12. 2013 na novoletni zabavi, 
februarja 2014 na proslavi ob slovenskem 
kulturnem prazniku in aprila na občinski 
prireditvi ob obisku delegacije iz pobrate-
ne občine Hirschaid. Zbor je vodila Bojana 
Mulh. V šolskem letu 2014/2015 so se pred-
stavile februarja 2015 na proslavi ob slo-
venskem kulturnem prazniku in aprila na 
občinski prireditvi ob odprtju nove šole v 
Zagradcu. Zbor je v tem šolskem letu vodi-
la Urška Petek.

Valeta 2014 in 2015
Z bogatim in zanimivim kulturnim pro-
gramom so se 12. 6. 2014 od nas poslovili 
učenci 9. razredov PŠ Višnja Gora in matič-

ne šole. Njihovi razredniki in mentorji so 
bili: Blanka Karanjac, Mateja Trtnik in Darja 
Strah, v Višnji Gori pa učiteljica Štefka Kle-
menčič.

Tudi leto dni kasneje, 12. 6. 2015, so učenci 
ob odhodu iz šole pripravili bogat kulturni 
program. Razredniki 9. razredov, ki so ko-
ordinirali obe prireditvi, so bili Suzana Klop-
čič, Andreja Robek Perpar, Katja Tomažin-

Urška Petek Blanka Karanjac

Valeta na matični šoli leta 2014
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čič in Nataša Rebec Lukšič z matične šole 
ter Lovro Ulcej s PŠ Višnja Gora.

Ivankin sejem 2014
Naša šola se tradicionalno predstavlja na 
Ivankinem sejmu pod pokroviteljstvom 
Občine Ivančna Gorica. 12. 4. 2014 so se 
na njem predstavili etnološki predmeti, 
interesne dejavnosti in projekti na šoli. Za 
koordinacijo je poskrbela Jožefa Zajec, 
mentorice pa so bile še Zlata Kastelic, Ma-
teja Jere Grmek in učiteljice PŠ Ambrus in 
PŠ Muljava. 

Prireditve za materinski dan
Podružnične šole Ambrus, Krka in Zagra-
dec tradicionalno razveseljujejo starše na 
prireditvah ob materinskih dnevih. Koor-
dinacija: Tatjana Hren, Tončka Rajer, Anica 
Grčman.

NA MATIČNI ŠOLI 

Na matični šoli so bili za starše in širšo jav-
nost organizirani različni dogodki. 25. 9. 2013 
smo s krajšim kulturnim programom odprli 
kotlovnico na biomaso na matični šoli. 

Otroški pevski zbor matične šole je nasto-
pil 21. 12. 2013 (OPZ MŠ od 1. do 5. razreda) 
na predbožični tržnici. Zbor je spremljala 
Urška Petek. V lanskem šolskem letu je 
OPZ nastopal na sledečih prireditvah: 24. 
12. 2014 (od 1. do 5. razreda): šolska prire-
ditev ob zaključku koledarskega leta; 10. 2. 
2015 (od 1. do 5. razreda): šolska prireditev 
ob slovenskem kulturnem prazniku; 12. 3. 
2015 (od 3. do 5. razreda): območna revija 
pevskih zborov (potekala je na OŠ Stična) 
in 24. 6. 2015 (od 1. do 5. razreda): šolska 
prireditev ob koncu šolskega leta.

Gledališka skupina OŠ Stična je 17. 12. 2013 
s predstavo Sneguljčica nastopila za otroke 
zaposlenih na PŠ Višnja Gora. 

Mentorici krožka sta bili Aleksandra Šparl 
in Jožica Ferlin. V šolskem letu 2014/2015 so 
pripravili novo igro Moj dežnik je lahko ba-
lon po literarni predlogi Ele Peroci in z njo 
nastopili: Tončka Rajer Anica Grčman

Jožica Ferlin



ŠO
LA

 SE PR
ED

STA
VI 

83… v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015

Kulturni program ob odprtju kotlovnice sta obogatili Ajda in Ana Blaževič Arko.

Otroški pevski zbor z Urško Petek na šolski prireditvi ob zaključku šolskega leta
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27. 1. 2015 – premiera za starše igralcev (je-
dilnica MŠ)
10. 2. 2015 – proslava ob kulturnem prazni-
ku (športna dvorana MŠ; odlomek iz igre)
27. 3. 2015 – območna revija gledaliških sku-
pin Grosuplje (Kulturni dom Grosuplje)
11. 4. 2015 – nastop ob zaključku bralne 
značke (Kulturni dom Ivančna Gorica; 2 
predstavi: za otroke od 1. do 3. razreda in 
za otroke 4. in 5. razreda)
24. 4. 2015 – nastop ob zaključku bralne 
značke (Kulturni dom Višnja Gora; za otro-
ke PŠ Višnja Gora)
13. 5. 2015 – regijsko srečanje gledaliških 
skupin Hrastnik
14. 5. 2015 – nastop ob zaključku bralne 
značke na povabilo (za otroke OŠ Ferda 
Vesela, Šentvid pri Stični)
28. 5. 2015 – nastop na festivalu »Pekarna 
Mišmaš«
18. 6. 2015 – nastop z odlomkom na priredi-
tvi »Zlati bralec« na Muljavi

Folklorna skupina OŠ Stična se je v šol-
skem letu 2013/2014 predstavila na prire-
ditvi ob kulturnem prazniku, ob prazniku 
občine Ivančna Gorica in na tržnici v Ivančni 
Gorici, v šolskem letu 2014/2015 pa na pri-
reditvi ob kulturnem prazniku. Mentorici 
folklorne skupine sta bili Helena Kastelic in 
Jožica Ferlin. 

Mladinski pevski zbor na matični šoli sta 
vodila Matej Burger in Roman Sarjaš. Pev-
ski zbor je nastopal na prireditvi ob kultur-

Otroški pevski zbor z Bojano Mulh na reviji otroških pevskih zborov na matični šoli

Helena Kastelic Roman Sarjaš
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nem prazniku, na prireditvah ob zaključku 
šolskih let 2013/ 2014 in 2014/2015.

Učenci so pod mentorstvom Nataše Rebec 
Lukšič v oktobru in novembru tradicional-

no sodelovali z deklamacijami na občinskih 
prireditvah – slovesnosti ob obletnici roj-
stva Miha Kastelica in Komemoraciji. 

Učenki Teja Zaletelj in Naja Mrvar v predstavi Moj dežnik je lahko balon

Roman Sarjaš in mladinski pevski zbor na šolski prireditvi
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PŠ VIŠNJA GORA

Na PŠ Višnja Gora se je 23. 9. 2013 pričela 
energetska sanacija. Glavnina del je bila za-
ključena konec novembra, dokončno pa so 
se delavci umaknili pred novoletnimi poči-
tnicami. 15. 1. 2014 je potekala kulturna pri-
reditev ob zaključku obnovitvenih del, ki jo 
je s sodelovanjem občine Ivančna Gorica 
koordinirala Petra Rus Mušič. 

Na PŠ Višnja Gora je bila 4. 6. 2014 zaključ-
na prireditev ob zaključku šolskega leta in 
ob obeležitvi praznika dneva državnosti. 
Vsak razred se je predstavil z različnimi toč-
kami – od glasbe, petja, plesa, recitacij in 
dramatizacije do gimnastike.

Učenci razredne stopnje PŠ Višnja Gora so 
se 11. 5. 2015 s kratkim kulturnim progra-
mom predstavili staršem. Vsak razred je 
pripravil eno točko, učenci ID – Igrajmo se 
gledališče pa so zaigrali igrico Ohranimo 
gozd.

Petra Rus Mušič

Na prireditvi za starše maja 2015 se je staršem predstavil otroški pevski zbor pod vodstvom Tanje 
Šepec.
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Učenci izbirnega predmeta likovno snova-
nje 3 so pod mentorstvom učiteljice Maje 
Godec z naravnimi materiali (kamenje, 
žaganje, školjke, les, palice itd.) oblikovali 
LAND ART razstavo na vhodni šolski plo-
ščadi. Učenci LS2 so pod mentorstvom 
Maje Godec postavili slikarsko razstavo v 
čast Francetu Prešernu. 

Novo interesno dejavnost klekljanje pod 
mentorstvom Maja Godec je v lanskem šol-
skem letu obiskovalo 9 učenk, ki so izdelale 
lepe čipke. Pripravile so delavnico in razsta-
vo na zadnjem roditeljskem sestanku. Ker 
je bila razstava dobro sprejeta, so čipke uo-
kvirili in pripravili še eno razstavo v šolski 
knjižnici, ki je trajala en mesec.

Igrajmo se gledališče (interesna dejav-
nost) sta v lanskem šolskem letu vodili 
mentorici Barbara Polajžar in Maja Tavčar. 
Pripravili sta igrico Ohranimo gozd. Učenci 
so jo odigrali profesionalno. Nastopi: 25. 3. 
2015 – regijsko srečanje lutkovnih skupin; 
11. 4. 2015 – zaključek bralne značke za ma-
tično šolo, PŠ Zagradec in PŠ Stična ter 24. 
4. 2015 za PŠ Višnja Gora.

Maja Godec

Učenci so predstavo Ohranimo gozd zaigrali tudi na prireditvi ob zaključku bralne značke.
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PŠ AMBRUS

Vsi učenci PŠ Ambrus so že tradicionalno 
vključeni v sodelovanje pri božičnem in 
velikonočnem sejmu v Ambrusu. Sejem je 
potekal 24. 3. 2013 oz. 22. 12. 2013, za ko-
ordinacijo pa je poskrbela Tatjana Hren. Na 
božičnem sejmu so učenci sodelovali tudi 
lansko šolsko leto. S kratko dramatizaci-

jo so 29. 1. 2014 sodelovali na turističnem 
sejmu na Gospodarskem razstavišču. Za 
starše so pripravili prireditev za materinski 
dan ter v oktobru praznovali teden otroka, 
vključeni pa so bili tudi v druge, skupne 
projekte, ki so potekali na šoli.

Učenci PŠ Ambrus z učiteljicami, 8. 10. 2014
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PŠ KRKA 

Spomenik padlim partizanom na 
Korinju
Učenci PŠ Krka v oktobru že tradicional-
no nastopijo na prireditvi pred spome-
nikom padlim italijanskim in slovenskim 
partizanom na Korinju in tako je bilo tudi 
v lanskem in predlanskem šolskem letu. 
V šolskem letu 2013/2014 so istočasno so-
delovali tudi na odprtju vodovodnega sis-
tema. Mentorice: Nadja Jankovič Fortuna, 
Tončka Rajer, Brigita Langenfus. 

Obisk slikarja Franceta Slane
Na PŠ Krka so 13. 11. 2013 gostili znanega 
akademskega slikarja Franceta Slano. Pri-
pravili so mu kratek pevski in plesni pro-
gram, nato pa so z njim naredili še intervju. 
Slikar jim je demonstriral, kako naslika pe-
telina. France Slana je šolo obiskal ponov-
no 16. aprila 2014. Učenci 4. in 5. razreda so 

izvedli ex tempore v telovadnici na temo 
Slonove preobrazbe, pri čemer jim je Fran-
ce Slana pomagal z nasveti. Z izdelki so pri-
pravili uspešno likovno razstavo ob krajev-
nem prazniku in izidu zbornika ob 20-letnici 
delovanja Kulturnega društva Krka. 

Drugi dogodki na PŠ Krka:
ogled gobarske razstave v Hočevju, 16. 9. 2013;
obisk čarovnika Grega, 9. 10. 2013;
izmik iz šole in predstavitev gasilcev, 23. 10. 
2013;

Nadja Jankovič 
Fortuna 

Brigita Langenfus 

France Slana je pokazal, kako nariše slavnega petelina, pomaga pa tudi učenki na ex temporu.
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Pekarna Mišmaš – nastopajo učenci 2. in 3. razreda.

Pekarna Mišmaš v izvedbi učencev 4. in 5. razreda
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obisk lutkarice, predstavitev pravljice Šivi-
lja in škarjice v japonskem lutkovnem gle-
dališču – Kamishibai tehniki, 24. 10. 2013;
potopisno predavanje o Afriki in delavnice 
z gospo Andrejo, 21. 11. 2013;
1. 3. 2014 – predstavitev turistične naloge 
v prostorih stare šole ob pohodu po Jurči-
čevi poti,
prireditev ob materinskem dnevu, 25. 3. 
2014 in 25. 3. 2015; 
posaditev lipe ob odprtju bodočega čebel-
njaka; nastopali so tudi učenci PŠ Krka, 2. 
4. 2015;
festival Pekarna Mišmaš – 27. in 28. maja 
2015; festival je potekal v sklopu tedna 

ljubiteljske kulturne dejavnosti po celotni 
državi in v počastitev občinskega prazni-
ka Občine Ivančna Gorica, sodelovali so z 
JSKD Ivančna Gorica. Organizatorji festiva-
la so bili 4. in 5. razred PŠ Krka in učiteljica 
Mateja Jere Grmek. Pripravili so dve igri Pe-
karna Mišmaš; mentorica prve je bila Mate-
ja Jere Grmek s 4. in 5. razredom ter člani 
KUD Krka, druga pa s 1. do 3. razredom kot 
muzikal – (mentorice Nadja Jankovič For-
tuna, Tončka Rajer, Brigita Langenfus in 
Mojca Pustovrh). Učenci 4. in 5. razreda so 
samostojno igrali že 16. decembra za otro-
ke zaposlenih na OŠ Stična (Božiček).

Člani čebelarskega krožka z mentorjem Marjanom Volajem
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Odprtje učnega čebelnjaka 
29. 5. 2015 so v sklopu občinske prireditve 
odprli nov učni čebelnjak. Na prireditvi so 
sodelovali tudi učenci, vključeni v čebelar-
ski krožek. Čebelarsko društvo je zgradilo 
najmodernejši učni čebelnjak za potrebe 
čebelarskega krožka, sodelovali so tudi šo-
larji, France Slana in ostali donatorji. V če-
belnjaku je 9 aktivnih panjev. Krožek vodi 
Marjan Volaj, somentorica pa je Mateja 
Jere Grmek.

Nov učni čebelnjak na PŠ Krka
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PŠ MULJAVA 

Kronologija dogodkov na PŠ Muljava:
29. 9. 2013 – prireditev ob dnevu etnološke 
dediščine (na Jurčičevini);
4. 10. 2013 – sprejem in prenočevanje poho-
dnikov Prijetno domače;
18. 10. 2013 – izpraznitev šole;
19. 10. 2013 – prireditev ob dnevu turizma 
(na Jurčičevini);
25. 10. 2013 – delavnica: Popravljalnica 
knjig;
23. 11. 2013 – predavanje: Petarde niso igrače;
24. 12. 2013 – prireditev ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti;
6. 2. 2014 – natečaj Mestnega muzeja Lju-
bljana: Koliščarji v otroških očeh – izdelava 
makete;
30. 3. 2014 – prireditev v dvorani na Muljavi 

za starejše krajane;
12. 4. 2014 – sodelovanje na natečaju Turi-
stičnega društva Muljava za turistični spo-
minek, tema: hudiček;
3. 5. 2014 – vaški turnir v malem nogometu;
8. 5. 2014 – prireditev Lipa zelenela je ob 
170-letnici rojstva Josipa Jurčiča:
PŠ Muljava je za starše in krajane na ta 
dan pripravila dan odprtih vrat in kulturni 
program, ki se je navezoval na življenje in 
delo Josipa Jurčiča. Šola je v dar dobila kip 
šolarčka, ki ga je iz lesa z motorno žago iz-
delal Mitja Cencel Mitch. Kip, ki na trenutke 
deluje, kot bi bil živ, krasi vhodni prostor PŠ 
Muljava;
23. 5. 2014 – sprejem gostov iz Hirschaida, 
na Jurčičevini;
24. 6. 2014 – prireditev ob dnevu državno-
sti in zaključku šolskega leta;

Ob dnevu turizma je Turistično društvo Muljava podelilo spominsko priznanje za sodelovanje tudi 
PŠ Muljava. 
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Učenka Tinkara Zajc prejema priznanje za nagrajen motiv z likovnega natečaja TD Muljava »Turistič-
ni spominek«; v  ozadju so igralci igrice Mojca Pokrajculja malo drugače.

Učenci so navdušeni nad novim »sošolcem«.
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30. 9. 2014 – ob dnevu evropske kulturne 
dediščine, na Jurčičevini;
3. 3. 2015 – poklon rojaku na prireditvi ob 
predstavitvi zbornika KD Muljava; zbornik 
je izšel ob počastitvi 170-letnice rojstva pi-
satelja Josipa Jurčiča, 90-letnici kulturnega 
delovanja in 50-letnici letnega gledališča 
na Muljavi. V uredniškem odboru je bila po-
močnica ravnatelja Lidija Zajc, zapise o pra-
znovanju Jurčičeve obletnice v letu 2014 pa 
so prispevali tudi Antonija Sever s PŠ Mu-
ljava in Kristijan Rešetič ter Branka Lah iz 
šolske knjižnice;
15. 3. 2015 – prireditev za starejše občane, 
Kulturno društvo Muljava.

Dejavnosti: 
a) sejem Alpe Adria: Turizem in prosti čas, 

30. 1. 2014, sodelovanje na sejmu s panj-
skimi končnicami, Gospodarsko razsta-

višče Ljubljana
b) razstava panjskih končnic ob Jurčiče-

vem pohodu, marec 2015, stojnica TD 
na Jurčičevini

c) izvedba kulturnega dne za 4. razrede v 
šolskem muzeju na Muljavi, 14. 3. 2015

č)  izdelava skalnjaka, 22. 4. 2015, ob dne-
vu Zemlje, dejavnost v OPB

d)  športno srečanje staršev, učencev in 
učiteljev, 12. maj 2015, igrišče PŠ

e)  vaški turnir v malem nogometu, 30. 5. 
2015, igrišče PŠ

Lidija Zajc

Sodelovanje učencev PŠ Muljava na sejmu Alpe Adria
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Učiteljici Maja Sever in Mateja Jere Grmek sta v šolskem muzeju učence popeljali v stroge čase 
avstro-ogrske šole.

Športno srečanje staršev, učencev in učiteljev v maju 2015
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PŠ STIČNA

Na PŠ Stična so izvedli tradicionalne de-
javnosti ob tednu otroka, sodelovali so 
v projektu Dvig socialnega in kulturnega 
kapitala v lokalnih skupnostih (ilustrirali so 
zgodbo Abeceda našega deda), vsako leto 
v oktobru sodelujejo tudi na lokalni prire-
ditvi – natečaju Bučarija, ki ga organizirata 
občina Ivančna Gorica in Turistično društvo 
Šentvid. Koordinatorica projekta je Jasmi-
na Tekavčič, sodelovale pa so tudi Marta 
Okorn, Mateja Humar in Simonca Barle 
Krese. V sodelovanju s KD Stična so z vsemi 
razredi sodelovali tudi na prireditvi ob ma-
terinskem dnevu. Koordinatorica je bila Ja-
smina Tekavčič, sodelovale pa so tudi Mar-
ta Okorn, Mateja Humar in Simonca Barle 
Krese. V oddelku podaljšanega bivanja so 
sodelovali pri natečaju Moja domovina – 
srečanje ob vodnjakih in studencih.

PŠ ZAGRADEC

Kronologija dogodkov: 
1. 9. 2013 – prvi šolski dan jih je obiskal pod-
župan Tomaž Smole in sprejel prvošolčke v 
novih začasnih prostorih Srednje šole Josi-
pa Jurčiča (SŠJJ);
10. 10. 2013 – obisk predstavnikov KS Za-
gradec v SŠJJ in župana Dušana Strnada, 
za katerega so pripravili kulturni program, 
ki so ga obogatili OPZ ter predstavitve vseh 
razredov;
15. 11. 2013 – so imeli Tradicionalni slovenski 
zajtrk; obiskali so jih čebelarji in jim podarili 
med (pri čemer gre zahvala Ivanu Rošlju);
17. 12. 2013 – so imeli predavanje policista 
Igorja Mahniča o pirotehniki;
24. 12. 2013 – na šoli so obeležili dan sa-
mostojnosti in enotnosti, dan prej pa so 
se predstavili tudi na novoletni prireditvi v 
Zagradcu;
December – zmagali na natečaju občine 
Ivančna Gorica Najlepša voščilnica. Sodelo-
vali so vsi učenci od 1. do 5. razreda, najlep-
šo voščilnico je narisal učenec 5. razreda, 
Florjan Mohorčič. Vse omenjene dejavnosti 
je koordinirala Slavka Nahtigal; v istem me-
secu so imeli novoletno rajanje »Obdaraja-
nje«, kjer so plesali in se medsebojno obda-
rovali. Koordinacija: Bojana Miklič; 

Jasmina Tekavčič

Bojana Miklič
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prireditev ob materinskem dnevu, KD Za-
gradec;
7. 2. 2014 – kulturna prireditev v Zagradcu, 
nastopali so učenci od 1. do 5. razreda.

Prireditev ob položitvi temeljnega 
kamna za novo šolo PŠ Zagradec
29. 5. 2014, na občinski praznik, so polo-
žili temeljni kamen za novo šolo in vrtec 
v Zagradcu. To je bila največja dolenjska 
investicija v tem času. Šola z vrtcem in 
telovadnico je center kulturnega in špor-
tnega dogajanja v Zagradcu in okolici. V 
njej so dobili prostore predšolski otroci iz 
Zagradca in širše okolice ter učenci iz Am-
brusa, Zagradca in s Krke. Temeljni kamen 
je blagoslovil predsednik slovenske ško-
fovske konference, škof Andrej Glavan. V 
kulturnem programu so sodelovali vrtec, 
šola, pevski zbor in folklorna skupina iz Za-

gradca. Program je povezovala petošolka 
Ema Koščak. Temeljni kamen so položili 
ravnateljica vrtca Branka Kovaček, ravna-
telj OŠ Marjan Potokar, župan Dušan Str-
nad in direktor GPI Tehnika Drago Muhič. 
Vreme je nekoliko ponagajalo, tako da so 
drugi del programa nadaljevali v kulturnem 
domu. Za pogostitev so poskrbeli starši. Na 
slovesnosti so bili prisotni števili domačini 
Zagradca in sosednjih krajev, starši, pred-
stavniki občine, vodstvo OŠ Stična, učitelji 
matične in podružničnih šol ter nekdanji in 
današnji učitelji PŠ Zagradec.

Odprtje nove podružnične šole in 
vrtca v Zagradcu, 5. 6. 2015
5. junija 2015 smo slovesno odprli novo šolo 
in vrtec v Zagradcu. Na prireditvi, ki so jo 
skupaj organizirali OŠ Stična, Vrtec Ivančna 
Gorica, Občina Ivančna Gorica in KS Zagra-

Prvi šolski dan zagraških prvošolcev v SŠ Josipa Jurčiča
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Temeljni kamen v Zagradcu

Začetek gradnje nove šole
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Notranjost šole med gradnjo

Prireditev so povezovali Lukas Gregorič, Nika Škoda, Polona Lekan, Eva Erjavec in učiteljica Dragica 
Šteh.
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dec, se je zbralo veliko število povabljenih 
gostov, krajanov in drugih obiskovalcev. 
Prireditev so profesionalno vodile in po-
vezovale učiteljica OŠ Stična Dragica Šteh 
in učenke Nika Škoda, Polona Lekan in Eva 
Erjavec ter učenec Lukas Gregorič.

Poleg ravnatelja OŠ Stične, gospoda Mar-
jana Potokarja, ravnateljice Vrtca Ivančna 
Gorica, gospe Branke Kovaček, župana Ob-
čine Ivančna Gorica, gospoda Dušana Str-
nada, in predsednice KS Zagradec, gospe 
Biljane Gartner, je navzoče nagovoril tudi 
častni govornik – predsednik Državnega 
sveta Republike Slovenije, gospod Mitja 
Bervar. Ta je poudaril pomen šole za kraj in 
za posameznika, ki si ob pomoči izobrazbe 

šele ustvarja svojo življenjsko pot. 

Na prireditvi, ki je kar prekipevala od mla-
dostne energije in razigranosti, so se zvrsti-
le številne kulturne točke. Igrala je godba 
Stična, zapel je združeni otroški pevski 
zbor podružničnih šol Zagradec, Ambrus 
in Krka, pa pevska zbora učiteljic in vzgo-
jiteljic, zagraški tamburaši ter združeni su-
hokranjski zbori. Nastopili so otroci iz vrtca 
v Zagradcu in na Krki ter učenci vseh treh 
podružničnih šol, ki bodo odslej predsta-
vljale okoliš nove šole. Kraj se je še posebej 
predstavil z nastopom gledališke in folklor-
ne skupine. Program so povezovali bodoči 
učenci zadnje triade PŠ Zagradec.

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ravnateljica vrtca Branka Kovaček, župan Dušan Strnad in 
ravnatelj Marjan Potokar



ŠO
LA

 S
E 

PR
ED

ST
A

VI
 

102 Osnovna šola Stična …

Novo šolo je ob prisotnosti domačega žu-
pnika Saša Kovača blagoslovil novomeški 
škof in predsednik slovenske škofovske 
konference, monsinjor Andrej Glavan; 
zbrane pa je s prisrčnim nagovorom poz-
dravil tudi župan pobratene občine Hir-
schaid, gospod Klaus Homann. Ob zaključ-
ku prireditve se je vodja šole, gospa Slavka 
Nahtigal, zahvalila krajanom, staršem, 
učiteljem in učencem za pomoč pri selitvi 
v začasne prostore in vse obiskovalce po-
vabila na ogled šole in pogostitev, ki so jo 
skupaj organizirali šola, vrtec, občina in ak-
tiv kmečkih žena iz Zagradca.

PRIREDITVE ZA UČENCE

1. pred dnevom reformacije in dnevom 
spomina na mrtve

2. dan samostojnosti in enotnosti 
3. dan upora proti okupatorju, prvi maj 
4. predaja ključa
5. prireditev pred dnevom državnosti: 

Nasvidenje, šola!

Predstavitev učencev PŠ Zagradec ob odprtju šole
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Matija Miklavčič in Jure Humljan sta z glasbeno točko popestrila prireditev ob dnevu državnosti in 
zaključku šole leta 2014 na PŠ Muljava.

Predaja ključa na PŠ Muljava
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Prvi šolski dan na matični šoli z učiteljico Andrejo Gospodarič in vzgojiteljico Aleksandro Šparl

Božično-novoletna prireditev na matični šoli
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Prireditev ob zaključku šolskega leta na matični šoli

Božično-novoletna prireditev na PŠ Višnja Gora
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OBISKI NA ŠOLI

1. Predstavitev športnih društev na ma-
tični šoli in PŠ Višnja Gora; na matični 
šoli in PŠ Višnja Gora so se 27. septem-

bra 2013 našim učencem predstavila 
različna športna društva. Predstavili so 
svoje programe in jih povabili k vpisu. 
Enako predstavitev so naredili tudi leto 
dni kasneje, in sicer 26. 9. 2014.

Predstavitev športnih društev na matični šoli
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2. Nastop Orkestra Slovenske vojske 19. 
decembra 2013.

3. Predstavitve srednjih šol (Srednja šola 
Josipa Jurčiča).

4. Predstavitve glasbene šole Grosuplje. 
5. Predavanje Aljaža Hrvatina na matični 

šoli, 10. 2. 2015.
6. Nastop Romane Krajnčan, matična 

šola, PŠ Ambrus, PŠ Krka, PŠ Višnja 
Gora, PŠ Zagradec in PŠ Stična, 11. fe-
bruar 2015, 1/2 kulturnega dne, športna 
dvorana na matični šoli, od 1. do 5. ra-
zreda.

7. Alenka Kos: Vilinski ključ, 27. 3. 2015, 
predstavitev na PŠ Višnja Gora in matič-
ni šoli.

Z božično obarvanim repertoarjem je Orkester Slovenske vojske poskrbel za dobro vzdušje med 
poslušalci.
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Predstavitev glasbene šole na PŠ Višnja Gora

Aljaž Hrvatin je predaval v okviru naravoslovnega dneva o dednosti.
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Alenka Kos je na matični šoli učencem predstavila knjigo Vilinski ključ.

Po nastopu se je z Romano Krajnčan pogovarja-
la učenka Manca Kepa.
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NATEČAJI 

NATEČAJI V ŠOLSKEM LETU 
2013/2014

• KD Življenje – Nariši svojo najljubšo žival. 
Natečaj je potekal v mesecu februarju, 
sodelovali so vsi učenci od 1. do 4. razre-
da na PŠ Ambrus. Dobili so priznanje za 
sodelovanje. Mentorice: Nataša Švener 
Škrajnar in Mojca Pustovrh.

• Bučarija; v šolskem letu 2013/2014 so se 
za sodelovanje odločili na PŠ Zagradec 
(Vanja Peček Janoš), PŠ Krka (Mateja 
Jere Grmek) in učenci od 4. do 6. razreda 
OŠPP na matični šoli (Zdenka Ograjšek).

• Učenci 1. b na PŠ Višnja Gora in podaljša-
nega bivanja na matični šoli so v šolskem 
letu 2013/2014 sodelovali na literarnem 
natečaju zbirke Modri svet (pisanje pra-
vljic z ekološko tematiko). Koordinacija: 
Tjaša Glamočak, Uršula Zakrajšek in Lau-
ra Ambrožič.

• Natečaj Planet Siol.net – Ko bom velik, 
bom … Sodelovali so učenci od 1. do 
3. razreda PŠ Višnja Gora ter 2. a in 2. b 
matične šole. Mentorice: Tanja Šepec, 
Tjaša Glamočak, Jasmina Selko, Tadeja 
Mišmaš. Učence so vabili h kreativnemu 
izražanju z risbo, fotografijo ali zgodbo.

Mojca Pustovrh

Tanja Šepec

Jasmina Selko

Zdenka Ograjšek

Nataša Švener 
Škrajnar

Tadeja Mišmaš

Tjaša Glamočak

Vanja Peček Janoš
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Učenci podaljšanega bivanja s knjižničarko Lauro Ambrožič in učiteljico Uršulo Zakrajšek

Učenke v šolski knjižnici delajo plakat o ogroženih živalih.
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• Akcija Nivea – med 25. 1. in 15. 2. 2014 so 
zbirali modra srca in z akcijo že osmo 
leto pomagali otrokom iz socialno šib-
kejšega okolja na poti do izobrazbe. Učni 
sklad NIVEA je nastal v sodelovanju z 
Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Sku-
pno so sodelujoči v akciji zbrali 102.824 
src. Za vsako podarjeno srce so v Učni 
sklad NIVEA nakazali 0,25 evrov, kar po-
meni skupno 25.706 evrov. Sodelovali so 
učenci od 1. do 9. razreda PŠ Višnja Gora 
(Ana Zaman), OPB na PŠ Krka z učenci 
od 3. do 5. razreda (Nina Mišič) in učenci 
2. b matične šole (Tadeja Mišmaš).

• Likovni natečaj: Zdravo živim, se od ded-
kov in babic učim; sodeloval je 1. razred 
MŠ, poslanih je bilo 10 izdelkov. Koordi-
nacija: Tanja Črnivec.

• Na Dadinem natečaju so sodelovali učen-
ci PŠ Krka. V katalog razstave so bila uvr-
ščena dela naslednjih učencev: Mance 
Rustja in Zale Vrhovec iz 1. razreda, Inje 
Amon in Roka Hočevarja iz 2. razreda, 
Tjaše Meglen, Eme Vrabič, Petra Hoče-
varja in Matevža Šparovca iz 4. razreda 
ter Patricije Zaman iz 5. razreda. Mento-
rice učencem so bile Mateja Jere Grmek, 
Tončka Rajer in Nadja Jankovič Fortuna.

Nina Mišič Tanja ČrnivecAna Zaman
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NATEČAJI V ŠOLSKEM LETU 
2014/2015

·	 Natečaj »Sprehodi pod morjem«; učenci 
krožka uporabna umetnost (4. r. MŠ) so 
sodelovali na otroškem likovnem natečaju 
»Sprehodi pod morjem«. Mentorica: Ja-
smina Glavič.

·	 Likovni natečaj »Kreativno drevo« je li-
kovno-ustvarjalni natečaj pod pokrovitelj-
stvom UHU-lepila. V njem so sodelovali 
učenci OPB na PŠ Stična pod vodstvom 
Simonce Barle Krese in Maje Miklavčič, 1. 
a in 1. b matične šole z mentoricami Tade-
jo Mišmaš, Majo Razpotnik in Aleksandro 
Šparl ter 3. in 4. skupina OPB na matični 
šoli pod vodstvom Nine Kump Papič in Ta-
nje Jevnikar.

·	 Bučarija je likovni ustvarjalni natečaj, ki ga 
razpiše občina Ivančna Gorica. Vse izdelke 
iz buč, ki jih izdelajo učenci, odpeljejo na 
Gradišče, kjer je razstava vseh izdelkov. Za 
izdelke posamezna šola dobi nagrado, ki 
jo da lastnik Gradišča. Sodelovali so učenci 
PŠ Stična.

·	 Moja domovina – srečanje pri vodnjakih in 
studencih je literarni, fotografski in likovni 
natečaj, kjer so učenci OPB PŠ Stična pod 
mentorstvom Maje Miklavčič fotografirali 
in prinesli slike starih vodnjakov. Le-te so 
narisali in risbe poslali na natečaj. Nagra-
jeni učenci Laura Nograšek, Maks Ulcej, 
Jerca Erjavec, Maj Zore, Neža Krnc in Lari-
sa Kutnar so bili vabljeni 8. junija na ogled 
predstave Trubar in drugi trubadurji v Can-
karjev dom.

·	 Nivea dobrodelne akcije: Podarite nam 
modro srce in podarite nam roko; učenci 
so zbirali modra srca in z akcijo ponovno 
pomagali otrokom iz socialno šibkejšega 
okolja na poti do izobrazbe. Učni sklad NI-
VEA je nastal v sodelovanju z Zvezo prijate-
ljev mladine Slovenije. Za vsako podarjeno 
srce so v Učni sklad NIVEA nakazali 0,25 
evrov. Sodelovali so učenci OPB v OŠPP in 
OPB v 3. razredu na matični šoli. 

·	 Na Dadinem natečaju so sodelovali učenci 
matične šole in PŠ Krka. V katalog razstave 
so bila uvrščena dela naslednjih učencev 
matične šole: Eve Godec, Ele Tekavec, Izi- 
dorja Valiča, Nejca Jordana, Tilna Koželja, 

Jasmina Glavič Maja MiklavčičMaja RazpotnikSimonca Barle Krese
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Petre Koželj, Anje Lampret in Pie Škufca iz 
9. razreda, Katje Srebernjak iz 7. razreda 
ter učencev PŠ Krka: Jerneje Bregar, Tare 
Strajnar Zupanc in Roka Hočevarja iz 3. 
razreda, Ajde Barne Grabrijan in Karoline 
Bregar iz 4. razreda in Eme Vrabič iz 5. ra-
zreda. Mentorice učencem so bile Anka 
Švigelj Koželj, Mateja Jere Grmek in Nadja 
Jankovič Fortuna.

·	 Natečaj Ptički iz gline; sodelovali so učen-
ci OPB v Višnji Gori in izbirnega predmeta 
likovno snovanje pod mentorstvom Maje 
Godec. Oblikovali so vsak svojo čašo in 
ptičke, ki so jih kombinirali z vodo in na-
ravo. Izdelki so bili tako izvirni, da so so-
delovali na likovnem natečaju. Neža Grum 
je za svoj izdelek prejela 2. nagrado, Luka 
Beravs pa 3. nagrado.

·	 Učenci so pod mentorstvom Maje Godec 
sodelovali na likovnem natečaju V barvah 
utripajo bližine; sodelovali so učenci ne-
obveznega izbirnega predmeta umetnost 
na PŠ Muljava, izbirnega predmeta likovno 
snovanje in OPB v Višnji Gori s svojimi sli-
karskimi izdelki. 

·	 Božičkova pošta; sodelovali so učenci v 
okviru OPB (OŠPP); na likovnem natečaju 
so dobili nagrade poštarja Pavlija.  

·	 Likovna in fotografska razstava v Knjižni-
ci Ivančna Gorica; učenci OŠ Stična in PŠ 
Višnja Gora so v mesecu februarju razsta-
vljali svoja likovna dela v knjižnici v Ivančni 
Gorici. Tema se je glasila: »Knjižni junak in 
knjižne platnice.« Mentorica učencev je 
bila Anka Švigelj Koželj. V mesecu juniju so 
v knjižnici Ivančna Gorica razstavljali svoje 
fotografije tudi učenci, vključeni v foto-
grafski krožek. Tema samostojne razstave 
je bila »prijateljstvo«. Mentorja fotograf-
skega krožka sta bila zunanji sodelavec Mi-
ran Tomaševič in Branka Lah.

·	 Panjske končnice; natečaj Turističnega 
društva Muljava, sodelovali so učenci na 
PŠ Muljava, januar 2015.

·	 Emona se vrača, februar 2015, Mestni 
muzej Ljubljana, OPB Muljava, mentorica 
je bila Vesna Erjavec Kocjančič.

Anka Švigelj Koželj Vesna Erjavec 
Kocjančič
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Emonski vojak v oddelku podaljšanega bivanja 
na Muljavi

Fotografija Brine Omahen, ki je šoli »priborila« set rokometnih golov.

·	 Fotografski natečaj Elan invente na temo 
»Rokomet in otroci«; na natečaju so našo 
šolo med 46 prijavljenimi šolami zastopa-
li člani fotografskega krožka na OŠ Stična 
(mentorja Branka Lah in zunanji sodelavec 
Miran Tomaševič) in posamezni učenci, 
ki so fotografirali pri športu pod mentor-
stvom učitelja za šport Uroša Šparla. Foto-
grafija učenke Brine Omahen se je uvrstila 
med najboljših 10 fotografij. Naša šola je 
za nagrado dobila set IHF rokometnih go-
lov Elan. 
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TEKMOVANJA IN KVIZI 

Učenci naše šole so svoja znanja preverjali 
tudi na številnih tekmovanjih in kvizih na 
zelo različnih področjih.

TEKMOVANJA IZ ZNANJ 

V spodnji tabeli so vidna vsa bronasta, sre-
brna in zlata priznanja, ki so jih na različnih 
področjih osvojili naši učenci.

Tekmovanja v šolskem letu 2013/2014

PREDMETNO 
PODROČJE

šola regija država
število 

tekmov.
brona-

sto priz.
število 

tekmov.
srebrno 

priz.
število 

tekmov.
srebrno 

prizn.
zlato 
prizn.

Cankarjevo 
priznanje (SLO)

76 31 8 5 0 0 0

Vegovo 
priznanje (MAT)

454 156 23 10 2 1 1

razvedrilna 
matematika

6 3 ni tek.  3 2 1

logika 94 45 ni tek.  8 3 1
angleščina 53 15 6 2 0 0 0
nemščina 2 0 0  0 0 0
Proteusovo 
priznanje (BIO)

49 7 ni tek.  5 3 0

Stefanovo 
priznanje (FIZ)

35 12 12 8 1 0 0

Preglovo 
priznanje (KEM)

47 13 ni tek.  8 2 0

zgodovina 41 14 8 5 2 0 0
astronomija 7 3 ni tek.  1 0 0
sladkorna 
bolezen

67 18 ni tek.  6 2 2

Vesela šola 41 31 ni tek.  2 2 0
SKUPAJ 972 348 ni tek 30 38 14 5
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Tekmovanja v šolskem letu 2014/2015

PREDMETNO 
PODROČJE

šola regija država
število 

tekmov.
brona-

sto priz.
število 

tekmov.
srebrno 

priz.
število 

tekmov.
srebrno 

prizn.
zlato 
prizn.

Cankarjevo 
priznanje (SLO)

111 41 9 3 0 0 0

Vegovo 
priznanje (MAT)

495 163 23 13 3 0 1

razvedrilna 
matematika

30 10 ni tek.  5 5 1

logika 130 89 ni tek.  16 0 1
angleščina 23 7 0 0 0 0 0
nemščina 5 5 0 0 3 3 0
Proteusovo 
priznanje (BIO)

34 4 ni tek.  4 0 0

Stefanovo 
priznanje (FIZ)

31 9 9 6 1 0 1

Preglovo 
priznanje (KEM)

37 9 ni tek.  4 2 0

zgodovina 32 10 6 6 1 0 0
astronomija 10 4 ni tek.  0 0 0
sladkorna 
bolezen

68 18 ni tek.  5 3 1

Vesela šola 48 30 ni tek.  11 10 1
SKUPAJ 1054 399 47 28 53 23 6
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Državno tekmovanje iz logike na matični šoli, 18. 10. 2014

Državno tekmovanje iz biologije na matični šoli, 6. 12. 2014
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NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI ŠOLE

Najuspešnejša učenka v devetih razredih 
v šolskem letu 2013/2014 je bila Anamarija 
PAPEŽ, 9. b. 

V šolskem letu 2013/2014 je osvojila 8 sre-
brnih priznanj: razvedrilna matematika, 
Vegovo priznanje, Cankarjevo priznanje, 
Preglovo priznanje, Proteusovo priznanje, 
Stefanovo priznanje in priznanje iz zgodo-
vine in logike ter 2 zlati priznanji na tekmo-
vanju iz sladkorne bolezni in razvedrilne 
matematike. Skupno pa je v zadnji triadi 
osvojila 15 srebrnih in 4 zlata priznanja.

Uspešna je bila tudi Tina PERKO, 9. a, ki je 
osvojila 3 srebrna priznanja: Vegovo prizna-
nje, Stefanovo in Preglovo priznanje in eno 
zlato priznanje na tekmovanju iz sladkorne 
bolezni.

V zadnji triadi je osvojila 6 srebrnih in 1 zla-
to priznanje. 

Mentorica Darja Strah Anamarija Papež Tina Perko

V tabelah so našteti dobitniki zlatih priznaj.

področje prejemniki zlatih priznanj mentor
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Tina Perko, 9. a Darinka Dremelj
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Anamarija Papež, 9. b Darinka Dremelj
tekmovanje v razvedrilni matematiki Anamarija Papež, 9. b Darja Strah
tekmovanje za Vegovo priznanje Gašper Struna, 7. b – 3. 

mesto v državi
Darja Strah

tekmovanje iz znanja logike Gašper Struna, 7. b Darja Strah
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Šolsko leto 2014/2015
Najuspešnejši učenec v devetih razredih 
ob zaključku šolanja v osnovni šoli je postal 
Jan HROVAT, 9. a; v šolskem letu 2014/2015 
je osvojil zlato priznanje na tekmovanju iz 
Vesele šole in srebrno na tekmovanju iz 
zgodovine. V zadnji triadi pa je osvojil 1 zla-
to in 5 srebrnih priznanj. 

Najuspešnejši učenec šole pa je bil Gašper 
Struna, 8. b, ki je osvojil 4 zlate in 5 srebr-
nih priznanj: Vegovo, Preglovo, Stefanovo, 
priznanje iz razvedrilne matematike ter Ve-
sele šole.

Učitelji naravoslovnega področja po 
posebnem pravilniku izbirajo najuspe-
šnejšega učenca. In to sta za šolsko leto 

2013/2014 za obdobje od 7. do 9. razreda 
med učenkami in učenci 9. razreda postali 
Lara Petek, 9. VG, na matični šoli pa je ta 
naziv pridobila Anamarija Papež, 9. b.

Za šolsko leto 2014/2015 je ta naziv osvojil 
Jan Bregar, 9. b.

Mentorica Andreja 
Robek Perpar

Jan Hrovat Lara PetekGašper Struna Jan Bregar

področje prejemniki zlatih 
priznanj

mentor

Vesela šola Jan Hrovat, 9. a Andreja Robek 
Perpar

tekmovanje iz znanja o sladkorni 
bolezni

Ana Eržen, 8. b Darinka Dremelj

tekmovanje za Vegovo priznanje Gašper Struna, 8. b – 6. 
mesto v državi

Darja Strah

tekmovanje iz znanja logike Gašper Struna, 8. b Darja Strah
tekmovanje v razvedrilni matematiki Gašper Struna, 8. b Darja Strah
tekmovanje za Stefanovo priznanje Gašper Struna, 8. b Suzana Klopčič
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ŠPORTNIKI ŠOLE

Šolsko leto 2013/14
V šolskem letu 2013/2014 je najuspešnejši 
športnik šole postal Gal Krauthaker (9. c). 
Uspehe je dosegel na tekmovanjih iz ro-
kometa, atletike, odbojke in krosa. Po šol-
skem pravilniku za šolska športna tekmo-
vanja je zbral 317 točk. Postavil je tudi šolski 
rekord v metu vorteksa z metom 79,72 m.

Najuspešnejša športnica šole v šolskem 
letu 2013/14 je postala Ela Tekavec iz 8. 
d. Po posebnem pravilniku za vrednote-
nje športnih dosežkov je zbrala 324 točk. 
Uspehe je dosegla na tekmovanjih iz atleti-
ke, krosa, odbojke, nogometa in namizne-
ga tenisa.

Šolsko leto 2014/15
V šolskem letu 2014/15 je najuspešnej-
ši športnik šole postal Adrian Kadriu (9. 
VG). Uspehe je dosegel na tekmovanjih iz 
nogometa, odbojke, atletike in krosa. Po 
šolskem pravilniku za šolska športna tek-
movanja je zbral 222 točk.

Najuspešnejša športnica šole v šolskem 
letu 2014/15 je postala Ela Tekavec iz 9. 
d. Po posebnem pravilniku za vrednote-
nje športnih dosežkov je zbrala 358 točk. 
Uspehe je dosegla na tekmovanjih iz atleti-
ke, krosa, odbojke, nogometa in namizne-
ga tenisa. 

Gal Krauthaker

Ela Tekavec in Matevž Femec, najuspešnejši 
športnik matične šole

Adrian Kadriu 
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DRUGA TEKMOVANJA IN KVIZI 

Vesela šola 
Tekmovali so učenci od 4. do 9. razreda na 
posameznih podružnicah in na matični šoli. 
Mentorstvo: Štefka Klemenčič, Tatjana Za-
krajšek, Jožica Jevnikar in Maja Tavčar.

Cici Vesela šola
Pri tem tekmovanju učenci doživljajo in 
spoznavajo živo in neživo naravo, razvijajo 
jezikovne zmožnosti in doživljajo ter spo-
znavajo umetnost. Tekmovanje, 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.

Male sive celice 
V šolskem letu 2013/2014 so bili trije učenci 
7. razreda PŠ Višnja Gora pod mentorstvom 
Štefke Klemenčič zelo uspešni na tekmova-
nju Male sive celice. Udeležili so se področ-
nega tekmovanja in osvojili 6. mesto. S tem 
so se uvrstili v ustni del tekmovanja, kjer pa 
jim ni uspelo priti v oddajo na RTV. 

Lansko šolsko leto pa se je ekipa 7. razreda 
pod mentorstvom Štefke Klemenčič 16. 9. 
2014 udeležila področnega tekmovanja na 
Vrhniki. Osvojili so 31. mesto med 60 ekipa-
mi.

Knjižnično-muzejski MEGA KVIZ 
Kviz pripravlja in vodi Pionirska knjižnica v 
Ljubljani, sodelovali so učenci 2. in 3. triletja 
in njihovi učitelji na matični šoli in PŠ Višnja 

Gora. Tema kviza v šolskem letu 2013/2014 
so bili Rimljani. V lanskem šolskem letu so 
sodelovali učenci 7. razreda in učiteljica 
zgodovine na matični šoli. Tema kviza v 
šolskem letu 2014/2015 so bili Egipčani. Ko-
ordinacija: Kristijan Rešetič in Branka Lah.

Božično-novoletni kviz
V šolski knjižnici je v šolskem letu 2013/2014 
potekal kviz o šegah in navadah v novole-
tnem času, ki so značilne za ta čas in pro-
stor. Sodelovalo je 160 učencev matične in 
podružničnih šol. Kviz je pripravil in vodil 
Kristijan Rešetič.

Računanje je igra 
Tekmovanje za učence od 1. do 3. razreda 
pripravlja založba Antus, ki izdaja zbirke 
nalog za reševanje. Sodelovali so vsi ra-
zredi, mentorji pa so bili njihovi razredniki. 
Ravno tako so na šolski ravni tekmovali 
učenci iz prilagojenega programa od 5. do 
8. razreda. Koordinacija tekmovanja: Maja 
Razpotnik, Kristijan Rešetič, razredniki in 
Zdenka Ograjšek. 

Jožica Jevnikar Tatjana Zakrajšek
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Bralna značka (slovenska, angle-
ška, nemška in francoska)
Tekmovanje pripravlja Društvo Bralna 
značka Slovenije, Epi Reading Badge (an-
gleška BZ) in Epi Lesepreise (nemška BZ). 
Od 17. septembra do 2. aprila ali do konca 
šolskega leta morajo učenci prebrati dolo-
čeno število knjig in jih predstaviti svojim 
mentorjem. Pri izboru knjig si lahko poma-
gajo z neobveznimi priporočenimi seznami 
knjig, ki jih pripravi šolska knjižnica.

Tekmovanje za slovensko bralno značko 
so koordinirali Kristijan Rešetič, Laura Am-
brožič in Branka Lah, v sodelovanju z ra-
zredniki (od 1. do 5. razreda) in učitelji slo-
venščine. V šolskem letu 2014/2015 so kot 
spodbudo branju dodali še športno bralno 
značko, s katero so želeli še dodatno moti-
virati učence k branju. 

Angleško bralno značko koordinira aktiv 
učiteljev angleščine. 

Pri nemški bralni znački so morali prebrati 
2 knjigi, v mesecu marcu pa so izvedli tek-
movanje. Mentor: Igor Rajner.

Na novo pa je na šoli zaživela tudi franco-
ska bralna značka, zato jo bolj podrobno 
predstavljamo. Učenci, ki obiskujejo neob-
vezni izbirni predmet francoščina, so se v 
šolskem letu 2014/2015 vključili v projekt 
Vivre avec le livre – Beremo francosko, ki 
ga organizira Slovensko društvo učiteljev 
francoščine. Glavni cilj projekta je spod-
bujanje veselja do branja v tujem jeziku in 
s tem dvig bralne pismenosti. Projekt se je 
zaključil s pisnim testom, ki so ga učenci v 
večini opravili pozitivno in prejeli pisno pri-
znanje za sodelovanje. Učenci so bili nad 
projektom Beremo francosko navdušeni in 

Zaključek bralne značke z Dragico Šteh na matični šoli konec šolskega leta 2013/2014
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se mu bodo naslednje šolsko leto spet pri-
družili. Časovni okvir: marec in april 2015, 
število vključenih učencev: 6, število uspe-
šnih učencev: 5.

Športni znački Zlati sonček in Krpan
Program Zlati sonček se izvaja na vseh 
šolah od 1. do 3. razreda. Program Krpan 
se izvaja od 4. do 6. razreda prav tako na 
vseh šolah. Programe izvajajo razredničar-
ke v posameznih razredih, v 6. razredih pa 
učitelji športne vzgoje. Športni program 
Krpan je nadaljevanje športnega programa 
Zlati sonček. Namenjen je učencem 4., 5. in 
6. razreda OŠ. Koordinatorica programov 
je Andreja Lapanja.

Krevsov tek in Ljubljanski maraton
Naši učenci so se kot predstavniki šole 
udeležili obeh tekmovanj. Za Krevsov tek 
(6. 9. 2014) so tekli učenci matične šole (7 
učencev) in PŠ Višnja Gora (5 učencev). Za 
Ljubljanski maraton (26. oktober 2014) pa 
je teklo 10 učencev matične šole. Koordina-
torja: Andreja Lapajna in Uroš Šparl.

Kaj veš o prometu 
Mentor kolesarskega krožka na PŠ Višnja 
Gora je bil Lovro Ulcej, na tekmovanju pa 
so sodelovali 3 učenci iz 8. razreda.

ŠPORTNA TEKMOVANJA NA 
NAŠI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 
2013/2014:

a) medobčinsko tekmovanje v krosu; tek-
movanje je potekalo v okolici OŠ Stič-
na, 18. 10. 2013,

b) občinsko tekmovanje v nogometu za 
starejše učence; tekmovanje je bilo na 
OŠ Stična, 12. 12. 2013,

c) področno tekmovanje v rokometu za 
starejše učence; tekmovanje je poteka-
lo na OŠ Stična, 10. 12. 2013,

č) medobčinsko tekmovanje v nogometu 
za starejše učenke; tekmovanje je bilo 
na OŠ Stična, 12. 12. 2013,

d) medobčinsko tekmovanje v nogometu 
za mlajše učence; tekmovanje je pote-
kalo na OŠ Stična, 17. 4. 2014,

e) občinsko tekmovanje v odbojki za mlaj-
še učenke; tekmovanje je bilo na OŠ 
Stična, 30. 5. 2014.

Uroš Šparl Lovro Ulcej
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Učenci in učitelj Lovro Ulcej, ki so zastopali našo šolo na Krevsovem teku.

Učenka Brina Omahen na Ljubljanskem maratonu
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ŠPORTNA TEKMOVANJA NA 
NAŠI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 
2014/2015:

a) medobčinsko tekmovanje v krosu; tek-
movanje je potekalo v okolici OŠ Stič-
na, 14. 10. 2014,

b) občinsko tekmovanje v nogometu za 
starejše učence; tekmovanje je bilo na 
OŠ Stična, 13. 11. 2014,

c) medobčinsko tekmovanje v rokometu 

za starejše učence; tekmovanje je pote-
kalo na OŠ Stična, 25. 11. 2014,

č) področno tekmovanje v rokometu za 
starejše učence; tekmovanje je bilo na 
OŠ Stična, 10. 12. 2014,

d) medobčinsko tekmovanje v nogometu 
za starejše učenke; tekmovanje je po-
tekalo na OŠ Stična, 6. 1. 2015,

e) občinsko in medobčinsko tekmovanje 
v nogometu za mlajše učence; tekmo-
vanje je bilo na OŠ Stična, 3. 4. 2015.

Medobčinski kros oktobra 2013
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127… v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015

Gasilci PGD Višnja Gora na PŠ Višnja Gora oktobra 2014

SODELOVANJE S KRAJEM

Društva: športna, gasilska, lovska, turistič-
na, upokojenska, humanitarna, čebelarska 
… 

Zavodi in ustanove: Občina Ivančna Gorica, 
Policijska postaja, Knjižnica Ivančna Gorica, 
Zdravstveni dom Ivančna Gorica, Zveza šo-
ferjev in avtomehanikov …

Medicinska sestra Marta Praznik iz Zdravstve-
nega doma Ivančna Gorica predava učencem na 
PŠ Muljava o pravilni negi zob.
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Vaja – izmik na matični šoli oktobra 2013 v sodelovanju s PGD Stična

Vaja – izmik na PŠ Muljava v sodelovanju s PGD Muljava
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Predstavitev reševalnih enot Policije Slovenije na PŠ Višnja Gora

Predavanje policista Igorja Mahniča z naslovom Petarde niso igrača na PŠ Muljava
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KOLEKTIV

UČITELJSKI ZBOR NA 
KONFERENCI V OSILNICI

Konec avgusta, 21. 8. 2014, smo se učitelji 
pred začetkom novega šolskega leta zbrali 
na dvodnevnem izobraževanju in konfe-
renci v Osilnici. Prvi dan smo imeli dopol-
dne pedagoško konferenco, popoldanski 
čas pa smo izkoristili za aktive. Čeprav se 
je delo zavleklo tudi v večer, smo naslednji 
dan dopoldne navdušeno prisluhnili duho-
vitemu predavatelju Aleksandru Zadelu, ki 
nam je ponudil odlična izhodišča in razmi-
slek o mnogih strokovnih ter življenjskih 
vprašanjih. 

PREDAVANJA ZA UČITELJE

V šolskem letu 2013/2014 je bilo predavanje 
Aleksandre Rožman – Razumeti otroka, ki 
razvija motnjo hranjenja, in mu pomagati, 
v šolskem letu 2014/2015 pa so poslušali 
predavanje Magdalene Urbančič na temo 
prekomerne hranjenosti pri otrocih in 
mladostnikih. Učitelji so imeli 11. 3. 2014 
predavanje Andreja Juratovca o čustveno 
inteligentni komunikaciji v šoli, 17. 2. 2015 
pa predavanje Marjete Doupona Osmišlja-
nje branja in učenja ter priprava učiteljev in 
strokovnih delavcev na spremembe.

Učiteljski zbor v Osilnici
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Za učitelje in učence od 6. do 9. razreda, ki 
so si sicer sami plačali vstopnico, je šola 18. 
decembra 2014 organizirala ogled predsta-
ve Cvetje v jeseni. Predstava je bila v KUD 
Španski borci, v njej je glavno vlogo odigra-
la in zapela bivša učenka Nina Pušlar.

POHOD UČITELJEV PO 
ŠOLSKEM OKOLIŠU MATIČNE 
ŠOLE IN MULJAVE

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

S pohodom po krajih, ki segajo v šolski 
okoliš matične šole, so si 28. 10. 2013 stro-
kovni delavci šole ogledali naravne in kul-
turne znamenitosti kraja. Na šoli je bila ob 

tej priložnosti pripravljena pogostitev s 
pecivom, ki so ga napekle učiteljice matič-
ne šole, in zgibanka z opisom kraja in poti. 
Na poti sta jih spremljala gospod Leopold 
Sever in gospod Matjaž Anžur. Za koordi-
nacijo pohoda je poskrbel aktiv 4. in 5. raz- 
reda.

Pohod učiteljev po šolskem okolišu PŠ 
Muljava – s pohodom po krajih, ki segajo 
v šolski okoliš PŠ Muljava, so si 27. 10. 2014 
strokovni delavci šole ogledali naravne in 
kulturne znamenitosti kraja Muljava, spo-
mnili so se tudi 170-obletnice rojstva Josi-
pa Jurčiča. Na šoli je bila ob tej priložnosti 
pripravljena pogostitev s pecivom, ki so 
ga napekle učiteljice in mame učencev 
PŠ Muljava, in zgibanka z opisom kraja in 
poti, ogledali pa so si tudi šolski muzej. Vsi 

Predavanje Andreja Juratovca na matični šoli
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udeleženci pohoda so že na začetku dobili 
v culico zavito okusno malico in se od šole 
odpravili proti Jurčičevi domačiji.

Na slikovitem prizorišču sta jih nagovorila 
Miha Genorio in Borut Lampret, nato pa 
jih je v zgodovinske, Jurčičeve čase pope-
ljal Jernej Lampret v vlogi Krjavlja. Posebej 
zanimivo je bilo, ko nas je na Jurčičevini 
sprejel pranečak Josipa Jurčiča, na žalost 
sedaj že pokojni, Ciril Jurčič. Ker smo se na 
pohodu zadnjič videli z njim, je pomočnica 
ravnatelja Lidija Zajc o njem v spomin zapi-
sala nekaj besed:

»Ciril Jurčič se je takim in podobnim vabi-
lom vedno rad odzval. Spomnim se ga še iz 
svojih šolskih let, ko nam je ob prireditvah 
pred državnimi prazniki, na Kurirčkovi po-
šti ter ob raznih drugih priložnostih pred-
stavljal vrednote NOB. Vedno je z velikim 

Učitelji zaključujejo svoj pohod po šolskem okolišu matične šole.

Jernej Lampret (v vlogi Krjavlja) in Ciril Jurčič, ki 
sta sprejela pohodnike na Jurčičevi domačiji.
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ponosom pripovedoval, da je bil partizan in 
kako se spominja teh vojnih časov.

Še z večjim ponosom pa je bil vedno pri-
pravljen predstaviti življenje in delo svoje-
ga prastrica Josipa Jurčiča. V svoji zasebni 
zbirki je imel domala vsa njegova dela, ka-
tera je tudi zelo dobro poznal. Poudarjal 
je tako njegove pisateljske dosežke kakor 
tudi njegov velik doprinos Slovencem in 
slovenstvu v tistem času, ko je deloval kot 
časnikar in politični delavec. Ciril je vse, kar 
je pripovedoval, znal »iz glave«, le ob ka-
kšnih daljših predstavitvah je imel oporne 
točke, da ni česa pozabil.

Muljavci in ljubitelji muljavskega gledališča 
pa ga poznamo kot enega najzvestejših 

igralcev v Kulturnem društvu Josipa Jurči-
ča Muljava. Aktivno je bil vključen v skoraj 
vse gledališke predstave odraslih skupin 
od konca 2. svetovne vojne pa vse do svoje 
smrti. S svojo pripadnostjo in prepričljivo 
odigranimi vlogami je svetel vzor mlajšim 
generacijam. Bil je prejemnik številnih na-
grad in priznanj za delovanje na kulturnem 
področju ter za dosežke v amaterskem 
igralstvu (Jurčičeva plaketa, Jurčičeva na-
grada, Srebrna plaketa JSKD, Klasjev re-
kord za odigrane vloge v Desetem bratu, 
priznanja domačega kulturnega društva).

Ciril Jurčič se je rodil leta 1922 očetu Fran-
cu Jurčiču in materi Angeli, roj. Primic. Po 
pripovedovanju njegove žene Fani in otrok 
je hodil v osnovno šolo na Polje pri Muljavi. 

Učiteljica Maja Sever je v vlogi nekdanje učiteljice iz šole na Polju poskrbela, da so spomini zapušče-
ne in stare šole pred pohodniki zopet zaživeli.
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Šolanje je nadaljeval na višji narodni šoli na 
Viču in nato še na nižji gimnaziji v Novem 
mestu. Pred 2. svetovno vojno se je učil za 
inštalaterja strojnih inštalacij v Mariboru, 
takoj po vojni pa je naredil še dvoletno sre-
dnjo gozdarsko šolo in vse do upokojitve 
opravljal delo gozdarja.

Ne smemo pozabiti, da se je zaradi skrb-
nih Cirilovih zapiskov ob najrazličnejših 
dogodkih ohranil marsikateri pomemben 
podatek za sedanje in poznejše rodove. Bil 
je tudi neizčrpen vir ustnih informacij, saj si 
je odlično zapomnil tako imena kot letnice. 
Dolga leta je bil tajnik in predsednik PGD 
Muljava in član Lovske družine Krka. Ker je 
bil človek, ki mu ni bilo nikoli dolgčas, je go-
jil še bolj osebne konjičke. Izdeloval je lepe 
sprehajalne palice, poslikaval steklenice, 
rad je kartal, predvsem v družbi svojih bra-
tov, kljub svojim letom se je priučil osnov-
ne rabe računalnika in z vsemi svojimi ak-
tivnostmi uspel ohraniti čilega duha vse do 
svoje smrti.

Še v tednu pred smrtjo, ko sem ga šla po-
vabit na prireditev ob izdaji jubilejnega 
zbornika, v katerem je aktivno sodeloval s 
posodobitvijo svojega članka o Pajžbarje-
vem rodu, je izrazil upanje, da se bo priredi-
tve lahko udeležil. Žal mu to ni bilo dano, z 
nami je bil le v spominih.

Da bi le slovenski narod premogel še veliko 
tako zavednih Slovencev in domoljubov, 
kot je bil Ciril Jurčič.«

Pohod se je nadaljeval do ruševin gradu 
Kravjak, kjer smo se zopet prestavili v čase 

Desetega brata in si ogledali prizor med Lo-
vrom (Igor Adamič) in Manico (Saša Senica). 
Na Bojanjem Vrhu smo lahko občudovali 
bogato etnološko zbirko zakoncev Nose in 
se okrepčali z okusnimi tradicionalnimi do-
brotami. Kmalu nas je na Polju ob stari šoli 
presenetila Maja Sever v vlogi »čisto prave 
učiteljice« iz časov, ko je šola še obratovala, 
ki je doživeto obujala spomine iz šolske kro-
nike. Na Velikih Kompoljah je pohodnike z 
domačimi dobrotami razveselila sodelavka 
Jana Brodnjak, na Muljavi pa je cerkev Mari-
jinega vnebovzetja pohodnikom predstavil 
župnik Tone Pahulje. Po ogledu bližnjih rim-
skih ostankov vile Rustica so pohodniki pot 
zaključili s toplo malico v prostorih šole.

PREDNOVOLETNO SREČANJE 
ZAPOSLENIH OŠ STIČNA 
IN OBDAROVANJE OTROK 
ZAPOSLENIH

V šolskem letu 2013/2014 so se zaposleni 
srečali v prostorih matične šole, kjer so jih 
pogostile kuharice matične šole, izbrani 
učitelji pa so poskrbeli za zabaven kultur-
ni program. Lansko šolsko leto je srečanje 
potekalo malo drugače, saj so si v prostorih 
šole učitelji lahko ogledali »Stand up« ko-
mike. 

Poskrbljeno je bilo za otroke zaposlenih, 
saj je šola že tradicionalno pripravila ogled 
otroške predstave, obdaroval pa jih je tudi 
Božiček. Decembra 2014 so si otroci na PŠ 
Višnja Gora ogledali predstavo gledališke 
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Kuharice OŠ Stična (januar 2015): Marinka Štravs, Antonija Genorio, Janja Vidmar, Mira Nograšek, 
Jožefa Praznik in čepi Vesna Steklačič

Nastop »Stand up« komikov na OŠ Stična: Jernej Celec, Aleš Novak in Uroš Kuzman
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skupine matične šole Sneguljčica (mento-
rici Aleksandra Šparl in Jožica Ferlin), de-
cembra 2015 pa so jim na PŠ Krka učenci 4. 
in 5. razreda PŠ Krka zaigrali Pekarno Mi-
šmaš (mentorica Mateja Jere Grmek). 

STROKOVNI EKSKURZIJI PO 
TURČIJI IN BIH

Vsako leto ravnatelj ob zaključku šole v 
juniju organizira strokovno ekskurzijo za 
zaposlene. Stroške si udeleženci v celoti 
krijejo sami. 

V juniju 2014 se je 17 zaposlenih udeležilo 
4-dnevne ekskurzije v Istanbul – mesto 
dveh celin (Turčija). Obiskali so šolo in spo-
znali način izobraževanja v Turčiji. Z ladjo so 

se popeljali po Bosporski ožini med Evropo 
in Azijo, kjer se vrstijo številne palače sul-
tanov, obiskali so egipčansko tržnico in ba-
rantali na največji pokriti orientalski tržnici 
na svetu – Kapali čarši, si ogledali številne 
znamenitosti Istanbula in pili turški čaj.

V juniju 2015 se je 31 zaposlenih z avtobu-
som podalo na 4-dnevno strokovno po-
tovanje po Bosni in Hercegovini. Obiskali 
so Banja Luko, Jajce z muzejem AVNOj-a, 
Travnik z rojstno hišo Iva Andrića, dobitni-
ka Nobelove nagrade za književnost, me-
sto Sarajevo z izvirom reke Bosne, glavnim 
mestnim trgom Baščaršijo, tunelom upa-
nja, ki je bil med zadnjo vojno edini izhod 
iz obkoljenega mesta, nadaljevali pot do 
Jablanice, ki je znana po bitki na Neretvi, 

Božiček na PŠ Krka je razveselil otroke zaposlenih. 
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Zaposleni so si med drugimi znamenitostmi ogledali tudi Bosporsko ožino.

Pred izvirom reke Bosne
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naprej do Mostarja, Medjugorja in Neuma, 
se popeljali s trupicami po delti reke Nere-
tve in se preko Splita vrnili domov.

UPOKOJENCI OŠ STIČNA

31. 8. 2015 je bilo na seznamu 62 upoko-
jenih delavcev. Ravnatelj vsako leto v ok-
tobru organizira izlet, ki se ga z veseljem 
udeležijo.

V oktobru 2013 so obiskali deželo Petra 
Klepca. V Kočevju so si ogledali Pokrajinski 
muzej, kjer je upokojenka Marta Habjan 
povedala, da je živela v času zasedanja 
zbora odposlancev leta 1943 prav v bližini 
dogajanja. Upokojenci so nadaljevali pot v 
Osilnico, kjer so se sprehodili ter spoznava-
li deželo Petra Klepca in se družili v gosti-
šču Kovač.

V oktobru 2014 so se podali na izlet v de-
želo Ostrorogega jelena. Na Ljubljanskem 
barju so si ogledali Plečnikovo cerkvico sv. 
Mihaela, obiskali muzej V deželi koliščarjev 
na Igu, uživali v naravi Iškega vintgarja in se 
družili v gostilni Furman. Program je pripra-
vila in vodila učiteljica Mateja Jere Grmek.

V obdobju od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015 so se 
upokojili:

1. Alojz Vrhovec, kuhar – razvoz hrane, za-
poslen od 1. 9. 1981 do 10. 7. 2014

2. Ciril Mišmaš, učitelj razrednega pouka in 
vodja Podružnične šole Zagradec od 1. 9. 
1995, zaposlen od 1. 9. 1974 do 31. 8. 2014

3. Jožica Golob, učiteljica matematike, za-
poslena od 1. 2. 1984 do 31. 8. 2014

Za izvedbo številnih uspešnih dejavnosti poskrbijo tudi delavke v tajništvu in računovodstvu; stojita 
Marija Grabljevec in Melita Žlajpah, sedita Jožica Grebenc in Andreja Erjavec.



… v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015

KO
LEKTIV

139

Upokojenke: Ada Slana, Zdenka Zajc, Marta Habjan, Vida Oven, Julijana Tomaševič, Draga Štritof

Pred cerkvijo sv. Mihaela v Črni vasi na Barju
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Upokojenci: Franci Lokovšek, Leopold Sever, Jože Glavič, Alojz Vrhovec in Ciril Mišmaš v gostišču v 
Črni vasi

Upokojenke: Draga Štritof, Jožica Golob in Fani Sever
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SREČANJE Z UPOKOJENIMI 
POMOČNIKI IN RAVNATELJICO

Vsako leto se pred novim letom sedanje 
vodstvo šole sreča z nekdanjim.

Jože Glavič, Lidija Zajc, Franci Lokovšek, Mojca Malovrh, Ljudmila Vovk, Marinka Piškur, Marjan 
Potokar, zadaj Gregor Arko
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NEKDANJI UČENCI

LOJZE LJUBIČ, ČLOVEK, KI JE 
SOUSTVARJAL ZGODOVINO 
NAŠIH KRAJEV

Lojze Ljubič se je rodil 16. aprila leta 1934 na 
Viru pri Stični 34. Jeseni leta 1941 je pričel 
obiskovati prvi razred Ljudske šole Stična. 
Še danes se rad spominja, da je bila učilni-
ca zelo skromno opremljena. V njej je bilo 
nekaj klopi in šolska tabla. V zvezke so pi-
sali s peresi, ki so jih namakali v kozarčke 
s črnilom. V takratnem času je v šoli vladal 
zelo strog režim. Vsi učenci so morali biti 
obuti v copate, v šolskem spričevalu pa sta 
bili skrbno zapisani tudi ocena iz lepopisja 
in vedenja.

Ker je v tistem času območje Vira in Stič-
ne spadalo pod italijansko provinco, so v 
pouk pričeli uvajati italijanski jezik. Očetov 
stric, ki je pred prvo svetovno vojno opra-
vljal delo načelnika notranje uprave mesta 
Trst, je bil izredno zaveden Slovenec. Loj-
zetov oče je obiskoval šolo v Trstu, kjer je 
tudi stanoval pri svojem stricu, zato se je 
pri Ljubičevih doma veliko govorilo o itali-
janskih pritiskih na slovensko ozemlje, kar 
je zagotovo prispevalo k temu, da je naš 
sogovornik že kot majhen fantič v srcu 
čutil neizmeren odpor do Italijanov. Laške 
besede in fraze so mu tako zelo težko šle 
v glavo. Sicer pa si je prvi razred najbolj 
zapomnil po mladi, simpatični učiteljici, 
v katero je bil zaljubljen on in vsi njegovi 
sošolci.

V drugem razredu osnovne šole je priku-
pno razredničarko zamenjala nova uči-
teljica Vida Taufer, ki je bila za razliko od 
svoje predhodnice nekoliko bolj zadržana 
in groba. Lojze si je s svojo samosvojostjo 
in uporniškim duhom v tistem času prislužil 
številne kazni (vsakega izmed tako imeno-
vanih šolskih prestopnikov je čakalo kle-
čanje na pesku, koruzi, polenu ali pa nekaj 
gorkih po zadnji plati), vendar se je kazno-
vanju vsakokrat trmoglavo uprl.

V tem času so italijanski okupatorji izvajali 
številne preiskave v strnjenem naselju Vir 
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in požgali več hiš, zato se je kot komaj 9-le-
tni deček podal na zelo tvegan podvig. Od-
stranil je domačo hišno številko z napisom 
Vir (njihova hiša se je nahajala 1 kilometer 
pred strnjenim naseljem Vir) in ga zamenjal 
s tablico, na kateri je pisalo Stična 116. 

V šolskem letu 1943/44 so Ljudsko šolo 
Stična zasedli Italijani in si v njej uredili »ka-
sarno«, zato so se morale učne ure odvijati 
po različnih razpoložljivih skritih kotičkih v 
Stični. 

Ko je leta 1945 Ljudska šola Stična ponovno 
odprla svoja vrata, je Lojze postal petošo-
lec. Leta 1946 je svoje šolanje nadaljeval v 
Nižji gimnaziji na Marofu pri Stični.

Leta 1947 se je šolanje pričelo izvajati v sa-
mostanskih prostorih, po končani 6. gim-
naziji pa je odšel k vojakom, kjer je postal 
učitelj nepismenih. Tam se je naučil tudi 
odlično tipkati na pisalni stroj in opravljati 
pisarniške posle.

Po prihodu iz vojske je najprej tri mesece 
delal kot uslužbenec na železnici, nato pa 
je bil 41,5 let zaposlen kot odgovorna ose-
ba za telefonske kable ter tehnični material 
na pošti v Ljubljani. 

V gasilske vode je vstopil že leta 1950 in vse 
od takrat aktivno deluje v tej organizaciji. 
Za gasilstvo ga je navdušil njegov stari oče 
po očetovi strani, oficir v balkanski vojni, ki 
je bil tudi ustanovni član Gasilskega društva 
Stična. 

Neizmerna ljubezen do gasilstva in želja po 
pomoči sokrajanom sta ga gnali k temu, da 
je prevzel številne vodilne funkcije na lokal-
ni in občinski ravni. Med drugim je bil 25 let 
predsednik Občinske gasilske zveze Grosu-
plje, od leta 1995 pa opravlja tudi funkcijo 
predsednika Gasilske zveze Ivančna Gori-
ca. Poleg navedenih funkcij je Lojze opra-
vljal tudi številne funkcije na Gasilski zvezi 
Slovenije, največ truda pa je vložil v gradnjo 
Gasilskega doma Stična. 

Gospod Lojze Ljubič pa ni bil aktiven samo 
v gasilskih vrstah, temveč tudi na številnih 
drugih področjih. Sodeloval je pri iskanju 
nove lokacije za izgradnjo šolskega centra, 
zato, tudi po njegovi zaslugi, stoji šolski 
center na mestu, kjer je še danes, na kar je 
zelo ponosen.

Njegov zadnji večji gasilski projekt je bila 
organizacija velike reševalne vaje »Potres 
Ivančna Gorica 2014«, ki je 22. novembra 
leta 2014 potekala v Ivančni Gorici. Na njej 
je sodelovalo 366 udeležencev.

Lojze Ljubič je s svojim delom veliko pri-
pomogel k napredku občine. Za svoj trud 
je prejel številna priznanja, med drugim 
tudi leta 1990 najvišje gasilsko priznanje 
GZS, leta 1991 priznanje občine Grosuplje, 
leta 1993 zlato medaljo Civilne zaščite Re-
publike Slovenije, leta 2002 najvišje bavar-
sko priznanje za tujce, leta 2003 priznanje 
občine Ivančna Gorica, 16. aprila leta 2004, 
ravno na svoj sedemdeseti rojstni dan, pa 
je prejel najvišje nemško priznanje, ki ga 
lahko prejme tujec v Nemčiji. Leta 2008 je 
postal častni občan občine Ivančna Gorica.
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Naš prijeten in zgovoren sogovornik se 
sploh ne ozira na svoja leta. Še vedno kar 
prekipeva od življenjske energije in je po-
polnoma odločen, da se bo že petič podal 
na svojo pisateljsko pot; tokrat v vlogi pi-
sca knjige o naši šoli. Zelo ponosen je tudi 
na svojo vnukinjo in na vnuka, ki že stopata 
po dedkovih stopinjah. 

Pogovarjala se je Nataša Rebec Lukšič.

POGOVOR S FRANCEM 
GODEŠA

9. maja 1990 je bila konstituirana prva slo-
venska demokratična (Demosova) vlada, ki 
je izpeljala pomembne procese osamosva-
janja ter pripravila razglasitev slovenske 
samostojnosti in neodvisnosti. Eden izmed 
ministrov omenjene vlade je bil Franc Go-
deša iz Višnje Gore. Bil je tudi sodnik na 
okrajnem ljubljanskem sodišču in svetova-
lec v predsedstvu SRS.

Kako se spominjate Vašega otroštva 
in prvih korakov v hram učenosti?
S poukom v šolski zgradbi v Višnji Gori sem 
začel v šolskem letu 1941/42, torej v času 
druge svetovne vojne – v času italijanske 
okupacije. Pouk v 1. in 2. razredu je potekal 
dokaj normalno, v slovenskem jeziku. Oba 
razreda sem zaključil z odličnim uspehom. 
Uspeh v izkazu ni zapisan, saj je bila 22. 
9. 1943 Višnja Gora bombandirana in šola 
močno poškodovana, tako da so bili vsi 
šolski dokumenti uničeni. Nadaljnje šolanje 
je tako potekalo na različnih krajih: v baro-
novem gradu, pri Mesarjevih (Turkovih), 
pri Bašarju, pri Lokarju. Kasneje, od maja 
1944 naprej, smo imeli posamezni učenci 
pouk v stanovanjih takratnih učiteljic. Spo-
minjam se, da sem hodil v hišo nasproti cer-
kve sv. Ane, kjer nas je poučevala učiteljica 
Železnikar. Po vojni so mi priznali 3. in 4. 
razred. V izkazu pa se nahajajo le ocene in 
učni uspeh petega razreda, ki sem ga kot 
zadnjega obiskoval v domačem kraju. 

So vsi šoloobvezni otroci obiskovali 
pouk v času vojne?
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Večina šoloobveznih otrok ni hodila k prej 
omenjenemu pouku. Bilo je vojno področje 
in tako nevarno za otroke. Spominjam se, 
da sem en dan zagledal 6 avionov. Tekel 
sem domov in že je počilo. Vsa Višnja Gora 
je bila zadimljena. Hitro smo se poskrili v 
klet. Vojna je močno vplivala tudi na nas, 
otroke. Ob bombandiranju Višnje Gore leta 
1943 je eden izmed učencev izgubil očeta. 
Že novembra istega leta so Nemci ustrelili 
osem višnjegorskih talcev in med njimi tudi 
nekaj staršev otrok. Ljudje so bili prestra-
šeni.

Kaj pa zvezki, šolski pripomočki v 
času vojne? 
Bilo je vsesplošno pomanjkanje zvezkov 
in ostalih pripomočkov. Uporabljali smo 
isti zvezek še v naslednjem razredu, če ni 

bil poln. Kot učna predmeta sta bila v izka-
zu zapisana tudi lepopis in higiena. Šolske 
prostore so ljudje izkoriščali za skrivanje 
različnih stvari, tudi hrane. Spominjam se, 
da sem nekoč v sobi Mesarjeve hiše (gostil-
na in mesarija), in sicer pod katedrom našel 
vrečo suhih klobas. 

Nam lahko zaupate kakšno anekdoto 
o učiteljicah?
Učiteljice smo plačevali z moko, z jajci, saj 
smo imeli njivo. Več so seveda prispevali 
učenci s kmetij. Omenil bi učiteljico Samec, 
ki je bila odlična. Bila je zelo razgledana, 
znala je več tujih jezikov. Spominjam se, da 
so med vojno iz poškodovanih ameriških 
avionov izskočili padalci. Seveda niso po-
znali slovenskega jezika. Tako so poklicali 
učiteljico Samec, da je prevajala.

Kako je potekalo Vaše nadaljnje 
šolanje?
Po koncu 5. razreda se je odprla možnost 
šolanja v nižji gimnaziji v Stični, najprej na 
Marofu, kmalu zatem v stiškem samosta-
nu. Opravil sem 3. razrede. Bil sem eden 
redkih učencev, ki je zatem šolanje nadalje-
val na gimnaziji v Ljubljani. Sam zase lahko 
rečem, da sem šolanje opravil na vlaku – bil 
sem vozač. Na vlaku je bila gneča, zato sem 
večinoma stal. V šolo sem prihajal zelo zgo-
daj, velikokrat še pred hišnikom. Večkrat 
sem bil lačen, premočen. Če danes pomi-
slim, je bila to pravo trpljenje, ki si ga zdaj-
šnji učenci sploh ne morejo predstavljati.

Kakšna pa so bila študentska leta in 
zaposlitve po končanem študiju?
Po končani veliki maturi sem se vpisal 
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na pravno fakulteto v Ljubljani, kjer sem 
uspel diplomirati. Postal sem pripravnik na 
okrajnem sodišču v Ljubljani in tam opravil 
pravosodni izpit. Zatem sem bil eno leto 
sodnik v Kočevju, nato štiri leta na sodišču 
v Ljubljani. Potem sem služboval v uprav-
nih, izvršilnih in predstavniških organih na 
izvršnem svetu skupščine SRS. Pri vseh teh 
organih sem opravljal pravniške posle.

Bili ste minister v prvi slovenski vladi, 
kasneje tudi svetovalec predsednika 
države. 
Res je. V času prve slovenske vlade, od 
1990 do 1992, sem bil minister za borce 
in vojaške invalide. Izbrali so me glede na 
strokovno poznavanje tega področja. Na 
ministrovanje v vladi sem seveda ponosen, 
ker smo z njo leta 1991 dosegli osamosvoji-
tev naše države. Leta 2002 sem postal sve-
tovalec predsednika RS, Milana Kučana. 
Tam sem vodil tudi službo za pomilostitve.

Kaj bi želeli bralcem sporočiti?
Želim, da bi bilo v šoli več poudarka na zgo-
dovini, tradiciji in domoljubju. Opažam, da 
dandanes ljudje, predvsem mladi, ne gojijo 
več pravih domoljubnih čustev.

Pogovarjala se je Petra Rus Mušič.
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NEKDANJI UČITELJI

POGOVOR Z MARINKO PIŠKUR

Tisti, ki Vas poznamo, vemo, da ste 
bili na OŠ Stična učiteljica matemati-
ke in dolgoletna ravnateljica. Verje-
tno pa ste poleg tega opravljali še vse 
kaj drugega. 
Na stiško šolo sem hodila petinštirideset 
let; najprej v osnovno šolo, nato v gimna-
zijo in v službo. Najprej sem poučevala ma-
tematiko in fiziko, v letu 1971 pa celo nekaj 
ur telesne vzgoje. Zadnjih enaindvajset let 
sem bila ravnateljica Osnovne šole Stična.

Katere tri ključne stvari bi izpostavili 
v svojih mandatih ravnateljevanja?
V tistem času je bilo veliko organizacijskih 
sprememb na vseh nivojih, veliko težav 
zaradi pomanjkanja šolskega prostora in 
učiteljev. Danes si težko predstavljamo, da 
je večina otrok od 1. do 4. razreda hodila v 
šolo le popoldne; pozimi so hodili domov 
že v temi. In tako smo leta 1993 za prevoz 
najbolj oddaljenih pridobili terensko vozi-
lo. Po tistih samotnih poteh so se takrat 
klatili tudi medvedi ... Kljub sedmim šolam 
(matična šola in šest podružničnih šol) to 
ni bila pravljica. Organizacija dela v stavbi 
s Srednjo šolo Josipa Jurčiča pa je bila prav 
poseben izziv.

Bili ste začetnica oz. pobudnica števil-
nih projektov. Kateri so vam še prav 
posebej ostali v spominu in zakaj?
Na več področjih smo orali ledino.

Ko smo bili še v samostanu (od 5. do 8. ra-
zreda), sem večkrat ob koncu leta z učenci 
izpeljala sejem rabljenih učbenikov (zame-
njave, minimalne odškodnine).

Navdušila sem mlade kemike, fizike, biolo-
ge, tehnike in učitelje za sodelovanje v na-
gradnem natečaju Pionirskega lista JPI. Za 
pravo raziskovalno delo v širšem šolskem 
okolišu smo dobili prvo nagrado. 

Že leta 1986 smo začeli z izobraževanjem 
otrok s posebnimi potrebami v oddelku s 
prilagojenim programom in vključevanjem 
v redne oddelke osnovne šole. Menim, da 
so bile naše izkušnje v teh oddelkih začetek 
novega razmišljanja in sprejemanja otrok s 
posebnimi potrebami.

Med prvimi smo začeli poudarjati in vnašati 
v vzgojno-izobraževalno delo pomen varo-
vanja naravne in kulturne dediščine. Idejo 
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o prvem občinskem raziskovalnem taboru 
Višnje–Ambrus 1989 so sodelavci sprejeli in 
jo razširili na ostale šole v občini in na učen-
ce, mlade raziskovalce. Šola v Ambrusu je 
postala prava mala raziskovalna postaja 
s prenočišči, laboratorijem, prvimi raču-
nalniki in tudi z zunanjimi mentorji. Učitelj 
Leopold Sever je takrat z učenci in krajani 
očistil prvi bič v Suhi krajini.

Inovacijskih projektov, v katere sem se ak-
tivno vključevala, je bilo veliko. Spomnim 
se večletnega projekta o naših podružnič-
nih šolah Stoji učilna zidana.

Z učiteljico Zlato Kastelic sva prebrskali 
veliko kronik, zapisov in drugih virov, za-
puščenih učilnic (Korinj) ter zaprašenih 
podstrešij in kleti (Ambrus, Krka, Muljava). 
Porodila se je ideja o šolskem muzejčku. 
Postavili sva ga na šolskem hodniku na Mu-
ljavi, ker je bilo le tam nekaj prostora. Tam 
je našel mirno mesto tudi star harmonij s 
krške šole. Šola je brbotala od raziskoval-
nega in projektnega dela. Veseli me, da se 
le-to nadaljuje in bogati ...

Spremljali ste tri velike gradnje – 
matično šolo, športno dvorano in 
šolo v Višnji Gori. Katere so tiste 
posebnosti, ki se jih ob tem najbolj 
spominjate?
Pred začetkom gradnje nove šole v Višnji 
Gori je bil to boj z mlini na veter. Želja po 
novi šoli je v Višnji Gori tlela že desetletja. 
Zapletalo se je z zemljiščem. V zapisu iz 
leta 1993 o organiziranju enoizmenskega 
pouka v Občini Grosuplje pa med drugim 
zasledimo:

»Organiziranje enoizmenskega pouka po-
meni naslednje: 
– v Stični bi lahko organizirali enoizmenski 

pouk, če bi bila šola v Krški dolini in sre-
dnja šola v Grosupljem, 

– v Višnji Gori zgraditi prizidek s 6 učilnica-
mi.«

Z učenci višnjanske šole smo prostorsko 
stisko in željo po novi šoli predstavili celo 
poslancem na seji občinske skupščine v 
Grosupljem ter jim zaigrali glasbeno pravlji-
co Peter in volk.

Aktivnosti je nadaljevala nova Občina 
Ivančna Gorica. Leta 1995 je bil za novo 
šolo s telovadnico kot najustreznejši iz-
bran projekt vrhunskih arhitektov Vesne 
in Mateja Vozliča. Na sestankih mi ju je bilo 
večkrat žal, saj sta morala spreminjati svoje 
zamisli, načrte, dobre ideje, iskati cenejše 
rešitve ... Kasneje se je večkrat izkazalo, da 
je treba strokovnjakom bolj zaupati.

Z veseljem smo 17. septembra 1999 vstopili 
v novo šolo na prelepi lokaciji v Višnji Gori.

Sočasno so potekale priprave za gradnjo 
šole v Ivančni Gorici. Bili smo neučakani, 
saj je bilo delo pod skupno streho s srednjo 
šolo utesnjeno in težavno. V letu 2001 je bil 
vzidan temeljni kamen, v septembru 2003 
pa smo bili že v novi šoli. Po dvaindvajsetih 
letih smo zaživeli »na svojem«. Mesec pred 
odprtjem sem tolikokrat tekla iz stare v 
novo šolo, da sem popolnoma izrabila pod-
plate dveh parov čevljev. Z enega se mi je 
smehljala velika luknja. To mi je pa res osta-
lo v spominu ...
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Naslednje leto smo odprli vrata telovadni-
ce. Pri telovadnici pa so imeli glavno bese-
do učitelji športne vzgoje in rokometaši.

O osnovni šoli v dolini reke Krke se je 
govorilo že pred 20-imi leti. V projekt 
ste bili vključeni tudi vi z analizami 
potreb, gibanjem števila učencev, 
oddelkov … Ali so se vaša pričakova-
nja z novo devetletno šolo v Zagradcu 
uresničila?
Res, pred 22 leti. Sedaj učilna zidana stoji 
in živi. Je lepa in videti trdna. Da je le ne bo 
treba podreti že čez 47 let ...

Posebno obdobje je bilo prav go-
tovo sobivanje s srednjo šolo. Na 
enem kupu mladina od sedem pa tja 
do osemnajst let, odvijanje pouka 
v osnovni šoli preko celega dne … 
Kako ste reševali nastale težave, ki jih 
prav gotovo ni bilo malo?
Težave in usklajevanja sem vedno poskuša-
la reševati sproti, mirno in strpno ... Sicer 
pa imam rada le lepe spomine ...

V našem šolskem okolišu je kot 
»nikoli izpeta pesem« večna stiska s 
prostorom. Mogoče kaj o tem?
Strokovna analiza podatkov o prebivalstvu 
v občini je predpogoj za optimalno načrto-
vanje velikosti šol in vrtcev; število otrok se 
namreč iz leta v leto spreminja. Ni velikih 
besed; včasih so potrebne tudi alternativ-
ne rešitve, večja prednost obveznim dejav-
nostim ...

Katere tri stvari bi izpostavili v šol-
stvu kot »odlične« iz časov, ko ste bili 
aktivni, katere tri pa iz današnjega 
časa? Kaj vas danes v šoli najbolj moti, 
ko jo spremljate ob svojih vnukih, 
preko medijev ipd.?
Že deset let sem upokojena. Veseli me vse 
tisto, za kar prej nisem imela časa. Vzgojo 
in izobraževanje spremljam le preko vnu-
kinje Jave, ki hodi v šesti razred, in vnuka 
Vaneta, ki je v vrtcu.

Starši imajo radi svoje otroke. Včeraj, da-
nes, jutri ... Včasih me moti besedičenje o 
nedisciplini otrok in mladine. Že grški filo-
zof Sokrat se je pred 2500 leti takole prito-
ževal nad mladino: »Današnja mladina ljubi 
razkošje, se grdo vede, prezira avtoriteto, 
nima nobenega spoštovanja do starejših 
in raje govori kot dela. Mladi ljudje niti ne 
vstanejo, ko starejši vstopijo. Ugovarjajo 
svojim staršem, v družbi se širokoustijo, pri 
mizi goltajo slaščice in prekrižanih nog tira-
nizirajo učitelje.«

Ali je danes kaj drugače ... Mogoče pa smo 
vsi le bolj razvajeni ...

Vprašanja sta zastavila Lidija Zajc in  
Marjan Potokar.
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FOTOGRAFSKI KOTIČEK

FOTOGRAFIJE UČENCEV MATIČNE ŠOLE, KI SO ZAPUSTILI OŠ 
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