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4 Osnovna šola Stična ...

V zadnji izdaji sem se razpisal o večpla-
stnem pomenu opravljenega dela izven 
rednih ur pouka, o projektih in številnih 
oblikah sodelovanja s krajevnimi društvi in 
njihovimi organizacijami.

Veselje, da narediš tudi kaj več, je gotovo 
prisotno takrat, ko se v nekem okolju, v 
našem primeru šoli, odlično počutiš. Poleg 
primerne delovne klime morajo seveda ob-
stajati tudi prostorski pogoji. In prav o teh 
želim povedati nekaj več.

V zadnjih dveh letih so naše šole pridobile 
kar nekaj novosti. Pojdimo po vrsti.

V Ambrusu je bilo narejeno javno otroško 
igrišče, ki je namenjeno za uporabo tako 
šolski kot tudi predšolski mladini. Sredstva 
zanj je zagotovila Občina Ivančna Gorica.

V Zagradcu se je na oko naredilo najmanj, 
pa vendar tisto, kar je v nastajanju, pred-
stavlja našo največjo pridobitev za nasle-
dnja leta – novo šolo s športno dvorano.  

Občina sledi potrebam po dodatnih šolskih 
in vrtčevskih površinah. Vemo, da se števi-
lo otrok v našem šolskem okolju predvsem 
zaradi priseljevanja povečuje, nekaj pa je 
pripomogla tudi nataliteta in Osnovna šola 
Stična bi se s svojimi podružnicami v priho-
dnjih letih lahko znašla pred veliko prostor-
sko stisko. 

Glede na aktivnosti upam, da teh težav ne 
bo, saj se že v naslednjem letu predvideva 
izgradnja nove devetletne podružnične 
šole v Zagradcu. Glede na potek priprav 
sem prepričan, da bo nova šola kraju v po-
nos, tako kot mu je bila dosedanja pred šti-
rimi desetletji.

Krka je v letu 2010 dobila novo šolo na me-
stu, ki je bil že prvotno namenjen šoli. Ven-
dar šola do takrat tu ni zaživela. Namesto 
otroškega vrveža so omenjeni prostor do-
bile pridne delovne roke šivilj. Z leti je obrat 
zamrl, lokacija pa je ostala. Zgradba je bila 
ponovno preurejena v šolski objekt. Krka je 
dobila novo podružnično šolo, ki se je lepo 
umestila v krajevno dogajanje. Le nekaj po-
manjkljivosti pri gradnji moramo še dode-

veLja Se POTrUdITI

Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična
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5... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

lati in težave, vsaj prostorske, naj bi se na 
Krki za nekaj časa umaknile.

Muljava. Prva pridobitev je bila priključitev 
na javno komunalno omrežje. Javili smo se 
na razpis in pridobili sredstva iz evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
kjer smo predstavili svojo idejo o ureditvi 
šolskega muzeja. Muzeja, katerega bi na-
polnjevale šolske potrebščine naših po-
družnic. Muzej je danes dokončan in odprt 
za javnost. Tako so rekviziti in pripomočki, 
ki so jih pri svojem pouku uporabljali naši 
starši in stari starši, našli svoje mesto. K sre-
či se ves ta čas vsega ni uničilo ali odpeljalo 
na odpad. Muljava je pridobila tudi novo 
streho. Zadnja zima je pustila na njej kar ne-
kaj posledic in občina jo je obnovila. Kritina 
na strehi je nova, prav tako dotrajan les.

V Stični smo strojno uredili okolico šole in 
odstranili večje skale ter nekaj grmičevja. 
Pridobljen prostor bo v pomoč pri izvedbi 
učnih vsebin. Žal pa občini ni uspelo pri pri-
dobivanju sredstev za energetsko sanacijo 
šole.

Ji pa je to uspelo v Višnji Gori. Pripravljeni 
so načrti za sanacijo. Le-ta je pred tiskom 
publikacije že praktično zaključena. Toda 
to spada že v šolsko leto, ki ga v tej publi-
kaciji ne predstavljamo.

Tudi matična šola se lahko pohvali s prido-
bitvijo. S koncesijsko pogodbo je družba 
Petrol d. d. zgradila novo, sodobno kotlov-
nico na lesno biomaso in sistem daljinske-
ga ogrevanja s toplotnimi postajami. Ta 
sedaj ogreva celoten kompleks vzgojno-
-izobraževalnega centra; poleg osnovne še 
srednjo šolo in vrtec. 

Skratka, narejeno je bilo veliko – predvsem 
s sredstvi lokalne skupnosti kot tudi s sred-
stvi, pridobljenimi iz evropskih skladov. 
Tudi naš lasten prispevek ni zanemarljiv.

Izredno pomembno je, da se zavedamo, 
kaj vse to pomeni. Kljub težki gospodarski 
situaciji smo prepričali sogovornike, pred-
vsem našo lokalno skupnost, o nujnosti 
naših potreb. Prepričan sem, da tudi zaradi 
zaupanja, ki ga imajo v naše delo. 

Naše delo bo z vsemi pridobitvami še kva-
litetnejše in usmerjeno v bodočnost pred-
vsem na tista področja, ki dajejo naši sku-
pni prihodnosti alternativne priložnosti za 
boljši jutri. 

Skrb za okolje, alternativni viri energije, lo-
kalna samooskrba, verjeti, da je za uspeh 
potrebno delati, tudi z rokami, so naše 
prednostne vzgojne naloge.

Marjan Potokar, ravnatelj OŠ Stična
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6 Osnovna šola Stična ...

RAZISKOVALNA NALOGA IZ ZGODOVINE

raZISKOvaLNI PrOjeKTI IN dejavNOSTI

Zlata Kastelic Štefka Klemenčič

Podnaslova projekta: 
Plačilna sredstva na Slovenskem  
(2011/2012),  
Knjige, branja in bralna kultura 
(2012/2013).

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: učenke/učenci od 6. do 9. 
razreda (v nadaljevanju učenci) pri zgodo-
vinskem krožku.
 

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

Učenci Urban Nograšek, Jan Hrovat, Nejc Gre-
gorin, Žiga Jan Muhič, Andraž Belcl »trgujejo« s 
sličicami.1
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7... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

Opis projekta
V šolskem letu 2011/2012 so mladi zgodo-
vinarji z matične šole raziskovali plačilna 
sredstva na Slovenskem. Sara Koščak in 
Nataša Zupančič sta na 43. srečanju mla-
dih zgodovinarjev v Braslovčah uspešno 
predstavili nalogo in prejeli zlato priznanje.  
Nalogi so dali podnaslov »Sendvič – sliči-
ca«. Zgodovinski krožek PŠ Višnja Gora je 
dobil srebrno priznanje. 
Naslov raziskovalne naloge v šolskem letu 
2012/2013 je bil Knjige, branja in bralna kul-
tura s podnaslovoma Povedane, napisane 

in prebrane zgodbe ter Moji babici je nje-
na babica pripovedovala. Sodelovalo je 29 
učencev. Predstavitev naloge je potekala 
31. 5. 2013 v Vipavi; učenki 9. d razreda z 
matične šole, Sara Koščak in Nataša Zu-
pančič, sta prejeli zlato priznanje. Zbranih 
je bilo 181 zgodb, ki še živijo med ljudmi 
– delo bodo nadaljevali v naslednjem šol-
skem letu. 

Na PŠ Višnja Gora so za nalogo Krajevna 
knjižnica v Višnji Gori dobili srebrno prizna-
nje.

Učenke Urša Kovač, Belma Topalović in Teja Černe prebirajo stare knjige na razstavi v matični šoli 
(šolsko leto 2012/2013).
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8 Osnovna šola Stična ...

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

Podnaslova projekta: 
Čebelarstvo „Všeč mi je v deželi Dese-
tega brata – Čebelar sem!“ (2011/2012), 
„Potuj z jezikom – Super hosta“ 
(2012/2013).

Status projekta: državni raziskovalni pro-
jekt. 
Nosilec projekta: Turistična zveza Sloveni-
je in Zavod RS za šolstvo.
Vključene šole: PŠ Krka in matična šola.
Koordinator/mentor: Mateja Jere Grmek, 
Maja Sever (PŠ Krka), Gregor Arko, Jožefa 
Zajec (matična šola).
Vključeni razredi: učenci od 4. do 9. razre-
da pri dodatnem pouku na PŠ Krka in izbir-
nih predmetih turistična vzgoja ter gospo-
dinjskem krožku na matični šoli.

Opis projekta
V šolskem letu 2011/12 so učenci in njihovi 
mentorji napisali nalogo z naslovom Všeč 
mi je v deželi Desetega brata – čebelar 

sem! Raziskovali so Čebelarsko društvo 
Krka – Zagradec. Zamislili so si čebelarsko 
pešpot z Muljave, od Jurčičevega čebel-
njaka proti Krki in nazaj. Na poti se ob dva-
najstih čebelnjakih ustavimo, spoznavamo 
delo čebelarja skozi vse leto. Poleg tega 
nas do vsakega čebelnjaka vodi eno izmed 
znanih Jurčičevih del. Predstavili so se kot 
vsako leto v nekdanji stari šoli na Krki ob 
Jurčičevem pohodu v začetku marca. Na-
logo so si ogledali tudi gostje iz pobratene 
občine Hirschaid, ki so bili na obisku pri nas. 
Nato jih je čakala tekmovalna predstavitev 
v Mercatorjevem centru v Ljubljani. Za na-
logo so prejeli srebrno priznanje. Predsta-
vili so jo tudi na Ivankinem sejmu.
V šolskem letu 2012/13 so raziskovali lo-
vstvo in Lovsko družino Krka. To šolsko 
leto so veliko časa preživeli v družbi s kr-
škimi lovci, ki so jih vedno prijazno sprejeli 
in jim pomagali. Kot vsako leto doslej so 
nalogo predstavili ob Jurčičevem pohodu, 
v Mercatorjevem centru v Novem mestu, 
na Ivankinem sejmu in ob Dnevu pomladi 

Mateja Jere Grmek Gregor Arko
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9... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

v družbenem domu na Krki. Naslov naloge 
Potuj z jezikom – Super hosta so povezali 
s pobrateno občino Hirschaid, tako da so 
se učili lovske izraze in besede, povezane 
z lovom v nemškem jeziku. Zamislili so si 
tridnevno kampiranje ob Paharjevi koči in 
spoznavanje lovskega življenja. Za nalogo 
so prejeli srebrno priznanje.

Maja Sever

Predstavitev naloge Čebelar sem v Ljubljani 
Urh Bregar, Laura Vlašič, Blaž Poljanec, Manca 
Godec, Anja Markovič in Rok Strah, vsi 5. razred

Ob razstavi Lovec sem ob Jurčičevem pohodu 
jim je Milan Globokar izdelal lovsko opazoval-
nico. Na sliki starešina LD Krka Milan Žgajnar s 
svojim lovskim psom, spodaj učenke 5. razreda 
Stela Podržaj, Laura Vlašič in Urška Pečjak, zgo-
raj učenci 5. razreda Alex Vlašič, Matjaž Meglen 
in Nejc Hočevar. 

Jožefa Zajec
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10 Osnovna šola Stična ...

RASTLINA, ŽIVAL IN KAMNINA LETA

Podnaslova projekta:
vrBa, deTeL in TUF (2011/2012),
ŠaŠ, SKrILaveC in eNOdNevNICe 
(2012/2013).

Status projekta: državni raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: Prirodoslovno društvo 
Slovenije.
Vključene šole: matična šola, PŠ Krka in PŠ 
Višnja Gora.
Koordinator/mentor: 
na matični šoli (Jožefa Zajec, Jasna Bajc, Eli-
zabeta Kadunc Križaj, Vesna Zimic, Zdenka 
Ograjšek, Sonja Kavčič, Darinka Dremelj), 
na PŠ Krka (Mateja Jere Grmek), na PŠ Vi-
šnja Gora (Ana Šimac in Gregor Arko).
Vključeni razredi: učenci od 5. do 9. razre-
da.

Opis projekta
V letu 2011 so bile rastlina, žival in kamnina 
leta VRBA, DETEL in TUF. Na šoli so naši učen-
ci dosegli dve nagradi (mentorici Elizabeta 

Kadunc Križaj in Ana Šimac), šest priznanj 
(mentorice Jožefa Zajec, Jasna Bajc, Elizabe-
ta Kadunc Križaj, Zdenka Ograjšek, Darinka 
Dremelj, Ana Šimac ter mentor Gregor Arko) 
in potrdilo (mentorica Ana Šimac).

V letu 2012 so učenci raziskovali ENODNEV-
NICE, SKRILAVEC in ŠAŠ. Na matični šoli so 
naši učenci dosegli dve nagradi in tri prizna-

Jasna Bajc Zdenka Ograjšek

Detel – žival leta 2011
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nja pri učiteljicah Elizabeti Kadunc Križaj, 
Jožefi Zajec, Darinki Dremelj in Ani Šimac, 
dve priznanji in eno nagrado pa na PŠ Vi-
šnja Gora (mentorici Ana Šimac in Darinka 
Dremelj). 

Na PŠ Krka so leta 2011 raziskovali vrbo. 
Poleg nove šole so vrbo tudi posadili. Leta 
2012 so se odločili za raziskovanje skrilav-
ca predvsem zato, ker je poleg šole stara 
kmečka hiša, ki je krita s skrilavcem.

Elizabeta Kadunc Križaj

Hiša, krita s skrilavcem na Krki, ki so jo opazova-
li učenci PŠ Krka.

Vesna Zimic

Predstavitev raziskovanja na temo Vrba v učilni-
ci 4./5. razreda na PŠ Krka
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12 Osnovna šola Stična ...

BIOLOŠKO-EKOLOŠKI TABOR

Podnaslov projekta: 
5. in 6. biološko-ekološki tabor.

Status projekta: šolski raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora.
Koordinator/mentor:
koordinatorica: Darinka Dremelj,
mentorici: Ana Šimac, Jasna Bajc.
Vključeni razredi: učenci od 6. do 9. razreda.

Opis projekta 
Biološko-ekološki tabor je bil iz jesenskega 
prestavljen na pomladanski čas, od 26. do 
30. 4. 2012, učenci in njihovi mentorji pa so 
bili ponovno nastanjeni v domu CŠOD Bre-
ženka. Udeležilo se ga je 32 učencev. Delo je 
potekalo na terenu, v okolici doma in v učilni-
cah, pred večerom pa so sledila vsakodnevna 
poročila učencev. V lanskem šolskem letu se 
je tabora udeležilo 35 učencev, in sicer od 26. 
do 30. 10. 2012. 

Darinka Dremelj Ana Šimac

Učenki Nika Struna in Urška Gnidovec raziskuje-
ta morsko obalo.
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RAZISKOVANJE NAŠE PRETEKLOSTI

Naslov projekta: 
Raziskovanje naše preteklosti. 

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
Pri raziskovanju naše preteklosti učenci so-
delujejo na različne načine.

a) delavnice
 2011/2012
• Življenje čebel – obisk čebelarjev Antona 

in Sonje Ceglar v Mekinjah, predstavitev 
čebelnjaka, pridobivanje medu, pokuši-
na izdelkov iz medu.

• Izdelovanje »medenih« sveč.
• Slikanje na steklo – delavnico je vodila 

slikarka Darja Lovak.
• Poslikava panjskih končnic za dobrodel-

no prireditev – delavnico je vodila ljubi-
teljska slikarka Marija Tratar.

• Izdelava ogrlic iz različnih materialov 
pod mentorstvom Marije Tratar.

 2012/2013
• Okrasje kmečkega doma nekoč – izdelo-

vanje rož iz krep papirja.
• Adventni čas – izdelovanje adventnih 

venčkov.
• Po praznikih diši: parklji, makovke, sonč-

ki … pekovska delavnica.
• Pustni čas – izdelava pustnih mask.
• Moji babici je njena babica pripovedo-

Novoletna delavnica s pekom Francijem Planin-
cem – peka iz kvašenega testa

Učiteljica Zdenka Ograjšek kaže učencem (Žiga 
Kuplenk, Izidor Valič in Uroš Dremelj), kako se 
po starem naredi rožo iz krep papirja. 

vala – Ilustracija povedanih in napisanih 
zgodb.

• Kaligrafska delavnica.

b) razstave
 2011/2012
• Pisana Loka
• Mesto situl
• Slovenci v 20. stoletju
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14 Osnovna šola Stična ...

• Ilovški valjak
• Motivi na panjskih končnicah
• Skrivnosti slikanja na steklo
• Pozabljene kulture – Orinoko
• Skriti zakladi mesta Celja
• Spoznavajmo kraje v našem šolskem 

okolišu
• Raziskovalno popoldne na gradu Struge
• Nakit – večni spremljevalec žensk
 
 2012/2013
• Slovenec pred osemdesetimi leti
• Grad Struge – fotoreportaža obiska učen-

cev izbirnega predmeta etnologija
• Mesto Škofja Loka – fotoreportaža obi-

ska učencev 8. razreda OŠ Stična
• Rože iz krep papirja – krašenje kmečke-

ga doma nekoč
• Filmske »dive« v 20. stoletju
• Otroške slikanice pred pol stoletja
• Adventni venčki
• Obisk starinarja Cirila Klemenčiča v Glo-

govici, fotoreportaža
• Torbica, ruta, klobuk – včasih obvezni 

dodatek vsake modno oblečene ženske
• Adventni čas
• Spričevala v različnih obdobjih 20. sto-

letja
• Pek prihaja – fotoreportaža s pekovske 

delavnice učencev izbirnega predmeta 
etnologija

• Utrinki z raziskovalnega tabora 2007 v 
Ambrusu, priprava na raziskovalni tabor 
v Zagradcu, marca 2013

• Povabilo na raziskovalni tabor v Zagra-
dec, marec 2013 (izdelava plakatov)

• Knjige, branje in bralna kultura, razstava 

slikanic 
• Prešeren in njegov čas
• Oj, ti pustni čas presneti – fotoreportaža
• Valentin – ključ od korenin; valentinovo 

– praznik zaljubljenih
• Raziskovalni tabor v Zagradcu Moji babi-

ci je njena babica pripovedovala – foto-
reportaža iz filmskega arhiva

• Podobe preteklosti – fotografije učen-
cev ob zaključku šolskega leta

• Kaj ponuja reklama v sodobnem času 
(razred 5. b)

• Potep po Vipavi – fotoreportaža s pred-
stavitve raziskovalne naloge Povedane, 
napisane in prebrane zgodbe, 31. maj 
2013

• Moji babici je njena babica pripovedova-
la – ilustracije zgodb

c) ekskurzije
 2011/2012
• Mekinje, čebele iz Ilovškega valjaka
• Ljubljana, obisk etnografskega muzeja v 

Ljubljani – Orinoko

Adventni čas na matični šoli (razstava)
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• Struge pri Novem mestu – grad Struge 
in njegove posebnosti, raziskovalno po-
poldne na gradu z njegovim oskrbnikom 
Matjažem Anžurjem, Volkom Turjaškim

• Obisk dveh filmskih predstav v Ljubljani

 2012/2013
• Zbiratelj ljudskega blaga – obisk zbirke 

starinarja Cirila Klemenčiča v Glogovici 
pri Šentvidu pri Stični

 
d) raziskovanje
 2011/2012
• Življenje na gradu (prehrana, lokostrel-

stvo, oprema gradu, oblačila …)
• pomen pridelave medu
• gostilna Rojec v Ivančni Gorici

 2012/2013
• Pranje nekoč: Drmožnik, Lipovka …, na-

čin pranja, shranjevanje perila, likanje …
• Življenje pod kozolci – ličkanje, spravilo 

sena, kmečko orodje …
• Zgodbe – odsev družabnosti pod kozolci
 
e) Etnološki časopis Potujemo skozi čas: 
sodelovali so učenci pri izbirnem predmetu 
etnologija in člani zgodovinskega krožka.

• V šolskem letu 2011/2012 je izšla ena šte-
vilka, in sicer:

• Pravlce iz skrije, kjer smo predstavili po-
tek raziskovalnega tabora z etnološkimi 
vsebinami na matični šoli Stična. Vsebi-
no je uredila mentorica Zlata Kastelic ob 
pomoči zunanje sodelavke mag. Marjete 

Logar. Časopis so tehnično uredili učen-
ci Matic Kastelic, Primož Lesjak, Žiga Jan 
Muhič, Matic Kepa.

• V šolskem letu 2012/2013 sta izšli dve šte-
vilki, in sicer:

• Moji babici je njena babica pripovedova-
la – reportaža o pripravah in poteku razi-
skovalnega tabora z etnološkimi vsebina-
mi v Zagradcu, 30. 3. 2013.

• Vez med preteklostjo, sedanjostjo in pri-
hodnostjo, kjer smo na pobudo knjižni-
čarja Kristijana Rešetiča zbrali spomine 
na srečanje s prvo knjigo in knjižnico. S 
svojim prispevkom je sodelovala tudi uči-
teljica Mojca Hrvatin in nekaj drugih de-
lavk/delavcev OŠ Stična.

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

Na obisku pri starinarju Cirilu Klemenčiču sta 
učenca Jure Pavčič in Jan Hrovat z radovedno-
stjo opazovala stare predmete. 
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16 Osnovna šola Stična ...

SLOVENSKE PIRAMIDE IZUMIRAJO, 
MAR NE?

Podnaslov projekta: 
Druženje pod kozolci – nekdaj po-
membnem kulturnem okolju.

Status: državni raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: Zavod Republike Sloveni-
je za šolstvo (ZRSŠ).
Vključene šole: matična šola.
Koordinator/mentor: Zlata Kastelic in zu-
nanji sodelavci, mag. Marjeta Logar, mag. 
Dušan Štepec in Igor Lipovšek, ZRSŠ.
Vključeni razredi: učenci od 7. do 9. razre-
da pri zgodovinskem krožku.

Opis projekta
Prostor pod kozolci je kar sam vabil k dru-
ženju. Pogosto so bila to kmečka opravi-
la, npr. ličkanje koruze, obiranje fižola, 
spravilo snopov, mlačev ipd. Prostor pod 
kozolci pa je vabil tudi ob nedeljah popol-
dne, kjer so vaški fantje in dekleta mnogo-

Zlata Kastelic

Pod kozolci so velikokrat zaigrali ljudje brez 
doma, a s posluhom za glasbo (ilustracija Anke 
Švigelj Koželj, učiteljice likovne vzgoje).

krat zaplesali v ritmu harmonike in drugih 
glasbil – citer, klarineta ... 

Kdo so bili godci? Lahko člani družine, kjer 
se je plesalo, vaški revež, ki je z vlečenjem 
na meh služil za kruh ali prenočišče, ali pa 
samouki, ki jim je smisel za glasbo v zibko 
položila rojenica.

Ljudje so si želeli »žive glasbe«; ta je v vre-
dnotenju nedeljskega popoldneva in pra-
znikov pomenila več. Plesi niso bili napove-
dani, zgodili so se spontano.
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17... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

Podnaslov dejavnosti:
 Raziskovanje novinarstva. 
Status: šolska raziskovalna dejavnost.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora.
Koordinator/mentor: Nataša Rebec Lukšič.
Vključeni razredi: izbirni predmet šolsko no-
vinarstvo na matični šoli in PŠ Višnja Gora.

Opis projekta 
Izdajanje šolskih glasil 
Učenci izbirnega predmeta šolsko novinar-
stvo so v predlanskem šolskem letu izdali 
dve številki šolskega glasila Časotepec, 
v lanskem šolskem letu pa kar pet številk 
(tri številke Časotepca in dve številki glasila 
Šolar.si). 

ŠOLSKI NOVINARJI

Nataša Rebec Lukšič 

Mladi novinarji so v šolske klopi povabili bivšo učenko OŠ Stična Nino Pušlar in ji zastavili kopico 
vprašanj, učenec Žan Puš in učenka Katarina Zorec pa sta svoji vzornici tudi zaigrala in zapela.
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18 Osnovna šola Stična ...

Obiski gostov na šoli
Na OŠ Stična so gostili številne znane go-
ste (na matični šoli jih je s svojim obiskom 
počastila Nina Pušlar, v Višnji Gori pa so go-
stili gospoda Pavla Groznika, pevca Marka 
Vozlja, pesnico Marijo Pilko, gospoda Bo-
jana Ramšaka, ki je zaposlen na RTV Slo-
venija, in Rada Muleja, znanega igralca ter 
scenarista, ki jim je razkril ozadje snemanja 
znane TV-serije Naša mala klinika).

Terensko delo
V šolskem letu 2012/2013 so se preizkusili 
tudi v vlogi pravih novinarjev. Odpravili so 
se v vrtec Pikapolonica, kjer so otrokom 
prebrali nekaj pravljic, obiskali pa so naše 

prvošolčke, ki obiskujejo oddelek podaljša-
nega bivanja. Pot jih je zanesla v knjižnico 
Srednje šole Josipa Jurčiča in v Mestno 
knjižnico Grosuplje (enota Ivančna Gori-
ca).

Naši novinarji so si ogledali tudi radijski 
postaji (Radio 1 in Radio Zeleni val), kjer so 
jim prijazni voditelji predstavili delo radij-
skega novinarja, odpravili so se na ogled 
Pop TV in RTV Slovenija, kjer so si lahko 
osebno ogledali snemanje mladinske od-
daje Infodrom. Pot jih je zanesla še v Oper-
no in baletno hišo Ljubljana, Dom starejših 
občanov Grosuplje ter na uredništvo in v 
tiskarno časopisa Slovenske novice.

Da je poklic radijskih novinarjev zelo zanimiv in dinamičen, so naši mladi novinarji spoznali kar na 
licu mesta, saj so obiskali studio Radia 1.
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19... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

Učenki Teji Bavdek, ki je dobila nagrado za »najpravljičarja«, je čestitala tudi učiteljica slovenščine 
Marija Strnad.

Literarno-likovni natečaji
V okviru izbirnega predmeta šolsko novi-
narstvo sta bila v šolskem letu 2011/2012 
izvedena dva literarno-slikarska natečaja. 
Na natečaju Prepovedano, ki se je zaključil 
v začetku decembra 2011, sta bili na ma-
tični šoli nagrajeni Klara Nograšek iz 9. ra-
zreda za najizvirnejšo likovno stvaritev in 
Maja Bošnjakovič iz 8. razreda za najboljše 
literarno delo, na PŠ Višnja Gora pa je bila 
za izvirno ilustracijo nagrajena Kalina Šu-
šteršič, za izvirno razmišljanje Tim Weber, 
za izvirno literarno delo pa Tara Maja Si-
monič. Na natečaju »Iščemo najpravljičar-
ja OŠ Stična« je na podružnični šoli Višnja 
Gora zmagal učenec Anže Kejžar iz prvega 

razreda, na matični šoli pa Marija Omejec 
(8. a) in Teja Bavdek (9. b). 

V šolskem letu 2012/2013 se je prvi natečaj 
navezoval na temo Odraščanje (Puberte-
ta). Nagrajenci so bili: Katarina Zorec (9. 
b) – nagrada za najizvirnejšo pesem, Matic 
Horvat (8. b) – nagrada za najboljše pro-
zno besedilo, Brigita Butara (8. b) – nagra-
da za najizvirnejšo likovno stvaritev.
Drugi literarno-slikarski natečaj se je glasil 
Pravljice iz dedkovega žepa. Vse ustvarjal-
ce naše knjižice pravljic so nagradili. Pova-
bili so jih k sodelovanju v srečelovu in prav 
vsak je v roke prejel dobitno srečko, ki mu 
je prinesla praktično nagrado.
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20 Osnovna šola Stična ...

Opis projekta 
Pravlce iz skrije (31. 3. 2012)
Na raziskovalnem taboru so se učenci na-
učili izdelovati butarice, barvali so pirhe, 
pripravili velikonočni jerbas, izdelovali rože 
iz krep papirja. Zraven so plesali, se igrali, 
izdelali igrače po starih »modelih«, prika-

ETNOLOŠKI TABOR

Podnaslova projekta: 
Pravlce iz skrije (2011/2012),
Moji babici je njena babica pripovedo-
vala (2012/2013).

Status: šolski raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: OŠ Stična.
Vključene šole: matična šola in PŠ Zagra-
dec.
Koordinator/mentor: Zlata Kastelic, učite-
ljice matične šole, učitelji PŠ Zagradec.

Vključeni razredi v šolskem letu 2011/2012: 
učenci od 7. do 9. razreda pri zgodovin-
skem krožku in izbirnem predmetu etno-
logija; razredna stopnja na matični šoli in 
učenci PŠ Zagradec.
Vključeni razredi v šolskem letu 2012/2013: 
učenci od 7. do 9. razreda pri zgodovin-
skem krožku in izbirnem predmetu etno-
logija (OPK, SRD, SSK); prostovoljci in pro-
stovoljke iz 3., 4., 5. razreda matične šole.

Pred šolo v Zagradcu; vodja tabora Zlata Kaste-
lic in mladi raziskovalci/raziskovalke Patricija 
Strmec, Nina Jernejčič, Sara Jernejčič, Alja Mi-
klič, Kristijan Kuhelj Petrovski, Patricija Kastelic 
v veselem pričakovanju odkrivanja neznanega

Učenke Lidija Grčman, Dora Plantarič in Ema 
Ceglar na etnološkem taboru na matični šoli 
raziskujejo, kakšne so bile igre nekoč.

Slavka Trnovšek in učenka Ina Marinčič pri ve-
zenju; raziskovalni tabor na matični šoli marca 
2012
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zali igre, s katerimi so si krajšali čas njihovi 
dedki in babice. »Spopadli« so se z veze-
njem in s klekljanjem, poslikali so panjske 
končnice, izdelovali sveče iz voska. Proučili 
so »šolske uniforme« nekoč, oblačila za 
vsak dan in praznične obleke. Pili so čaj iz 
že pozabljenih zelišč in raziskali zgodovino 
nekdanjih trgovin in gostiln v Ivančni Gori-
ci. V šolski okolici so raziskovali »tičnice«. 
Delo so zaokrožili z razstavo izdelkov in s 
predstavitvijo dejavnosti. 
Povabilu na tabor so se odzvali tudi zuna-
nji sodelavci. Tokrat so sodelovali Jožica 
Pevec, Leopold Sever, Stane in Andreja Ka-
stelic, Marija Tratar, Nada Jevnikar, Tatjana 
Pajek, Marjeta Logar, Matjaž Anžur. 
Seveda brez hrane tudi na ta dan ne gre – 
jemo vse po »starem«, za kar sta poskrbeli 
naši kuharici Jožica Praznik in Mira Nogra-

šek, za »vmes« so poskrbele mamice s šte-
vilnimi, doma narejenimi dobrotami.

Moji babici je njena babica pripovedovala 
(30. 3. 2013)
Učenci izbirnega predmeta etnologija 
(OPK, SRD, SSK) in zgodovinskega krožka 
matične šole so se odločili za “sobotno” 
raziskovanje v Zagradcu. 30. marca 2013 
so se pridružili mladim raziskovalcem zgo-
dovine na podružnični šoli v Zagradcu in 
poizvedovali, kako so nekoč živeli v teh 
krajih. Na raziskovalnem taboru so sodelo-
vali tudi učenci od 1. do 5. razreda »zagra-
ške« šole z vodjo šole Slavko Nahtigal in  
učiteljicami Anico Grčman, Vanjo Peček 
Janoš, Tanjo Črnivec, Alenko Puš, Barbaro 
Tomše, kuharico Marinko Štravs in hišni-
kom Jožetom Rusom.

Poročilo o »nadzoru« šole v Zagradcu je podala tudi sobotna »inšpektorica« Andreja Robek Perpar – 
z delom raziskovalcev je bila več kot zadovoljna.
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22 Osnovna šola Stična ...

Obujali so spomine na čas praznovanj, po-
vezanih z veliko nočjo, hkrati pa so spo-
znavali tudi zgodovino šole, kraja, njegove 
kulturne in naravne posebnosti. 
K sodelovanju so pritegnili tudi krajane in 
ljubitelje ljudskega izročila. Tako so raziskali 
Kitni Vrh in okolico, čebelarje in njihovo de-
javnost, razvoj in zgodovino gasilcev, zgo-
dovino Zagradca in okolice. Učili so se plesti 
košare, izdelovali so punčke iz cunj, rože iz 
krep papirja in butare. Okušali so čaje iz ba-
bičine skrinje, pripravili velikonočni jerbas, 
pletli košare, vezli, plesali, obudili spomin 
na otroške igre v prostem času. Poslikali so 
nekaj panjskih končnic, spoznavali »modne 
smernice« v stari šoli. Pripravili so tudi raz-

stavo otroških slikanic, ki so izhajale pred 
pol stoletja, in pravo staro »učilno zidano«.
Posebnost razstave so bile vezenine Nade 
Jevnikar, po domače Skupkove, babice uči-
teljice Anke Švigelj Koželj. Dodali so jim še 
velikonočne prte.
»Časovni stroj« so temeljito zavrteli nazaj; 
obiskala jih je tudi »šolska nadzornica« iz 
starih časov. Jedli so tako kot nekoč: mle-
ko, polento, v »škrniclju« so dobili kruh in 
jabolko, za kosilo pa so se posladkali s pra-
vim domačim »štrudljem«. 
Povezovalo jih je delo v skupinah, sobiva-
nje in komunikacija otrok in odraslih, spre-
jemanje znanja in veščin – učili so se vsi, 
eden od drugega!



R
A

ZISKO
VA

LN
I PR

O
JEKTI IN

 d
EJA

VN
O

STI

23... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

Učenci spoznavajo delovanje teleskopa.

TABORI ZA NADARJENE UČENCE

Podnaslova projekta:
 astronomski tabor (2011/2012),
 Naravoslovni tabor (2012/2013).
Status: šolski raziskovalni projekt.
Nosilec projekta: OŠ Stična, CŠOD Čebelica 

in Astronomsko društvo Labod.
Vključene šole: matična šola. 
Koordinator/mentor: Suzana Klopčič, Joži-
ca Knez.
Vključeni razredi: 8 učencev iz 8. razreda in 
4 učenke iz 9. razreda (2011), 16 učencev 8. 
in 9. razredov (2012).

Suzana Klopčič Jožica Knez 
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24 Osnovna šola Stična ...

Opis projekta
Naši učenci so se odpeljali na Čatež na Do-
lenjskem v dom CŠOD Čebelica, kjer so od 
18. 11. do 20. 11. 2011 skupaj z učenci OŠ Mila-
na Šuštaršiča iz Ljubljane preživeli delovno-
-raziskovalni vikend. Martin iz astronomske-
ga društva Labod je učencem pokazal, kako 
se uporabljajo zvezdne karte in kako deluje 
teleskop. Na terenu je učence spremljala 
gosta megla, a na vrhu je bilo nebo jasno in 
so lahko videli različna ozvezdja (Kasiopeja, 
Orion, Plejade), posamezne zvezde, planet 
Jupiter, Rimsko cesto in še marsikaj zanimi-
vega. Poslušali so zanimivo pripovedko o 

Andromedi. Naslednji dan so učenci začeli s 
projektnim delom po skupinah, spoznali so 
računalniški program za opazovanje neba 
Stellarium, veliko pa je bilo tudi različnih 
iger (Astroaktiviti, Kipar … ).

V času 5.–7. 10. 2012 pa je bil organiziran na-
ravoslovni tabor za nadarjene učence 8. in 
9. razreda. Tabora se je udeležilo 16 učen-
cev z matične šole OŠ Stična. Na taboru 
so bili tudi učenci osnovne šole Milana Šu-
štaršiča iz Ljubljane. Učenci so se seznanili 
z matematičnimi, kemijskimi in fizikalnimi 
vsebinami.

Udeleženci delovno-raziskovalnega vikenda z mentoricama Jožico Knez in Suzano Klopčič



R
A

ZISKO
VA

LN
I PR

O
JEKTI IN

 d
EJA

VN
O

STI

25... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI ZA  
NADARJENE UČENCE NA OŠ STIČNA

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.
Mentorji: Lovro Ulcej, Lidija Zajc, Tina Cvar.
Vključeni razredi: učenci od 5. do 7. razreda.

Dejavnosti za nadarjene učence v šolskem 
letu 2011/2012
• Sobotna šola, terensko in raziskovalno 

delo, ogled gozdne učne poti »Zaplaške 
stezice« v okolici Čateža na Dolenjskem, 
sodelovalo je 17 učencev iz 5. razredov 
matične šole in PŠ Višnja Gora. Učence 
sta spremljali Lidija Zajc in Mojca Rebula. 

• Arheološke delavnice, november 2011; 

arheologinja Pavla P. Udovič je učence 
seznanila z delom arheologa, potekom 
izkopavanj, pregledom skozi časovna 
obdobja, nato pa je sledilo praktično 
delo – izkopavanje in obravnavanje ar-
heoloških najdb. 

• Tehnična delavnica, maj 2012; učenci so 
po načrtu izrezali in izdelovali gradove 
kot lončke za pisala. 

• Astronomija, za učence 5. razredov, ak-
tivnosti je vodil Lovro Ulcej.

• Poliederska delavnica, 11. 6. 2012; po 
končanem pouku se je 7 učencev in 
učenk 7. in 8. razreda matične šole od-
zvalo povabilu na matematično delavni-
co za nadarjene učence. V delavnici so 
pri sestavljanju uporabljali geometrijski 
komplet Polydron (ploščice in okvirji).

Dejavnosti za nadarjene učence v šolskem 
letu 2012/2013
Socialne igre in delavnica animiranega  
filma.

Anka Kavčič Tina Cvar
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26 Osnovna šola Stična ...

Učenci, ki so obiskovali ISP za nadarjene 
učence (to je 14 učencev iz 7. in 8. razre-
dov), so s socialnimi igrami razvijali social-
ne veščine, solidarnost, medsebojno po-
moč, 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 
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). 

Lidija Zajc Lovro Ulcej

Na sobotni šoli učenka Nataša Lukić meri vlago 
zraka.



27... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

Zavarovalnica Triglav že vrsto let povabi v Planico učence slovenskih šol na četrtkov uradni trening. 
Naša šola se vabilu odzove in pelje na ta znani športni dogodek 45 učencev višjih razredov.

S skakalcem Petrom Prevcem se je fotografiral učenec Sifet Ljubijankić.



M
ED

N
A

R
O

D
N

I P
R

O
JE

K
TI

 IN
 D

EJ
A

vN
O

sT
I

28 Osnovna šola Stična ...

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. razre-
da.

Opis projekta
V šolskem letu 2011/2012 so se našim po-
družničnim šolam in podružničnim šolam 
OŠ Sostro pridružili tudi podružnici OŠ 
Škofljica, in sicer PŠ Lavrica in PŠ Želimlje. V 
šolskem letu 2011/2012 je bila tema Diši po 
podeželju - kulinarika, v 2012/2013 Kmečka 
opravila. PŠ Krka je na omenjeni temi iz-
brala čebelarstvo in košnjo, PŠ Ambrus je 
raziskoval gobarstvo in ovčjerejo, PŠ Mulja-
va pa se je podrobneje spoznala s sadjar-
stvom oz. predelavo jabolk in z ličkanjem.

Datumi pomembnejših aktivnosti: 
PredSTavITve PrOjeKTa:
• 8. 10. 2011 (Predstavitev triletnega pro-

jekta ŠEGE IN NAVADE DOMAČEGA 
KRAJA v Ljubljani pred Mestno hišo);

• 31. 3. 2012 (Predstavitev na Ivankinem 
sejmu v Ivančni Gorici); 

MedNarOdNI PrOjeKTI  
IN dejavNOSTI

Tatjana Hren Mateja Jere Grmek
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29... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

Barbara Maver

• 22. 9. 2012 (Predstavitev projekta v šol-
skem letu 2011/2012 na temo DIŠI PO PO-
DEŽELJU – KULINARIKA pred Mestno 
hišo v Ljubljani);

• 23. 3. 2013 (Predstavitev na Ivankinem 
sejmu v Ivančni Gorici). 

KreaTIvNe IN eKO deLavNICe:
• 17. 11. 2011 (Delavnica na PŠ Muljava – 

PEKA JABOLK IN OBISK KMETIJE ERJA-
VEC); 

• 24. 1. 2012 (Delavnica na PŠ Ambrus – 
PEKA KRUHA);

• 8. 3. 2012 (Delavnica na PŠ Krka – ROŽE 
IZ PAPIRJA);

• 20. 3. 2012 (Delavnica na PŠ Ambrus – 
ROŽE IZ PAPIRJA);

Koordinatorka PŠ Ambrus Tatjana Hren, učiteljica Nataša Švener Škrajnar in učenka Nika Lovše na 
predstavitvi projekta pred Mestno hišo v Ljubljani podarjajo domače jabolko županu mesta Ljublja-
ne, Zoranu Jankoviću.
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• 29. 3. 2012 (Delavnica na PŠ Muljava – 
VELIKONOČNA DELAVNICA);

• 2. 4. 2012 (Delavnica na PŠ Ambrus – 
ROŽE IZ JOGURTNIH LONČKOV);

• 2. 4. 2012 (Delavnica na PŠ Krka – VELI-
KONOČNA DELAVNICA PLETENICE);

• 4. 4. 2012 (Delavnica na PŠ Ambrus – VE-
LIKONOČNA DELAVNICA PLETENICE, 
PIRHI);

• 7. 5. 2011 (Delavnica na PŠ Krka – PEKA 
KRUHA);

• 8. 5. 2011 (Delavnica na PŠ Ambrus – 
GOBE IZ GLINE);

• 31. 5. 2011 (Delavnica na PŠ Krka – GRAD 
IZ EKO MATERIALOV);

• 29. 9. 2012 (Delavnica na PŠ Muljava – 
LIČKANJE V ETNOLOŠKEM MUZEJU 
NOSE);

• 22. 1. 2013 (Delavnica na PŠ Muljava – 
IZDELKI IZ LIČKANJA, GA. MARIJA ŽE-
FRAN);

• 11. 3. 2013 (Delavnica na PŠ Ambrus – PI-
ŠČANČKI IZ VOLNE, PAPIRJA IN STIRO-
PORJA);

• 22. 3. 2013 (Delavnica na PŠ Muljava – VE-
LIKONOČNA DELAVNICA IZDELOVANJE 
BUTARIC IZ LIČKANJA IN ZELENJA);

• 6. 4. 2013 (Delavnica na PŠ Ambrus – DE-
LAVNICA POLSTENJA IN OBISK KMETIJE 
IZAKOVIH, OGLED STRIŽENJA OVC);

• 8. 5. 2013 (Delavnica na PŠ KRKA – KVAČ-
KANJE IN PLETENJE);

• 12. 6. 2013 (Delavnica na PŠ KRKA – KO-
ŠNJA PO STAREM, skupna košnja s star-
ši s spremljajočimi šegami in navadami).

Učenci PŠ Ambrus so na skupinski fotografiji 
ponosno pokazali kruh, ki so ga sami naredili in 
spekli na delavnici peke kruha, 24. 1. 2012.

Učiteljica Antonija Sever kaže učencem PŠ 
Muljava, kako se naredi velikonočno butarico iz 
ličkanja in zelenja.
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IGre BreZ Meja
• 26. 5. 2012 (Četrte igre brez meja na PŠ 

Lipoglav);
• 11. 5. 2013 (Pete igre brez meja na PŠ Mu-

ljava).

MedSeBOjNI OBISKI ŠOL
• 4. 5. 2012 (Obisk podružnic OŠ Stična na 

PŠ Zagradec);
• 26. 4. 2013 (Obisk PŠ Želimlje; SVARUNO-

VA POT).

ZAKLJUČNE PRIREDITVE
• 9. 6. 2012 (Zaključna prireditev NA VASI 

JE LEPO na PŠ Krka);
• 1. 6. 2013 (Zaključna prireditev NA VASI 

JE LEPO na PŠ Ambrus).

PŠ Muljava je 5. igre brez meja zasnovala temat-
sko, na temo kmečkih opravil.

Na delavnici košnje pred PŠ Krka; na sliki so Le-
nart Žgajnar, Benjamin Sadar, Primož Žgajnar, 
Nejc Hočevar in Ajda B. Grabrijan.

Na PŠ Krka so povabili starše in skupaj z njimi 
pokazali učencem, kako se je kosilo včasih.
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MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

Podnaslova projekta: 
Šolske knjižnice opolnomočajo učence 
za življenje (2011), 
Šolske knjižnice – vez med prete-
klostjo, sedanjostjo in prihodnostjo 
(2012).

Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Sekcija za šolske knjižnice 
pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, 
v sodelovanju z Društvom šolskih knjižnic.
Vključene šole: matična šola, PŠ Višnja 
Gora, PŠ Krka, PŠ Muljava in PŠ Stična.
Vključeni razredi: izbirni predmet likovno 
snovanje na matični šoli in 6. ter 7. razred 
PŠ Višnja Gora (oktober 2012).
Koordinator: Branka Lah (2011), 
Kristijan Rešetič in Katja Seljak Adimora 
(2012).
Vključeni razredi: od 1. do 9. razreda.

Opis projekta

V mesecu oktobru 2011 se je naša šola prvič 
vključila v mednarodno izmenjavo kazalk. 
Učenci 7. in 8. razreda PŠ Višnja Gora so 
napisali dve pismi za učence osnovne šole 
na Škotskem ter jim poslali svoje kazalke, 
učenci 8. razreda matične šole pa so s spre-
mnim pismom v angleščini na pot poslali 
kazalke v osnovno šolo v Indiji.
Oktobra 2012 je geslo Šolske knjižnice – vez 
med preteklostjo, sedanjostjo in prihodno-
stjo opozarjalo na bogastvo, ki ga knjižnice 
hranijo. V šolski knjižnici so pripravili pro-
gram z dejavnostmi, ki so potekale skozi 
cel mesec: predstavitev projekta na spletni 
strani šolske knjižnice, delavnica popravlja-
nja knjig, obisk knjižnice Srednje šole Josi-
pa Jurčiča Ivančna Gorica, anketa o šolskih 
knjižnicah včasih. Sodelovalo je 160 učen-
cev na matični šoli in vseh podružnicah.

Branka Lah Kristijan Rešetič
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Katja Seljak Adimora

Kazalke, ki so jih oktobra 2011 naredili učenci  PŠ Višnja Gora za svoje sovrstnike na Škotskem.

Učenci  PŠ Muljava so v šolskem letu 2012/2013 
popravljali poškodovane knjige iz šolske knji-
žnice. 
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ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

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

Cilji projekta
Eden od glavnih ciljev je, da zagotovimo 
kakovostno in raznovrstno športno ponud-
bo, ki naj bi bila dostopna vsem učencem 
ne glede na njihovo znanje, sposobnosti in 
finančne zmožnosti. 

Opis projekta
Naša šola je bila sprejeta v projekt od šol-
skega leta 2011/2012, projekt se je nadalje-

Bojanca Križman

Učenci 9. c razreda matične šole Mak Jure, 
Anže Kastelic, Jakob Hrovat in Gašper Kastelic 
so se dobro znašli ob nekoliko drugačnem 
športnem dnevu – grabljenjem trave za matično 
šolo (šolsko leto 2011/2012).

val v šolskem letu 2012/2013. Otroci lahko 
v enem letu spoznajo različne športne pa-
noge in si s tem pridobijo široko športno 
znanje. Program sta izvajala Maja Pečnik 
(2011/2012) in Alan Krajnc (2012/2013).

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
Projekt na šoli poteka že vrsto let. Aktivno-
sti so potekale skozi vse leto in v mnogih 
dejavnostih.
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Slavka Nahtigal

Učenci Matej Glač, Karin Janežič, Nika Gregorič, Lara Zaletelj, 
Špela Štrus, Ema Koščak, Valentin Sadar, Nejc Ropič, Blaž Perko, 
Florijan Mohorčič, Tilen Majes – 4. razred s ponosom kažejo 
pridelke, ki so zrasli na njihovem biološkem vrtu ob šoli.

Učenka Zoja Jernejčič je 
zmagala s svojim literarnim 
delom, učenka Eva Erjavec pa z 
likovnim.

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. r. 

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

Opis projekta
V šolskem letu 2011/2012 je na literarnem 
natečaju po izboru učencev zmagala učen-
ka Zoja Jernejčič, na likovnem natečaju pa 
učenka Eva Erjavec. V avli so bili razstavljeni 
izdelki učencev, za zaključek projekta pa je 
bil izdelan plakat, ki je bil poslan na celjsko 
OŠ Frana Kranjca. Dobili smo pohvalo in 
potrdilo. V maju so učenci naredili gredico 
ob šoli, material je prispeval domačin Jure 
Perko, s. p. Pri izgradnji je pomagal hišnik 
Jože Rus. 
Tema lanskega šolskega leta pa je bila Vrt 
prihodnosti. Ob šoli so učenci naredili vrt, 
ga zasejali s slovenskimi semeni, obdelova-
li, škropili z naravnimi škropivi in bio pridel-
ke tudi okušali.
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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 Am-
brus in 5. ter 6. razred OŠPP (2011/2012), 
učenci PŠ Ambrus in 3. do 6. razred OŠPP 
(2011/2012).
Koordinator/mentor: Mateja Oberstar, Ta-
tjana Hren, Sonja Kavčič.
Vključeni razredi: od 1. do 3. razreda.

Opis projekta
V šolskem letu 2011/2012 so na natečaju so-
delovali vsi učenci podružnične šole v Am-
brusu in 5. ter 6. razred OŠPP. Pet učen-
cev PŠ Ambrus je sodelovalo pri postavitvi 
razstave v Cankarjevem domu, ki so jo po-
stavili sami, lahko so se udeležili več likov-

nih delavnic. Zabaval jih je raper Zlatko. 
Ogledali so si predstavo Tolkala za rado-
vedneže. Imeli so tudi brezplačen vzpon 
z vzpenjačo na Ljubljanski grad. Učenci 
so bili navdušeni, zato so se odločili, da si 
razstavo ogledajo vsi. Tako so se v četrtek, 
16. 2. 2012, odpeljali v Ljubljano. Najprej so 
si ogledali razstavo likovnih del učencev in 
mladostnikov iz Slovenije in drugih držav. 
Po ogledu so se po starem mestnem jedru 
odpravili do vzpenjače, s katero so se od-
peljali na grad. Ogledali so si grajsko dvori-
šče, z obzidja gradu pa še Ljubljano.

Tudi v šolskem letu 2012/2013 se je 5 učen-
cev PŠ Ambrus 5. 2. 2013 udeležilo otvori-
tvenega dogodka v Cankarjevem domu. 
Lansko leto so že tretjič sodelovali na med-
narodnem natečaju »IGRAJ SE Z MANO«. 
Učenci so sami postavljali razstavo, lahko 
so se udeležili več likovnih delavnic. Zaba-
val jih je raper Zlatko z gosti. Ogledali so si 
lutkovno predstavo Grajska skrivnost.

Mateja Oberstar Tatjana Hren
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Sonja Kavčič

Učenke Nika Miklič, Laura Kaurin in Monika Fabjan PŠ Ambrus si ogledujejo razstavo v Cankarjevem 
domu.
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ŽIVI PREPROSTO IN SOLIDARNO V 
SMERI PODNEBNE PRAVIČNOSTI 
(KARITAS)

Naslov projekta: 
 Živi preprosto in solidarno v smeri  
 podnebne pravičnosti.
Status: mednarodni projekt.

Nosilec projekta: Karitas.
Vključene šole: PŠ Ambrus.
Koordinator/mentor: Nina Kump Papić, Ci-
rila Zupančič, Tatjana Hren.

Opis projekta
Sodelovalo je 37 učencev, projekt je trajal 
od januarja do junija 2013.

Nina Kump Papić Cirila Zupančič

Sodelovanje pri projektu KARITAS: »Živi preprosto in solidarno v smeri podnebne pravičnosti«.
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TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI  
(KARITAS)

Naslov projekta:  
 Tek podnebne solidarnosti.
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Karitas.
Vključene šole: matična šola.
Koordinatorji/mentorji: Irena Bregar in 
Mojca Malovrh.
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 prizadevajo, čeprav so s 
svojim načinom življenja najmanj prispevali 
k njim. Akcije so se v šolskem letu 2012/2013 
(v mesecu maju) udeležili tudi učenci pred-
metne stopnje in učitelji športne vzgoje 
na OŠ Stična ter skupno pretekli približno 

1100 km. Koordinatorki za predmetno sto-
pnjo sta bili Irena Bregar in Mojca Malovrh, 
za razredno stopnjo pa razredne učiteljice 
(razredna stopnja se je tega projekta ude-
ležila leto poprej).

Irena Bregar Mojca Malovrh

Tek solidarnosti na matični šoli
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MEDNARODNI TEDEN OTROKA

Podnaslova projekta: 
 Pojdiva s knjigo v svet (2011),
 Radosti in stiske odraščanja (2012).
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Zveza prijateljev mladine 
Slovenije.
Vključene šole: matična šola in vse podru-
žnične šole.
Koordinator/mentor: Bojanca Križman.
Vključeni razredi: od 1. do 9. razreda.

Opis projekta 
Prvi teden v oktobru 2011 in 2012 so se na 
matični šoli in na vseh podružnicah vrstile 
dejavnosti ob tednu otroka. Dejavnosti so 
izvajale vse učiteljice prvega triletja.

Na PŠ Višnja Gora so učenci oktobra 2011 iz 
naravnih in odpadnih materialov ustvarili 
jesensko pravljico. Izdelali so polno naviha-
nih in nenavadnih škratkov. Oblikovali so 
jim še hišice in nastala je prava pravljična 
dežela, katero so na ogled postavili v avli 
šole poleg še drugih zanimivih likovnih iz-
delkov.

Na PŠ Muljava so v lanskem šolskem letu 
pouk popestrili z risanjem s kredami po 
šolskem igrišču, s peko jabolk na žerjavici, 
z delavnico izdelovanja izdelkov iz koruze 
in ogledom filma. Tretješolci pa so imeli na 
obisku frizerko. Gospa Damjana Gračner je 
tretješolce uredila za obisk šolskega kina, 
kjer so si ogledali film Sreča na vrvici. Tudi 
v oddelku podaljšanega bivanja je bilo zelo 
zanimivo. Učenci so se urili v plezanju. Naj-
prej so trenirali plezanje po žrdi. Bili so tako 
uspešni, da so svoje znanje in spretnost 
pokazali s plezanjem na drevo. Učiteljica 
Polona Fajdiga, ki je izučena inštruktorica 
plezanja, je priskrbela vso potrebno opre-
mo in varovala učence pri plezanju.
Živahno je bilo tudi na PŠ Ambrus. V pone-
deljek so si ogledali film Pika Nogavička. V 

torek in petek so imeli na obisku sestro iz 
zobozdravstvene ambulante, ki je učen-
ce podučila o pravilnem ščetkanju zob. V 
sklopu tega obiska so imeli v 2. razredu na-
ravoslovni dan Skrbimo za zdravje. V tem 
dnevu so poleg drugih dejavnosti naredili 
še sadne kupe in se z njimi posladkali vsi 
učenci prvega triletja. V sredo so učenci 

Učenci PŠ Višnja Gora pred razstavo Jesenska 
pravljica

Učenci PŠ Ambrus so pri OPB izdelali zanimiv 
plakat.
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41... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

3., 4. in 5. razreda poslikali tribune na šol-
skem igrišču, učenci 1. in 2. razreda pa so 
slikali s kredami po igrišču. Teden so zaklju-
čili z druženjem učencev prvega triletja na 
igrišču. Aktivni so bili tudi v podaljšanem 
bivanju, saj so se pogovarjali o radostih in 
stiskah odraščanja. Ob pogovoru je nastal 
zanimiv plakat.
Tudi na matični šoli so od 1. do 5. oktobra 
2012 obeležili teden otroka. V ponedeljek 
so odšli prvošolci na obisk v vrtec. V torek 
so imeli otroci od prvega do tretjega ra-
zreda tehniški dan. Izdelovali so figure iz 
različnih naravnih materialov. V sredo so 
z barvnimi kredami risali okoli šole. V četr-
tek so imeli skupaj z otroki iz Stične kros, v 
petek pa so si lahko ogledali risanko, risani 

film ali pa se igrali različne družabne igre 
ter igre vlog.
Na PŠ Zagradec so oktobra 2011 organizirali 
teden različnih dejavnosti: od športnih iger 
in lutkovne predstave do likovnih delav-
nic. Posebna pozornost je bila namenjena 
učenčevi najljubši knjigi, ker je bila 5O-le-
tnica bralne značke. V kulturnem domu so 
gostovale igralke lutkovnega gledališča z 
Jesenic z igrico Miškolin. Na šolskem igri-
šču so odigrali skupno tekmo med dvema 
ognjema. V šoli je bilo šest likovnih delav-
nic, kamor so se učenci sami vključili glede 
na zanimanje. Nastali so zanimivi izdelki iz 
papirja, testa, buč, das mase ter slike s pr-
sti in čopiči. Pri financiranju in izvedbi jim 
je pomagala Krajevna skupnost Zagradec. 

Učiteljica Anica Orel in učenka Lea Gregorič s PŠ Zagradec kažeta veliko sliko gozda, ki je nastala na 
likovni delavnici ob tednu otroka.
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EVROPA V ŠOLI

Naslov projekta: 
Evropa v šoli »Prostovoljstvo – voljan 
pomagati« ob evropskem letu prosto-
voljstva (2011).

Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Evropska hiša, ZPMS, RS 
(Urad vlade za komuniciranje), Evropska 
komisija.
Vključene šole: PŠ Krka.
Koordinator/mentor: Mateja Jere Grmek.
Vključeni razredi: 5. razred PŠ Krka.

Opis projekta
Že nekaj let sodelujejo na natečaju Evropa 
v šoli. Ustvarjajo pri likovni umetnosti in pri 
slovenščini. V šolskem letu 2011/12 so so-
delovali na temo Jaz tebi mladost, ti meni 
radost. Ustvarjali so učenci 2., 4. in 5. razre-
da pod mentorstvom Brigite Langenfus in 
Mateje Jere Grmek.
V šolskem letu 2012/13 je bila na 14. nateča-
ju Evropa v šoli razpisana tema Kot evrop-
ski državljan pravice in priložnosti imam 
– kako dobro jih poznam? (ob evropskem 
letu državljanov, 2013). Sodelovali so učen-
ci 4. in 5. razreda. Prejeli so šest priznanj na 
državnem nivoju in deset regijskih priznanj.

MIROVNIŠKI FESTIVAL OB DNEVU OZN 
V SLOVENJ GRADCU

Podnaslov projekta: 
 evropejec, evropejka – kdo si?
Status projekta: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Mestna občina Slovenj 
Gradec in drugi, finančna podpora UNESCA.

Vključene šole: PŠ Krka.
Koordinator/mentor: Mateja Jere Grmek.
Vključeni razredi: 4. in 5. razred.

Opis projekta
Že enaindvajsetič po vrsti je Slovenj Gra-
dec, glasnik miru, razpisal natečaj za izvir-
no likovno in literarno delo ter fotografijo. 
Vsako leto so razpisane aktualne teme. Za 
šolsko leto 2012/13 so bile razpisane teme: 
Evropejec, Evropejka – kdo si?, Pitna voda 
je splošna dobrina človeštva, Odkrivamo 
zadnje skrivnosti našega planeta. Poslali 
smo pet likovnih del. Izbrano je bilo delo 
Urške Pečjak, ki je bilo tudi nagrajeno v ka-
talogu, ki izide ob tej priliki. 

Zaključna prireditev za izbrane slike na natečaju 
Evropa v šoli v Cankarjevem domu; Ema Vrabič 
(2. razred), Laura Vlašič (4. razred), Stela Podr-
žaj (4. razred), Anja Markovič (5. razred), Tjaša 
Godec (5. razred), Ljubljana, 9. 5. 2012
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OČISTIMO SLOVENIJO 2012

Naslov projekta: Očistimo Slovenijo.
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Ekologi brez meja.
Vključene šole: matična šola in podružnice.
Koordinator/mentor: Elizabeta Kadunc Kri-
žaj.

Opis projekta
Šola se je pridružila vseslovenski čistilni ak-
ciji dan prej, in sicer 23. 3. 2012. Zadnji dve 
uri pouka sta bili namenjeni čiščenju šolske 
okolice, na tehničnem dnevu pa so učenci 
izdelovali izdelke iz recikliranih materialov 
(škatle za zbiranje papirja in računalniških 
kartuš …, torbice, inštrumenti – igrače …), 
ki so bili razstavljeni v avli šole.

Razstava oblepljenih škatel, ki so namenjene 
ločenemu zbiranju odpadkov (papir, zamaški, 
kartuše …).

Učenci 7. b razreda čistijo Ivančno Gorico.

Skok do odpadka! Pravi aktivizem učenca 
Primoža Koligarja.
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ANGLEŠKE DELAVNICE

Naslov projekta: 
 angleške delavnice – eTwinning pro-
jekt.
Status: mednarodni projekt.
Nosilec projekta: Evropsko šolsko omrežje 
v imenu Evropske komisije.
Vključene šole in učenci: matična šola in PŠ 
Višnja Gora (2. in 3. triletje).
Koordinator/mentor: Alenka Kovač in uči-
telji angleščine.

Opis projekta
Aktiv učiteljev angleščine je v šolskem letu 
2011/2012 za učence pripravil zimske in po-
mladanske angleške delavnice. V petek 
popoldne (9. 12. 2011) so učitelji angleščine 
organizirali različne angleške urice. Z Ma-
rinko Medved so skupinice primerjale an-
gleške pregovore s slovenskimi. Pri Terezi 
Markelj so poglabljali vedenje o praznova-
njih v angleško govorečih deželah. Pri Katji 
Sredič Rus so učenci s škarjami in lepilom 

oblikovali pismo za Božička. Z Alenko Ko-
vač in Igorjem Rajnerjem so sproščali domi-
šljijo ob prazničnih receptih, hkrati pa so se 
mimogrede seznanili tudi z nekaj nemškimi 
izrazi. Z Blanko Karanjac so se igrali igrice, 
ki so obvezen del vsake zabave (»Spaghet-
ti Hair«, »Whistling Lap Bluff Game«, »Blow 
the Ball«, »Spider Game« in »Honey, Do you 
Love Me?«).
Konec aprila so sledile še delavnice na 
temo Dneva Evrope. Tokrat so se učite-
ljice angleškega jezika družile z učenci 4., 
5. in 6. razredov. Po kratkem uvodu se je 
malce več kot štirideset učencev razdelilo 
v tri skupine. Vsaka skupina se je udeležila 
vsake izmed treh delavnic. Delavnica Katje 
Tomažinčič in Darje Jerala je bila v zname-
nju evropskih znamenitosti. Na delavnici 
Alenke Kovač in Katje Sredič Rus so učenci 
spoznavali in urejali zastave ter prevajali 
gesla Evrope v vse mogoče eksotično zve-
neče jezike. Delavnica Marinke Medved in 
Blanke Karanjac pa je bila za vsako skupino 
drugačno potovanje, odvisno od države, 

Alenka Kovač Katja Sredič Rus
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kamor so se v domišljiji podali. 
V šolskem letu 2012/2013 so anglisti svo-
je delavnice prijavili v projekt eTwinning. 
Učenci so se lahko udeležili dveh angleških 
delavnic. Prva se je odvijala v mesecu ok-
tobru 2012 na temo Halloween (noč čarov-
nic), druga, z naslovom “Spring is in the 
air”, pa marca 2013. 

Na delavnice Halloween so učiteljice an-
gleščine povabile učence druge triade. V 
popoldanskem času se je na matični šoli 
zbralo približno 50 otrok, na PŠ Višnja Gora 
pa 24. Razdelile so jih v dve skupini. Vsaka 
skupina se je udeležila obeh 90-minutnih 
delavnic in na koncu skupne 30-minutne 
zabave. V delavnici Alenke Kovač in Katje 
Tomažinčič (v Višnji Gori pa Katje Sredič 
Rus) so otroci najprej izvedeli, od kod ta 
praznik izvira in kako ga po svetu praznuje-
jo. Nato so se pripravili na zabavo: izrezali 
so buče, naredili okrasne okostnjake, paj-
ke, netopirje iz papirja. Delavnica pri Marin-
ki Medved in Blanki Karanjac pa je bila malo 

Marinka Medved Blanka Karanjac

Učenec Luka Škof poskuša z zavezanimi očmi 
najti pomarančo, pri tem pa ga budno spremlja-
ta učenca Miha Janežič in Neža Kralj ter ostali 
udeleženci delavnice. 
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strašljiva in domišljijska. Otroci so za spo-
min dobili knjižice, v katerih so besedila, ča-
robni uroki in plesni koraki … Za zaključek 
smo imeli Halloween zabavo za obe skupi-
ni otrok. V učilnici jih je pričakala čarovnica. 
Zapeli so ji pesem, ki so se jo naučili, ona pa 
jim je ponudila pripravljeno hrano. Kot se 
za zabave spodobi, smo tudi zaplesali na-
učene korake na legendarni »Thriller« in si 
ogledali tudi »ta strašen filmski« del.

Tereza Markelj

Učiteljica Marinka Medved in učenci Tea Lužar, Adela Horvat, Nejc Zupančič in Dominik Novak iz 5. 
razreda PŠ Višnja Gora se s pripravo kulinaričnih dobrot pripravljajo na noč čarovnic.
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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 prednovoletnem času leta 2012 sta učitelj 
nemščine in učiteljica Elizabeta Kadunc Kri-
žaj združila moči in za učence višjih razre-
dov pripravila delavnice peke prazničnih 
piškotov. Učenci so tako na praktičnem pri-
meru spoznavali nemške izraze v kulinariki.

Igor Rajner
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MEDNARODNE IZMENJAVE IN OBISKI

Podnaslovi dejavnosti: 
Obisk Wisnieve Gore na Poljskem,
Obisk delegacije odraslih iz Poljske Wi-
snieve Gore na PŠ višnja Gora,
Obisk učencev in učiteljev OŠ Josip Jur-
čič iz Devina,
Predavanje gospe Gertrud rantzen na 
matični šoli.

Status: mednarodna dejavnost.
Nosilec projekta: OŠ Stična, KS Višnja Gora, 
Občina Ivančna Gorica in JSKD Ivančna Go-
rica.
Vključene šole: PŠ Višnja Gora in matična 
šola.
Koordinator/mentor: Marjan Potokar, Ka-
tja Tomažinčič in Igor Rajner.

Opis projekta
Obisk Wisnieve Gore na Poljskem (od 1. 6. 
do 5. 6. 2013)
Ob prevodu Kozlovske sodbe v Višnji Gori 

v poljščino so se učenci 8. in 9. razredov 
PŠ Višnja Gora odpravili v Wisnievo Goro 
na Poljskem. Podpisana je bila listina o sku-
pnem sodelovanju, učenci so predstavili 
igrico Kozlovska sodba v Višnji Gori. Poleg 
6 učencev, učiteljev Katje Tomažinčič in 
Igorja Rajnerja ter ravnatelja Marjana Poto-
karja se je potovanja udeležilo še 18 pred-
stavnikov Občine Ivančna Gorica in Krajev-
ne skupnosti Višnja Gora.

Marjan Potokar Katja Tomažinčič

Delegacija učencev  PŠ Višnja Gora (Vid Kavaš, 
Arxhenda Kadriu, Lana Horvat, Matevž Kastelic, 
Lucija Žerovnik in Veronika Groznik) ter njihova 
mentorja Igor Rajner in Katja Tomažinčič so 
poljsko Višnjo Goro (Wisnievo Goro) spoznavali 
kar iz kočije.
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Obisk delegacije odraslih iz poljske Višnje 
Gore (Wisnieva Gora) na PŠ Višnja Gora (20. 
3. 2013)
Učenci so jim pripravili kratek kulturni pro-
gram. Mladi igralci, pod mentorstvom Pe-
tre Rus Mušič, so zaigrali delček igre Kozlo-
vska sodba v Višnji Gori. Nastopajoči učenci 
in učenke 6. razreda: Kalina Šušteršič, Neža 
Grum, Martina Ceglar, Anže Šparovec, Ju-
lijan Avdić, David Palčič Peterc, Tadej Ba-
škovč; 7. razred: Neža Novak, Ajda Robida, 
Ajda Ramšak, Maša Zupančič.

Obisk učencev in učiteljev OŠ Josipa Jurčiča 
iz Devina (16. aprila 2013)
Učence in vse zaposlene na PŠ Višnja Gora 
so obiskali učenci in učitelji OŠ Josipa Jur-
čiča iz Devina (zamejski Slovenci iz Devi-
na). Otrok je bilo okrog 60. Na šoli so jim 
pripravili kratek kulturni program, in sicer 
so učenci zaigrali Kozlovsko sodbo v Višnji 
Gori ter z glasbeno spremljavo recitirali 
pesem o Višnji Gori. Pozdravila sta jih tudi 

ravnatelja obeh šol ter podžupan občine 
Ivančna Gorica. O Josipu Jurčiču in Višnji 
Gori je nekaj besed povedal tudi g. Groznik. 
Prav tako pa so si ogledali Jurčičevo doma-
čijo na Muljavi, kjer jim je nekaj besed o Jur-
čiču povedal Jurčičev pranečak, Ciril Jurčič.
Otroke so obdarili z lično izdelanimi polžki, 
ki sta jih izdelali Barbara Polajžer in Kata-
rina Pajk. Zamejski učitelji in učenci so bili 
navdušeni.

Ravnatelj OŠ Josipa Jurčiča iz Devina Marco 
Jarc je nagovoril učence, učitelje in goste na PŠ 
Višnja Gora.

Nastop gledališke skupine PŠ Višnja Gora z igro 
Kozlovska sodba v Višnji Gori, na obisku na 
Poljskem

Katarina Pajk
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Predavanje gospe Gertrud rantzen na ma-
tični šoli (13. februarja 2013)
OŠ Stična je obiskala predsednica nem-
ško-slovenske gospodarske zbornice, ga. 
Gertrud Rantzen. Namen obiska je bil, da 
gospa predsednica predstavi, kako zelo 
zanimiva, uporabna in enostavna je nem-
ščina. Predavanje je bilo za vse šesto- in 
sedmošolce matične šole. Predavanje je 
izhajalo iz nemških popačenk, ki smo jih 
prevzeli v slovenski pogovorni jezik. Izbor 
popačenk je bil namenjen ciljni skupini po-

slušalcev (področje glasbe, športa, hrane, 
pijače, vsakodnevnih opravil itd.). Na kon-
cu je gospa predstavila Nemčijo in nemšči-
no kot zelo uporaben jezik za vse, ki živimo 
v Evropi, saj je nemščina še zmeraj drugi 
najpomembnejši komunikacijski in trgovski 
jezik v Evropi. Prav tako pa je poudarila, da 
sodelovanje pobratenih občin Ivančna Go-
rica in Hirschaid iz Nemčije igra pomemb-
no vlogo, v zadnjem času tudi na področju 
trgovanja in malega gospodarstva. Mentor 
tega obiska je bil Igor Rajner.

Ga. Gertrud Rantzen razlaga učencem popačenke, ki smo jih prevzeli iz nemškega jezika.
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OPZ matične šole je vodila Bojana Mulh; za klavirjem jih je spremljala Urška Petek.

V šolskem letu 2012/2013 je bila na naši šoli organizirana območna revija predšolskih, otroških in 
mladinskih pevskih zborov, 19. 3. 2013. OPZ PŠ Višnja Gora je vodila Tjaša Glomočak.
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POLICIST LEON SVETUJE

Naslov projekta: Policist Leon svetuje.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Policija Slovenije, Ministr-
stvo za notranje zadeve.
Vključene šole: matična šola in podružnice.

Koordinatorji/mentorji: razredniki 5. ra-
zredov (Helena Kastelic, Ingrid Boljka Šta-
udohar, Ana Zaman, Cirila Zupančič, Nina 
Kump Papić, Tanja Črnivec, Polona Pajk, 
Mateja Jere Grmek, Barbara Maver).

Vključeni razredi: 5. razredi.

DRŽAVNI PROJEKTI

Helena Kastelic 

Ana Zaman

Ingrid Boljka Štaudohar

Polona Pajk
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Opis projekta
Reševanje delovnega zvezka na temo »Var-
nost otrok«. Vsebine so razdeljene na pet 
sklopov (promet, pirotehnika, nasilje, kri-
minaliteta in kolo). Organizirana so tudi 
srečanja s policisti.

Tanja Črnivec

Učenci vsako leto sodelujejo s policisti tudi pri izvedbi kolesarskega izpita; na sliki je 5. razred PŠ 
Višnja Gora z razredničarko Ano Zaman, ki je v šolskem letu 2011/2012 uspešno opravil kolesarski 
izpit in dobil svoje prve prometne izkaznice.
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VARNOST ZA VSE

Naslov projekta: 
 Varnost za vse »Stopimo iz teme«.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Policija Slovenije, Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Vključene šole: matična šola in podružnice.

Koordinatorji/mentorji: razredniki 4. razre-
dov (Jožica Jevnikar, Jasmina Glavič, Boja-

Jožica Jevnikar

Bojana Mulh

Jasmina Glavič

Učenka Brina Omahen je v sliki in besedi opozo-
rila na pomen nošenja kresničk.

na Mulh, Bernarda Kunstelj Lepojić, Nina 
Kump Papić, Slavka Nahtigal, Mateja Jere 
Grmek, Barbara Maver, Cirila Zupančič).
Vključeni razredi: 4. razredi.
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Opis projekta
Projekt poteka že vrsto let, predvsem v 
jesenskem času, ko je nesreč med pešci 
zaradi slabše vidnosti več. O tej temi se je 
z učenci pogovarjal policist, spoznavali so 

OTROŠKI PARLAMENT

Podnaslova projekta:
»Junaki našega časa – kdo so in zakaj?« 
(2011/2012),
»Odraščanje« (2012/2013).

Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Zveza prijateljev mladine 
Slovenije.
Vključene šole: matična šola in podružnice.
Koordinator/mentor: Jožica Knez.
Vključeni razredi: učenci od 1. do 9. razre-
da.

Opis projekta
Za šolsko leto 2011/2012 so učenci izbrali 
temo Junaki našega čas – kdo so in za-
kaj? Na območnem parlamentu, ki so ga 
izvedli v četrtek, 16. 2. 2012, so sodelovali 
predstavniki OŠ Stična in OŠ Ferda Vesela. 
Učenci so izbrali dve predstavnici, ki sta za-
stopali obe šoli na regijskem parlamentu, ki 
je bil 14. 3. 2012 v Novem mestu. Našo šolo 
je zastopala Enja May Grabrijan, učenka 9. 
razreda.

Za šolsko leto 2012/2013 so mladi izbrali 
temo Odraščanje. O tej temi so se razredni-
ki pogovarjali s svojimi učenci na razrednih 
urah, predstavniki razredov pa so se srečali 
dvakrat, in sicer 13. 2. 2013 ter 20. 2. 2013.

se s pomenom uporabe kresničk, šola je 
dobila zloženke in plakate, učenci pa so 
med drugim tudi pisali svojim starim star-
šem in jih opozorili na pomen vidnosti na 
cestah. 
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RASTEM S KNJIGO

Naslov projekta: 
rastem s knjigo – izvirno slovensko 
leposlovno delo vsakemu sedmošolcu.

Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Javna agencija za knjigo 
RS, Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo 
za šolstvo in šport RS, Združenje splošnih 
knjižnic ob podpori Zavoda za šolstvo RS, 
Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in 
Društva slovenskih pisateljev.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora.
Koordinator/mentor: Branka Lah 
(2011/2012), Urška Petek (2012/2013) in 
učitelji slovenščine v 7. razredih.
Vključeni razredi: 7. razredi.

Opis projekta
Vsi učenci 7. razredov so kot že vrsto let 
poprej v februarju 2012 obiskali Knjižnico 
Grosuplje – Enota Ivančna Gorica, kjer so 
jim bile predstavljene pomembnejše infor-
macije v zvezi z razvojem knjižnic ter bral-

no kulturo. Od organizatorjev projekta so 
dobili ob obisku v dar knjigo Dese Muck 
“Blazno resno o šoli”. Leto dni kasneje pa 
so učenci 7. razredov matične šole ter PŠ 
Višnja Gora v dar dobili mladinski roman 
Zlati zob Tadeja Goloba.

Urška Petek

Učenke Hana Zajc, Vilhelmina Golub in Kaja Jur-
čič so bile zadovoljne, saj so v dar dobile knjigo 
priljubljene pisateljice Dese Muck.
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ZLATI BRALEC

Naslov projekta: Zlati bralec.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Društvo Bralna značka 
Slovenije in Zveza prijateljev mladine 
Slovenije.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora.
Koordinator/mentor: Anica Perič 
(2011/2012), Kristijan Rešetič in Katja Seljak 

Adimora (2012/2013.)
Vključeni razredi: 9. razredi.

Opis projekta 
V projekt so vključeni učenci 9. razreda, ki so 
vsa leta opravljali bralno značko (54 učen-
cev). V šolskem letu 2011/2012 so “zlati bral-
ci” prejeli knjigo Mira Cerarja Osnove demo-
kracije na slavnostni prireditvi na Jurčičevi 
domačiji na Muljavi. Na podelitvi priznanj 21. 
junija 2012 so si tudi ogledali predpremiero 
gledališke predstave Med dvema stoloma v 
izvedbi Kulturnega društva Josip Jurčič. 
Tudi leto dni kasneje, 20. 6. 2013, so bili 
učenci 9. razredov, ki so vsa leta opravljali 
bralno značko (34), povabljeni na priredi-
tev na Muljavo, kjer so jim bile podeljene 
knjižne nagrade, in sicer knjiga Antona Mr-
kuna Narodopisna knjižnica, 1. in 2. del. Po 
slavnostni podelitvi je sledil ogled Jurčiče-
ve domačije, za zaključek pa še predstava 
Grad Rojinje. Zlati bralci so od društva Bral-
na značka ob koncu šolskega leta dobili 
tudi knjižno nagrado Saše Vegri z naslovom 
Naročje kamenčkov.

Anica Perič

Podelitev knjižnih nagrad zlatim bralcem na prireditvi na Muljavi, junij 2013
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POKLONI ZVEZEK

Naslov projekta: 
 Pokloni zvezek 2012 in 2013.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Karitas.
Vključene šole: matična šola in podružnice.
Koordinator/mentor: Mojca Malovrh.
Vključeni razredi: od 1. do 8. razreda.

Opis projekta
Naša šola sodeluje v akciji Pokloni zvezek že 
nekaj let. Učenci zbirajo zvezke za socialno 
ogrožene otroke v Sloveniji in si tako raz-
vijajo občutek solidarnosti. V šolskem letu 
2011/2012 smo zbrali 502 zvezka (matična 
šola 189, PŠ Višnja Gora 94, PŠ Ambrus 30, 
PŠ Zagradec 45, PŠ Muljava 46 in PŠ Stična 
42). V Sloveniji je bilo v tem šolskem letu 

zbranih 19 500 zvezkov. V lanskem šolskem 
letu pa so naši učenci zbrali približno 360 
zvezkov.

Učenci Simon Kralj, Anže Šparovec in Gal Kušar s PŠ Višnja Gora predajajo zvezke predstavniku 
Karitasa.
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ZLATA KUHALNICA

Naslov projekta: 
 Zlata kuhalnica.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Turistična zveza Slovenije.
Vključene šole: matična šola in PŠ Višnja 
Gora.
Koordinator/mentor: Jožica Zajec (matič-
na šola), Elizabeta Kadunc Križaj (PŠ Višnja 
Gora).
Vključeni razredi: pri izbirnem predmetu 
sodobna priprava hrane in gospodinjskem 
krožku.

Opis projekta
V projektu naša šola sodeluje že več let. V 
šolskem letu 2011/2012 sta se ekipi matične 
šole in PŠ Višnja Gora vadili v pripravi dveh 
tradicionalnih slovenskih jedi: štajerske ki-

sle juhe in pohorske omlete, pripraviti pa so 
morali tudi pisni izdelek (letak in plakat, kjer 
predstavijo postopek priprave jedi). Tekmo-
vanje je bilo 1. marca 2012 v Novem mestu. 
Ekipa z matične šole je dosegla zlato kuhalni-
co, ekipa s PŠ Višnja Gora pa srebrno.
V sredo, 17. 10. 2012, je v Zdravilišču Raden-
ci potekalo državno tekmovanje za Zlato 
kuhalnico. Matično šolo so zastopali trije 
učenci iz 7. d (Ela Tekavec, Tinkara Žgajnar, 
Rok Žgajnar) in prejeli priznanje. V četrtek, 
25. 4. 2013, je potekalo regijsko tekmovanje 
za Zlato kuhalnico. Ekipa je prejela srebrno 
priznanje; mentorica Jožefa Zajec.
Na regijskem tekmovanju je sodelovala 
tudi ekipa PŠ Višnja Gora (Veronika Gro-
znik, Lara Grm in Ajda Ramšak). Prejele so 
zlato priznanje in se bodo udeležile držav-
nega tekmovanja v Olimju oktobra 2013. 
Njihova mentorica Elizabeta Kadunc Križaj.

Ekipa matične šole (Tinkara Žgajnar, Ela Tekavec in Rok Žgajnar) preizkuša z mentorico Jožefo Zajc, 
kako so ji uspela nadevana jabolka.
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Naslov projekta: 
 Tradicionalni slovenski zajtrk.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Čebelarska zveza Slove-
nije, Ministrstvo za šolstvo in šport, Mini-
strstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Vključene šole: matična šola in podružnice.
Koordinator/mentor: Jožefa Zajec, Eliza-
beta Kadunc Križaj.
Vključeni razredi: vsi učenci in vsi zaposle-
ni.

Namen projekta
Vseslovenski projekt Tradicionalni slo-
venski zajtrk se izvaja z namenom, da bi 
izboljšali zavedanje o namenu in razlogih 
za lokalno samooskrbo, domačo pridela-
vo in predelavo ter da se v okviru sistema 
javnega naročanja spodbudi aktivnosti 
zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem 
okolju. Javnosti se predstavlja pomen kme-
tijstva in čebelarstva ter spodbuja k pravilni 
in zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu 
živilsko-predelovalne industrije. Posebno 
pozornost pa se namenja pomenu gibanja 
in ohranjanja čistega okolja.

Opis projekta
18. novembra 2011 je naša šola prvič sodelo-

vala v projektu Tradicionalni slovenski zaj-
trk. Vključeni so bili vsi učenci na matični in 
podružničnih šolah. Vsi učenci na šoli so za 
zajtrk dobili kruh, maslo, med, mleko in ja-
bolko. Vsa živila so bila od lokalnih pridelo-
valcev hrane, pred zajtrkom pa so se učen-
ci tudi pogovarjali o ciljih tega projekta (o 
pomenu čebel, lokalno pridelane hrane in 
zdravega kmetijstva ter o pomenu zajtrka). 
Na PŠ Zagradec je učence obiskal čebelar 
Ivan Rošelj, ki je pred tem za učence 4. ra-
zreda pripravil tudi učno uro o čebelarstvu.
Tudi 16. novembra 2012 so se na vseh šolah 
vključili v ta projekt. Na matični šoli so pri 
urah gospodinjstva sami spekli nekaj kruha 
iz moke, ki so jo dobili v Štupnikovem mlinu 
v Zagradcu.

Učenci matične šole pri tradicionalnem sloven-
skem zajtrku (kruh z medom, mleko in jabolko)
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SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

Naslov projekta: 
 Shema šolskega sadja.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano.
Vključene šole: matična šola in vse podru-
žnice.
Koordinator/mentor: Jožefa Zajec, Eliza-
beta Kadunc Križaj.
Vključeni razredi: sodelovali so vsi učenci 
na matični in podružničnih šolah.

Namen projekta
Shema šolskega sadja (v nadaljevanju: SŠS) 
je ukrep skupne kmetijske politike EU v 
sektorju sadja in zelenjave. Namen tega 
ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja pora-
be sadja in zelenjave in hkrati omejiti nara-
ščanje pojava prekomerne telesne teže in 
debelosti pri otrocih. Slednja namreč pove-
čuje tveganje za nastanek številnih bolezni 
sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, 
srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza …).
Evropska komisija je po obsežni študiji 
ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi 
lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju 
trenutnega stanja. V ta namen je Evropska 
unija državam članicam namenila določeno 
finančno pomoč za brezplačno razdeljeva-
nje sadja in zelenjave učencem, pri čemer 

je dala velik poudarek na pomembnosti 
vključevanja spremljajočih izobraževalnih 
in promocijskih aktivnosti.

Opis projekta
Naši šoli so ta ukrep kmetijske politike 
Evropske unije odobrili že v šolskem letu 
2011/2012, potekalo pa je tudi lansko šolsko 
leto. Učenci so lahko dobili sadje 2-krat na 
teden, v posebej pripravljenih kotičkih, ki 
so bili opremljeni s plakati. Tekom šolskega 
leta je bilo učencem ponujenih kar 40 obro-
kov brezplačnega sadja in zelenjave.

Učenki Maša Zupančič in Sara Lebar sta z vese-
ljem pojedli sladko grozdje v »sadnem kotičku« 
v jedilnici podružnične šole Višnja Gora.
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MODRI JAN – EKO PROJEKT

Naslov projekta: 
Okoljevarstveni projekt za osnovnošol-
ske otroke Modri Jan.

Status: državni projekt.
Nosilec projekta: Holding Slovenske elek-
trarne.
Vključene šole: matična šola, PŠ Višnja Gora 

in PŠ Ambrus.
Koordinator/mentor: Barbara Polajžer, Ta-
nja Šepec, Tjaša Glamočak, Jasmina Selko in 
Aleksandra Šparl, Tina Legan, Nataša Rebec 
Lukšič, Nina Kump Papić, Brigita Langenfus.
Vključeni razredi: 8. razred (izbirni predmet 
ŽČZ), 5. a in 1. a matične šole, 1., 2., 3. ter 7. 
razred PŠ Višnja Gora, 2., 3. razred PŠ Krka 
in 4./5. razred PŠ Ambrus.

Barbara Polajžer

Tjaša Glamočak

Tanja Šepec

Brigita Langenfus
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Otroci s pomočjo nalog sami odkrivajo, 
kako pomembni so obnovljivi viri energije 
za naš planet in kako pomembno vplivajo 
na naša življenja.

Opis projekta
Na naši šoli so učenci in njihovi mentorji 
izdelali različne eko naloge. Pri izbirnem 
predmetu življenje človeka na Zemlji so 
učenci izdelali fotozgodbo, v 5. a so nare-
dili kratek film na temo Smotrno ravnanje z 
odpadki, podobno temo Odpadki so izbrali 
učenci 7. razreda podružnične šole Višnja 
Gora in prav tako posneli eko film. Na po-
družnični šoli Krka so v 2. in 3. razredu opa-
zovali gozd in iz naravnih materialov ustva-
rili mobile, s katerimi so okrasili šolo. Na 
podružnični šoli Ambrus pa so učenci 4. in 
5. razreda izdelali opozorilne znake »Varčuj 

Tina Legan

Skupinska slika učencev prvega triletja PŠ Višnja Gora, ki so gostili Modrega Jana in njegove prijate-
lje.

Namen projekta
Eko projekt spodbuja skupinsko delo in 
odgovoren odnos do okolja. Odpira nova 
vprašanja, predstavlja probleme in hkra-
ti ponuja možnosti za njihovo reševanje. 
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z vodo« in tako prispevali k varčnejšemu 
ravnanju z vodo na šoli in doma. Na ma-
tični šoli so v 1. a razredu izdelali sončne 
značke, s katerimi so učenci lahko izražali 
svoje razpoloženje. Na PŠ Višnja Gora pa 
so bili za svojo izvirno zamisel in izvedbo 
celo nagrajeni, saj so iz odpadnih materi-
alov, ki so jih učenci skozi vse leto nosili 
v šolo, izdelali prava modna eko oblačila 
in na koncu šolskega leta celo pripravili 
modno revijo. Posnetek revije si je možno 
ogledati na spletnih straneh projekta Mo-
dri Jan. Za nagrado so jih obiskali glavni 

junaki projekta (Modri Jan, Sončica, Puhec 
in Packa Rija), ki so jim pripravili zabavno 
animacijo. 
Učenci so po obisku napisali svoje vtise, 
med drugimi tudi Maks in Neža iz 3. ra-
zreda, ki sta zapisala tole: Ko je prišel na 
obisk Modri Jan, smo se zelo zabavali. Tudi 
Modri Jan ima prijatelje: Sončico, Puhca in 
Packo Rijo. Naučili smo se pesem in ples 
o Modrem Janu, Packo Rijo smo naučili 
ločevati odpadke in se igrali zanimive eko 
igrice. Zelo smo veseli, ker smo videli Mo-
drega Jana. Upam, da ga še kdaj srečamo.
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NETOPIRNICA NA VSAKI SLOVENSKI 
ŠOLI IN VRTCU

Naslov projekta: 
 Netopirnica na vsaki šoli in vrtcu.
Status: državni projekt.
Nosilec projekta: MIZKŠ, Slovensko dru-
štvo za proučevanje in varstvo netopirjev, 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Bi-
otehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 
pozitivno mnenje k akciji pa je dal Center 
za nalezljive bolezni in okoljska tveganja 
ter Veterinarska uprava Republike Slove-
nije.
Koordinator/mentor: Mateja Jere Grmek.
Vključeni razredi: 4. in 5. razred PŠ Krka.

Namen projekta
Naravovarstvena akcija, s katero želijo jav-
nost opozoriti na pomen varovanja neto-
pirjev v skrbi za planet, je nastala ob 20-le-
tnici delovanja Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti in na pobudo naravoslovcev 
CŠOD.

Opis projekta
Netopirnico so učenci 4. in 5. razreda jeseni 
2012 pritrdili nad vhod v šolo. Opazovanja 
so pokazala, da v netopirnici ni prezimil 
noben netopir. Verjetno je bil vzrok priso-
tnost sove na bližnjem drevesu. Hiške bo 
sponzorsko sofinanciralo Bolčič mizarstvo 
iz Kozine.

Netopirnica nad vhodom v šolo na PŠ Krka Opazovanje netopirnice; Urška Pečjak, Patricija 
Zaman, Taja Terezija Trček 
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PRIREDITVE ZA STARŠE IN KRAJANE

NA MATIČNI ŠOLI 

Naj te moja roka najde
Na matični šoli se ob koncu šolskega leta 
že tradicionalno organizirajo prireditve 
za starše, s katerimi se zbira prostovoljne 
prispevke za šolski sklad. Prireditev Naj te 
moja roka najde, ki je bila 5. 12. 2011, sta 
koordinirali Vesna Zimic in Ingrid Boljka 
Štaudohar. Zbor učiteljic OŠ Stična je zapel 
obe himni. Ravnatelj šole Marjan Potokar 
je spregovoril o pomenu šolskega sklada in 
pozval obiskovalce, da prispevajo prosto-
voljna sredstva. Za šolski sklad so obisko-
valci prispevali 1025,73 evrov. 
Prireditev sta vodila učenca Katarina Zorec 
in Vid Kavšek, ki sta predstavila nastopajo-
če. Učenec in učenka iz 5. in 4. razreda ma-
tične šole sta nastopila z recitacijami, učen-

ci od 1. do 3. razreda matične šole s skupno 
pevsko-plesno točko. PŠ Krka je nastopila 
z dramsko-glasbeno priredbo pesmi O. 
Župančiča. Učenke PŠ Zagradec iz 3. in 5. 
razreda so zaplesale na znano božično pe-
sem, sledil pa je nastop učenke na klavirju. 
PŠ Stična se je predstavila z dramatizacijo, 
PŠ Višnja Gora z nastopom gimnastičark in 
instrumentalnim nastopom učenca 6. ra-
zreda, ki je v indijanskem slogu zaigral na 
flavto in trstenke. Sledili so instrumentalni 
nastopi učencev matične šole na bariton in 
duet trobent. Nastope matične šole je za-
ključila folklorna skupina, nato pa sta sledili 
dve točki, ki sta nastali v sklopu projekta 
Podružnična šola, gibalo razvoja. PŠ Am-
brus je prikazal, kako so včasih postavljali 
mlaje, PŠ Muljava pa je predstavila “šran-
ganje”. Sledil je še nastop pevskega zbo-
ra učiteljic OŠ Stična (zborovodja Bojana 
Mulh) s solo točko Andreja Oberstarja. Ob 

ŠOLa Se PredSTavI 

Voditeljski par Vid Kavšek in Katarina Zorec sta 
obiskovalce presenetila z glasbeno točko na 
koncu prireditve.

Andrej Oberstar
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glasbeni spremljavi na klavirju (Urška Pe-
tek) so zapeli tri ljudske pesmi. Prireditev 
sta z glasbeno točko zaključila kar voditelja 
prireditve, Vid Kavšek in Katarina Zorec. 

Šport združuje
V naslednjem šolskem letu je bila novole-
tna prireditev zasnovana nekoliko drugače. 
Z zgovornim naslovom »Šport združuje« je 
prireditev po načelu zdrav duh v zdravem 
telesu povezala različne generacije in ljudi. 
Na športni prireditvi, ki je potekala 20. 12. 
2012, so sodelovali nekateri učenci, njihovi 
starši in učitelji v treh disciplinah: štafetne 
igre, med dvema ognjema in na predmetni 
stopnji v odbojki. S prostovoljnimi prispev-
ki ter prijavo ekipe na tekmovanje so se 
zbirala sredstva za šolski sklad. Zbranih je 
bilo 889,50 €. 

Prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku
Na slavnostni prireditvi 7. februarja 2012 je 
v športni dvorani OŠ Stična spregovoril go-
spod ravnatelj Marjan Potokar; častni go-

stje so bili podžupan občine Ivančna Gorica 
gospod Tomaž Smole, ravnatelj srednje 
šole Josipa Jurčiča gospod Milan Jevnikar, 
predsednik sveta staršev OŠ Stična gospod 
Simon Brlek in predsednica sveta šole OŠ 
Stična gospa Jožica Ferlin. Na prireditvi, 
ki je potekala v popoldanskem času, se je 
predstavilo sedem otroških zborov, dva 
mladinska pevska zbora ter pevski zbor 
učiteljic OŠ Stična, recitatorji, igralci, pevci, 
folklorna skupina ter inštrumentalna skupi-
na. Ravnatelj je na prireditvi z malimi Pre-
šernovimi nagradami nagradil 24 učencev 
9. razredov, ki so že vrsto let ustvarjali na 
področju kulture, etnologije in raziskova-
nja, in učiteljice Anko Kavčič, Marinko Med-
ved ter Natašo Švener Škrajnar za večletno 
aktivno delo z mladimi ter dosežke na kul-
turnem področju. Prireditev so koordini-

rale Nataša Rebec Lukšič, Marija Strnad in 
Andreja Robek Perpar.
Podobna je bila tudi prireditev leto dni 
kasneje, 7. februarja 2013. Na slavnostni  
prireditvi v športni dvorani OŠ Stična je 

Maja Razpotnik, Tanja Šepec in ravnatelj Marjan 
Potokar se pripravljajo na podelitev medalj 
udeležencem prireditve Šport povezuje.

Ravnatelj in podžupan Tomaž Smole sta leta 
2012 podelila male Prešernove nagrade učitelji-
cam Nataši Švener Škrajnar, Marinki Medved in 
Anki Kavčič.
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imel uvodno besedo gospod ravnatelj  
Marjan Potokar, predstavilo se je sedem 
otroških zborov in dva mladinska pevska 
zbora ter pevski zbor učiteljic OŠ Stična. 
Program so popestrili tudi nastopi dekla-
matorjev, mladih igralcev, članov folklorne 
skupine OŠ Stična s harmonikašem. Ravna-
telj je na prireditvi z malimi Prešernovimi na-
gradami nagradil 25 učencev 9. razredov, ki 
so že vrsto let ustvarjali na področju kulture, 
etnologije in raziskovanja, in učiteljice Ale-
ksandro Šparl, Mojco Malovrh ter Darinko 
Dremelj za večletno aktivno delo z mladimi 
ter dosežke na kulturnem področju. Priredi-
tev je koordinirala Nataša Rebec Lukšič.
 
Otvoritev 2. dela sončne elektrarne
Na OŠ Stična smo v šolskem letu 2011/2012 
dobili še drugi del sončne elektrarne. Sve-
čana otvoritev je bila 2. 12. 2012. V avli šole 
so naši učenci pripravili kratek kulturni pro-
gram za goste. Slavnostni govornik, župan 
Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, je s 
podžupanom Tomažem Smoletom v imenu 
občine podelil priznanja vsem zaslužnim za 
izvedbo tega projekta. Prireditev je povezo-

vala pomočnica ravnatelja Mojca Malovrh, 
nastopal pa je otroški pevski zbor matične 
šole (zborovodkinja Bojana Mulh, klavirska 
spremljava Urška Petek) in duet violin Ajda 
Blaževič Arko in Ana Blaževič Arko. 

Nastopi naših učencev na Tržnici Ivančna 
Gorica
V šolskem letu smo sodelovanje z Občino 
Ivančna Gorica in spremljevalnim progra-
mom novonastale Tržnice Ivančna Gorica 
obogatili s kulturnim programom na štirih 
prireditvah: 
a) tradicionalni Ivankin sejem (31. 3. 2012), 

kjer se je odvijal del etnološkega tabora 

Leta 2013 so male Prešernove nagrade dobile 
učiteljice Darinka Dremelj, Mojca Malovrh in 
Aleksandra Šparl.

Učenki Ajda in Ana Blaževič Arko sta na svečani 
otvoritvi 2. dela sončne elektrarne zaigrali na 
violino.

Knjižničarka Anica Perič in učenci Izidor Valič, Pri-
mož Lesjak in Žiga Kuplenk na Ivankinem sejmu
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(vodja Zlate Kastelic) z aktivnostjo sku-
pine učenk, ki so izdelovale rože iz papir-
ja (spremstvo Anica Perič) in projekt Po-
družnična šola – gibalo razvoja (Barbara 
Maver s PŠ Muljave), z izdelki in učenci 
pa sta sodelovali tudi mentorici Mateja 
Jere Grmek s PŠ Krka in Tatjana Hren s 
PŠ Ambrus; 

b) na božičnem sejmu se je na stojnici s 
peko božičnih piškotov predstavil go-
spodinjski krožek z mentoricama Jožefo 
Zajec in Jasno Bajc, predstavili pa so se 
tudi učenci, ki so zaigrali na harmoniko 
(Urh Pirc, Primož Meglič in Luka Pirc); 

c) na prireditvi SLO-folk (28. 4. 2012) smo 
se predstavili z duom harmonik (Urh Pirc 
in Martin Meglič) ter folklorno skupino 
matične šole (mentorici Jožica Ferlin in 
Helena Kastelic);

č) na prireditvi Pozdrav poletju (16. 6. 2012) 
pa je nastopal OPZ matične šole pod 
vodstvom Bojane Mulh in s pevskim na-
stopom učenke, ki jo je spremljala učite-
ljica Urška Petek. Sodelovanje OŠ Stična 
na teh prireditvah je koordinirala Lidija 
Zajc, sodelovala pa je tudi Branka Lah.

V šolskem letu 2012/2013 smo s šolo sode-
lovali na tradicionalnem Ivankinem sejmu 
(23. 3. 2013). Na sejmu so se predstavili PŠ 
Krka s turistično nalogo ter PŠ Krka, PŠ Am-
brus in PŠ Muljava s projektom Podružnica 
– gibalo razvoja. Na prireditvi z naslovom 
Spomladanski živ žav pa se je 18. 5. 2013 
predstavil OPZ matične šole (1. in 2. razred) 
pod vodstvom Bojane Mulh.

Slovesnost ob obletnici rojstva Mihe Kaste-
lica in komemoracija
Že vrsto let se naša šola s kulturnim  

Učenca Rok Žgajnar in Pia Škufca sta obisko-
valcem božičnega sejma pokazala, da sta ju 
mentorici Jožefa Zajec in Jasna Bajc dobro 
naučili peči piškote. Jožica Ferlin

Martin Meglič in Urh Pirc na SLO-folk festivalu
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nastopom udeležuje slovesnosti ob oble-
tnici rojstva Mihe Kastelica, pesnika, 
urednika in knjižničarja. V šolskem letu 
2012/2013 je bila mentorica nastopajočih 
Marija Strnad, lansko šolsko leto pa Nataša 
Rebec Lukšič. V soboto, 7. septembra 2013, 
se je v kulturnem domu v Ivančni Gorici od-
vijala prireditev, posvečena 217-obletnici 
njegovega rojstva. Na prireditvi so sode-
lovale tudi učenke naše šole: Manca Kepa, 
Urška Vidmar, Enja Sever in Živa Bašnec. 

Prireditev je vodil in povezoval gospod Le-
opold Sever, za strokovne komentarje pa 
je poskrbel dr. Mihael Glavan. Živa je reci-
tirala pesem Iščem avtorice Marije Pilko, 
Manca, Urška in Enja pa so recitirale Pavč- 
kovi pesmi Beseda in Moj rojstni kraj. 

Otvoritev novih prostorov Zdravstvenega 
doma Ivančna Gorica, ki je bila 21. 12. 2011. 
Pri kulturnem programu so sodelovali tudi 
učenci OŠ Stična.

Valeta 2012 in 2013
Na matični šoli so učenci 9. razredov s po-
močjo razrednikov v lanskem in predlan-
skem šolskem letu pripravili tradicionalno 
»slovo od osnovne šole« – Valeto. Deveto-
šolci so se 14. junija 2012 in 13. junija 2013 
ob 20. uri s kulturnim programom poslovili 
od šole in učiteljev ter se na svoj način za-
hvalili staršem za podporo in učiteljem za 
spremljanje na osnovnošolski vzgojni in iz-
obraževalni poti. 

Enja Sever, Urška Vidmar, Manca Kepa in Živa 
Bašnec pred začetkom prireditve

Plesna točka učencev 9. razredov, junija 2012
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PŠ VIŠNJA GORA

Predstavitev ruskega prevoda knjige Ko-
zlovska sodba v Višnji Gori
Na prireditvi, ki je bila 2. 3. 2012 v Mestni 
hiši, so s kratkim kulturnim programom na-
stopali tudi učenci PŠ Višnja Gora.

Odprtje otroškega igrišča v Višnji Gori 
V petek, 25. 5. 2012, je bilo odprtje javnega 
otroškega igrišča v Višnji Gori. Osrednji go-
vornik je bil župan občine Ivančna Gorica, 
Dušan Strnad. Vse navzoče sta nagovorila 
tudi ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar 
in predsednik KS Višnja Gora Luka Šeme. 
PŠ Višnja Gora je v sodelovanju z vrtcem 
Ivančna Gorica pripravila kratek kulturni 
program, v katerem so otroci prikazali svet 

petja, plesa in pesniških verzov. Prireditev 
je koordinirala Petra Rus Mušič.

Nastop OPZ iz Višnje Gore z zborovodkinjo Tjašo Glamočak

Petra Rus Mušič
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Zaključni prireditvi v Višnji Gori
V sredo, 6. 6. 2012, je bila na podružnični 
šoli v Višnji Gori prireditev ob zaključku 
šolskega leta. Učenci so se zelo potrudili in 
pripravili zanimiv kulturni program, v kate-
rem ni manjkalo plesa, glasbe, recitacij in 
dramskih prizorov. Vse navzoče je pozdra-
vil tudi ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar. 
Prireditev je koordinirala Petra Rus Mušič. 
Tudi leto dni kasneje, v četrtek, 6. 6. 2013, 
je bila na PŠ Višnja Gora prireditev ob za-
ključku šolskega leta in prihajajočem pra-
zniku, dnevu državnosti. Učenci so staršem 
prikazali petje, ples, igranje na glasbila, gi-
mnastične spretnosti, odigrali pa so tudi 
Kozlovsko sodbo v Višnji Gori. Prireditev je 
koordinirala Petra Rus Mušič.

Nastop učencev PŠ Višnja Gora na zaključni prireditvi leta 2012

Nastop učencev PŠ Višnja Gora na zaključni 
prireditvi leta 2013



ŠO
LA

 SE PR
ED

STA
VI

73... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

PŠ AMBRUS

Prireditve ob materinskih dnevih
Na PŠ Ambrus vsako leto v pomladnem 
času pripravijo prireditev ob materinskem 
dnevu, kjer učenci nastopajo s kulturnim 
programom (plesne, glasbene in literarne 
točke). Nastopi so bili v Kulturnem domu 
Ambrus. V petek, 23. 3. 2012, so se s pe-
strim in prisrčnim programom želeli zahva-
liti svojim mamam in jim tako polepšati nji-
hov praznik. Otrokom je bil trud poplačan, 
saj je polna dvorana obiskovalcev z navdu-
šenjem in velikim aplavzom spremljala vsa-
ko njihovo točko. Prireditev je hitro minila 
in z lepimi in nepozabnimi občutki so se 
odpravili domov. Tudi v petek, 5. 4. 2013, 
so v kulturnem domu v Ambrusu pripravili 
prireditev ob materinskem dnevu. Sodelo-
vali so vsi učenci naše šole. Nekateri so se 
predstavili z igranjem na instrumente, ki se 
jih učijo.

Božični in velikonočni sejmi v Ambrusu
V božičnem in velikonočnem času se šola 
udeležuje tradicionalnih krajevnih sejmov, 
kjer na stojnici predstavljajo izdelke učen-

cev. V nedeljo, 18. 12. 2011, so se učenci 
PŠ Ambrus predstavili na krajevnem bo-
žičnem bazarju v Ambrusu z adventnimi 
venčki, voščilnicami ter drugimi božičnimi 
in novoletnimi izdelki, ki so nastali v šoli. 
Tudi v šolskem letu 2012/2013 so učenci 
naše šole izdelovali adventne venčke, vo-
ščilnice ter druge božične in novoletne iz-
delke. Z njimi smo sodelovali na krajevnem 
bazarju v Ambrusu pred župniščem, v ne-
deljo, 15. 12. 2012.
V nedeljo, 8. 4. 2012, so učenci PŠ Ambrus 
sodelovali na velikonočnem sejmu v Am-
brusu. Prikazali so veliko izdelkov, ki so jih 
naredili v šoli. Na sejmu so sodelovali doma-
či rokodelci, kmečke žene z različnimi jedili, 
lončarski ustvarjalci ... Lahko so si ogledali 
razstavo pisanic. Potekale so tudi razne de-
lavnice in razstava velikonočnih jedi. Leto 
dni kasneje, v nedeljo, 24. 3. 2013, so učenci 
PŠ Ambrus ponovno sodelovali na veliko-
nočnem sejmu v Ambrusu. Prikazali so veli-
ko izdelkov, ki so jih naredili v šoli. 

Prireditev ob otvoritvi turistične table
V Ambrusu je bila 19. 5. 2012 otvoritev turi-
stične info točke. Na otvoritveni slovesno-

Nastop učencev PŠ Ambrus na prireditvi ob 
materinskem dnevu, 5. 4. 2013

Učenki Nika Lovše in Nika Miklič nastopata 
s skečem Po gobe na prireditvi ob otvoritvi 
turistične table.
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sti so sodelovali tudi učenci PŠ Ambrus z 
glasbeno točko in skečem o gobarjenju. Na 
kratko so predstavili program PŠ – gibalo 
razvoja. Gostom so podarili glinene gobe, 
ki so jih izdelali na delavnici.

Osrednja svečanost ob prazniku občine 
Ivančna Gorica
V petek, 25. 5. 2012, je pri gasilskem domu 
v Stični potekala osrednja svečanost ob 
letošnjem prazniku občine. Potek svečano-
sti je potekal tako, da se je skozi program 
predstavilo vseh 12 krajevnih skupnosti. KS 
Ambrus so zastopali učenci podružnične 
šole Ambrus.

Odprtje otroškega igrišča v Ambrusu
V sklopu prireditev ob občinskem prazni-
ku je v petek, 24. 5. 2013, pred PŠ Ambrus 
potekalo odprtje novega otroškega igri-
šča. Na pobudo športnega društva bo ob 
igrišču zgrajena tudi brunarica, s katero 
želijo krajani ustvariti osrednji prostor za 
športne, kulturne in druge aktivnosti v kra-
ju. Prireditev so popestrili učenci s kratkim 
kulturnim programom. Prvošolčki so ob 
prisotnosti župana, ravnatelja in vodje šole 
prerezali trak in se kljub deževnemu vre-
menu veselo zapodili na nova igrala. Igrišče 
je namenjeno vsem krajanom, otrokom za 
igranje, starejšim pa za druženje.

Učenci PŠ Ambrus Nejc Hrovat, Ana Urbančič Novak in Jan Zore pomagajo županu Občine Ivančna 
Gorica Dušanu Strnadu, vodji PŠ Ambrus Tatjani Hren in ravnatelju OŠ Stična Marjanu Potokarju pri 
rezanju traku ob odprtju otroškega igrišča v Ambrusu.
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PŠ KRKA 

Spominsko srečanje pred spomenikom 
padlih slovenskih in italijanskih partizanov, 
Korinj 
Učenci PŠ Krka v oktobru že tradicionalno 
nastopijo na prireditvi pred spomenikom 
padlim italijanskim in slovenskim partiza-
nom na Korinju in tako je bilo tudi v lanskem 
in predlanskem šolskem letu. Oktobra 2011 
so učenci pod mentorstvom učiteljic pri-
pravili program s Piko Nogavičko in plesno 
točko in se sladkali s pečenim kostanjem. 
Lansko šolsko leto pa sta pesmice recitirali 
Anja Markovič in Petra Koželj, na harmoni-
ko je zaigral dve skladbi Alex Vlašič, učenci 
2., 3. in 4. razreda pa so zaplesali ples Čebe-
lica Maja.

Pomladna prireditev
V četrtek, 25. aprila 2013, so učiteljice in 
učenci PŠ Krka skupaj s KS Krka in LD Krka 
ter skupino »Pridne krške roke« pripravili 
pomladno prireditev. Ta večer so se učenci 
staršem in krajanom predstavili s petjem, 
plesom in recitacijami. Peli so pesmi o po-
mladi in prijateljstvu, zaplesali so ljudske 
plese in recitirali otroške nagajive pesmi. 

Prireditev je na hudomušen način povezo-
vala učenka 5. r. Urška Pečjak. Na koncu so 
se učencem pridružili krški rogisti. Nekaj 
uvodnih in zaključnih misli sta povedala 
Alja Puš in Matevž Strah.
Pred Družbenim centrom so učenci 4. in 
5. r. pripravili razstavo turistične naloge 
Potuj z jezikom – Super »hosta«, pri kateri 
so letos sodelovali z LD Krka. Pri tej nalogi 
sta pomagala tudi Tinkara Žgajnar in Rok 
Žgajnar iz 7. r., lovsko opazovalnico pa sta 
naredila in postavila Milan in Vida Globo-
kar. Poleg turistične naloge so učenci 5. r. 
predstavili prometno nalogo z naslovom 
Otroci na cesti – Varnost in mobilnost za 
vse. V preddverju dvorane je svoje izdelke 
razstavila skupina »Pridne krške roke«.

Plesna točka učencev PŠ Krka

Nastop učencev PŠ Krka na pomladni prireditvi

Razstava pred Družbenim centrom
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PŠ MULJAVA 

Srečanje za starejše krajane 
PŠ Muljava že vrsto let sodeluje na tej pri-
reditvi. V lanskem šolskem letu je potekala 
15. 3. 2013 v kulturni dvorani. Sodelovali so  

 
učenci PŠ Muljava s pevskim zborom, har-
monikami, gledališko skupino in recitatorji. 
Koordinator dogodka je bila Antonija Se-
ver, mentorice pa Barbara Maver, Jožica 
Sinjur, Maja Sever in Antonija Sever.

Antonija Sever Jožica Sinjur

Učenci PŠ Muljava so pod mentorstvom Barbare Maver prikazali šege ob stiskanju mošta.
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Otvoritev etnografskega muzeja Nose na 
Bojanjem Vrhu
Podružnična šola Muljava je v petek, 15. 
junija 2012, s kulturnim programom pope-
strila odprtje etnološke zbirke Nose na Bo-
janjem Vrhu. Nastopili so OPZ Muljava pod 
vodstvom Bojane Mulh in ob spremljavi An-
dreje Robek Perpar. Skupina učencev od 1. 
do 5. razreda pa je s pesmijo in plesom ter 
ob spremljavi harmonike (Nik Pečjak, 3. ra-
zred) predstavila ljudske šege ob stiskanju 
mošta. Mentorica te točke je bila Barbara 
Maver.

Prireditev ob obisku Cirila Jurčiča
8. 12. 2012 so učenci PŠ Muljava pripravili 
prireditev ob devetdesetem rojstnem dne-
vu Cirila Jurčiča, Jurčičevega pranečaka. 
Mentorici tega dogodka sta bili Antonija 
Sever in Maja Sever.

Prireditev ob obisku državne sekretarke 
Mojce Škrinjar
Na PŠ Muljava so imeli 3. 9. 2012 prireditev 
ob obisku državne sekretarke Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
Mojce Škrinjar, vodje sektorja za osnov-
no šolstvo z Ministrstva za šolstvo Borisa  

Župan Dušan Strnad, državna sekretarka Mojca Škrinjar in ravnatelj Marjan Potokar na kulturni 
prireditvi na PŠ Muljava

Učenci Tjaša Miklavčič (5. razred), Miha Emeršič 
(1. razred) in Ines Glavan (3. razred) predajajo 
gostu Cirilu Jurčiču darilo ob njegovi 90-letnici.
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Zupančiča, župana Dušana Strnada in rav-
natelja Marjana Potokarja.
Gostje so si po krajšem kulturnem progra-
mu ogledali šolo, obisk državne sekretarke 
pa je bil povezan s podporo, ki jo ministr-
stvo daje delovanju podružničnih šol. 
Na spletnih straneh Ministrstva so zapisali 
njeno stališče, da so podružnične šole neke 
vrste središče krajevnega dogajanja in ra-
zvoja na podeželju in da so pomembne tudi 
iz didaktičnega vidika, saj zaradi manjšega 
števila otrok pouk na teh šolah poteka dru-
gače. Pohvalila je delovanje PŠ Muljava, ki 
je lahko zgled tudi drugim podružničnim 
šolam po Sloveniji.

Otvoritev šolskega muzeja na PŠ Muljava
Na PŠ Muljava so 29. 5. 2013 odprli šolski 
muzej. Leta 1995 je na Muljavi že nastala 

prva »stara učilnica«. Za nastanek te zbir-
ke so najbolj zaslužni učitelji zgodovine 
na matični šoli, takratna ravnateljica, ki je 
projekt podprla, in še mnogi učitelji in drugi 
delavci šole, ki so pomagali pri zbiranju in 
urejanju učilnice.
Ker se je predmetov za razstavo nabra-
lo veliko, so si želeli, da bi imeli ustrezne 
prostore, kjer bi te priče preteklosti lahko 
zaživele in nas popeljale v čase, ko še niso 
poznali internetne povezave in ne cen-
tralne kurjave. V projektu PODRUŽNIČNA 
ŠOLA – GIBALO RAZVOJA je PŠ Muljava z 
razvejano dejavnostjo na novo zaživela. 
Na pobudo Barbare Maver in z vabilom 
ravnatelja OŠ Stična Marjana Potokarja so 
šolo obiskali gospa Marjana Marn iz lokal-
ne akcijske skupine LEADER LAS »SOŽITJE 
MED MESTOM IN PODEŽELJEM« in gospod 

Šolski muzej na PŠ Muljava z učilnico, ki ponuja pravo izkušnjo potovanja v preteklost.
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Josip Pintar iz CIZA, Zavoda za razvoj pode-
želja, ki sta bila nad idejo šolskega muze-
ja navdušena. S pomočjo sofinanciranja iz 
evropskih sredstev (Ministrstvo za kmetij-
stvo – Evropski kmetijski sklad za razvoj po-
deželja in LEADER LAS) in velikega delov-
nega vložka zaposlenih na PŠ Muljava, ki so 
čistili prostore in razstavni material, zbirali 
še dodatne razstavne eksponate in urejali 
okolico šole, je bil muzej konec maja pri-
pravljen na svečano odprtje s projektnim 
imenom Klet v funkciji spet. V muzeju so 
zbrani učni pripomočki, knjige, zvezki … iz 
vseh šol OŠ Stična, zanimive predmete pa 
so dobili tudi od krajanov, ki so se odzvali 
na poziv šole. Urejena je tudi prava šolska 
učilnica z opremo iz treh različnih zgodo-
vinskih obdobij.

Na prireditvi ob svečanem odprtju muzeja 
je šola pripravila tematsko zasnovan kul-
turni program, ki je obiskovalce še dodatno 
popeljal v stare čase.
V knjigi vtisov so obiskovalci med drugim 
zapisali:
“Stoji učilna zidana … smo peli pred več 
desetletji. Res lepa in poučna razstava, ki 
je pripravljena zelo skrbno. Kratek preskok 
nazaj v našo mladost!” Ema Grunbacher 
in Pavel Plestenjak iz Turističnega društva 
Ivančna Gorica 
“Čudovito. Čestitke za idejo in realizacijo. 
Za trenutek sem se vrnil v otroštvo.” Dušan 
Strnad
“Iskrene čestitke in pohvala učiteljicam in 
vsem, ki so se trudili za današnji dan in spo-
menik, ki bo ostal.” Tina Tekavec 

Učiteljica Maja Sever in učenci PŠ Muljava so obiskovalce prireditve še dodatno popeljali v stare 
čase.
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PŠ STIČNA

Pozdrav pomladi
Na PŠ Stična so 12. marca 2013 pripravili 
prireditev z naslovom Pozdrav pomladi. 
Sodelovali so učenci PŠ Stična. Na priredi-
tev so povabili družine njihovih učencev. 
Po pozdravu je sledil kulturni program. Po 
nastopu so si ogledali razstavo plovil, ki so 
jih z učenci izdelali na tehniškem dnevu. Ob 
19. uri je sledil spust plovil. Na njih so priž-
gali sveče in jih spustili v potok v pozdrav 
pomladi. Koordinacija: Matejka Humar.Matejka Humar

Plovila, ki so jih učenci PŠ Stična pripravili pri tehničnem dnevu in so jih na prireditvi Pozdrav pomla-
di spustili po vodi.
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PŠ ZAGRADEC

Prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku
PŠ Zagradec je 3. 2. 2012 v kulturnem domu 
organiziral tradicionalno prireditev za star-
še. Pri programu so sodelovali tudi zunanji 
umetniki iz kraja. 
1. 2. 2013 v Zagradcu; na prireditvi so sode-
lovali tudi učenci PŠ Zagradec. Koordinato-
rici: Vanja Peček Janoš in Mojca Pustovrh.

Prireditve za materinski dan
Na PŠ Zagradec že vrsto let pripravljajo pri-
reditev ob materinskem dnevu. V avlo šole 
so 22. 3. 2012 povabili krajane in starše ter 
jim prikazati kulturni program, na katerem 
so sodelovali vsi učenci od 1. do 5. razreda 
z OPZ in instrumentalisti. Podobno prire-
ditev so pripravili tudi v lanskem šolskem 
letu. Program sta koordinirali Anica Gr-
čman in Tadeja Mišmaš.

Mojca Pustovrh

Vanja Peček Janoš

Anica Grčman

Tadeja Mišmaš
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Koncert ob državnem prazniku (dan držav-
nosti) in zaključek šolskega leta, 21. 6. 2012
Na prireditvi so učenci dobili priznanja 
za 5-letno obiskovanje OPZ PŠ Zagradec, 
predstavili so glasbene dejavnosti (petje, 
igranje in ustvarjanje). Učenci naše šole, ki 
obiskujejo glasbeno šolo, so izvajali instru-
mentalne točke. Na koncert so bili vabljeni 
starši in krajani; po koncertu je šola orga-
nizirala tudi družabno srečanje za obisko-
valce in nastopajoče, spontano pa so se na 
igrišču dogajale športne igre, ki so poteka-
le dolgo v noč.

Nasvidenje, šola!
21. 6. 2013 so na PŠ Zagradec pripravili 
koncert v počastitev dnevu državnosti in 

zaključku šolskega leta, hkrati pa so se po-
slovili tudi od šolskega poslopja. 
Sodelovali so OPZ PŠ Zagradec pod vod-
stvom zborovodkinje Slavke Nahtigal, me-
šani pevski zbor z zborovodjem Robertom 

Učenci PŠ Zagradec nastopajo na prireditvi za materinski dan, 22. 3. 2012.

Slovo učencev in učiteljev na prireditvi Nasvide-
nje, šola!
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Kohkom, folklorna skupina pod mentor-
stvom Nataše Hribar. Učenci in starši so se 
poslovili s spisi in verzi o šoli. Zadnjo genera-
cijo so poučevali: Ciril Mišmaš, Tanja Črnivec, 
Slavka Nahtigal, Anica Grčman, Vanja Peček 
Janoš, Mojca Pustovrh, Bogdan Vrhovec, 
Barbara Tomše, Darja Kotar, Tina Cvar.

Renata Globokar se je v imenu sveta star-
šev zahvalila vsem učiteljem in vodstvu 
šole za trud, ki so ga vložili v delo z učen-
ci. Prireditev je bila pred šolo, namenjena 
vsem krajanom. Udeležba je bila velika. 
Koordinatorica prireditve je bila Slavka 
Nahtigal. 

Zaposleni na PŠ Zagradec v šolskem letu 2012/2013; v prvi vrsti: Vanja Peček Janoš, Tanja Črnivec , 
Slavka Nahtigal, Tadeja Mišmaš, Bogdan Vrhovec, Mojca Pustovrh in Marinka Štravs; druga vrsta: 
Barbara Tomše, Mojca Malovrh, Lidija Zajc, Anica Grčman, Darja Kotar, Marjan Potokar, Ciril Mišmaš 
in Anka Kavčič; tretja vrsta: Tina Cvar, Jože Rus in Gregor Arko
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PRIREDITVE ZA UČENCE V ŠOLSKEM 
LETU 2011/2012 in 2012/2013

• Sprejem prvošolcev, razredničarke in 
vzgojiteljice 1. razredov 

• Pred dnevom reformacije in dnevom spo-
mina na mrtve (na matični šoli in PŠ Višnja 
Gora) 

• Dan samostojnosti in enotnosti 
• Dan upora proti okupatorju, prvi maj 
• Predaja ključa
• Nasvidenje, šola!; prireditev pred dne-

vom državnosti

Nastop Vida Pečjaka (4. razred) ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti na PŠ Muljava

Zabavne igre na predaji ključa na matični šoli

Skok učenca Sandija Sabotina v 1. razred na PŠ 
Višnja Gora na prvi šolski dan 2011
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Dramatizacija Ples snežink (1. razred) ob dnevu samostojnosti in enotnosti na PŠ Višnja Gora

Bojana Mulh in OPZ matične šole na zaključni prireditvi ob dnevu državnosti, za klavirjem Urška Petek
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KULTURNI DOGODKI (SREČANJA,  
FESTIVALI, NASTOPI, NATEČAJI)

Marta Okorn

Na območni reviji predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov, ki jo je 19. 3. 2013 gostila 
naša šola, je Nuša Volkar predstavila otroški pevski zbor PŠ Stična z zborovodkinjo Marto Okorn in 
pianistko Urško Petek.

SREČANJA, FESTIVALI IN NASTOPI

Kulturne skupine OŠ Stična se že vrsto let 
udeležujejo območnih srečanj, ki jih orga-
nizira Javni sklad za kulturne dejavnosti 
(JSKD) Ivančna Gorica. V lanskem in pre-
dlanskem šolskem letu so naši mladi ume-
tniki sodelovali na sledečih srečanjih:

Območna revija predšolskih, otroških in 
mladinskih pevskih zborov 
Na območni reviji predšolskih, otroških in 
mladinskih pevskih zborov, ki je bila 7. 3. 
2012, sta sodelovala OPZ Višnja Gora (Tjaša 
Glamočak, instrumentalistka Urška Petek) 
in OPZ matična šola (Bojana Mulh, instru-
mentalistka Urška Petek). 
Otroški pevski zbor matične šole (3., 4. in 

5. razred) se je 18. 3. 2013 na povabilo ZKD 
Hrastnik udeležil revije OPZ v Hrastniku. 
Dan kasneje je sledila območna revija OPZ 
na OŠ Stična z naslovom “Za vse, prav za 
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vse je prostor nekje, kjer trate se zelene” 
(S. Makarovič). Na njej je sodelovalo 10 OPZ 
iz občin Ivančna Gorica in Grosuplje. Našo 
šolo je zastopalo pet zborov: OPZ – PŠ Stič-
na (Marta Okorn), OPZ – PŠ Višnja Gora 
(Tjaša Glamočak), OPZ – matična šola (Boja-
na Mulh) in OPZ – PŠ Muljava (Maja Sever). 
Instrumentalistka pri vseh nastopih je bila 
Urška Petek.
V Hrastniku se je OPZ matične šole OŠ Stična 
pod vodstvom Bojane Mulh (klavirska spre-
mljava Urška Petek) uvrstil naprej na regij-
sko tekmovanje, ki je potekalo 14. 5. 2013 v 
Kočevju. Prejeli so srebrno priznanje.

Območno srečanje otroških folklornih 
skupin 
Folklorna skupina OŠ Stična, ki jo vodita Jo-
žica Ferlin in Helena Kastelic, je 2. 4. 2012 
nastopila na Območnem srečanju otroških 
folklornih skupin v Šentvidu pri Stični s toč-
ko »Sonce se je skrilo«.

Območno srečanje mladih novinarjev in 
literatov
Na območnem srečanju mladih literatov, ki 
je bilo 20. 10. 2011, so bile nagrajene pesmi s 
strokovnim komentarjem pesnice Ane Po-
renta. Nagrade so prejeli tudi naši učenci, 
in sicer Laura Gorjanc, Sara Sever, Katarina 
Zorec in Kristjan Hočevar za modernizirane 
pesmi na temo Povodnega moža in Urške. 
Na območnem srečanju mladih novinarjev, 
ki je bilo 5. 3. 2012 in 4. 3. 2013 v knjižnici 
Ivančna Gorica, so sodelovali učenci, ki so 
bili vključeni v izbirni predmet šolsko novi-
narstvo in interesno dejavnost novinarski 
krožek. Srečanje je vodil radijski in televi-
zijski novinar Gorazd Hočevar. Obe skupini 

mladih novinarjev iz naše šole sta prispeva-
li svoje prispevke za številki Mlado Klasje, 
ki sta izšli v marcu 2012 in 2013. Za koordina-
cijo je poskrbela Nataša Rebec Lukšič.

Območno srečanje gledaliških in lutkovnih 
skupin 
Območno srečanje gledaliških in lutkovnih 
skupin je potekalo v KD Grosuplje. 29. 3. 
2012 sta nastopali gledališki skupini Mali 
upi PŠ Stična s predstavo L. Jennings Buč-

Maja Tavčar

Gledališče Škrat, PŠ Stična, po predstavi Volko-
ve zvijače
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ko (mentorica Maja Tavčar) in Škrat PŠ Stič-
na s predstavo D. Vranc: Kozliček in volk 
(mentorica Matejka Humar). 30. 3. 2012 pa 
je nastopala gledališka skupina Jurček PŠ 
Ambrus s predstavo S. Makarovič: Sovica 
Oka (mentorici Mateja Oberstar in Mojca 
Pustovrh).
Tudi leto dni kasneje je 28. 3. 2013 v Grosu-
pljem potekalo območno srečanje gledali-
ških skupin. Našo šolo sta zastopali gleda-
liška skupina PŠ Stična Škrat s predstavo 
Volkove zvijače (Matejka Humar) in gle-
dališka skupina matične šole s predstavo 
Sneguljčica (mentorici Aleksandra Šparl in 
Jožica Ferlin). 

Ex-tempore mladih likovnikov
V Jakličevem domu, Videm Dobrepolje, je 
18. maja 2012 potekalo tradicionalno likov-
no srečanje mladih, ki so se ga udeležile 3 
učenke matične šole (Anita Maver, Anama-
rija Papež in Nika Žlajpah), ki so na temo Ek-
spresionizem izdelale mozaike. Učenke je za 
ex-tempore izbrala Anka Švigelj Koželj.
V maju 2013 je bilo območno srečanje mla-

dih likovnikov ali Ex-tempore na Jurčičevi 
domačiji na Muljavi. Strokovni vodja sre-
čanja je bil ilustrator Peter Škerl. Našo šolo 
so zastopali učenci Klavdija Černe, Timotej 
Tomažin in Damjan Zaman (mentorica Ve-
sna Kovač). Njihova naloga je bila ilustraci-
ja prizorov iz dela Josipa Jurčiča Kozlovska 
sodba v Višnji Gori.

Podelitev priznanj kulturna šola
Na OŠ Stična smo pridobili naziv kulturne 

Anka Švigelj Koželj Vesna Kovač

Učenke Nika Žlajpah, Anita Maver in Anamarija 
Papež s svojimi mozaiki
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šole in posebno priznanje za izredne do-
sežke na področju varovanja kulturne dedi-
ščine. Podelitev priznanj je bila 1. 6. 2012 na 
PŠ Vače. Na zaključno prireditev na Vačah 
smo na vabilo organizatorjev odšli ravna-
telj Marjan Potokar, trije predstavniki učen-
cev iz 9. in 8. razreda in mentorica Branka 
Lah. Naši učenci so se udeležili delavnic na 
različnih kulturnih področjih. Učenka Eva 
Kovačič se je udeležila glasbene delavnice, 
učenka Klara Nograšek je ustvarjala z glino 
na likovni delavnici, učenec Robert Hrast 
pa je raziskoval kulturno dediščino Vač. De-
lavnice so vodili slovenski kulturniki, men-
torji in ravnatelji osnovnih šol pa smo so-
delovali pri okrogli mizi na temo Kulturne 
dejavnosti učencev med šolo in društvom, 
ki jo je vodil podpredsednik Zveze kultur-
nih društev mag. Franci Pivec.

Pomladni otroški festival – pisarski zakladi
JSKD Ivančna Gorica je 12. 6. 2012 za 6. b 
in 6. d razred matične šole kot nagrado za 
pridobitev naziva kulturna šola pripravil fe-

stival, na katerem so se spoznali z delom 
Tadeja Trnovška Zaklad pisarja Bernarda, 
ilustracijami Gabrijela Vrhovca in se na de-
lavnici preizkusili v izdelavi inicialk. 

Drugi nastopi gledaliških skupin
Gledališče Škrat je gledališče, ki ga sesta-
vljajo učenci 3. razreda PŠ Stična. Njihova 
mentorica je Matejka Humar.
Predstavili so se že večkrat, in sicer:
• 14. 12. 2012 – nastop učencev v Višnji Gori 

s predstavo Kozlički in volk za otroke de-
lavcev OŠ Stična;

• 19. 12. 2012 – v sodelovanju z vrtcem Mi-
ška iz Stične so sodelovali s predstavo, 
ko je otroke obiskal Božiček;

• 5. 2. 2012 – obiskali so vrtec Kekec v Gro-
supljem. Predstavili so se z gledališko 
predstavo.

Gledališka skupina OŠ Stična se je s pred-
stavo Sneguljčica (mentorici Aleksandra 
Šparl in Jožica Ferlin) predstavila na nasle-
dnjih nastopih:
• nastop v Kulturnem domu Ivančna  

Ravnatelj Marjan Potokar prejema posebno 
priznanje za izredne dosežke na področju varo-
vanja kulturne dediščine.

Ilustrator Gabrijel Vrhovec in pisatelj Tadej 
Trnovšek na delavnici pisarski zakladi
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Gorica za predšolske otroke (13. 12. 
2012);

• nastop ob kulturnem prazniku za 1., 
2., 3., 4. in 5. razred matične šole (7. 2. 
2013);

• nastop ob zaključku bralne značke za PŠ 
Stična (19. 4. 2013);

• nastop ob zaključku bralne značke za PŠ 
Višnja Gora (24. 4. 2013).

Folklorna skupina OŠ Stična (mentorici Joži-
ca Ferlin in Helena Kastelic) se je v šolskem 

letu 2012/2013 predstavila dvakrat, in sicer:
• nastop na šolski prireditvi ob sloven-

skem kulturnem prazniku (7. 2. 2013);
• nastop na dobrodelni prireditvi v kultur-

nem domu v Ivančni Gorici (26. 4. 2013).
Na šoli deluje od šolskega leta 2010/2011 
tudi Pevski zbor učiteljic OŠ Stična. Vsako 
leto se predstavljajo na različnih priredi-
tvah. 25. 10. 2012 so pripravile letni koncert 
v prostorih matične šole OŠ Stična z na-
slovom Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj. 
Zbor vodi Bojana Mulh.

 Pevski zbor učiteljic OŠ Stična na matični šoli
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NATEČAJI 

V šolskem letu 2011/2012

Bučarija; sodelovali so PŠ Stična in učenci 
od 1. do 3. razreda OŠPP. Učenci PŠ Stič-
na so za svoje delo prejeli zlato priznanje, 
učenci matične šole pa srebrno. Oboji so za 
nagrado dobili pico na Gradišču nad Stično. 
Mentorji: Jasmina Tekavčič, Matejka Hu-
mar, Marta Okorn in Zdenka Ograjšek.

Lidice 2012; mednarodni natečaj otroških 
del, Češka republika; učenci so izdelali ko-
laž, kjer so predstavili svojega priljublje-
nega gledališkega, filmskega ali knjižnega 
junaka. 

ad lintverna; učenci so pri izbirnem pred-
metu likovno snovanje marca 2012 razsta-
vljali svoja dela v knjižnici Ivančna Gorica. 
Ustvarjali so podobe zmajev. V časopisu 

Klasje je bilo obja-
vljeno delo učen-
ca in intervju, ki 
ga je pripravila 
učenka novinar-
skega krožka. 
Mentorica učen-
cev je bila Anka 
Švigelj Koželj.

Podajte nam roko; Nivea in ZPMS, sode-
lovali so učenci 5. razreda (Ingrid Boljka 
Štaudohar), 2. in 4. razred OŠPP (Zdenka 
Ograjšek) in učenci 5., 6. razreda OŠPP (So-
nja Kavčič). Učenci so izdelali roke (izrez 
dlani) in jih poslali na Niveo, kjer so zbrali 
kar 106.376 rok iz cele Slovenije in tako pri-
spevali 53.188 evrov v učni sklad, ki je na-
menjen štipendiranju učencev iz socialno 
šibkejših okolij. 

Dadin likovni natečaj; učenci 7. in 8. razre-
dov pod mentorstvom Anke Švigelj Koželj 
so poslali likovna dela na natečaj z naslo-
vom »Spominčice barv«. Dela so bila raz-
stavljena na Osnovni šoli Jakoba Aljaža in 
objavljena v zborniku. Učenci so prejeli tudi 
priznanja za kvalitetno likovno delo. Zmagovalno delo učencev PŠ Stična na Bučariji

Jasmina Tekavčič
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Natečaj Ljubljanskih mlekarn; učenci PŠ 
Stična so za nagrado prejeli obisk čarovni-
ka Grega, 23. 5. 2012 v KD Stična. 

Literarni natečaj »Naravne in druge nesre-
če«; na regijsko tekmovanje , ki je bilo 17. 4. 
2012 v Kamniku, sta se uvrstili učenki Maja 
Bošnjaković s prispevkom Nedolžnost sne-
žink in Klara Nograšek s prispevkom Kako 
uničiti staro šaro? Njihova mentorica je bila 
Marija Strnad.

V šolskem letu 2012/2013

Bučarija; sodelovali so učenci PŠ Stična, PŠ 
Zagradec in učenci OŠPP. V nedeljo, 21. 10. 
2012, je bil naslov razstave buč Spust buč 
po reki Krki. Mentorstvo: Maja Tavčar, Ma-
tejka Humar, Marta Okorn, Vanja Peček Ja-
noš, Saša Trontelj, Sonja Kavčič in Zdenka 
Ograjšek.

Učenci in učenke 1., 4. in 5. razreda PŠ Krka 
so v sodelovanju z OŠ Jakoba Aljaža iz Kra-
nja sodelovali tudi na dadinem natečaju na 
temo Voda. 

JSKD Ivančna Gorica je razpisal natečaj z 
naslovom Obraz v množici. Sodelovali so 
učenci 4., 5. razreda in učenci podaljšane-
ga bivanja PŠ Krka pod mentorstvom Nine 
Kump in Mateje Jere Grmek. Med razsta-
vljenimi likovnimi deli je bilo izbrano likov-
no delo Tjaše Godec. Izbrana dela je JSKD 
uporabil za naslovnice različnih vabil na 
prireditve.

Dela učencev OŠ Stična, objavljena v zborniku 
Dadin natečaj

Izdelki učencev PŠ Stična na Bučariji

Marija Strnad
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KD Življenje – Nariši svojo najljubšo žival 
Natečaj je potekal v mesecu februarju, so-
delovali so vsi učenci od 1. do 4. razreda na 
PŠ Ambrus. Dobili so priznanje za sodelo-
vanje. Mentorice: Nataša Švener Škrajnar, 
Mojca Pustovrh, Nina Kump Papić.

JSKD Ivančna Gorica je v februarju 2013 
razpisal natečaj z naslovom amuleti volje 
in sreče. Učenci OŠPP ter 1. a in 1. b matič-
ne šole so na likovnem natečaju sodelova-
li z izdelki iz gline. Vsak učenec je iz gline 
izdelal svoj amulet sreče ter ga pobarval. 
Izdelek učenca Eneja Pevca je bil izbran za 
naslovnico vabila na Območno revijo pev-
skih zborov, ki je bila 19. 3. 2013. Mentorice 
so bile Jasmina Selko, Tadeja Mišmaš, Ale-
ksandra Šparl in Zdenka Ograjšek.
V 4. in 5. razredu PŠ Krka pa so izdelali ve-
rižice, zaponke, obeske, tiare iz različnih 
materialov. Vsak izdelek je imel svojo zgod-
bo in pomen. Sklad je izbral broško Blaža 
Bregarja. 

Likovni natečaj Ljubljanskih mlekarn: Luč-
ka praznuje 50. rojstni dan. Aprila 2013 so 
učenci 1. a matične šole iz časopisnega pa-
pirja izdelali velik plakat – trganko, na kate-
ri je bila uprizorjena Lučka s svojimi prijate-
lji, ko praznuje svoj rojstni dan. Učenci 1. b 
pa so iz gline izdelali kipce, ki predstavljajo 
sladolede z imeni: Lučka, Ježek, Lonček, 
Tom in Brrr. Kipce so pritrdili na torto, ki 

Obraz v množici, izbrana slika Tjaše Godec

Prva stran vabila na Območno revijo pevskih 
zborov s sliko izdelka učenca Eneja Pevca

Nataša Švener Škrajnar
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so jo izdelali iz plastičnih posod in jo nato 
tudi »kaširali«. Učenci so za nagrado pre-
jeli obisk čarovnika Grega, ki jih je obiskal 
17. 5. 2013 v mali telovadnici OŠ Stična. Na 
nastop so povabili vse učence prve triade 
matične šole in učence OŠPP. Mentorice: 
Jasmina Selko, Tadeja Mišmaš in Aleksan-
dra Šparl.

V novembru 2012 so na PŠ Stična učenci v 
oddelku podaljšanega bivanja (1., 2. in 3. 
razred) sodelovali v likovnem natečaju Čas 
za ustvarjanje – podvodni svet. Mentorici 
sta bili Simonca Barle Krese in Danijela Gre-
gurec.

Učenci PŠ Stična so sodelovali na likovnem 
natečaju s temo Potres. Njihovi izdelki 
krasijo koledar PGD Stična 2013. Slike so 
razstavili tudi po stavbi doma. Mentorice: 
učiteljice in vzgojiteljica PŠ Stična.

»Mednarodni bienale otroške grafike« na 
Poljskem je s svojim izdelkom, in sicer gra-
fiko (slepi tisk) zastopal učenec Jan Hrovat. 

Učenci in učenke matične šole so sodelova-
li v 1. Pipinovem natečaju za najbolj izvirni 
izdelek (model DNA in model celice). 1. na-
grado (Pipinov nahrbtnik) za najbolj izvirni 
model celice v skupini za 7. razred je prejel 

Jasmina Selko

Simonca Barle Krese

Aleksandra Šparl
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Bor Kožar Koščak, 2. nagrado (Pipinovo 
majico) pa Rok Sinjur. Njuna mentorica je 
bila Elizabeta Kadunc Križaj. V skupini za 9. 
razred pa je priznanje za model DNA pre-
jela skupina vseh 9. razredov matične šole 
(9. a, 9. b, 9. c in 9. d), posebej še učenka 
Donna Glač (9. d). Priznanje za model celi-
ce pa je prejel učenec Timotej Tomažin (9. 
a). Mentorica 9. razredom je bila Darinka 
Dremelj.
 

Jan Hrovat, slepi tisk

Učenec Bor Kožar Koščak je med sedmošolci dobil nagrado za najbolj izviren model celice.



A
K

TI
VN

O
ST

I N
A

 Š
O

LI

96 Osnovna šola Stična ...

EKOLOŠKE AKTIVNOSTI

Na osnovni šoli že dolgo časa potekajo 
različne ekološke aktivnosti na različnih 
področjih.
V obeh šolskih letih je na šoli potekalo zbi-
ranje starega papirja. Akciji sta potekali v 
jesenskem in pomladanskem času. Učenci 
so v lanskem šolskem letu na matični šoli in 
PŠ Višnja Gora zbrali kar 56 ton papirja. Že 
vrsto let na naši šoli zbiramo tudi plastične 
zamaške v humanitarne namene. Predlan-
sko šolsko leto smo jih zbirali za Urbana 
Babiča iz Dobrepolja za nakup elektronske 
proteze. Zbiramo pa tudi prazne kartuše, 
tonerje in baterije. 
Na vseh šolah potekajo tudi akcije čiščenja 
šolske okolice, od šolskega leta 2011/2012 
pa je velika skrb posvečena tudi ločevanju 
odpadkov. 

Vsako leto se pri predmetu gospodinjstvo 
učenci z izdelavo plakata spomnijo na sve-
tovni dan hrane. V okviru Društva za zeleno 
vrtnarjenje so učenci naše šole v decembru 
2012 in januarju 2013 sodelovali v akciji »Po-
tice za ptice«. Iz kokosove masti, različnih 
semen ter dodatkov so učenci z mentori-
cami izdelovali potice različnih oblik in veli-
kosti, jih obešali na različna mesta v gozdu, 
ob robu gozdov, pred šolo … in na ta način 
poskrbeli za hrano ptic pozimi. Mentorice 
te akcije so bile Jožefa Zajec, Zdenka Ograj-
šek, Jasna Bajc.

aKTIvNOSTI Na ŠOLI (aKCIje, OBISKI) 

Učenci Janž Cilenšek, Ibro Hodžić in Tim Motoz 
nosijo zbrani papir v zabojnik.

Učenci Peter Topalović, Tim Motoz, Simon Kau-
rin, Anel Beganović, Anže Ceglar in Jože Papež 
so poskrbeli, da so zbrani zamaški iz škatel prišli 
v prave roke. 
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OBISKI 

Pogovor z Mihaelom Glavanom, 20. 10. 
2011, za učence 9. razredov, v šolski knjižni-
ci matične šole in na PŠ Višnja Gora.

Ne-odvisen.si; 5. aprila 2012 je v občini 
Ivančna Gorica potekal celodnevni pro-
gram NE-ODVISEN.SI, namenjen ozave-
ščanju o različnih pasteh zasvojenosti, o 
pomoči zoper njih ter o zdravem načinu 
življenja. V dopoldanskem času so se v šol-
ski športni dvorani odvijale dejavnosti, na 
katerih so sodelovali učenci, ob 19. uri pa 
so Vlasta Nusdorfer, Miha Kramli, Fani Čeh, 
Bojan Kodela in lokalni kriminalist predava-
li staršem in učiteljem. 

Predstavitev programa Nariši nov dan za učen-
ce razredne stopnje 

Mihael Glavan, upokojeni vodja rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice, je učen-
cem 9. razredov spregovoril o svojem delu. 
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Mladi po poškodbi glave
Učenke in učence 8. in 9. razreda sta obi-
skala dijaka CIRIUS-a iz Kamnika, Petra Beja 
in Peter Kolar, ki sta z vsakim razredom 
preživela šolsko uro. Oba imata izkušnjo 
prometne nesreče s hudimi posledicami in 
njun namen srečanja z našimi mladostniki 
je bil predvsem v želji vplivati nanje, da se 
bolj zavedo, kako nevarne so lahko ceste 
in da s svojim ravnanjem poskrbijo za večjo 
varnost v cestnem prometu.

Predavanje gospoda Marka juhanta za 
starše z naslovom Sodobna vzgoja – vzgoja 
za jutri je bilo 26. 3. 2013 v športni dvorani 
matične šole. Predavatelj, ki je po izobraz-
bi specialni pedagog za motnje vedenja in 
osebnosti, je staršem predaval o proble-
mih mladih danes.

Gostoma in učencem sta pred predavanjem na harmoniko zaigrala učenca Gašper Kastelic in Nejc 
Tekavčič. 
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Učenci prvega razreda z razredničarkama in Rado Mulej 

Obiski na PŠ Stična v šolskem letu 
2012/2013: 
Eka Vogelnik je izvedla delavnico (izdelava 
lutk) v prvem razredu;
Boštjan Genorio je predstavil nekaj fizikal-
nih poskusov in delovanje električnega av-
tomobila;
Klemen Janežič je učence popeljal v svet 
lutk.

Obisk rada Muleja na PŠ Višnja Gora
V petek, 8. 6. 2012, je šolo v Višnji Gori obi-
skal poseben gost. Učence, ki so dokon-
čali bralno značko, je doletela čast, da jim 
diplomo na topel in prisrčen način podeli 
igralec Naše male klinike, Rado Mulej. S 
svojim pristopom je “Mile” gotovo navdu-
šil tudi manj navdušene bralce.
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Učenci naše šole so svoja znanja preverjali 
tudi na številnih tekmovanjih in kvizih na 
zelo različnih področjih.

1. TEKMOVANJA IZ ZNANJA 

V šolskem letu 2011/2012 se je 14. različnih 
šolskih tekmovanj udeležilo 1012 učencev 
(nekateri seveda večkrat) in osvojilo 366 
bronastih priznanj. Na regijska tekmovanja 
se jih je uvrstilo 65 in na državna 59. Na teh 
tekmovanjih so učenci naše šole osvojili 58 
srebrnih in 8 zlatih priznanj.

V šolskem letu 2012/2013 se je 14 različnih 
šolskih tekmovanj udeležil 901 učenec 
(nekateri seveda večkrat); osvojili so 341 
bronastih priznanj. Na regijska in državna 
tekmovanja se jih je uvrstilo 100. Na teh 
tekmovanjih so učenci naše šole osvojili 52 
srebrnih in 14 zlatih priznanj.

Šolsko tekmovanje o znanju iz prometa Kaj 
veš o prometu? je v šolskem letu 2012/2013 
potekalo na PŠ Višnja Gora, udeležili pa so 
se ga učenci 6. in 7. razredov v Višnji Gori, ki 
so obiskovali prometni krožek. Šolsko tek-
movanje je bilo izvedeno 6. 5. 2013. Medob-
činsko tekmovanje je potekalo na Osnovni 
šoli Brinje Grosuplje, 28. 5. 2013. Udeležili 
so se ga trije učenci iz 6. razreda, vsi trije pa 
so prejeli priznanja za sodelovanje. Mentor 
je bil Lovro Ulcej.

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje orga-
nizira ZRSŠ. Za učence od 2. do 7. razreda 

poteka tekmovanje samo na šolski ravni, 
za učence 8. in 9. razreda pa tudi na regij-
skem in državnem nivoju. V šolskem letu 
2011/2012 je za bronasto priznanje tekmo-
valo 60 učencev od 4. do 9. r. na matični 
šoli ter PŠ Višnja Gora in PŠ Muljava. Učenci 
so prejeli 20 bronastih priznanj. 11 učencev 
se je udeležilo področnega tekmovanja. 
Mentorice učencem so bile Mojca Rebula, 
Lidija Zajc, Petra Rus Mušič in Zlata Kaste-
lic. V šolskem letu 2012/2013 je na šolskem 
tekmovanju za bronasto Cankarjevo pri-
znanje tekmovalo 89 učencev, bronasto 
priznanje je prejelo 37 učencev. Na področ-
nem tekmovanju je tekmovalo 5 učenk, šti-
ri so osvojile srebrno priznanje. Ena učenka 
se je udeležila državnega tekmovanja in 
osvojila zlato priznanje. Mentorice so bile 
Zlata Kastelic, Urška Petek, Lidija Zajc, Bri-
gita Langenfus, Mateja Jere Grmek in Petra 
Rus Mušič. Koordinatorica tekmovanja je 
bila Zlata Kastelic.

vegovo priznanje – tekmovanje organizi-
ra DMFA in poteka za učence od 1. do 9. r. 
na šolski ravni (Kenguru), za učence 7. do 
9. razreda tudi na regijski in državni ravni. 
Šolskega tekmovanja se je v letu 2011/2012 
udeležilo 450 učencev, prejeli so 159 brona-
stih priznanj. Na regijsko tekmovanje se je 
uvrstilo 24 učencev 7.–9. r. Prejeli so 17 sre-
brnih priznanj. Na državnem tekmovanju je 
tekmovalo 5 učencev, ena učenka je prejela 
zlato priznanje. V šolskem letu 2012/2013 se 
je šolskega tekmovanja udeležilo 452 učen-
cev in prejelo 169 bronastih priznanj. Na 

TeKMOvaNja IN KvIZI



TEKM
OVANJA IN KVIZI 

101... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

področno tekmovanje se je uvrstilo 29 tek-
movalcev in prejelo 15 srebrnih priznanj. Na 
državnem nivoju sta tekmovala 2 tekmo-
valca. Mentorji so bili učitelji razredniki od 
1. do 5. razreda in učitelji matematike od 6. 
do 9. razreda. Koordinatorica tekmovanja 
je bila Darja Strah.

Logika – tekmovanje organizira ZOTKS, in 
sicer za učence od 4. do 9. razreda na šol-
skem in državnem nivoju. V šolskem letu 
2011/2012 je na šolskem tekmovanju tek-
movalo 84 učencev in prejelo 44 bronastih 
priznanj. Državnega tekmovanja se je ude-
ležilo 10 učencev, 2 učenki sta prejeli zlato 
priznanje. Mentorice so bile Magdalena 
Pirman, Katarina Azinović, Helena Kastelic, 
Ingrid Boljka Štaudohar, Jasmina Glavič, Jo-
žica Jevnikar in Darja Strah. V šolskem letu 
2012/2013 je za bronasto priznanje tekmo-
valo 83 učencev, doseglo ga je 30 učencev. 
Na državnem nivoju je tekmovalo 9 učen-
cev. Osvojili so 2 zlati priznanji in 3 srebrna. 
Mentorice so bile Magdalena Pirman, Bar-
bara Pavovec, Helena Kastelic, Ingrid Bolj-
ka Štaudohar, Jasmina Glavič, Bojana Mulh 
in Jožica Jevnikar. Koordinatorica in hkrati 
mentorica obe šolski leti je bila Darja Strah.

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo pri-
znanje organizira Prirodoslovno društvo 
Slovenije, in sicer na šolskem nivoju za bro-
nasto priznanje in na državnem nivoju za 
srebrno in zlato priznanje. V šolskem letu 
2011/2012 je na šolskem tekmovanju sode-
lovalo 67 učencev; bronasto priznanje je 
prejelo 16 učencev. Na državnem tekmova-
nju je tekmovalo 9 učencev, štirje so prejeli 
srebrno priznanje. V šolskem letu 2012/2013 

se je šolskega tekmovanja udeležilo 43 
učencev, bronasto priznanje so prejeli 4 
učenci. Trije učenci so se udeležili državne-
ga tekmovanja, dve učenki sta prejeli zlato 
Proteusovo priznanje. Mentorici sta bili 
obe leti Ana Šimac in Darinka Dremelj.

Tekmovanje iz angleščine organizira dru-
štvo učiteljev angleščine IATEFL in je pose-
bej organizirano za učence 7., 8. r. in 9. r. 
Tekmovanje za 7. in 8. razrede poteka na 
šolskem in državnem nivoju, za 9. razrede 
pa tudi na področnem. Na naši šoli je v šol-
skem letu 2011/2012 v 8. razredu tekmovalo 
na šolskem tekmovanju 34 učencev, 6 jih je 
prejelo bronasto priznanje, na državnem 
tekmovanju so tekmovali 4 učenci in vsi 
prejeli srebrno priznanje. V 9. r. je na šol-
skem tekmovanju tekmovalo 23 učencev, 
9 jih je prejelo bronasto priznanje, naprej 
se ni uvrstil nihče. Mentorica je bila Ma-
rinka Medved. V šolskem letu 2012/2013 je 
v 8. r. na šolskem tekmovanju tekmovalo 
24 učencev, dve učenki sta se uvrstili na 
državno tekmovanje, ena je osvojila zlato 
in ena bronasto priznanje. V 9. r. je na šol-
skem tekmovanju sodelovalo 28 učencev. 
Prejeli so 18 bronastih priznanj. Na področ-
nem tekmovanju je tekmovalo 9 učencev, 
prejeli so 3 srebrna priznanja. Na državnem 
tekmovanju sta tekmovali dve učenki, ena 
je prejela zlato priznanje. Mentorici sta bili 
Blanka Karanjac in Katja Tomažinčič.
 
Šolskega tekmovanja iz nemščine, kate-
rega organizira ZRSŠ, so se v šolskem letu 
2011/2012 udeležili 3 učenci 9. razreda, eden 
je osvojil bronasto priznanje. Mentorica je 
bila Marija Strnad.
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Tekmovanje iz zgodovine je organizirano 
za učence 6.–9. r., organizira ga ZRSŠ. V 
šolskem letu 2011/2012 se je šolskega tek-
movanja udeležilo 46 učencev, ki so prejeli 
15 bronastih priznanj. Področnega tekmo-
vanja se je udeležilo 5 učencev, vsi so preje-
li srebrna priznanja. Na državno tekmova-
nje so se uvrstili trije učenci. Mentorji so bili 
Zlata Kastelic, Štefka Klemenčič in Andrej 
Oberstar. V šolskem letu 2012/2013 se je šol-
skega tekmovanja udeležilo 36 učencev in 
13 učencev je osvojilo bronasto priznanje. 
Na področno tekmovanje se je uvrstilo 8 
učencev, 6 jih je osvojilo srebrno priznanje. 
Državnega tekmovanja so se udeležili štir-
je učenci, dva sta osvojila zlato priznanje. 
Mentorja sta bila Štefka Klemenčič in An-
drej Oberstar. 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
je organizirano s strani Zveze društev di-
abetikov za učence 8. in 9. razreda. V šol-
skem letu 2011/2012 se je šolskega tekmo-
vanja udeležilo 62 tekmovalcev, prejeli so 
20 bronastih priznanj. Na državno tekmo-
vanje se je uvrstilo 5 tekmovalcev, dva sta 
prejela srebrno priznanje in eden zlatega. 
V šolskem letu 2012/2013 se je šolskega tek-
movanja udeležilo 49 učencev, osvojili so 
21 bronastih priznanj. 6 učencev se je uvr-
stilo na državno tekmovanje, osvojili so 3 
srebrna in 3 zlata priznanja. Mentorici sta 
bili Darinka Dremelj in Ana Šimac.

Tekmovanje iz astronomije organizira 
DMFA za učence 8. in 9. r. V šolskem letu 
2011/2012 se je šolskega tekmovanja udele-
žilo 6 učencev, dve učenki sta prejeli bro-
nasto priznanje, za državno tekmovanje 

nista zbrali dovolj točk. Mentor je bil Lovro 
Ulcej.

Tekmovanje iz fizike organizira DMFA za 
učence 8. in 9. r. V šolskem letu 2011/2012 
se je šolskega tekmovanja udeležilo 42 tek-
movalcev in osvojilo 13 bronastih priznanj. 
Na področno tekmovanje se je uvrstilo 
11 tekmovalcev, osvojili so 9 srebrnih pri-
znanj. Dovolj točk za državno tekmovanje 
so dosegli 3 učenci, eden je osvojil zlato 
priznanje. Mentorji so bili Suzana Klopčič, 
Klavdija Slapar in Lovro Ulcej. V šolskem 
letu 2012/2013 se je šolskega tekmovanja 
udeležilo 39 učencev in osvojili so 12 bro-
nastih priznanj. Na področno tekmovanje 
se je uvrstilo 12 učencev in osvojilo 8 srebr-
nih priznanj. Na državnem tekmovanju sta 
tekmovala dva učenca, eden je osvojil zlato 
priznanje. Mentorja sta bila Suzana Klopčič 
in Lovro Ulcej.

Tekmovanje iz kemije organizira ZOTKS za 
učence 8. in 9. r. 62 učencev OŠ Stična se je 
udeležilo šolskega tekmovanja in osvojilo 
18 bronastih priznanj. Za državno tekmo-
vanje je zbralo dovolj točk 14 učencev, kjer 
so osvojili 3 srebrna priznanja. Mentorice 
so bile Suzana Klopčič, Mateja Trtnik in Ana 
Šimac. V šolskem letu 2012/2013 se je šol-
skega tekmovanja udeležilo 48 učencev, 
osvojili so 26 bronastih priznanj. Na držav-
no tekmovanje se je uvrstilo 12 učencev, 
osvojili so 5 srebrnih in eno zlato priznanje. 
Mentorici sta bili Suzana Klopčič in Ana Ši-
mac.

Tekmovanje iz razvedrilne matematike 
organizira DMFA za učence od 7. do 9. ra-
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NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI ŠOLE

V tabelah so našteti dobitniki zlatih priznanj.

Šolsko leto 2011/2012
predmet mentor državno tekmovanje
logika Darja Strah

Darja Strah
Tjaša Miklavčič, 8. b – 3. v državi
Janja Koželj, 9. b

zgodovina Štefka Klemenčič
Štefka Klemenčič

Tina Zavodnik, 8. r. VG
Ines Medved, 9. r. VG
Tim Weber, 9. r. VG

matematika
Vegovo – Kenguru

Danica Rus Tina Zavodnik, 8. r. VG

fizika Suzana Klopčič Jernej Brlek, 8. c
sladkorna bolezen Ana Šimac Ines Medved, 9. r. VG

zreda. V šolskem letu 2012/2013 je to tek-
movanje prvič potekalo tudi na naši šoli. 
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 6 tek-
movalcev iz 8. in 9. r. Dve tekmovalki sta 

osvojili bronasto priznanje, se uvrstili na 
državno tekmovanje in tam osvojili srebr-
no priznanje. Mentorica je bila Darja Strah.

Najuspešnejša je postala Ines Medved, ki 
je samo v tem šolskem letu osvojila 2 zlati 
in 3 srebrna priznanja in tako po osvoje-
nih zlatih priznanjih postala najuspešnejša 
učenka generacije. Priznanja je osvojila 
na tekmovanjih iz zgodovine, Vesele šole, 
sladkorne bolezni in na tekmovanju za Pro-
teusovo priznanje.

Ines Medved
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predmet mentor državno tekmovanje
Cankarjevo priznanje 
– slovenščina

Petra Rus Mušič Tina Zavodnik, 9. r. VG

logika Darja Strah
Darja Strah

Maja Bošnjaković, 9. a – 6. mesto v državi
Tjaša Miklavčič, 9. b – 12. mesto v državi

angleščina Blanka Karanjac
Katja Tomažinčič

Katarina Zorec, 9. b 
Aleša Palčič, 8. r. VG

zgodovina Štefka Klemenčič
Štefka Klemenčič

Aljaž Mihelič, 9. r. VG
Tina Zavodnik, 9. r. VG

Stefanovo priznanje – 
fizika

Suzana Klopčič Jernej Brlek, 9. c

Preglovo priznanje – 
kemija

Suzana Klopčič Tjaša Miklavčič, 9. b

Proteusovo priznanje 
– biologija 

Darinka Dremelj
 Ana Šimac

Anamarija Papež, 8. b 
Tina Zavodnik, 9. r. VG

sladkorna bolezen Darinka Dremelj
Darinka Dremelj
Ana Šimac

Marija Omejec, 9. a
Anamarija Papež, 8. b 
Tina Zavodnik, 9. r. VG

Šolsko leto 2012/2013

Najuspešnejša je postala Tina Zavodnik, 
učenka 9. razreda PŠ Višnja Gora, ki je v 
tem šolskem letu osvojila 4 zlata in 4 srebr-
na priznanja. V zadnjih treh letih je osvojila 
6 zlatih in 11 srebrnih priznanj. 

Omeniti velja še Tjašo Miklavčič, učenko 9. 
b razreda, ki je v tem šolskem letu osvojila 
2 zlati in 6 srebrnih priznanj. Skupaj pa je v 
zadnjih treh letih, torej v zadnji triadi, preje-
la 12 srebrnih in 3 zlata priznanja. 

Tina Zavodnik Tjaša Miklavčič
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N a j u s p e š n e j š a 
športnica šole je 
v šolskem letu 
2011/2012 postala 
Kaja Bregar (7. c). 
Uspehe je dose-
gla na tekmova-
njih iz rokometa, 
atletike, odbojke 

in krosa. Po Pravilniku o ocenjevanju za 
najboljšega športnika, športnico na šoli je 
zbrala 226 točk.

N a j u s p e š n e j š a 
športnica šole 
v šolskem letu 
2012/13 je postala 
Tjaša Perpar iz 9. 
b. Po Pravilniku 
o ocenjevanju za 
najboljšega špor-
tnika, športnico 

na šoli je zbrala 362 točk. Bila je uspešna v 
atletiki, krosu in odbojki, postavila pa je tudi 
šolski rekord v teku na 60 metrov z rezulta-
tom 8,21. 

N a j u s p e š n e j -
ši športnik šole 
v šolskem letu 
2012/13 je postal 
Gašper Mrzelj iz 
9. b. Po Pravilniku 
o ocenjevanju za 
najboljšega špor-
tnika, športnico 
na šoli je zbral 381 
točk. Bil je uspe-

šen v atletiki, krosu in nogometu. Njegov je 
tudi šolski rekord v teku na 1000 m z rezul-
tatom 2:47,20. Popravil je 14 let star rekord 
Sebastjana Šinkovca s časom 2:51,66.

2. ŠPORT

V šolskem letu 
2011/2012 je naju-
spešnejši športnik 
šole postal Urh 
Pirc (7. c). Uspe-
he je dosegel na 
tekmovanjih iz ro-
kometa, atletike, 
odbojke in krosa. 
Po Pravilniku o 
ocenjevanju za 
najboljšega špor-

tnika, športnico na šoli je zbral 361 točk. 
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Učitelji naravoslovnega področja so po po-
sebnem šolskem pravilniku izbirali najuspe-
šnejšega učenca. V šolskem letu 2011/2012 
sta to postala Janja Koželj, učenka 9. b, 
in Tim Weber, učenec 9. razreda iz Višnje 
Gore. 

V šolskem letu 2012/2013 je najuspešnejša 
med učenci 9. razreda postala Tina Zavo-
dnik, učenka iz Višnje Gore, na matični šoli 
pa je ta naziv pridobila Tjaša Miklavčič.

3. NARAVOSLOVNO PODROČJE

Janja KoželjTim Weber
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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 v šolskem letu 
2011/2012: Štefka Klemenčič, Marija Strnad, 
Barbara Maver, Cirila Zupančič, Mateja 
Jere Grmek. Mentorstvo v šolskem letu 
2012/2013: Štefka Klemenčič, Mojca Hrva-
tin, Nina Kump Papić, Bernarda Kunstelj 
Lepojić in Mateja Jere Grmek.

Cici vesela šola – Pri tem tekmovanju učen-
ci doživljajo in spoznavajo živo in neživo 
naravo, razvijajo jezikovne zmožnosti in 
doživljajo ter spoznavajo umetnost. Tek-
movanje, ki ga vodi Mladinska knjiga, je 
namenjeno učencem od 1. do 3. razreda. 
Potekalo je 19. aprila 2012 in 19. aprila 2013 
na vseh šolah, vodili pa so ga razredniki. 
Učenci so prejeli Cici pohvalo – posebno 
diplomo z Modrim medvedkom.

National Geographic junior – kviz Bistro-
um – V šolskem letu 2011/2012 so sodelovali 
učenci 2. triletja na matični šoli in PŠ Krka. 
Njihovi mentorici sta bili Jožica Jevnikar in 
Mateja Jere Grmek. 

Male sive celice – Tekmovanje organizi-
ra RTV Slovenija, poteka pa na OŠ Jožeta 
Kranjca. V šolskem letu 2011/2012 so sode-
lovali učenci 7. razreda PŠ Višnja Gora. Na 
regijskem predtekmovanju v Ljubljani pa 
je v lanskem šolskem letu sodelovala ekipa 
učenk 7. razreda: Ajda Ramšak, Ajda Robi-
da in Erna Žilić; mentorstvo Štefka Klemen-
čič.

Knjižnično-muzejski MEGA KVIZ pripravlja 
Pionirska knjižnica v Ljubljani, sodelovali 
so učenci 2. in 3. triletja in njihovi učitelji. V 
šolskem letu 2011/2012 je kviz koordinirala 
Branka Lah, v lanskem šolskem letu pa Kri-
stijan Rešetič in Katja Seljak Adimora.

Učenci pri reševanju MEGA KVIZA na matični šoli 
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Računanje je igra je tekmovanje za učence 
od 1. do 5. razreda, ki ga pripravlja založba 
Antus, ki izdaja zbirke nalog za reševanje. 
V lanskem in predlanskem šolskem letu so 
sodelovali vsi razredi, mentorji pa so bili 
njihovi razredniki. Ravno tako so na šolski 
ravni tekmovali učenci iz prilagojenega pro-
grama. 

Tekmovanje za Naj KNjIGO organizira Pio-
nirska knjižnica, na šoli pa je glasovanje po-
tekalo v obeh šolskih letih v šolski knjižnici.

Bralna značka (slovenska, angleška, nemška)
Tekmovanje pripravljajo 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. Tekmo-
vanje na šoli sta v šolskem letu 2011/2012 
koordinirali Anica Perič in Branka Lah, v šol-
skem letu 2012/2013 pa Kristijan Rešetič in 
Katja Seljak Adimora. S knjižničarji so sode-
lovali tudi razredniki (1. do 5. razred), učite-
lji slovenščine, angleščine in nemščine. Pri 
angleški bralni znački so sodelovali učitelji 
angleščine, pri nemški bralni znački pa uči-
telja nemščine, Marija Strnad in Igor Rajner. 

Športni znački ZLATI SONČEK in KRPAN
Program Zlati sonček se izvaja na vseh šo-
lah od 1. do 3. razreda, program Krpan od 
4. do 6. razreda, prav tako na vseh šolah. 
Programe izvajajo razredničarke v posame-
znih razredih, v 6. razredih pa učitelji špor-
tne vzgoje. Športni program Krpan je nada-
ljevanje športnega programa Zlati sonček. 
Namenjen je učencem 4., 5. in 6. razredov 
OŠ. Koordinatorica programov je Andreja 
Lapanja.

Za zaključek bralne značke so gledališke skupine podružničnih šol pripravile gledališko revijo v 
kulturnem domu v Zagradcu. 
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MEDOBČINSKA IN DRŽAVNA TEKMO-
VANJA NA NAŠI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 
2011/2012

• Državno tekmovanje iz logike in lingvi-
stike; 26. državno tekmovanje je hkrati 
potekalo na 22. različnih lokacijah po 
Sloveniji, skupaj se ga je udeležilo 1742 
učencev, od teh 62 iz naše šole. Pred 
tekmovanjem je šola za tekmovalce pri-
pravila krajši kulturni program. 

• Državno tekmovanje iz biologije za Pro-
teusovo priznanje; 8. državno tekmo-
vanje je potekalo v petek, 2. decembra 
2011, na OŠ Stična. Pred tekmovanjem je 
šola za tekmovalce pripravila krajši kul-
turni program.

• Medobčinsko tekmovanje Kaj veš o pro-
metu? Tekmovanje  v kategoriji učencev 
na kolesih  je potekalo v četrtek, 17. maja 

2012, ob 13. uri na OŠ Stična, Podružnični 
šoli Krka.

• Medobčinsko tekmovanje v krosu; tek-
movanje je potekalo v neposredni oko-
lici OŠ Stična, 4. 10. 2011.

• Medobčinsko tekmovanje v nogometu; 
tekmovanje je potekalo na matični šoli, 
24. 4. 2012.

• Medobčinsko tekmovanje v odbojki za 
starejše učenke; tekmovanje je potekalo 
na matični šoli, 5. 1. 2012.

• Medobčinsko tekmovanje v odbojki za 
mlajše učence; tekmovanje je bilo na 
matični šoli, 10. 4. 2012.

• Medobčinsko tekmovanje v rokometu 
za mlajše učence; tekmovanje je poteka-
lo na matični šoli, 28. 5. 2012.

• Področno tekmovanje v rokometu za 
mlajše učenke; tekmovanje je bilo 7. 6. 
2012 na matični šoli.

Učiteljica biologije Darinka Dremelj nagovarja tekmovalce za Proteusovo priznanje. 



TE
KM

OV
AN

JA
 IN

 K
VI

ZI
 

110 Osnovna šola Stična ...

MEDOBČINSKA IN DRŽAVNA TEKMO-
VANJA NA NAŠI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 
2012/2013

• Državno tekmovanje iz biologije za Pro-
teusovo priznanje; 9. državno tekmova-
nje  je potekalo v petek, 30. novembra 
2012, na OŠ Stična. Pred tekmovanjem je 
šola za tekmovalce pripravila krajši kul-
turni program. 

• Medobčinsko tekmovanje v krosu; tek-
movanje je potekalo v neposredni oko-
lici OŠ Stična, 19. 10. 2012.

• Medobčinsko tekmovanje v rokometu 
za starejše učence; tekmovanje je bilo 
na matični šoli, 12. 11. 2012.

• Medobčinsko tekmovanje v nogometu 
za starejše učence; tekmovanje je pote-
kalo na matični šoli, 28. 11. 2012.

• Medobčinsko tekmovanje v odbojki za 
starejše učenke; tekmovanje je bilo na 
matični šoli, 11. 1. 2013.

• Četrtfinalno tekmovanje v rokometu za 
starejše učence; tekmovanje se je odvi-
jalo na matični šoli, 4. 2. 2013.

• Medobčinsko tekmovanje v odbojki za 
mlajše učence; tekmovanje je bilo na 
matični šoli, 22. 3. 2013.
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društva: športna, gasilska, lovska, turistična, 
upokojenska, humanitarna, čebelarska … 

Zavodi in ustanove: Občina Ivančna Gorica, 
Policijska postaja, Knjižnica Ivančna Gorica,  
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne  
dejavnosti − Območna izpostava Ivančna 
Gorica, Zdravstveni dom Ivančna Gorica, 
Zveza šoferjev in avtomehanikov …

Podjetja: Bomax.

SOdeLOvaNje S KrajeM
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UČITELJSKI ZBOR NA KONFERENCI V 
PIRANU

Učitelji so imeli 25. 8. 2011 dvodnevne pripra-
ve na začetek novega šolskega leta v Piranu. 
V prostorih CŠOD Breženka so se lahko zbra-
no posvetili delu v aktivih, pedagoški konfe-
renci in izobraževanju. Na konferenci so imeli 
tudi gosta Ranka Rajovića, predsednika Sve-
tovnega odbora Mense za nadarjene otro-
ke, ki je predaval o pomenu asociativnega 
učenja, uporabnega znanja in o težavah, ki 
jih prinaša taka zasnova šolstva, ki poudarja 
predvsem reproduktivno znanje. Učitelji so 
dobili domačo nalogo, in sicer da sami v pra-
ksi uporabijo učne aktivnosti, ki bolje razvija-
jo možganske potenciale učencev.

KOLeKTIv

Skupina strokovnih delavk OŠ Stična na Tarti-
nijevem trgu v Piranu: Anka Kavčič, Milka Volk, 
Lidija Zajc, Irena Bregar in Mojca Malovrh

Učenci matične šole so presenetili ravnatelja Marjana Potokarja in mu 7. 1. 2012 ob njegovem jubile-
ju zaželeli vse najboljše.
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UPOKOJENCI OŠ STIČNA

Izleti za upokojence OŠ Stična
Vsako leto v mesecu oktobru ravnatelj or-
ganizira izlet za naše upokojene delavce. 
Ti se ga veselijo in vsako leto komaj čakajo 
ponovnega snidenja. V letu 2013 je na se-
znamu 63 upokojenih delavcev. 
V oktobru 2011 so se upokojenci podali na 
Primorsko.
V oktobru 2012 je bil organiziran izlet po 
Posavju. Udeležilo se ga je 35 upokojenih 
delavcev. Ogledali so si hidroelektrarno 
Blanca, grad Sevnica, obiskali maloprodajno 
trgovino Lisca in se družili ob kosilu v gosti-
šču Dolinšek. Program izleta je pripravila in 
vodila učiteljica geografije Tina Legan.
Upokojeni delavci OŠ Stična od 1. 9. 2011 do 
31. 8. 2013
1. Andrej Smolej, hišnik – voznik, zaposlen 

od 16. 9. 2010 do 21. 8. 2012
2. Anica Perič, knjižničarka, zaposlena od 1. 

2. 1975 do 31. 8. 2012
3. Anica Orel, učiteljica razrednega pouka, 

zaposlena od 1. 2. 1976 do 31. 8. 2012

Upokojeni učitelji Matija Škafar, Franci Loko-
všek, Silvo Podobnik in Ciril Mišmaš na gradu 
Sevnica

Upokojeni učitelji v Tomaju
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4. Marija Strnad, učiteljica slovenščine in 
nemščine, zaposlena od 1. 9. 1973 do 2. 
9. 2012 

5. Julka Garvas, učiteljica razrednega pou-
ka, zaposlena od 1. 9. 1979 do 14. 9. 2012

6. Valerija Štrus, čistilka, zaposlena od 8. 11. 
1999 do 15. 10. 2012 

7. Jože Glavič, pomočnik ravnatelja ter uči-
telj matematike in fizike, zaposlen od 1. 
9. 1974 do 30. 12. 2012

8. Slavka Trnovšek, učiteljica razrednega po-
uka, zaposlena od 1. 9. 1986 do 30. 12. 2012

9. Danica Rus, učiteljica matematike in fizi-
ke, zaposlena od 1. 9. 1976 do 30. 12. 2012

PREDAVANJA ZA UČITELJE

Na matični šoli je bil 7. 12. 2011 za učitelje or-
ganiziran drugi del predavanja z naslovom 
O novih možnostih učenja. Predavatelj 
Ranko Rajović je na začetku prisluhnil pri-
merom iz prakse, ki so jih povedali učitelji, 
nato pa je nadaljeval s teoretično razlago, 
podkrepljeno s praktičnimi primeri. 
V času zimskih počitnic 2013 je bilo za uči-
telje organizirano predavanje gospoda 
Marka Juhanta, specialnega pedagoga za 
motnje vedenja in osebnosti.

Predavatelj Ranko Rajović je s teoretično pod-
krepljenim predavanjem navdihnil učitelje OŠ 
Stična za uvajanje inovativnih načinov učenja.Jože Glavič

Julka Garvas



KO
LEKTIV

115... v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

POHOD UČITELJEV PO ŠOLSKEM  
OKOLIŠU STIČNA IN KRKA

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

kar peš. Pot po šolskem okolišu Stična je 
potekala 3. 11. 2011. Učitelji so pohod začeli 
na Podružnični šoli Stična. Pot jih je vodila 
mimo Lovskega doma Ivančna Gorica, kjer 
so se okrepčali in posladkali, pri razvalinah 

Učitelji OŠ Stična na jesenskem pohodu po stiškem šolskem okolišu

Čeprav je bil konec oktobra 2012 bolj zimski, to ni odvrnilo učiteljev OŠ Stična od pohoda po šol-
skem okolišu Krka.
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gradu, v katerem je živela vojvodinja Virida 
Visconti, je Ingrid Boljka Štaudohar poho-
dnike popeljala v lokalno zgodovino okoli-
ce, nato pa se je pot zaključila na Pristavi 
nad Stično na kmečkem turizmu Okorn.
Na spoznavanje okoliša Krka so se učitelji 
odpravili 28. oktobra 2012. Izhodišče po-
hoda je bilo na PŠ Krka, kjer je učiteljica 
Mateja Jere Grmek predstavila pot in kul-
turne ter naravne znamenitosti ob njej. Po-
hodniki so se ustavili pri Lovskem domu LD 
Krka, kjer so se malo spočili, se posladkali 
in okrepčali, nato se je pohod nadaljeval še 
do izvira Krke, kjer se je tudi zaključil. 

PREDNOVOLETNO SREČANJE  
ZAPOSLENIH OŠ STIČNA

V decembru 2011 so se zaposleni srečali v 
prostorih matične šole, kjer so jih pogo-

stile kuharice matične šole. Izbrani učitelji 
so poskrbeli za zabaven kulturni program, 
tako da je čas hitro minil.  Decembra 2012 
so si delavci namesto druženja v šoli ogle-
dali gledališko predstavo v Mestnem gle-
dališču Ljubljana.

STROKOVNI EKSKURZIJI PO  
PORTUGALSKI IN ZAMEJSTVU

Vsako leto ravnatelj ob zaključku šole v 
juniju organizira strokovno ekskurzijo za 
zaposlene. Stroške si udeleženci v celoti 
krijejo sami. 
V juniju 2012 se je 20 zaposlenih podalo na 
5-dnevno raziskovanje Portugalske; to je 
dežela slavnih pomorščakov in raziskoval-
cev, dežela dobrega vina in otožnega fada. 
Ogledali so si glavno mesto Lizbono, se po-
dali na najzahodnejšo točko Evrope Cabo 

Skupinska slika pred Sintra National Palace na Portugalskem
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Skupinska slika pred gradom Trakoščan

De Roca, nadaljevali do kraja Sintra, najlep-
šega mesta na Portugalskem, nato še v Co-
imbro, staro univerzitetno mesto, Aveiro 
(‘’portugalske Benetke’’), Porto, severno 
prestolnico Portugalske, ki je pod zaščito 
Unesca, in na koncu v Fatimo. 
V juniju 2013 se je 27 zaposlenih udeležilo 
3-dnevne ekskurzije po slovenskem zamej-
stvu pod imenom ’’Tudi tu smo doma’’. 
Ogledali so si, kako živijo naši rojaki v Trstu. 
Nato so nadaljevali pot do Čedada, uprav-
nega središča Benečije, Pušje vasi, v dolino 

Rezije, kjer so se srečali z Rezijani, ki so ohra-
nili svoje posebno slovensko narečje, plese 
in pesmi. Drugi dan so se srečali s koroški-
mi Slovenci v Celovcu z ogledom gimnazije, 
šole in Mohorjeve družbe. Pot so nadaljevali 
v Porabje na Madžarskem, kjer jim je lokal-
na vodnica razložila njihovo delovanje in o 
stikih z matico. Tretji dan so se odpeljali do 
hrvaškega Zagorja in v Krapino, ki je znana 
po nahajališču neandertalskega človeka, si 
ogledali muzej, ki slikovito ponazarja razvoj 
človeka in življenja na Zemlji. 



118 Osnovna šola Stična ...

FO
TO

G
R

A
FS

K
I K

O
TI

ČE
K FOTOGRAFSKI KOTIČEK

FOTOGRAFIJE UČENCEV MATIČNE ŠOLE, KI SO ZAPUSTILI OŠ 
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NaMeSTO  
ZAKLJUČKA
Počasi se uresničuje prvotna ideja in želja, 
da publikacija Predstavljamo se, ki je izšla 
leta 2011, ne bi bila edina. Pozitivni odzivi in 
presenečenje tako učiteljev kot javnosti so 
nam dali zagon, da bogato dejavnost naše 
šole predstavljamo tudi v prihodnje.
V preteklih dveh šolskih letih se je nabralo 
ogromno gradiva. Čeprav je bila priprava 
osnutka lažja, saj smo s prvo publikacijo 
zaorali ledino, postavili okvir za kasnejše 
delo in bolj sistematično spremljali delo na 
projektih in drugih dogodkih, pa sem bila 
tudi sama presenečena nad povečano de-
javnostjo na šoli. Kot da bi učitelji dobili kri-
la in se s svojimi učenci vključevali v nove in 
nove projekte ter dejavnosti, kot da se ne 
bojijo ovir in zaupajo v svoje sposobnosti, 
da svoje znanje skupaj z učenci uporabijo 
v različnih življenjskih situacijah in okoljih.  
V novi publikaciji sem vse nove projekte 
in dejavnosti predstavila nekoliko bolj na 
široko. Že utečene projekte, ki so bili pred-
stavljeni v prejšnji publikaciji, pa le v tistem 
segmentu, ki se je dotikal preteklih dveh šol-
skih let. Ni se mi zdelo namreč smiselno, da 
podvajam besedilo iz prejšnje publikacije. 
Novosti v letošnji publikaciji Predstavlja-
mo se so rubrika NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI 
in fotografije učencev 9. razredov; nekoli-
ko sem strnila tudi določena poglavja, da 
so tematsko bolje povezana, drugače pa 
publikacija v mnogem sledi zasnovi njene 
predhodnice.
S pripravo gradiv za prvo publikacijo Pred-
stavljamo se se je lahko uresničila tudi dol-
goletna želja, da smo projekte predstavili 
na šolski spletni strani, skupaj z našo za-
ložniško dejavnostjo (šolskimi časopisi in 

publikacijami v preteklih letih).
Pridobili smo tudi naziv kulturna šola, s po-
sebnim priznanjem za naše delo na podro-
čju raziskovanja kulturne dediščine. 
Zahvalila bi se vsem, ki ste mi za izdajo te 
publikacije prispevali svoje prispevke, po-
sebna zahvala gre tudi Urški Petek, ki je 
lansko šolsko leto v moji odsotnosti spre-
mljala raznovrstno dejavnost šole in mi po-
sredovala vsebinsko bogato in izčrpno po-
ročilo. Prijetno sem bila presenečena tudi, 
ko sem opazila, da je v moji odsotnosti na 
matični šoli deloval zagnan fotografski kro-
žek in da mi je Kristijan Rešetič predal bo-
gat foto arhiv preteklega šolskega leta na 
matični šoli.
Pravijo, da lahko slika pove več kot tisoč 
besed. Ker sem že pri prvi publikaciji videla, 
kako lahko da fotografija nekega dogodka 
življenje na prvi pogled suhoparnemu po-
ročilu, mi je prišlo kar v navado, da sem 
imela fotoaparat vedno nekje blizu, da ne 
bi spustila kakšnega pomembnega dogod-
ka na šoli. Opazila sem, da se podobna za-
vest opazi tudi pri mnogih učiteljih tako na 
matični šoli kot na podružnicah, marsikdo 
pa mi je tudi še sedaj kar malo žalostno po-
tožil, da mu je žal, da ni dogodka fotografi-
ral. Včasih marsikateri učitelj malo potarna, 
ko ga s fotoaparatom ujamemo "v akciji", 
a že v letu ali dveh naš spomin počasi ble-
di, ostajajo pa prav ti fotografski utrinki, 
ki nam pomagajo podoživljati prijetne in 
ustvarjalne trenutke, ki smo jih preživeli pri 
našem delu z učenci. Ko smo na Muljavi do-
bili šolski muzej, so mnogi obiskovalci po-
vedali, kako prijetno je bilo, ko so se lahko 
povrnili v čas svojega otroštva. Verjamem, 
da bodo prav tako še čez nekaj desetletij 
zanimivi tudi ti naši zapisani in posneti spo-
mini! 

Branka Lah
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