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USPEH NI SAMOUMEVEN  
NAGOVOR RAVNATELJA OŠ FERDA VESELA  

Uspeh ni samoumeven. Je nekaj, za kar se je treba potruditi. Zopet se je končalo eno šolsko leto, 

drugo pa je že odprlo svoja vrata. Da smo bili uspešni tako na učnem kot vzgojnem področju, zgovorno 

pričajo naši statistični podatki. Uspeh pa pripisujemo učiteljem, ki svoje delo opravljajo zavzeto in 

odgovorno, učencem, ki svoje dolžnostni prav tako prizadevno izpolnjujejo in spoštujejo dogovore, 

staršem, ki verjamete v dobro delo učiteljev in podpirate svoje otroke, lokalni skupnosti, ki nam nudi 

optimalne pogoje za naše delovanje, in nenazadnje tudi državi, ki s svojo politiko izobraževanja skrbi, 

da je naše izobraževanje uspešno in primerljivo v mednarodne merilu.  

 

Šolsko leto 2017/2018 nam je prineslo veliko izzivov. Kljub občasno izkazani vzgojni, učni in tudi 

sistemski problematiki smo uspešno izvedli načrtovane naloge. Poglavje stavke, ki je zajelo šolnike in 

napovedovalo rahlo izboljšanje stanja v šolstvu, še ni zaključeno. Med glavne mejnike, v znamenju 

katerih je minilo leto, pa prav gotovo velja šteti tudi obnovo igrišča, postavitev zunanje učilnice in delno 

sanacijo strehe. Kot dobra poteza se je izkazala poklicna tržnica, ki smo jo organizirali za devetošolce 

in jim na ta način pomagali pri izbiri nadaljnje izobraževalne poti. Uspešno smo sodelovali z drugimi 

šolami in ustanovami ter lokalno skupnostjo. Za vpetost šole v šolski okoliš smo poskrbeli s srečanjem 

s starejšimi. 

Naši učenci so v lanskem šolskem letu dosegli odlične, celo zavidljive rezultate na učnem 

področju in na tekmovanjih v znanju, v umetnosti in športu. Še posebej pa je potrebno izpostaviti uspeh 

mladinskega pevskega zbora, ki je posegel v sam državni vrh.  

Ob zaključku devetletnega izobraževanja smo v Zlato knjigo vpisali učence, ki so bili v obdobju 

od 6. do 9. razreda učno zelo uspešni oz. so imeli povprečno oceno 4, 5 in več. Tako so si vpis v knjigo 

z dolgoletnim uspešnim delom pridobili Martina Glavič, Ana Koleša, Valeriia Kravchenko, Ana Strah, 

Zala Vidic, Vid Habič, Špela Hribar, Hana Kavšek in Neža Zvonar.  
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V Srebrno knjigo smo ob koncu šolskega leta vpisali učence, ki so dosegli izjemne dosežke na 

tekmovanjih v znanju, umetnosti, športu tako na državni kot mednarodni ravni. Vpis v  knjigo so si Ana 

Adamlje, Valeriia Kravchenko in Zala Vidic prislužile z osvojenim zlatim priznanjem na državnem 

tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni, Alla Kvashina z zlatim priznanjem na državnem tekmovanju v 

znanju astronomije, Vid Habič pa z zlatim Proteusovim priznanjem.  

Udejstvovali smo se tudi na kulturnem področju. Učenke, ki so z mladinskim pevskim zborom na 

državnem tekmovanju prejele zlato priznanje z odliko in naslov najboljši mladinski zbor debitantk, so: 

Ema Adamlje, Aleksea Dimec, Kaja Kastelic, Zoja Verbič, Klara Dolničar, Alja Božič, Nina Hribar, Iva 

Koščak Mencin, Sara Peček, Ana Rus, Neja Novak, Alenka Fajdiga, Maruša Glavan, Lucija Kramar, 

Kristina Črnič, Nina Grabnar, Katja Markovič, Zala Miklič, Vanja Pevc, Katja Vencelj, Mirjam Zvonar, Zoja 

Hribar, Martina Šmid, Tjaša Grandovec, Špela Hribar, Sara Kavazović, Neja Kristan, Ana Barbara Poljšak, 

Ana Strah,  Klara Verbič in Neža Zvonar. Uspeh so dosegle pod mentorstvom Simone Zvonar.  

Da smo res vsestranski, so dokazali tudi naši športniki. Mai Sadar je osvojil naslov državnega 

prvaka v kartingu, Benjamin Kutnar si je s košarkarsko ekipo priboril 2. mesto na mednarodnem 

turnirju, Vid Kompare in Matevž Žurga pa sta bila del ekipe, ki je stala na drugi najvišji stopnički na 

državnem rokometnem prvenstvu. Manca Koščak, Žan Mavrin in Luka Janc so bili med najuspešnejšimi 

v sankukai karateju.  

V preteklem šolskem letu je šolo uspešno zaključilo 39 devetošolcev, ki so se vpisali v kar 16 

različnih srednjih šol in v 21 programov. Velika raznolikost interesov kaže tudi na to, da so se odločali 

po tehtnem premisleku in ne po sistemu »grem tja, kamor greš ti«. Del življenjske zgodbe teh mladih 

ljudi se je zapisal v naši osnovni šoli, ki je predvsem čas odraščanja, oblikovanja navad, socializacije in 

postavljanja temeljev, na katerih se bodo izbirale nove življenjske poti in dosegali novi uspehi. Ali kot 

pravi kitajski pregovor: »Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.« 

Janez Peterlin, ravnatelj 

  



  
ŠOLSKA KRONIKA 2017/2018 

 

 
3 

PRVI ŠOLSKI DAN 
1. 9. 2017 

Prvošolci so se na prvi šolski dan skupaj s starši zbrali v avli šole, kjer so si po uvodnem nagovoru 

Nine Pavlin ogledali krajšo dramsko predstavo Pod medvedovim dežnikom. Po predstavi je učence in 

starše nagovoril ravnatelj. Sledil je nagovor policista, ki je opozoril na varnost in previdnost otrok na 

poti v šolo. Šolska pedagoginja Irena Novak je predstavila razredničarki, vzgojiteljico in drugo učiteljico 

v razredu ter učiteljice podaljšanega bivanja.  

 

Otroci so prihajali na oder, hkrati pa so jim učiteljice nadele rutke. Po fotografiranju so učiteljice 

pospremile prvošolce v njihovo učilnico, kjer je sledil skok čez kolebnico. Po uspešnem skoku so prejeli 

diplomo in igračko Lilibi. Izbrali so svoje sedežno mesto, kjer so jih čakala različna presenečanja, katere 

so si skupaj ogledali. Učiteljici, vzgojiteljica in druga učiteljica v razredu so se predstavile in klicale 

posameznike, da so prišli pred tablo po sovico (obesek za okrog vratu) ter svojim staršem odnesli mapo 

s soglasji, ki so jo odnesli domov ter bodo izpolnjeno vrnili v prihodnjih dneh.  

Nato so se postavili v kolono. Z učiteljicama podaljšanega bivanja, vzgojiteljico in drugo učiteljico 

v razredu so se odpravili v šolsko jedilnico na malico in nato na ogled garderob, sanitarijev in 

telovadnice, kjer so izvedli nekaj socialnih iger. Medtem sta razredničarki staršem podali podrobne 

informacije – 1. roditeljski sestanek. Sledila so še vprašanja staršev.  

Po končanem sestanku je bila pogostitev staršev pred učilnicami v skupnem prostoru (a in b 

oddelek skupaj). Učiteljice so pripeljale učence k staršem pred matično učilnico. Starši so se poslovili 

od učiteljic v upanju na prijetno in uspešno šolsko leto. 
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ORGANIZACIJA POUKA 2017/2018 
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko 

izobraževanje otrok po programu devetletne osnovne šole. 

Šolo je v šolskem letu 2017/18 obiskovalo 403 učencev, 389 v matični šoli, 14 v Podružnični šoli 

Temenica. Podružnično šolo v Centru za zdravljenje bolezni otrok je v šolskem letu 2017/2018 

obiskovalo 267 učencev. 

Pouk poteka v dopoldanskem času; od 1. do 9. razreda v matični šoli v 18 oddelkih, v 6 oddelkih 

podaljšanega bivanja in v eni skupini jutranjega varstva ter varstva vozačev. V Podružnični šoli 

Temenica so kombiniran oddelek 1. in 2. razreda, skupina jutranjega varstva ter oddelek podaljšanega 

bivanja. V Podružnični šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok pa pouk poteka v 4 oddelkih oziroma 

skupinah.  

Skupaj imamo 23 oddelkov (brez podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev). 

UČENCI PO ODDELKIH 

Matična šola 

Razred Učenci Učenke Skupaj 

1. a 12 10 22 

1. b 12 10-1*+1** 22 

2. a 9 12 21 

2. b 10 12 22 

3. a 9 10 19 

3. b 10 8 18 

1.―3. r. 62 62 124 

4. a 13 12 25 

4. b 16 11-1* 26 

5. a 9 11 20 

5. b 10 12 22 

6. a 11 8 19 

6. b 13 6+1** 20 

4.―6. r. 72 63 132 

7. a 8 12-1* 20 

7. b 10 10 20 

8. a 15 12 27 

8. b 14 13+1** 28 

9. a 7 13 20 



  
ŠOLSKA KRONIKA 2017/2018 

 

 
5 

9. b 9 10 19 

7.―9. r. 63 70 133 

1.―9. r. 197 192 389 

LEGENDA: 
* število učencev, ki so se med letom izpisali   

** število učencev, ki so vpisali med letom 

Podružnična šola Temenica 

Razred Učenke Učenci Skupaj 

1. T 3 4 7 

2. T 4 3 7 

1. in 2. T 7 7 14 

RAZREDNIŠTVO 
Razredništvo je določil ravnatelj na osnovi predloga strokovnih aktivov in šolske svetovalne 

službe. 

Razred Razrednik 
Nadomestni 

razrednik 
Svetovalni 

delavec 
Učilnica 

1./2. Lidija Oštir Alenka Ivanjko Mojca Bohinec PŠ Temenica 

1. a Bojana Iljaž Mojca Kravcar Irena Novak 406 

1. b Mojca Kravcar Bojana Iljaž Irena Novak 407 

2. a 
Anja Praznik / 
Tanja Koren 

Jana 
Grabljevec 

Mojca Bohinec 401 

2. b 
Jana 

Grabljevec 
Anja Praznik / 
Tanja Koren 

Mojca Bohinec 402 

3. a 
Tina Orač 

Gornik 
Jana Šetina 

Tomažič 
Edita Bajramlić 303 

3. b 
Jana Šetina 

Tomažič 
Tina Orač 

Gornik 
Edita Bajramlić 309 

4. a 
Vida Bregar 

Tomažič 
Polona 

Lampret 
Anton Linec 117 

4. b 
Polona 

Lampret 
Vida Bregar 

Tomažič 
Anton Linec 116 

5. a 
Mojca Mikolič 

/Katja Gašperič 
Barbara Klopčič Irena Novak 211 

5. b Barbara Klopčič 
Mojca Mikolič 

/Katja Gašperič 
Irena Novak 154 

6. a Karla Oven Lea Kastelic Nina Pavlin 205 

6. b Lea Kastelic Jana Zupanc Nina Pavlin 206 

7. a Simona Zvonar Maja Rupnik Nina Pavlin 115 

7. b Marija Zajc  Nina Pavlin 146 

8. a 
Klavdija Slapar 

/ Martina 
Jurkovič  

 Mojca Bohinec 218 

8. b Sabina Rozina  Mojca Bohinec 215 
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9. a Martina Zajc Marija Zajc Anton Linec 117 

9. b 
Mateja Lesjak/ 
Klavdija Slapar 

Anica Vozel Anton Linec 216 

OBVEZNI PREDMETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 

PREDMETNIK ZA DEVETLETNO OŠ 

Razredna stopnja 

ŠTEVILO TEDNOV 
POUKA 

35 35 35 35 35 

 1. RAZRED 2.RAZRED 3.RAZRED 4.RAZRED 5.RAZRED 

Vzgojno-
izobraževalna 

področja 
Teden Leto Teden Leto Teden Leto Teden Leto Teden Leto 

JEZIKOVNO-UMETNOSTNO 

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

Likovna umetnost 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Tuji jezik 
angleščina 

  2 70 2 70 2 70 3 105 

Glasbena 
umetnost 

2 70 2 70 2 70 1,5 52,5 1,5 52,5 

Kulturni dnevi  4 dni  4 dni  4 dni  3 dni  3 dni 

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO 

Spoznavanje okolja 3 105 3 105 3 105     

Družba       2 70 3 105 

Naravoslovje in 
tehnika 

      3 105 3 105 

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 

Gospodinjstvo         1 35 

Naravoslovni dnevi  3 dni  3 dni  3 dni  3 dni  3 dni 

PROIZVODNO-TEHNIČNO 

Tehniški dnevi  3 dni  3 dni  3 dni  4 dni  4 dni 

ŠPORTNOVZGOJNO-ZDRAVSTVENO 

Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Športni dnevi  5 dni  5 dni  5 dni  5 dni  5 dni 

Neobvezni izbirni 
predmeti 

2 70     3 105 3 105 

Oddelčna skupnost       0,5 17,5 0,5 17,5 

SKUPAJ UR NA 
RAZRED/ teden 

20 21+2 22+2 24+2 26 

Predmetna stopnja 

ŠTEVILO TEDNOV 
POUKA 

35 35 35 32 

 6.RAZRED 7.RAZRED 8.RAZRED 9.RAZRED 
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Vzgojno-
izobraževalna 

področja 
Teden Leto Teden Leto Teden Leto Teden Leto 

JEZIKOVNO-UMETNOSTNO 

Slovenščina 5 175 4 140 3,5 122,5 4,5 144 

Tuji jezik 
angleščina 

4 140 4 140 3 105 3 96 

Likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Glasbena 
umetnost 

1 35 1 35 1 35 1 32 

Kulturni dnevi  4 dni  3 dni  3 dni  3 dni 

DRUŽBENO-EKONOMSKO 

Geografija 1 35 2 70 1,5 52,5 2 64 

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64 

Domovinska in 
državljanska 

kultura in etika 
  1 35 1 35   

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO 

Biologija     1,5 52,5 2 64 

Kemija/Naravoslov
je 

2 70 3 105 2 70 2 64 

Fizika     2 70 2 64 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 

Naravoslovni dnevi  3 dni  3 dni  3 dni  3 dni 

PROIZVODNO-TEHNIČNO 

Tehnika in 
tehnologija 

2 70 1 35 1 35   

Gospodinjstvo 1,5 52,5       

Tehniški dnevi  3 dni  4 dni  4 dni  4 dni 

ŠPORTNOVZGOJNO-ZDRAVSTVENO 

Šport 3 105 2 70 2 70 2 64 

Oddelčna skupnost 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 1 32 

Športni dnevi  5 dni  5 dni  5 dni  5 dni 

Izbirni predmeti   2–4  2–4  2–4  

Neobvezni izbirni 
predmeti 

3        

SKUPAJ UR NA 
RAZRED/teden 

26 29,5 30 30 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. 

V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s 

področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je lahko 

prisotnih največ 20 učencev. Izbirni predmeti so lahko triletni, enoletni in enoletni, vezani na razred. 

Triletni izbirni predmeti so praviloma namenjeni vsebinam, ki se vsako leto nadgrajujejo. Učenec 

lahko z učenjem triletnega izbirnega predmeta začne tudi v 7. in 8. razredu, če ima ustrezno 

predznanje.  

Enoletni izbirni predmet, ki je vezan na določen razred, lahko izberejo le učenci tega razreda. 

Enoletni izbirni predmet lahko izberejo učenci samo enkrat v zadnjem triletju. V skupini so lahko 

učenci različnih razredov zadnjega triletja.  

Izbrani predmeti so redni (obvezni) del tedenskega urnika učencev in so se praviloma izvajali 6., 

7. in 8. šolsko uro. Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo. 

V šolskem letu 2017/2018 smo izpeljali 21 ur pouka v 16 skupinah izbirnih predmetov.  

PREDMET Razred Št. uč. Št. sk. Učitelj Št. ur Sk. ur  

Nemščina I 7. 14 1 Nevenka Rugelj 2 70 

Nemščina II 8. 14 1 Lea Kastelic 2 70 

Nemščina III 9. 11 1 Lea Kastelic 2 64 

Poskusi v kemiji 8. 11 1 Marija Zajc 1 35 

Izbrani šport – 
nogomet 

7. 19 1 Robert Bregar 1 
35 

Izbrani šport – 
odbojka 

7. 14 1 Karla Oven  1 
35 

Šport za sprostitev  9. 26 2 Robert Bregar, 
Martina Zajc 

2 
64 

Ples 9. 13 1 Martina Zajc  1 32 

Obdelava gradiv – les 7. 10 1 Marija Zajc 1 35 

Obdelava gradiv – UM 8., 9. 9 1 Marija Zajc 1 35 

Turistična vzgoja 7., 8., 9. 21 1 Jelka Rojec 1 35 

Glasbena dela 7., 8., 9. 11 1 Simona Zvonar 1 35 

Šport za zdravje  8. 38 2 Robert Bregar, 
Martina Zajc 

2 
70 

Šahovsko 
kombiniranje 

8., 9.  23 1 Karla Oven 1 
35 

Likovno snovanje I 7. 16 1 Jelka Rojec 1 35 

Kemija v življenju 9. 7 1 Marija Zajc 1 32 

SKUPAJ 
 

257 18   21 717 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
V šolskem letu 2017/2018 smo nadaljevali z izvajanjem neobveznega izbirnega predmeta 

angleščina v prvem razredu in štirih predmetov v 4., 5. in 6. razredu. 

PREDMET Razred Št. uč. Št. sk. Št. delitev Učitelj Št. ur Sk. ur 

Angleščina 1., 1. T 51 3 1 Marcel-Talt Lah 6 210 

Nemščina 4., 5., 6. 56 1 1 

Lea Kastelic, Jana 
Zupanc, Tina 
Praznik, Katja 

Peršak 

4 140 

Računalništvo 4., 5., 6. 33 1 1 
Mateja Lesjak / 
Izidor Gabrijel 

2 70 

Tehnika 4., 5., 6. 18 1 0 Marija Zajc 1 35 

Umetnost 4., 5., 6. 15 1 0 
Mojca Mikolič / 

Jelka Rojec 
1 35 

SKUPAJ  173 7 3  12 490 

Zaposleni v matični šoli in v PŠ Temenica – 

razredna stopnja 

Vodstvo šole 
Ravnatelj: Janez Peterlin 

Pomočnica ravnatelja: Jelka Rojec 

RAZREDNA STOPNJA 

Ime in priimek 
Predmet 

poučevanja 
Razred 

Matični 
prostor 

Lidija Oštir razredni pouk PŠ Temenica PŠ Temenica 

Alenka Ivanjko OPB, OPZ  PŠ Temenica 

Karla Oven OPB  PŠ Temenica 

Marcel-Talt Lah TJA  PŠ Temenica 

Bojana Iljaž razredni pouk 1. a 406 

Mojca Kravcar razredni pouk 1. b 407 

Martina Ratajec 
druga učiteljica in 

OPB 
1. b 407 

Tanja Koren / Petra 
Grum 

druga učiteljica in 
OPB 

1. a 406 

Anja Praznik / Tanja 
Koren 

razredni pouk 2. a 401 

Jana Grabljevec razredni pouk 2. b 402 

Tina Orač Gornik razredni pouk 3. a 303 

Jana Šetina Tomažič razredni pouk 3. b 309 

Vida Bregar Tomažič razredni pouk 4. a 117 

Polona Lampret razredni pouk 4. b 116 

Mojca Mikolič / 
Katja Gašperič 

razredni pouk 5. a 211 

Barbara Klopčič razredni pouk 5. b 154 
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Marcel-Talt Lah TJA  220 

Sonja Škof GOS   

Simona Zvonar OPZ   

Karla Oven ŠPO   

Martina Ratajec OPB  407 

Tanja Koren OPB  406 

Martina Zajc OPB   

Robert Bregar OPB   

Karla Oven OPB   

Tanja Vodenik 
Vozelj / Špela Kuselj 

OPB   

Jana Zupanc / Tina 
Praznik 

OPB   

Melita Zupančič OPB   

Jerca Starc 
spremljevalka 

učenke 
  

Alenka Smrkolj 
spremljevalka 

učenke 
  

Zaposleni – matična šola – predmetna stopnja 

Ime in priimek 
Predmet 

poučevanja 
Razrednik 

Karla Oven ŠPO 6. a 

Lea Kastelic SLJ, TJN 6. b 

Simona Zvonar GUM, SLJ 7. a 

Maja Rupnik GEO, TJA  

Melita Zupančič DKE, ZGO  

Klavdija Slapar MAT 8. a 

Sabina Rozina BIO, KEM, NAR 8. b 

Martina Zajc ŠPO 9. a 

Mateja Lesjak / Klavdija 
Slapar 

MAT, RAČ 9. b 

Robert Bregar ŠPO  

Jelka Rojec 
LUM, pomočnica 

ravnatelja 
 

Barbara Kostrevc SLJ  

Anica Volkar SLJ  

Marija Zajc KEM, TIT 7. b 

Anica Vozel MAT, FIZ  

Katja Šuštar KNJIŽNIČARKA, SLJ  

Sonja Škof BIO, GOS  

Jana Zupanc / Tina Praznik TJA, TJN  

Nevenka Rugelj / Katja Peršak TJA, TJN  

Sonja Gale TJA  

Izidor Gabrijel RAČ  

Edita Bajramlić 
SD, DSP, ISP – 

socialna 
pedagoginja 

 

Mojca Bohinec / Kristina Ilić 
SD, DSP, ISP – 
defektologinja 
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Nina Pavlin / Katja Kajič 
SD, DSP, ISP – 

socialna 
pedagoginja 

 

Irena Novak 
SD, DSP, ISP – 
pedagoginja 

 

Anton Linec 
SD, DSP, ISP – 

psiholog 
 

Alenka Smrkolj 
SD, DSP, ISP – 
pedagoginja 

 

Jan Vodovnik 
spremljevalec 

učenca 
 

Zaposleni v PŠ v CZBO 

Ime in priimek 
Predmet in razred 

poučevanja 
Razrednik 

Tjaša Koporec  razredni pouk od 1. do 5. razreda 

Anica Volkar SLJ  

Barbara Kostrevc SLJ  

Sonja Škof BIO, NAR  

Sabina Rozina KEM   

Nevenka Rugelj / 
Katja Peršak 

TJA  

Katja Šuštar KNJ  

Izidor Gabrijel MAT, FIZ, TIT od 6. do 9. razreda 

Maja Rupnik  GEO  

Melita Zupančič DKE, ZGO  

Irena Novak, 
Alenka Smrkolj 

DSP  

Tehnični delavci 
Ime in priimek Naloge 

Špela Groznik poslovna sekretarka 

Edita Strmole Ropič  računovodkinja 

Liljana Turk  
administrativno-

računovodska delavka 

Stanislava Adamlje gospodinjec 

Jožica Barle kuharica 

Angelca Grčman kuharica 

Silvo Kastelic kuhar 

Branko Novak / Jakob Murnc hišnik 

Renata Godnjavec čistilka 

Tatjana Blatnik čistilka 

Andreja Ostanek / Marija 
Lekše 

čistilka 

Jožefa Anžlovar čistilka 

Marija Klemenčič čistilka 

Olga Prosen čistilka / pomočnica kuharja 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 
12. 12. 2017 

V torek, 12. 12 2017, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo 

priznanje, in sicer ob 11. uri za učence 4. in 5. razreda, ob 13. uri za učence 6.—9. razreda. Udeležilo se 

ga je 53 učencev. 

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala 

naslov tekmovanja Čud(ež)ne besede in izbrala besedila za šolsko leto 2017/2018, ki so podlaga za 

preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z izbranimi književnimi teksti ter 

priporočeno dodatno literaturo. 

Izbrano delo za tekmovalce 4. in 5. razreda je bilo delo Petra Svetine Kako zorijo ježevci in še ena 

knjiga istega avtorja. Učenci so znali vrednotiti besedilo, temeljito raziskati vsebinske in slogovne 

prvine in značilnosti besedilne vrste izbranega besedila in povezati avtorjeva druga dela z izbranim 

delom. 

Šestošolci in sedmošolci so letos brali Roalda Dahla Matilda in Ferija Lainščka Velecirkus Argo ter 

se tako ob branju sprehajali po svetu domišljije, ki pa včasih zveni prav stvarno in nas nauči marsičesa, 

kar bi nam prišlo prav v svetu, v katerem živimo. Z branjem za Cankarjevo priznanje so tekmovalci 

dokazali višje razvite zmožnosti branja in pisanja ter zmožnost kritičnega branja književnosti.  

Osmošolci in devetošolci so prebrali dve deli, in sicer Lewis Carroll Aličine dogodivščine v čudežni 

deželi (prevod Gitica Jakopin) in Evald Flisar Alica v nori deželi (roman). 

DOBITNIKI BRONASTIH PRIZNANJ 

 4. razred: Kristjan Ceglar, Matic Šteh, Jernej Koleša, Jure Koleša, Izabela Strojanšek, Žana 

Verbič 

 5. razred: Meta Dremelj, špela Mohar, anika Sreš 

 6. razred: Tilen Kutnar, Jan Koleša 

 7. razred: Alla Kvašina 

 8. razred: Mirjam Zvonar, Vanja Pevc, Martina Šmid 

 9. razred: Neža Zvonar, Špela Hribar 

OBMOČNO TELMOVANJE 
24. 1. 2018 

24. januarja 2018 je v OŠ dr. Franceta Prešerna potekalo območno tekmovanje, ki sta se ga 

udeležili osmošolka Mirjam Zvonar in devetošolka Neža Zvonar. 

DOBITNICA SREBRNEGA PRIZNANJA 

 9. razred: Neža Zvonar 

Anica Volkar 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 

ŠOLSKO 
16. 1. 2018 

V torek, 16. januarja 2018, je ob 13. uri na OŠ Ferda Vesela potekala šolska raven 23. državnega 

tekmovanja iz znanja geografije na temo »Trajnostni turizem za razvoj«.  

V tekmovalni skupini 6. in 7. razredov so bronasto priznanje osvojili: Aljaž Lampret (7.b), Tomaž 

Balant (7.a) in Jerca Mohar (7.b); na območno tekmovanje se je uvrstil Aljaž Lampret (7.b).  

V tekmovalni skupini 8. in 9. razredov so bronasto priznanje osvojili: Gašper Primc (9.a), Zala 

Miklič (8.b), Vid Habič (9.b), Kristina Črnič (8.b), Mirjam Zvonar (8.b), Nina Grabnar (8.b), Špela Hribar 

(9.b) in Valeriia Kravchenko (9.a); na območno tekmovanje so se uvrstili Gašper Primc (9.a), Zala Miklič 

(8.b) in Vid Habič (9.b).  

OBMOČNO 
7. 3. 2018 

V sredo, 7. marca 2018, so se štirje učenci OŠ Ferda Vesela udeležili 23. območnega tekmovanja 

iz znanja geografije na temo »Trajnostni turizem za razvoj«, ki je potekalo na OŠ Franceta Bevka v 

Ljubljani. V tekmovalni kategoriji 6. in 7. razredov je našo šolo zastopal Aljaž Lampret (7.b), v 

tekmovalni kategoriji 8. in 9. razredov pa so tekmovali Zala Miklič (8.b), Gašper Primc (9.a) in Vid Habič 

(9.b). Preizkusili so se v nalogah, vezanih na prebrano strokovno literaturo, ter nalogah, ki so se 

nanašale na ogled terena bližnje okolice tekmovališča. Vsi so se zelo dobro odrezali in pridobili veliko 

novega geografskega znanja in izkušenj. Še posebej uspešni so bili starejši tekmovalci, saj so prav vsi – 

Zala, Gašper in Vid – osvojili srebrno priznanje.  

Maja Rupnik 

TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 
7. 12. 2017 

V četrtek 7. 12. 2017 je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkova 

priznanja. Tekmovanja se je udeležilo 15 učencev. Pet učencev je prejelo bronasto priznanje. Dva 

učenca sta se uvrstila na državno tekmovanje. 

# Ime in priimek Razred BP DT 

1. Alla Kvashina 7.   

1. Benjamin Kutnar 8.   
2. Kristina Črnič 8.   
3. Zala Miklič 8.   
4. Katja Markovič 8.   
5. Katja Vencelj 8.   
6. Nina Grabnar 8.   
7. Mirjam Zvonar 8.   

8. Ana Adamlje 8.   

9. Martina Šmid 8.   
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1. Gašper Primc 9.   
2. Tomaž Razinger 9.   
3. Ana Strah 9.   
4. Vid Habič 9.   
5. Špela Hribar 9.   

Vsem sodelujočim čestitke za dosežene rezultate. Udeležencema državnega tekmovanja želimo 

veliko uspeha in tudi sreče.  

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
6. 1. 2018 

V soboto 6. 1. 2018 je bilo v Ljubljani na gimnaziji Šentvid državno tekmovanje iz znanja 

astronomije za Dominkovo priznanje. 

Iz naše šole sta se tekmovanja udeležila devetošolec Gašper Primc in sedmošolka Alla Kvashina. 

Gašper je osvojil srebrno priznanje, Alla pa se je uvrstila na odlično 8. mesto, osvojila je zlato priznanje 

in bila povabljena k sodelovanju na Sanktpeterburški astronomski olimpijadi. 

Anica Vozel 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 

ŠOLSKO 
5. 12. 2017 

V torek, 5. 12. 2017, je na šoli za učence 8. in 9. razredov potekalo šolsko tekmovanje iz znanja 

zgodovine. Tema letošnjega tekmovanja je Podobe življenja ljudi v predmarčni dobi na Slovenskem.  

Tekmovanja se je udeležilo 20 učencev. 6 učencev je prejelo bronasto priznanje, in sicer: Špela 

Hribar, Maks Ponikvar, Ana Adamlje, Vid Habič, Hana Kavšek in Ana Koleša.  

Špela Hribar se je uvrstila tudi na področno tekmovanje, ki bo potekalo v četrtek, 1. 2. 2018, v 

Ljubljani. 

OBMOČNO 
1. 2. 2018 

V četrtek, 1. 2. 2018, je na OŠ dr. Vita Kraigherja v Ljubljani, potekalo območno tekmovanje iz 

znanja zgodovine. Iz naše šole se je tekmovanja udeležila učenka 9. razreda, Špela Hribar, ki se je na 

tekmovanju odlično odrezala, saj je prejela srebrno priznanje. 

Melita Zupančič 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE  

ŠOLSKO 
15. 1. 2018 

Tekmovanje za bronasto Preglovo priznanje je potekalo 15. 1. 2018. Bronasto priznanje sta 

osvojila Kristina Črnič in Vid Habič. Oba sta se uvrstila tudi na Državno tekmovanje.  
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DRŽAVNO 
24. 3. 2018 

24. 3. je v Grosuplju potekalo državno tekmovanje za Preglovo priznanje. Udeležila sta se ga 

Kristina Črnič in Vid Habič. 

Sabina Rozina 

FIZIKA 

ŠOLSKO 
6. 2. 2018 

Šolskega tekmovanja, ki je bilo 6. 2. 2018 se je udeležilo 18 učencev iz 8. in 9. razreda. 

Na šolskem tekmovanju so bili doseženi naslednji rezultati: 

# Tekmovalec Razred 
Bronasto Področno 

1.  Neža Zvonar 9.b   

2.  Vid Habič 9.b   

3.  Ana Strah 9.a   

4.  Gašper Primc 9.a   

5.  Martina Glavič 9.a   

6.  Valeriia Kravchenko 9.a   

7.  Matija Kutnar 9.b   

8.  Jure Grabljevec 9.b   

9.  Tomaž Razinger 9.a   

10.  Zala Vidic 9.a   

11.  Špela Hribar 9.b   

12.  Hana Kavšek 9.b   
 

# Tekmovalec Razred Bronasto Področno 

1. Benjamin Kutnar 8.a   

2. Ana Adamlje 8.a   

3. Nina Grabnar 8.b   

4. Kristina Črnič 8.b   

5. Zala Miklič 8.b   

6. Martina Šmid 8.b   

Področnega tekmovanja za srebrno Stefanovo priznanje, ki bo 16. 3. 2018 na OŠ Louis Adamič 

Grosuplje sta se udeležila: Benjamin Kutnar 8.a in Neža Zvonar 9.b. 

PODROČNO 
16. 3. 2018 

Področnega tekmovanja iz znanja FIZIKE za srebrno Stefanovo priznanje, ki je bilo 16. 3. 2018 na 

OŠ Louis Adamič sta se udeležila osmošolec Benjamin Kutnar in devetošolka Neža Zvonar. 

Oba učenca sta osvojila srebrno Stefanovo priznanje. 

javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ContentPlaceHolderMain$ChildContentMain$GridViewOsebe','Sort$oddelek')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ContentPlaceHolderMain$ChildContentMain$GridViewOsebe','Sort$priimek')
javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ContentPlaceHolderMain$ChildContentMain$GridViewOsebe','Sort$oddelek')
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Osmošolec Benjamin Kutnar se je uvrstil na državo tekmovanje, ki bo v soboto, 14. aprila 2018, 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke, dobitnikom priznanj, pa še posebna pohvala in zahvala za 

vložen trud in veliko sreče in uspehov na področnem tekmovanju. 

Anica Vozel 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE KRESNIČKA 
6. 2. 2018 

V torek, 6. februarja 2018, smo na šoli izvedli tekmovanje iz znanja naravoslovja 

Kresnička. Bistveni del tekmovanja so bili eksperimenti, ki so jih učenci do dneva 

tekmovanja izvedli oz. naredili v šoli ali doma. Za vsako tekmovalno skupino so v razpisu 

objavljena navodila za izvedbo treh ali štirih poskusov. 

Tekmovalo je 29 učencev in 10 učencev je prejelo bronasto priznanje: 

 3. razred: Tobija Dimec, Žan Kresal, 

 4. razred: Isabela Strojanšek, Jakob Kastelic, David Strah, 

 5. razred: Maj Šmid, 

 6. razred: Žak Grabljevec, Luka Šket, Nejc Grabljevec, 

 7. razred: Luka Šteh. 

 

Cilji in namen tekmovanja so: širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj, primerjanje 

znanja med učenci, odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev, spodbujanje in 

popularizacija eksperimentiranja in motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja 

naravoslovja. 

Dosežki na tekmovanju so spodbujajoči, učenci pa si želijo še veliko dejavnosti, kjer so sami 

aktivni ter so tako še bolj vedoželjni.  

Polona Lampret in Sabina Rozina 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 
13. 10. 2017 

V petek, 13. 10. 2017, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tekmovanja 

se je udeležilo 40 učencev, ki so dokazali, da o sladkorni bolezni že veliko vedo. 

Bronasta priznanja so prejeli: 

 Valeriia Kravchenko 

 Zala Vidic 

 Ana Adamlje 

 Vid Habič 

 Martina Šmid 

 Kristina Črnič 

 Simon Verbič 

 Zala Miklič 

 Manca Koščak 

 Katja Vencelj 

 Špela Hribar 

 Mirjam Zvonar 

 Žak Grabljevec 

 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
18. 11. 2017 

V soboto, 18. 11. 2017, je na Srednji šoli Domžale potekalo 19. državno tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni. Našo šolo so več kot odlično zastopale ANA ADAMLJE, ZALA VIDIC in VALERIIA 

KRAVCHENKO, saj so vse tri dosegle ZLATO PRIZNANJE. 

 

Sabina Rozina 
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ANGLEŠČINA 

JEZIKI IN MOSTOVI 
16. 10. 2017 

Šolsko tekmovanje iz angleščine za učence 8. razreda smo v okviru projekta Jeziki in mostovi na 

naši šoli v letošnjem šolskem letu 2017/2018 organizirali prvič, sicer pa poteka pod okriljem 

Slovenskega društva učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenija in naloge so precej zahtevne, saj 

preverjajo bralno razumevanje, besedišče, rabo jezika in pisno sporočanje na dokaj visoki ravni 

angleščine. Letošnja tema, na katero so bile vezane vse naloge, je bila: Slovenci in šport – država z 

največ medaljami na prebivalca.  

Vsem učencem 8. razreda se zahvaljujem za sodelovanje in jim v olimpijskem duhu ”Važno je 

sodelovati in ne zmagati” sporočam, da bodo prav vsi prejeli priznanje oz. pohvalo za sodelovanje na 

šolskem tekmovanju iz angleščine, ki ga bo pripravilo Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 

IATEFL Slovenija. 

Na tekmovanju sta se najbolje odrezala Martina Šmid, 8.b in Jon Vinšek, 8.a, ostali udeleženci 

tekmovanja pa so bili: Benjamin Kutnar, 8.a, Mirjam Zvonar, 8.b, Vanja Pevc, 8.b, Nik Janoš, 8.a, Neža 

Zoe Perklič, 8.a, Alenka Fajdiga, 8.a, Aljaž Radovan, 8.a, Kristina Črnič, 8.b, Anže Jeras, 8.a, Miha 

Čebular, 8.b in Gregor Zaletel, 8.a. 

Jana Zupanc 

MATEMATIKA 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

DRŽAVNO 
21. 10. 2017 

V soboto 21. 10. 2017 je na OŠ Dobrepolje potekalo državno tekmovanje iz znanja logike. 

Tekmovanja so se udeležili sedmošolka Alla Kvashina, osmošolca Benjamin Kutnar in Mirjam Zvonar, 

ter devetošolka Neža Zvonar. 

Benjamin Kutnar je osvojil srebrno priznanje, ostale tri učenke pa bronasto priznanje. 

Klavdija Slapar in Polona Lampret 

TEKMOVANJE RAČUNANJE JE IGRA 
Dne, 30. 5. 2018, je razredni stopnji potekalo tekmovanje Računanje je igra in sicer od 1. do 3. 

razreda. 

Vsi učenci 1. razreda so prejeli priznanja za sodelovanje. 

Zlata priznanja v 2. razredu so prejeli: Nany Urbas, Lana Samastur, Ana Ciglar, Patrik Uhan, Lara 

Bizjak, Neža Turk, Živa Miklič, Zoja Nograšek, Živa Križman in Aneja Stopar Pajek. 
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Zlata priznanja v 3. razredu so prejeli: Julija Koželj, Neža Zupančič, Nik Vrhovšek, Vadim Kvashin, 

Živa Mavrin in Jakob Verbič. 

Jana Grabljevec 

ŠOLSKO TEKMOVANJE BOBER 
17. 11. 2017 

Med 13. in 17. novembrom 2017 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz računalniškega 

razmišljanja Bober. 

Njegov glavni namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo, saj je računalnik neizčrpen 

vir zanimivih logičnih problemov. Otroci spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje 

problemov zanimivo in zabavno. 

Tekmovalci od drugega do petega razreda so reševali naloge na papir, od šestega razreda naprej 

pa na računalnik. Šolskega tekmovanja se je na naši šoli udeležilo 130 učencev. 

Prejemniki bronastih priznanj so: 

Denis Berdajs, Brina Jurič Smrekar, Jaka Lavš, Lana Pevec, Melita Rus, Lana Samastur, Tristan 

Strojanšek, Enej Struna, Neža Turk, Tobija Dimec, Julija Koželj, Živa Mavrin, Tia Sinic, Zoja Smole, Neža 

Zupančič, Jure Koleša, Brina Šket, Matic Šteh, Isabela Strojanšek, Luka Bogolin Rakar, Hana Koleša, Neža 

Koželj, Špela Mohar, Anže Novak, Erik Petan, Martin Pongrac, Maj Šmid, Žak Grabljevec, Sergej 

Lazarević, Sara Pahar, Petja Belc, Iva Košćak Mencin, Veronika Sreš, Ana Adamlje, Miha Čebular, 

Benjamin Kutnar, Žiga Potokar, Katja Vencelj, Mirjam Zvonar, Špela Hribar, Manca Koščak, Matija 

Kutnar, Ana Strah. 

 

Izidor Gabrijel 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE KONSTRUKTORSTVO IN 

TEHNOLOGIJE OBDELAV 
12. 5. 2018 

V soboto, 12. maja 2018, je v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko potekalo 

državno tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologij obdelav. Našo šolo so zastopali učenci v treh 

kategorijah: 

 K3 - Reševanje problema s konstrukcijsko zbirko: Jan Slapnik, 7. a 

 T2 - Izdelava izdelka iz lesa z uporabo električnega orodja: Anže Žurga in Gregor Zaletel, 

8. a  

 T3 - Izdelava izdelka iz umetne snovi: Vid Habič, 9. b 

 

Marija Zajc 

BIOLOGIJA 

ŠOLSKO 
25. 10. 2017 

Na šolsko tekmovanje v poznavanju naših sladkovodnih rib se je pripravljalo 20 učencev 8. In 9. 

razreda.  
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25.10.2017 so se med sabo pomerili v svojem znanju. Glede na doseženo število točk in 

postavljen kriterij, je bronasto priznanje doseglo 5 učencev:  

1. Valeriia Kravchenko (9.a) 

2. Kristina Črnič (8.b) 

3. Vid Habič (9.b) 

4. Manca Koščak (9.a)  

5. Tomaž Razinger (9.a). 

DRŽAVNO  
1. 12. 2017 

1. decembra 2017 so se štirje učenci iz 8. in 9. razreda naše šole udeležili državnega tekmovanja 

Proteus s področja biologije, ki je potekalo na OŠ Sostro. Tokrat so se najboljši naravoslovci osnovnih 

šol pomerili v poznavanju rib slovenskih celinskih voda. Da so se na tekmovanje dobro pripravili, 

kažejo tudi doseženi rezultati: 

- srebrno priznanje sta dosegli: Valeriia Kravchenko (9.a) in Kristina Črnič (8.b) (9.b)  

- zlato priznanje dobi: Vid Habič (9.b), ki je med vsemi tekmovalci dosegel 2.mesto 

Sonja Škof 

KAJ VEŠ O PROMETU 
17. 5. 2018 

V četrtek, 17. maja, 2018 je v OŠ Zagradec potekalo kvalifikacijsko tekmovanje Kaj veš o 

prometu. Ekipa učencev v sestavi Gašper Tegelj, David Markovič, Benjamin Krištof, Vid Primc in Žiga 

Vrhovšek je osvojila pokal za drugo mesto. Tekmovalci so pokazali svoje znanje v teoretičnem znanju 

prometnih predpisov, spretnostni vožnji na poligonu ter praktični vožnji v dejanskem prometu v 

šolskem okolišu OŠ Zagradec. 
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Učenca Benjamin Krištof in Gašper Tegelj sta osvojila praktično nagrado za najbolj varna 

kolesarja v praktični vožnji. David Markovič je osvojil praktično nagrado za najbolj spretnega 

tekmovalca v spretnostni vožnji na poligonu. 

Marija Zajc 

TEKMOVANJE V ZNANJU TEHNOLOGIJ 

ŠOLSKO 
17. 10. 2017 

V torek 17.10. 2017 je potekalo šolsko tekmovanje v znanju tehnologij. 

Učenec Simon Verbič, 9. b, je osvojil bronasto priznanje in se je s svojim dosežkom uvrstil na 

državno tekmovanje. 

DRŽAVNO 
18. 11. 2017 

18.11. 2017 je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje v znanju tehnologij. Učenec Simon 

Verbič, 9. b je na tekmovanju osvojil srebrno priznanje. 

Marija Zajc 

ZLATA KUHALNICA 

DRŽAVNO 
8. 10. 2017 

V sklopu 64. Gostinsko turističnega zbora Slovenije je 18. oktobra 2017 v Kranjski Gori potekalo 

državno tekmovanje za Zlato kuhalnico. Svoje kuharske spretnosti je predstavilo šestnajst osnovnih šol 

iz vse Slovenije. Tekmovanja se je zopet uspešno udeležila tudi ekipa OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. 

Učenci Simona Fortuna, Luna Pangršič in Tony Urbas so pred komisijo in publiko pripravili Kranjsko pito 

s klobaso in stročjim fižolom ter Vrhniške štruklje s suhimi slivami in medom. 
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REGIJSKO 
10. 5. 2018 

V četrtek, 10.5.2018 je na srednji šoli za gostinstvo in turizem v Novem mestu potekalo regijsko 

tekmovanje za Zlato kuhalnico. Udeležili so se ga tudi navdušeni kulinariki naše šole: Aleksea Dimec, 

Luna Pangršič, Tony Urbas in kot rezervna tekmovalka Klara Dolničar. Za glavno jed so pripravili rižoto 

z lignji, kot sladico pa so postregli vanilijevo kremo z malinovo omako. Oboje so seveda predstavili tudi 

na razstavni mizi, kjer smo lahko občudovali jedi in pogrinjke vseh sodelujočih skupin. Za svoje delo so 

bili naši predstavniki nagrajeni s srebrnim priznanjem. 

 

Sonja Škof 
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ŠPORTNI DNEVI 

JESENSKI POHOD 1. TRILETJA 
28. 9. 2017 

V četrtek, 28. 9. 2017, je imelo 138 učencev prvega triletja 1. športni dan. Učencem razredne 

stopnje so se pridružili tudi učenci podružnične šole. Skupaj so se podali na okoliški hrib Gradišče. 

Zaradi močnega deževja predhodnih dni ter posledično mokrih tal, so se odločili, da pot opravijo v 

celoti po cesti. Tako so na Gradišče šli in se vračali po daljši poti, mimo Petrušnje vasi. Pot je bila 

razgibana, naredili so tudi več krajših postankov. Na cilju so se okrepčali in se pozabavali z različnimi 

športnimi igrami. 

 

Dan je bil pester in zanimiv, tako da je jesenski pohod uspel kot je bilo načrtovano. 

Mojca Kravcar in Lidija Oštir 

ŠMARNA GORA  
22. 9. 2017  

V petek, 22. septembra 2017, so imeli učenci 4. in 5. razreda prvi športni dan v novem šolskem 

letu. Malo pred 8. uro zjutraj so se odpeljali proti Tacnu. Jutranja megla ni delovala prav spodbudno, 

je pa zato vremenska napoved obljubljala sončno pohodniško dopoldne.  

Izbrali so planinsko pot na vrh čez Spodnjo Kuhno (pot čez korenine). Dokaj strma pot z vmesnimi 

stopnicami ni predstavljala težav. Učenci so se na Šmarno goro podali zelo motivirani in pohod je bil 

zelo prijeten. Na poti do vrha so naredili nekaj krajših postankov, se okrepčali, občudovali naravo in 

uživali v lepih razgledih. Po dobri uri hoje so se tik pred vrhom ustavili še pri zvonu želja in pozvonili za 

svojo srečo.  
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Na vrhu, ki so ga brez težav dosegli vsi, se je odprl čudovit razgled na s soncem obsijane okoliške 

vrhove in Ljubljansko kotlino. Nagrajeni so bili z lepim razgledom na gore, pokrite s snegom. Učenci so 

izvedeli nekaj zanimivih podatkov o Šmarni gori, se fotografirali, pomalicali in se v prijetnem vzdušju 

družili z vrstniki. 

Na poti v dolino je bil korak pohodnikov hitrejši, postanki manj pogosti, razigranost in smeh pa 

vse glasnejša. Na izhodišče so zadovoljni prispeli okoli 11.30 ter se po slabi uri vožnje vrnili v Šentvid. 

Prijetno utrujeni, a zadovoljni, so se odpravili proti domu. 

 

Polona Lampret 

POHODNIŠTVO PREDMETNE STOPNJE 
22. 9. 2017 

V petek, 22. 9., so imeli učenci planinski športni dan. 

Odšli so na Rašico, Šmarno goro, Sv. Jakob nad Preddvorom, Kum in Krim. 

 

Martina Zajc 
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FIESA 
25. 9. 2017 

V dopoldanskem času so se učenci 8. razredov zbrali pred CŠOD Breženka in se odpravili peš do 

Pirana. Razdelili so se po skupinah in spoznavali kulturne značilnosti Pirana, si ogledali akvarij, ter 

ribiška in druga plovila.  

Pri tem so se učili delati v timu, med seboj sodelovati, si pomagati in spodbujati pri delu in 

gibanju. Pohod je bil za učence zanimiv, poučen in hkrati tudi zabaven. Pridobili so kondicijo in znanje.  

V popoldanskem času pa smo se odpravili na obalo, kjer so se nekateri učenci preizkusili v 

supanju. Spoznali so, da je supanje zabavno in zelo sproščujoče, hkrati pa obremenjujoče za kar precej 

mišic našega telesa.  

Nekaj učencev pa je zaplavalo v še prijetno toplo morje. 

Klavdija Slapar in Sabina Rozina 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN ZA PRVO TRILETJE 
6. 2. 2018 

V torek, 6. februarja 2018, so imeli vsi učenci prvega triletja matične šole in PŠ Temenica športni 

dan. Odpravili so se na hrib v okolici šole, kjer so se sankali, 3. razred pa je poskusil teči na smučeh. 

 

Da so si učenci nabrali moči za sankanje so imeli v šoli najprej malico. Nato so se podali na hrib, 

kjer so uživali v toplem sončnem vremenu. Nekateri so izdelovali umetnine iz snega, se spuščali po 

hribu navzdol in tekli na smučeh. Vmes so učenci dobili še topel čaj. Ob vrnitvi v šolo so se učenci 

preoblekli v suha oblačila in se prijetno utrujeni odpravili na kosilo oz. domov. Športni dan je potekal 

po predviden načrtu in brez posebnih zapletov. 

Jana Grabljevec in Lidija Oštir 
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN ZA 4. RAZRED 
15.2. 2018 

Učenci 4. in 5. razreda so v četrtek, 15. februarja 2018, izvedli zimski športni dan. Najprej so 

odigrali medrazredno tekmovanje v telovadnici šole. Najbolj uspešni so bili učenci 4. b razreda. Staša 

Belc je bila izbrana za najkoristnejšo igralko. 

Nizke temperature niso bile ovira, saj so učenci zatem aktivnosti nadaljevali na snegu v okolici 

šole. Razdelili so se v tri skupine. Tako so se lahko poskusili v teku na smučeh. Zelo so se zabavali v 

igrah na snegu. Seveda pa so opravili še krajši pohod in ob tem v bližnjem gozdu drug drugemu tudi 

malce ponagajali s snegom. 

Navajali so se na zdrav način življenja in na kvalitetno ter kakovostno preživljanje prostega časa 

v naravi. Zelo so bili presenečeni nad količino snega, saj ga že dalj časa v okolici šole ni bilo prav veliko. 

Prijetno sonce je zimsko idilo še polepšalo. 

 

Polona Lampret 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
9. 3. 2018 

V petek, 9. 3. 2018, smo organizirali športni dan za učence od 6. r - 9. r. Učenci so imeli na izbiro 

več možnih vsebin. Izbirali so lahko med naslednjimi športnimi vsebinami: 

- Smučanje v Kranjski Gori 

- Tek na smučeh v Planici 

- Drsanje na Bledu v športni dvorani 

- Pohod okoli Blejskega jezera 

- Pohod v okolici Šentvida 

Robert Bregar 

VODNE AKTIVNOSTI V TERMAH ČATEŽ 
27. 3. 2018 

Športni dan je potekal po načrtu. Zjutraj smo se ob 7. 30 zbrali na avtobusnem postajališču. 

Sledilo je štetje učencev in pogovor o bontonu na avtobusu in kopališču. Z avtobusom smo se odpeljali 
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v Posavje, kjer smo si ogledali Brežice s starim mestnim jedrom in vodovodnim stolpom kot statusnim 

simbolom Brežic, sotočje Save in Krke ter stari most čez Savo in Krko. 

Odpravili smo se naprej do Term Čatež. Sledilo je ponovno štetje učencev. Usmerili smo jih v 

garderobe. Na kopališču so odložili svoje stvari. Pogovorili smo se o varnosti na kopališču in poteku 

dneva. Kot prvo je sledilo preverjanje znanja plavanja za Krpana (neprekinjeno plavanje 35 m s 

katerokoli tehniko). Preverjanje so uspešno opravili vsi učenci. Sledilo je kopanje na bazenu s počasnim 

toboganom in spuščanje po velikem toboganu. Ob 10. 30 je sledila malica. Po malici smo izvedli različne 

dejavnosti v bazenih, ki smo jih pripravili spremljevalci. Ob 13. 00 smo sklicali učence. Pospravili so 

svojo prtljago, si posušili lase in se preoblekli. Odpravili smo se nazaj proti šoli. V šolo smo se vrnili ob 

14. 30. Učenci so odšli domov s šolskim avtobusom.  

 

Športnega dne se zaradi bolezni ni udeležilo 8 učencev. 

Karla Oven 

VODNE AKTIVNOSTI ZA PREDMETNO STOPNJO 
9. – 12. 4. 2018 

Po letnem delovnem načrtu so bili izpeljani športni dnevi v Vodnem mestu Atlantis v Ljubljani. 

Potekali so za učence od 6. do 9. razreda v času 9.–12. 4. 2018. Učenci so se ukvarjali z vodnimi 

aktivnostmi ter opravili preizkus znanja plavanja.  

Robert Bregar in Martina Zajc 
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SUPER JUMP GIB 
18. 4. 2018 

Na športnem dnevu je bilo prisotnih 49 učencev in je potekal po predvidenem programu. Učenci 

so bili ves čas športno aktivni in so spoznali borilne igre (judo), izvajali so akrobatske elemente ter 

različne skoke na trampolinih. Bili so izjemno zadovoljni, prav tako pa so bili pohvaljeni za aktivno in 

zavzeto vadbo s strani vaditeljev. 

Vida Bregar Tomažič 

POHOD PO KROŽNI POTI PRIJETNO DOMAČE 
8. 5. 2018 

V torek, 8. maja 2018, so se učenci 1. triade matične šole in učenci Podružnične šole v Temenici 

uspešno udeležili pomladanskega športnega dne. Pot jih je vodila po Krožni pešpoti Prijetno domače, 

in sicer izpred šole v Šentvidu do Gradišča (1. razred) in Pristave nad Stično (2. in 3. razredi ter učenci 

PŠ Temenica). Do šole so se prvošolci matične šole vrnili peš, ostali pa z avtobusom. 

 

Učenci so preživeli prijeten dan v naravi, se uspeli družiti s sovrstniki in si hkrati tudi dokazali, da 

imajo veliko kondicije in da zmorejo v enem dopoldnevu prehoditi kar lepo število kilometrov. 

Lidija Oštir in Bojana Iljaž 

POMLADANSKI POHOD 
10. 5. 2018 

Učenci 4. razreda so v četrtek, 10. maja 2018, izvedli športni dan v bližnji okolici šole. 

Pomladanski pohod so združili z vsebinami pouka družbe. Pri rednem pouku so spoznavali, kako 
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nastanejo načrti in zemljevidi. Učenci so tako raziskovali okolico šole, kje se najbolje vidi na Šentvid s 

ptičje perspektive. Tako razgledno točko so odkrili na Velikem Kalu nad Češnjicami. Nad razgledom so 

bili presenečeni. 

Vseskozi so opazovali okolico okrog sebe. Ugotovili so, da se narava počasi prebuja. Tudi živali 

se že pasejo na pašnikih in okrog mlake je vse polno življenja. Pot jih je vodila skozi bližnje vasi in po 

gozdu, zato so bili med hojo lahko zelo sproščeni in so se lahko pogovarjali ter družili. Na krajših 

postankih so imeli dovolj časa za sprostitev in igro.  

Učenci so se v naravi sprostili, se prijateljsko obnašali do sošolcev in prijazno do narave. Daljši 

postanek so naredili na Gradišču, kjer so se posladkali tudi s sladoledom. Prijetno utrujeni so se vrnili 

nazaj v matično šolo.  

 

Celoten pohod so se vzorno obnašali ter upoštevali vnaprej dogovorjena pravila in navodila. Hoja 

je bila zmerna in primerna starosti otrok. Učenci so zaključili dan v želji, da bi bilo še veliko podobnih 

dni v času šolanja. Prijetno spomladansko vreme je pripomoglo še k boljšemu razpoloženju. 

Polona Lampret 

VODNE AKTIVNOSTI 
25. 5. 2018 

Športni dan je potekal v notranjem in zunanjem bazenu hotela Žusterna. Vaditelji so preverili 

znanje plavanja učencev po plavalnih skupinah. Sledile so vodne igre in podelitev osvojenih priznanj 

(bronasti, srebrni, zlati delfin, delfinček, srebrni konjiček). 

Vida Bregar Tomažič 

EKSKURZIJA: BLED 
6. 6. 2018 

V sredo, 6. junija 2018, so učenci 3. a in 3. b-razreda z avtobusom odšli na vodeno 

interdisciplinarno ekskurzijo na Gorenjsko, smer Bled. Najprej so se ustavili v Dinoparku pri Lescah. 

Pomalicali so in si ogledali atraktivne dinozavre. Fascinirani so bili nad njihovo pristnostjo.  
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Nato so se odpeljali proti Blejskemu gradu in izvedeli zanimivosti o jezeru, Marijini cerkvici na 

otočku, prvi omembi Blejskega gradu, njegovih lastnikih in namembnosti ter slišali legendi o nastanku 

jezera in zvonu želja.  

Na Blejskem gradu so najprej zavili v grajsko tiskarno, kjer so poslušali kratko predavanje o 

tiskanju nekoč in skupaj naredili odtis. Nato so si ogledali predstavitvene filme, sledil je ogled Blejskega 

gradu, kapele in muzeja. Nad razgledom z gradu so bili navdušeni.  

 

Prijetno preživet dan so zaključili s slastno pojedino na pikniku. 

Zadovoljni in polni novih vtisov so se pred šolo vrnili ob 14.20. 

Tina Orač Gornik 
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ŠPORTNI DAN – FESTIVAL ŠPORTA 
6. 6. 2018 

V sredo, 6. 6. 2018, smo po letnem delovnem načrtu izpeljali športni dan za 7. razred. 

Odpravili smo se v Žalec, kjer bo potekal 9. festival športa otrok in mladine. Na festivalskem 

dogajanju so se učenci lahko preizkusili v več kot dvajsetih različnih športnih dejavnostih in delavnicah. 

Med zanimivejšimi točkami so bili športi, s katerimi se mladi ne srečujejo vsakodnevno. S kajaki in supi 

so lahko veslali v improviziranem bazenu, veslali so tudi na ergometrih, plezali na plezalnem stolpu, 

skakali na »mini« skakalnici, tekli z nordijskimi rolkami, lovili ravnotežje na deski, na voljo je bilo mnogo 

zanimivih dejavnosti. 

Robert Bregar 

ŽIVALSKI VRT 
7. 6. 2018 

V četrtek, 7. junija 2018, so imeli učenci drugega razreda matične šole športni dan. 

 

Odpravili so se v živalski vrt v Ljubljano. Po prihodu v Ljubljano jih je pričakalo sončno vreme. 

Pred vstopom v živalski vrt je sledila malica. Nato so se učenci razdelili v dve skupini. Sledil je ogled 

živalskega vrta z vodičem in seznanitev oziroma rokovanje s kuščarjem in kačo. 

Učenci so spremljali zanimiv trening morskega leva in si ogledali še ostale živali. 

Po zanimivem ogledu je sledila malica in sladoled. Ob 12.00 je sledil odhod avtobusa proti šoli. 

Ob vrnitvi v šolo so prijetno utrujeni odšli na kosilo ali domov. 

Športni dan je potekal po predviden načrtu in brez posebnih zapletov. 

Jana Grabljevec 

POT PASTIRSKIH ŠKRATOV NA KRVAVCU 
6. 6. 2018 

V sredo, 6. junija 2018, so se učenci 1. a in 1. b razreda matične šole ter učenci 1. in 2. razreda iz 

Temenice z avtobusom odpeljali proti Krvavcu. Ko smo prispeli do spodnje postaje, so nas pričakali 
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vodniki. Razdelili smo se v skupine po 6 učencev. Vsaka skupina je imela odraslo osebo, ki je bila s svojo 

skupino v gondoli.  

Na vrhu smo pri brunarici Sonček malicali in se razdelili v 3 skupine (po razredih) in tako začeli 

Pot pastirskih škratov po Krvavcu. Sama pot je bila učencem zelo zanimiva, saj so imeli na vsaki postaji 

določeno nalogo, ki so jo morali opraviti. Po polovici poti so se učenci pri tako imenovani Plaži na 

Krvavcu ustavili in imeli nekaj časa za malico in igre. Po krajšem počitku so z velikim navdušenjem 

nadaljevali preostanek poti. Na koncu poti so rešili skrivnostni urok in za nagrado dobili pastirsko 

piščalko. Čisto za konec smo slišali še pravljico, ki jo je zelo doživeto povedal eden izmed vodnikov. 

Tako smo dan preživeli v naravi. Veseli, nasmejani in utrujeni smo se s kabinsko žičnico spustili v 

dolino, kjer nas je pričakal avtobus in nas popeljal domov. 

 

Alenka Ivanjko in Petra Grum 

ŠPORTNE IGRE 
14. 6. 2018 

Športni dan za učence 1. triade matične šole je bil izveden 14. junija 2018 v šolski telovadnici, 

plesni dvorani in v prostorih 1. triade. 

Tema športnega dne so bile Športne igre, ki so bile zaradi vremena malo prilagojene. Učenci so 

se v prvem delu pomerili v telovadnici razdeljeni po treh postajah kjer so se pomerili v treh igrah: 

Kradljivček, Iskanje lukenj in V zraku. Od enega vadbenega prostora do drugega so se morali prebiti 

preko različnih ovir. 
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Po malici so učenci razporejeni na tri postaje kjer se pomerijo v naslednjih igrah: Štafetne igre z 

žogami, Žoganje v krogih, Poglej in poimenuj, Zadeni tarčo ter Zapleši z mano. 

Učenci so zavzeto tekmovali in plesali, uživali v igrah in bili ob koncu dne že pošteno utrujeni. 

Veselili so se svojih uspehov in upali, da se podoben dan kmalu ponovi. 

Tina Orač Gornik 

DEVETOŠOLCI V GARDALANDU 
24. 5. 2018 

Tehniški dan je bil izpeljan po načrtu. Odhod je bil ob 4.30 uri zjutraj, potovanja se je udeležilo 

38 učencev in učenk. Učenka Lara Vukovič iz 9. a je ostala doma. Potovanje je potekalo po začrtani poti, 

in sicer z dvema počitkoma v obe smeri. Ta počitek smo izkoristili za malico in odhod na stranišča. Med 

vožnjo smo od vodičke pridobili nekaj zanimivih informacije o državi Italiji, o njenih znamenitostih, 

zanimivostih, zgodovini, geografskih značilnostih, prebivalcih…V Gardaland smo prispeli ob 10. uri 

zjutraj, tik pred odprtjem. Sledili so krajši napotki in pravila, katera veljajo v zabaviščnem parku. Po 

sedmih urah zabave smo se zbrali na vstopni točki, kjer smo se prešteli in naredili nekaj skupinskih 

fotografil. Tako se je izlet približeval koncu, a vseeno so nas do končne postaje tega dneva – naše šole 

v Šentvidu pri Stični čakale še malo več kot štiri ure vožnje. Varno in srečno smo se vrnili domov ob 

23.30.  

Dan je bil naporen in vsi smo bili utrujeni, vendar smo se vrnili z lepimi občutki in nepozabnimi 

spomini na zaključni izlet v Gardalandu. 
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Martina Zajc in Klavdija Slapar 

BELA KRAJINA 
14. 6. 2018 

V četrtek, 14. junija, so sedmošolci obiskali Belo krajino. Po spoznavanju bogate naravne, 

kulturne in zgodovinske dediščine Bele krajine v vasi Pusti Gradec so si ogledali še zanimiv Klepčev mlin 

ter starodavno žago venecijanko. Gospa Vera Vardjan je učencem predstavila lončarsko obrt, 

belokranjske hise ter jim zaupala svojo neverjetno življenjsko zgodbo. Ekskurzijo so sedmošolci 

zaključili z vodnimi norčijami v Dolenjskih Toplicah.  

 

Simona Zvonar 
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PRIMORSKA 
14. 6. 2018 

Učenci so se z avtobusnim prevozom najprej odpeljali do Trsta, kjer so si ogledali njegove 

značilnosti, nato pa so se odpravili na grad Mira Mare kjer so spoznali življenje nekdanjih prebivalcev.  

V Kopru so si v Vivariju ogledali eksotične živali in pomalicali. Nato pa so se odpeljali do 

Strunjana, kjer so uživali v prostem času in kopanju. 

Zaključna ekskurzija je potekala tako kot smo si zamislili. Za drugo leto le predlagava, da se na 

gradu Mira Mare skupina zadrži nekoliko dlje in si podrobno ogleda park, ki se razprostira okrog gradu.  

Sabina Rozina, Martina Jurkovič 

SPOZNAVANJE ŠTAJERSKE 
14. 6. 2018 

V četrtek, 14. 6. 2018, so se učenci 6. razredov odpravili na zaključno ekskurzijo po Štajerski. 

Ogledali so si grad Reihenbug v Brestanici, nato jih je pot vodila proti Podčetrtku, kjer so se posladkali 

v čokoladnici Olimia, nato pa so odšli v Aquapark v Podčetrtek. Dan je prehitro minil in zadovoljni so se 

v poznih popoldanskih urah vrnili domov. 

Karla Oven 

VALETA 
15. 6. 2018 

Projekt valete je aktivno potekal že od meseca februarja. Učenci so pripravili kulturni in zabavni 

program namenjen zaposlenim, učencem šole in staršem. Prireditev je potekala od 7.30 do 13.00. Do 

enajste ure so izvedli generalko in dokončali vse potrebno, kar jih je še čakalo za izpeljavo programa.  
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Sledila je prijetna valeta. Program je bil sestavljen iz kulturnega programa, ki je vključeval 

predstavitev generacije 2018, zahvale učiteljem in drugim delavcem šole, in iz zabavnega programa. 

Zabavni program je bil izpeljan v dveh delih. 

 

V prvem delu so bili skeči, v drugem pa igre ob predaji ključa osmim razredom. Tokrat so si ga 

prislužili učenci 8. b razreda. 

Martina Zajc in Klavdija Slapar 

POMLADANSKI POHOD 
21. 6. 2018 

Ob 7.30 smo se z učenci 5. razreda (40 učencev, 2 učenca sta bila odsotna) odpravili proti 

Lavričevi koči na Gradišču. Pot nas je vodila po gozdni poti, učenci pa so bili zelo sproščeni in 

dobrovoljni.  

Tik pod vrhom je učencu 5.a razreda, Tomažu Koporcu, postala pot pretežka in je zažel zelo hitro 

in težko dihati. Z našo pomočjo se je učenec umiril in počasi nadaljeval pot do koče. 

Učenci so se pri koči posedli po klopeh in pomalicali. Nato pa smo se razdelili v štiri skupine. Igrali 

smo se zabavne igre z baloni, vodnimi baloni, obroči, žogo … 
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Učenci so bili zelo razigrani. Čas nam je zelo hitro minil, učenci pa so si želeli še več iger in 

druženja.  

Pot proti šoli nam je minila hitro in brez posebnosti. V šolo smo se vrnili ob 12.00. 

Barbara Klopčič in Katja Gašperič 
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TEHNIŠKI DNEVI 

SOLINE 
27. 9. 2017  

V okviru naravoslovne šole v naravi so si ogledali Sečoveljske soline. Do tja so se odpeljali z ladjico 

Solinarko. V solinah so si ogledali maketo solin, se sprehodili po solinah, spoznali postopek pridobivanja 

soli in si ogledali tudi pripomočke oz. orodje, ki ga potrebujejo za pridobivanje soli. 

 

Tehniški dan je potekal po planu. Predlagam, da se drugo leto ponovi, saj bodo le na ta način 

učenci spoznali pomen slovenske soli. 

Sabina Rozina 

USTVARJAMO IZ ODPADNE EMBALAŽE 
15. 11. 2017 

V sredo, 15. 11. 2017, smo z učenci 2. razreda izpeljali tehniški 

dan. Ustvarjali smo izdelke, ki jih bomo ponudili na prazničnem 

semenju. Učenci so najprej izdelali cofke iz volne, s katerimi bodo v 

prednovoletnem času okrašeni prostori naše šole, jelka in tudi 

učilnica. Po navodilih učiteljic so ustvarili dve raznovrstni voščilnici. 

Zadnji šolski uri smo čas namenili zlatim in srebrnim angelčkom, ki 

bodo služili kot lep okras na naših policah. 

Ob ustvarjanju so se urili v finomotoriki in natančnosti, se 

sproščeno izražali ter se prijetno družili.  

Anja Praznik 
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TEHNIŠKI DAN ZA SEDMOŠOLCE 
5. 2. in 6. 2. 2018 

V ponedeljek, 5. 2., in v torek, 6. 2., so imeli učenci 7. razredov tehniški dan, ki je potekal pod 

naslovom »Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje«. 

V poučnem dopoldnevu so učenci spoznavali prednosti ter pasti rabe interneta in mobilnih 

naprav ter pripravljali predstavitve na omenjeno temo. Ob tem pa smo v torek v avli lahko v živo 

spremljali tudi del izobraževalnega seminarja »Novosti na področju (varne) rabe tehnologije, škodljivih 

spletnih vsebin ter tveganih vedenj«, ki je ob dnevu varne rabe interneta potekal v Ljubljani. 

V drugem delu tehniškega dne so se seznanjali z značilnostmi in zakonitostmi radijskega medija. 

Na temo Cankarjevega leta 2018 so posneli tematsko raznovrstne prispevke, ki bodo predstavljeni v 

posebni oddaji šolskega radia v mesecu marcu. 

Izidor Gabrijel in Katja Šuštar 

GROHARJEVA DOMAČIJA IN MUZEJ V ŽELEZNIKIH 
5. 4. 2018 

V četrtek, 5. aprila 2018 so imeli učenci 3. razreda 3. tehniški dan, ki so ga izvedli v muzeju v 

Železnikih in na Sorici v rojstni hiši slikarja Ivana Groharja. Tehniškega dne se je udeležilo 35 učencev 

in 3 učiteljice.  

 

Izpred šole so se odpeljali ob 7.30 in ob 9. uri prispeli v Železnike. V tamkajšnjem muzeju so se 

učenci razdelili v dve skupini in pričeli z vodenim ogledom. Ogledali so si zbirke železarstva, lesarstva 
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in čipkarstva. Učenci so bili nad gibajočimi se maketami navdušeni. Z zanimanjem so si ogledali tudi 

ostale manjše zbirke in seveda plavž. 

 

Ob deseti uri so se odpeljali na Groharjevo domačijo na Sorici. Tam jih je prijazno sprejel g. 

Gašper Kačar in jih povabil v hišo. Učenci so pomalicali, nato pa se odpravili v glasbeni atelje. Spoznali 

so različna tolkala in načine igranja na njih. Naučili so se različne ritmične spremljave ter pripravili 

glasbeno točko. Učitelj Gašper je igral na harmoniko, učenci pa so ga ustrezno spremljali. Pripravili so 

samostojni koncert.  

Nato so odšli v slikarski atelje, kjer so spoznali življenje in delo Ivana Groharja. Spoznali so tudi 

tehniko senčenja risbe, ki so jo preizkusili z risanjem tihožitja. Nastala so zelo dobra dela.  

Učenci so si nato v galeriji ogledali še reprodukcije slik Ivana Groharja ter predmete etnografske 

zbirke, ki so razstavljeni po celotni hiši.  

Po krajšem poobedku in sprostitvenih minutah so se odpravili proti domu. Pred šolo so prispeli 

ob 16.15.  

Učenci so doživeli zanimiv in prijeten dan.  

Tina Orač Gornik 
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SMEHA IN ZABAVE POLN PUSTNI TOREK 
13. 2. 2018 

Na pustni torek, 13. februarja 2018, so na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični izvedli tehniški dan 

na temo PUSTNIH MASK IN OBIČAJEV. Medse so povabili strokovnjaka s področja etnologije Slovenije, 

dr. Janeza Bogataja, ki jim je slikovito in doživeto predstavil pust kot stari ljudski običaj ter šege in 

navade povezane z njim.  

Sledila je zabava ob glasbi ter plesu odličnih maškarah. Najprej so se v šolski avli na plesišču 

zavrtele individualne maškare razredne stopnje. Med njimi so izstopali pav, kura, kurent, Maggie 

Simpson, pijačomat, snežinka in še mnogi. Na predmetni stopnji pa so se predstavile težko pričakovane 

skupinske maske, ki so nastajale pri urah likovne umetnosti pod mentorstvom učiteljice Jelke Rojec. 

Njihove maske so jih očarale. Vse so bile izvirne, domiselne in preprosto unikatne. Z glasbeno podlago 

in koreografijo so svoji skupinski maski dodali še piko na i.  

 

V celotnem projektu je bilo pomembno medsebojno sodelovanje, dogovarjanje, originalnost v 

okviru krovnega motiva izbrane maske, praktično delo, vztrajnost in zabava. Ocenjevalna komisija je 

imela izredno težko delo. Na koncu so le razglasili najboljše tri. Tretje mesto je zasedla skupinska maska 

8. b razreda GALERIJA NORIH SLIK, drugo mesto je pripadlo 6. b razredu MORSKI SVET, prvo mesto pa 

so si prislužili PANTOMIMIKI iz 7. b razreda. Pustno rajanje so zaključili s hrupno povorko po Šentvidu, 

da so prebudili še maškare, ki so dremale doma. Za varno spremstvo v prometu se lepo zahvaljujejo 

članom ZŠAM Ivančna Gorica, ki so jim z veseljem priskočili na pomoč. Za sabo so pustili pisan, 

nasmejan, razigran, masten pust kot ga v Šentvidu pri Stični še ni bilo.  
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Jelka Rojec in Bojana Iljaž 

POKLICI IN TEHNIKA 
1. 2. 2018 

V četrtek, 1. 2. 2018, so imeli devetošolci tehniški dan na temo Poklici in elektrika v ŠC Novo 

mesto. Najprej so prisluhnili predstavitvi programov, ki jih izvajajo, nato pa so bili razdeljeni v tri 

skupine, aktivno so sodelovali v delavnicah o elektriki. Merili so napetosti na različnih napetostnih 

izvirih, zaporedno in vzporedno vezali porabnike in izvire, ter izdelali utripalnik, ki so ga lahko odnesli 

domov. 

Učenci so bili prizadevni. Pridobljeno znanje bodo še nadgradili pri urah fizike in v vsakdanjem 

življenju. 

Anica Vozel 

NARAVNA GRADIVA 
7. 3. in 8. 3. 2018 

Izdelke so bili prilagojeni zbranemu gradivu. Vsi učenci so 

izdelali izdelek iz palic in pleteno posodo.  

Učencem vedno bolj primanjkuje praktičnih spretnosti in 

uporabnih znanj, zato je bil osnovni cilj tehniškega dneva 

oblikovanje idej iz zbranega gradiva teh razvijanje ročnih spretnosti. 

Učenci so uspešno izdelali načrtovane izdelke. 

Marija Zajc 

KONSTRUKCIJSKE ZBIRKE 
8. 3. 2018 

V četrtek, 8. 2. 2018, sva z učenci 5. razredov izvedli tehniški dan, ki smo ga poimenovali 

konstrukcijske zbirke. Učenci so v petih šolskih urah izdelali gugalnico in hladilno torbo.  

Pri izvedbi dneva dejavnosti sva sledili naslednjim ciljem, in sicer da se učenci navajajo na 

pripravo delovnega prostora in spoznavajo gradiva, spoznajo različna orodja, pripomočke in materiale. 

Hkrati pa berejo načrt in z uporabo različnih načinov spajanja izdelajo hladilno torbo in gugalnico. Z 
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izdelavo hladilne torbe smo se navezali na preteklo snov, z izdelavo gugalnice pa na učno temo, ki jo 

bomo spoznali v naslednjih urah naravoslovja in tehnike.  

Izvedbo dneva dejavnosti bi ocenili kot uspešno. Uresničili sva zastavljene cilje. Ugotavljava, da 

imajo nekateri učenci malo izkušenj z rabo raznih orodij, kar jim je pri delu predstavljalo dodatne izzive. 

Meniva, da bi morali učence večkrat spodbuditi in jim omogočiti uporabo različnih orodij in 

pripomočkov in jih spodbujati za ročna dela, razvijanje ročnih spretnosti.  

Opazili sva, da v naravoslovnih škatlah, ki so jih prejeli učenci ni vseh pripomočkov, orodij in 

materialov, ki so navedeni pod vsebino škatle. V nekaterih primerih določenih sredstev ni bilo, spet v 

drugih pa so bili le ti podvojeni. Dobra strah le tega je, da so te pomanjkljivosti so od učencev zahtevale 

iznajdljivost.  

Zahvalili bi se še podravnateljici Jelki Rojec in učiteljici tehnike Martini Zajc za pripomočke, ki sta 

nam jih posodili.  

Barbara Klopčič in Katja Gašperič 

VODA 
12. 4. 2018 

Učenci 1. a in 1. b razreda smo imeli 12. aprila 2018 tehniški dan. Najprej smo se pogovorili o 

poteku dneva. Učenci so že poznali nekatere lastnosti vode in njen pomen za življenje, ponovili smo ob 

PPT. V zvezek za okolje smo naredili zapis o vodi. Reševali smo uganke in se naučili pesmico o vodi. 

 

Po malici so učenci v skupinah izvajali različne poskuse, za katere so dobili navodila na listih. 

Predhodno so povedali svoja predvidevanja o rezultatih poskusov. Spoznavali so, kako ima določena 

količina vode določeno moč (pritisk), ravno tako zrak. Ugotovili so, da ogenj za gorenje porablja 

določene snovi iz zraka in spoznali, kako lahko zrak ujamemo pod vodo (ostanemo suhi pod vodo). Na 

koncu pa je sledila analiza, ali se rezultati ujemajo z našimi predvidevanji. Učenci so zelo uživali in bili 

delovni pri izvajanju poskusov. 

Mojca Kravcar 
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USTVARJANJE IZ PAPIRNIH GRADIV 
19. 4. 2018  

Namen tehniškega dne je bil, da naredimo iz odpadnega papirja uporabne izdelke. 

Učenci 6. razreda so skicirali svoje ideje, pripravili gradivo in izdelovali različne izdelke. 

Oblikovanje in preoblikovanje papirja učencem ni povzročalo težav. Večina učencev je bilo ustvarjalnih, 

nekateri so potrebovali dodatne vzpodbude za lažje premagovanje dela. Nastajali so zanimivi izdelki.  

Učenci so delali v štirih skupinah. Skupine so se menjavale. 

 
Marija Zajc 

LESNE VEZI 
23. 4. in 24. 4. 2018 

Učenci 8. razredov so izdelovali izdelke iz vezane plošče in masivnih borovih desk. Dele so med 

seboj povezovali z roglji. Spretnosti v žebljanju so preizkusili pri izdelavi slike iz žebljev. Spoznali so, da 

tudi zabijanje žebljev zahteva določene spretnosti. Učenci so bili z vsebino tehniškega dne zadovoljni.  
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Znanja, ki jih učenci o lesu že znajo, so z dejavnostmi tega dne dopolnili in poglobili.  

Marija Zajc 

DOMAČA POKRAJINA 
7. 6. 2018 

V četrtek, 7. junija 2018, so imeli četrtošolci naravoslovno tehniški dan, ki so ga poimenovali kar 

zaključna ekskurzija. Tokrat so spoznavali tudi svet pod zemljo. 

Najprej so imeli panoramsko vožnjo z avtobusom skozi občinsko središče in sledil je prvi 

postanek na Muljavi, kjer so si ogledali Jurčičevo domačijo – kulturno znamenitost občine.  

 

Pot so nadaljevali preko sosednje občine Dobrepolje. Sledil je postanek na Trubarjevi domačiji, 

kjer so utrdili znanje o prvi slovenski knjigi. Odpravili so se še v sosednjo občino Grosuplje, in sicer so 

imeli voden ogled Županove oz. Taborske jame.  
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Lepote kraške jame so učence čisto prevzele in z zanimanjem so si ogledovali, kaj zmore narediti 

voda pod zemeljskim površjem. Bili so navdušeni, saj so znanje, ki so ga pridobili pri pouku, nadgradili 

še izven učilnice. 

Polona Lampret 

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ 
20. 6. 2018 

Na tehniškem dnevu je bilo prisotnih 50 učencev. Učenci so bili v muzeju razdeljeni v dve skupini. 

Ogledali smo si stalno razstavo o razvoju šolstva na Slovenskem in imeli učno uro lepopisa, iz leta 1930. 

Učenci so se seznanili s pomenom in vlogo lepopisja v šoli. Pisali so lepopisne črke s peresnikom in 

»tinto« na učne liste. Učenci so bili nad današnjimi doživetji navdušeni in presenečeni. 

 

Vida Bregar Tomažič 
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KULTURNI DNEVI 

BRALNA ZNAČKA 

Začetek 
17. 9. 2017 

Na delnem kulturnem dnevu so bili prisotni učenci od 1. do 5. razreda.  

Po posameznih oddelkih smo se seznanili s pomenom branja, s seznami in potekom Bralne 

značke in dnevom zlate knjige (17. september).  

Poustvarjali smo na temo prebranih pravljic, obiskali knjižnico, predstavljali svoje najljubše 

knjige in sestavljali svoje žepne pravljice. 

Konec 1. – 3. r 
13. 4. 2018 

Na delnem kulturnem dnevu so bili prisotni učenci 1., 2. in 3. razreda. Po prireditvi ob zaključku 

bralne značke v kulturni dvorani v Temenici in predstavitvi dosežkov učencev, so po posameznih 

oddelkih slavnostno zaključili projekt Bralne značke. Učenci, ki so opravili bralno značko so v učilnici 

prejeli priznanje. 

 

Tudi v letošnjem šol. l. je pri projektu Bralne značke sodelovala večina učencev od 1. do 3. 

razreda in le nekaj posameznikom ni uspelo osvojiti priznanja. 
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Konec 4. – 5. r. 
7. 4.2018 

Na delnem kulturnem dnevu so bili prisotni učenci 4. in 5. razreda. Po prireditvi ob zaključku 

bralne značke v avli in predstavitvi dosežkov učencev, smo po posameznih oddelkih slavnostno 

zaključili projekt Bralne značke. Učenci, ki so opravili bralno značko so v učilnici prejeli priznanje. 

Predstavljali so poezijo različnih pesnikov in prebirali priljubljene odlomke iz prebranih knjig, ki so jim 

bili všeč. 

 

Tudi v letošnjem šol. l. je pri projektu Bralne značke sodelovala večina učencev 4. in 5. razreda 

in le nekaj posameznikom ni uspelo osvojiti priznanja. 

Vida Bregar Tomažič 

GROZNOVILCA 
26. 10. 2017 

V četrtek, 26. 10. 2017, so si učenci prvega triletja matične in podružnične šole v Lutkovnem 

gledališču Ljubljana ogledali dramsko predstavo z naslovom Groznovilca. Predstava je bila priredba 

dela Groznovilca v Hudi hosti pisateljice Jane Bauer.  

Učenci so prvo zgodbo o Groznovilci spoznali v dneh pred ogledom predstave. O njej in o 

bontonu v gledališču ter avtobusu so se ponovno pogovarjali tik pred odhodom. Ob prihodu v 

gledališče so jih prijazno sprejele hostese. Otroci so spoznali prostore za obiskovalce: garderobo, 

sprejemni prostor, toaleto ter dvorano. Predstavo, ki je tokrat potekala na odru ter po prostorih 

celotne dvorane, so spremljali z veliko mero radovednosti in navdušenja. Predstava je vsebovala veliko 

komičnih likov in prizorov, ki so gledalce ves čas puščali v pričakovanju. Otroci so se v dogajanje tako 

vživeli, da so nastopajočim likom občasno celo pomagali. Po predstavi so kulturno zapustili prostore 

gledališča in se z avtobusom vrnili na šolo. Tam so se pogovarjali o predstavi in izluščili njene vzgojne 

elemente.  
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Dan je potekal po predvidenem načrtu, če zanemarimo neljubi zaplet glede avtobusnega 

prevoza.  

Jana Šetina Tomažič 

NOVOLETNI SEMENJ 
2. 12. 2017 

V soboto, 2. 12. 2017, smo na naši šoli organizirali že peti tradicionalni praznični semenj. Tema 

letošnjega sejma je bila »Prijetno domače, iz peči dišijo pogače.« Učenci so že pred tem dnevom 

(tehniški dan od 6. do 9. razreda v četrtek, 30. 11. 2017) izdelovali različne praznične izdelke, predvsem 

iz naravnih materialov.  
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Na dan sejma se je pouk pričel ob 7.30. V času od 7. 30 do 8. 30 so se učenci skupaj z razredniki 

pripravljali na sejem v telovadnici, kjer so zasnovali okrasitev stojnice.  

Program za goste se je začel v šolski avli s predstavo naših učencev, ki so prikazali zabavne plesne 

in glasbene točke ter s tem razveselili in nasmejali občinstvo.  

 

Zatem smo se vsi skupaj odpravili v telovadnico, kjer so si lahko obiskovalci ogledali čudovite 

stojnice posameznih oddelkov in si izbrali ročno narejene izdelke naših učencev. Celotno dogajanje so 

popestrili harmonikarji, ki so nas z domačimi vižami zabavali vse do konca sejma.  

Tjaša Koporec in Melita Zupančič 

TAJNO DRUŠTVO PGC 
18. 12. 2017 

V ponedeljek, 18. decembra 2017, so imeli učenci 4. in 5. razreda kulturni dan. Odpravili so se 

na ogled dramske predstave za otroke z naslovom Tajno društvo PGC in tako vstopili v prednovoletno 

dogajanje res kulturno. 

Lutkovno gledališče Ljubljana je osrednje slovensko gledališče, ki uprizarja lutkovne in dramske 

predstave za otroke, mlade in tudi odrasle. Predstavo Tajno društvo PGC uprizarjajo na Šentjakobskem 

odru LGL. 

Na predstavo so se učenci pripravljali že pri rednem pouku slovenščine. Spoznali so zgodbo, se 

poistovetili z glavnimi junaki ter razmišljali o odraščanju, nagajivosti in odnosu do drugih ljudi.  
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Ob gledanju predstave so se sprostili in se nasmejali prigodam dramskih igralcev. Učencem je 

bilo zanimivo tudi to, da so igralce, ki jih poznajo s televizijskih zaslonov, tokrat videli v živo. Predstava 

jim je bila zelo všeč. Nekaterim pa so se porodile tudi različne ideje o ustanovitvi tajnega društva na 

naši šoli. 

Učenci so bili nad predstavo navdušeni in si še želijo podobnih dejavnosti. Pred predstavo so si 

ogledali tudi okrašeno Ljubljano in začutili praznični utrip mesta.  

 

Polona Lampret 
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VESELI DECEMBER: PRIJETNO, DOMAČE 
22. 12. 2017 

V petek, 22. decembra 2017, se je že prav močno čutilo božično-novoletno vzdušje, pa tudi šola 

je bila že nekaj časa praznično okrašena.  

 

Vsi učenci šole so imeli kulturni dan. Praznično vzdušje so si prvi dve uri pričarali z zanimivim 

pogrinjkom, novoletno okrašenimi učilnicami, lepimi mislimi, toplimi stiski rok, poslušanjem glasbe, 

namiznimi igrami in klepetom.  
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Po malici je v avli sledila proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Gospod ravnatelj je 

učencem zaželel lep in varen prehod v novo leto 2018 ter sproščujoče počitnice.  

 

 

V drugem delu novoletnega programa so se učenci razredne stopnje vrnili v učilnice in 

nadaljevali z družabnimi igrami, prepevanjem božičnih in novoletnih pesmi ali si ogledi risanko,  
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predmetna stopnja pa je imela v avli plesno tekmovanje. Vsi pari so po končanem tekmovanju 

prejeli sladko presenečenje. Prvi trije v vsaki kategoriji pa tudi priznanja.  

Za konec pa so si učenci voščili doživete praznike in veselo odšli na težko pričakovane počitnice. 

Tina Orač Gornik 

CEKINOV GRAD IN ETNO JAZZ KONCERT 
26. 1. 2018 

V petek, 26. 1. 2018, so se devetošolci odpravili na kulturni dan v Ljubljano, kjer so si najprej v 

Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu, ogledali stalno razstavo z naslovom Slovenci 

v 20. stoletju. Razstava je učence popeljala skozi slovensko zgodovino od začetka prve svetovne vojne 

pa vse do leta 2008, ko je Slovenija predsedovala Svetu EU.  

Po ogledu razstave so se učenci sprehodili po Ljubljani do Linhartove dvorane Cankarjevega 

doma, kjer je sledil ogled koncerta z naslovom Etno jazz. Tu so najprej spoznali zgodovino te glasbene 

zvrsti, nato pa so jih člani Big banda Rtv Slovenija in vokalistka Eva Hren popeljali skozi nekaj slovenskih 

ljudskih pesmi (Nmau čez izaro, Lepa Anka, Čuk se je oženil, Marko skače …) v jazz preobleki. 

 

Učenci so odšli domov polni novega znanja o novejši slovenski zgodovini, o glasbeni zvrsti jazz in 

spoznanjem, kako slovenska ljudska glasba zveni tudi v drugačnih ritmih. 

Melita Zupančič 

RASTEM S KNJIGO 
16. 2. 2018 

Sedmošolci so imeli v petek, 16. februarja 2018, v okviru projekta Rastem s knjigo kulturni dan. 

Najprej so obiskali Muzej krščanstva na Slovenskem, potem so se udeležili kaligrafske delavnice 

in si ogledali samostan ter priložnostno razstavo. 
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V Ivančni Gorici so obiskali knjižnico, sodelovali v delavnici in prisluhnili predstavitvi dela ter 

poslanstva knjižnice. 

Ob zaključku obiska so v dar prejeli knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo. 

Anica Volkar 

OSMOŠOLCI NA KULTURNEM DNEVU 
5. 6. 2018 

V torek, 5. junija, so osmošolci v Ljubljani preživeli pester kulturni dan. Ogledali so si operno 

predstavo Figarova svatba W. A. Mozarta v ljubljanski operi, del stalne zbirke v Narodni galeriji ter se 

sprehodili mimo nekaterih pomembnejših kulturnih spomenikov v Ljubljani. 

Simona Zvonar 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

ODRAŠČANJE 
15. 9. 2017 

Na začetku naravoslovnega dne je g. Dane Kastelic skozi svojo izkušnjo predstavil učencem 

paraplegike in tetraplegike. Učence je opozoril na nevarnosti adrenalinskih športov, skokov na glavo in 
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vožnjo brez čelade. Razložil jim je, kako pristopit do invalida ter na koncu zaključil, da karkoli se ti že 

zgodi v življenju, nikoli ne smemo obupati. 

Učenci so se v nadaljevanju razporedili v dve skupine. V eni skupini so s pomočjo medicinskih 

sester ponovili primarne in sekundarne spolne znake, oploditev, menstruacijo in spermatogenezo. 

Spoznali so ginekološki dispanzer ter dobili pomembne informacije, kako se zaščititi med spolnim 

odnosom, da ne pride do nezaželjene nosečnosti. Vsebine, ki jih izvajajo medicinske sestre so del 

Vzgoje za zdravje. 

Delavnica o alkoholu je potekala v obliki okrogle mize. Učenci so spoznali nevarnosti, ki jih 

prinaša raba alkohola. Pogovarjali so se tudi o preventivi, kako preprečiti neprijetne posledice pitja 

alkohola. 

Učenci so bili aktivni, z zanimanjem so sledili vsebinam delavnic. Naslednje leto bomo 

naravoslovni dan v celoti ponovili. 

Sabina Rozina 

SISTEMATSKI PREGLED 
26. 9. in 27. 9. 2017 

Učenci 3. a razreda so imeli naravoslovni dan Skrbimo za zdravje 26. septembra 2017. Udeležilo 

se ga je vseh 19 učencev. 18 učencev 3. b razreda pa je ta dan izvedlo 27. septembra 2017.  

Oboji so se ob 7.25. z avtobusom odpeljali proti Ivančni Gorici. V zdravstvenem domu jih je 

sprejela medicinska sestra in jim predstavila potek zdravniškega pregleda.  

Učenci so bili sistematsko pregledani in seznanjeni, kako skrbimo za osebno higieno, kako 

preprečujemo nalezljive bolezni ter kako kvalitetno preživljamo prosti čas. Zdravi učenci so bili cepljeni, 

ostali pa so dobili vabila, da se v spremstvu staršev cepljenja udeležijo kasneje.  

Ob 11.30 so se učenci z avtobusom odpeljali proti šoli. V učilnici so izpostavili najpomembnejša 

ravnanja, s pomočjo katerih ohranjamo zdravje. Naravoslovni dan se je zaključil ob 11.50. 

Tina Orač Gornik 

RUDINIK IDRIJA 
10. 10. 2017 

Učenci devetih razredov so v torek, 10. 10. 2017, v okviru naravoslovnega dne »Po poti živega 

srebra« spoznavali naravno in kulturno dediščino Idrije. Na ekskurzijo so se zelo dobro pripravili in 

svoje kratke predstavitve posameznih geografskih značilnosti Idrije uspešno predstavili na avtobusu in 

terenu. Obiskali so Antonijev rov, drugi največji rudnik živega srebra na svetu, ter na sprehodu po Idriji 

spoznali najprepoznavnejše mestne objekte (med drugim Mestni čebelnjak, posebnost arhitekturne 

dediščine).  
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V Gostišču Kos so ob ročni demonstraciji priprave idrijskih žlikrofov spoznali recept in postopek 

njihove izdelave ter jih tudi degustirali s pečenkino omako.  

V gradu Gewerkenegg so si ogledali vsebino zbirk Mestnega muzeja Idrija (geološko, rudarsko, 

čipkarsko, zgodovinsko idr.) ter v manjših skupinah aktivno opravili terensko delo ob Divjem jezeru in 

Idrijci (opazovanja, orientacijo in merjenja v naravi). Delo je potekalo zelo intenzivno, učenci so dobro 

sodelovali in spoznali veliko novega. Ekskurzije so se udeležili vsi učenci devetih razredov. 

Maja Rupnik 

JURJEVA DOMAČIJA 
18. 10. 2017 

Z učenci 2. razreda smo se ob 7.30 najprej zbrali v matičnih učilnicah. Ob video prispevku so se 

seznanili s temo naravoslovnega dne in ponovili že osvojeno znanje iz prvega razreda. Učencem smo 

na kratko predstavili potek dejavnosti, ki bodo sledile na Občinah pri Trebnjem. Pogovorili smo se o 

pravilih kulturnega obnašanja v avtobusu ter na obisku muzeja. Ponovili smo tudi pravila varnega 

vedenja v prometu.  

Ob prihodu v muzej na prostem smo se razdelili v 2 skupini. V prvi smo si ogledali vodnjak, hišo 

in kaščo s pripadajočimi predmeti ter njihovo uporabo. V drugi skupini pa pod (skedenj) in pripadajoče 

predmete. Spoznavali smo pot žita od njive do kašče na star način. Po malici smo skupini zamenjali, 

učenci pa so se lahko preizkusili tudi v hoji s hoduljami. Oskrbnika sta nas po končanem programu 

pogostila še z domačo pokovko in bezgovim sokom. 
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Anja Praznik 

PRVA POMOČ 
25. 10. 2017 

V sredo, 25. 10. 2017 so imeli učenci 8. razredov naravoslovni dan.  

Gospa Anica Smrekar jim je predstavila organizacijo Rdečega križa in pomen prostovoljstva v 

današnjem času. Učenci so si ogledali krvodajalsko akcijo in se seznanili z vsemi postopki in aktivnostmi, 

ki so potrebni, da ljudje lahko darujejo kri. 

Razdeljeni v dve skupini so s pomočjo učiteljic Karle Oven, Jerce Starc in Sabine Rozina spoznavali 

temeljne postopke oživljanja in druge načine, s katerimi lahko pomagamo ponesrečencem z različnimi 

poškodbami.  

Učenci so si poskušali med samimi predavanji čim več stvari tudi zapisati, na koncu 

naravoslovnega dne še dokončno uredili zapiske. 

Naravoslovni dan bomo v tej obliki izpeljali tudi drugo leto, saj so tako vsi učenci 8. razreda 

seznanjeni s TPO, znajo človeka položiti v stabilni bočni položaj in poznajo tudi postopke, po katerih je 

potrebno odreagirati v primeru drugih poškodb. 

Sabina Rozina 

SADOVNJAK 
10. 10. 2017 

V torek, 10.10.2017, so učenci 1. razreda in učenci PŠ Temenica, imeli naravoslovni dan. Obiskali 

so kmetijo Erjavec v Gorenji vasi pri Muljavi. Lastnika sta nas prijazno sprejela in jim predstavila 

sadovnjak in njihovo proizvodnjo. Po ogledu sadovnjaka so si ogledali hladilnico, kjer shranjujejo 

jabolka. Nato so se učenci okrepčali z malico. Po malici so odšli do stiskalnice, kjer so iztisnili sok in bili 
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nad njegovim sladkim ter polnim okusom presenečeni. Ogledali si si postopek čiščenja, rezanja in 

sušenja sadja ter ga imeli možnost tudi poizkusiti. Pred odhodom so se učenci še skupinsko fotografirali 

in zapeli še nekaj jesenskih pesmic. S pridobljenim izkustvenim znanjem so se vrnili v šolo, kjer so lahko 

pripovedovali o svojih vtisih in reševali učne naloge. Dan je minil kljub hladnejšemu vremenu v 

prijetnem vzdušju, z obilo dobre volje. 

 

Martina Ratajec 

VZGOJA ZA ZDRAVJE 
16. 10. – 23. 10. 2017 

V času od 16. oktobra do 23. oktobra 2017 so imeli učenci razredne stopnje matične šole in PŠ 

Temenica naravoslovni dan z naslovom Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja. Izvajale so ga 

medicinske sestre ZD Ivančna Gorica: Tadeja Gruden, Darja Dolničar in Bernarda Horvat. 

Učenci so dan povečini začeli s predavanjem o vzgoji za zdravje. Tako so spoznavali različne 

teme, odvisno od starosti otrok:  

1. razred: zdrave navade, 

2. razred: osebna higiena,  

3. razred: zdrav način življenja – zdrava prehrana, 

4. razred: preprečevanje poškodb in zastrupitev, 

5. razred: droge in zasvojenost. 

Učenci so vseskozi aktivno sodelovali, veliko so tudi že vedeli. Poslušali so predavanje o zdravi 

prehrani in sproti dopolnjevali prehransko piramido. Na podlagi vedenja, da lahko na dan zaužijejo 24 
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g sladkorja (6 žličk), so tehtali sladkor v kruhu, jogurtih, Coca Coli ... in bili presenečeni nad količino 

sladkorja v njihovi prehrani.  

Pogovarjali so se o različnih boleznih, poškodbah in bolečini. Razmišljali so o vrstah, nastanku, 

preventivi in kurativi vseh treh stanj telesa. Pogovarjali so se tudi o cepljenju in poudarili skrb za zdravo 

telo (dovolj spanja, športna aktivnost, ustrezna prehrana, ustrezna telesna higiena). 

V nadaljevanju je sledila še zobozdravstvena vzgoja. Učenci so poslušali, kako pomembno je 

čiščenje zob. Ponovili so tudi pravilno držo ščetke in natančno čiščenje zob. Čistočo zob so preverili s 

pomočjo vijolične tabletke. Letos so bili rezultati bolj vzpodbudni. Mesečno pa bo potekala tudi 

nenapovedana kontrola čistoče zob, saj so učenci vključeni v tekmovanje za čiste zobe ob zdravi 

prehrani. 

Na koncu so učenci ustvarjali povzetke in zapisali usvojeno znanje v zvezke. Dan je hitro minil, 

saj so bili učenci za delo motivirani in zelo vedoželjni. 

 

ASTRONOMSKI DAN 
6. 11. 2017 

Učenci 8. razredov so imeli naravoslovni dan na temo Astronomija. Z navdušenjem so prisluhnili 

predavanju o zvezdah, ozvezdjih, Soncu, planetih, ki je bilo obogateno s projekcijo v planetariju. 

Na delavnicah so dobili informacije o Luni, Soncu, Zemlji in gibanju le teh. Seznanili so se z 

okoljem v vesolju. Opazovali poskuse povezane s tem. Kaj je brezzračni prostor in kako lahko človek z 

ustrezno opremo preživi polete in sprehode po Luni. Ker pa je vesolje povezano tudi z raketami, so iz 

plastenk izdelali preproste rakete in jih nato s pomočjo stisnjenega zraka izstrelili v zrak. 
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Učenci so z velikim navdušenjem in aktivnim sodelovanjem spremljali aktivnosti. Vse pridobljeno 

znanje bodo uporabili pri rednih urah pouka. 

 

Anica Vozel 

ZVOK IN ZVOČILA 
6. 11. 2017 

Učenci sedmih razredov so v dveh ločenih skupinah spoznavali, da so predmeti, ki oddajajo zvok, 

zvočila ter da je zvok sestavljen iz tresljajev zraka, kar imenujemo nihanje in valovanje.  

Spoznali so, da zvok oddajamo tudi ljudje s pomočjo glasilk, ki sta oddajnika zvoka, sprejemamo 

pa ga z ušesi.  
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Z eksperimenti so spoznavali posrednike in nosilce zvoka (zrak, voda, trdna snov) in lastnosti 

zvoka (visoke in nizke frekvence). Naučili pa so se tudi izračunati hitrost zvoka.  

Učenci so bili po končanem naravoslovnem dnevu zadovoljni in upam, da tudi polni novega 

znanja.  

Sabina Rozina 

DOLENJSKI MUZEJ 
V sredo, 31. 1. 2017, so učenci petih razredov in spremstvo (razredničarki Katja Gašperič in 

Barbara Klopčič ter Irena Novak) imeli dan dejavnosti, naravoslovni dan. Obiska Dolenjskega muzeja se 

je udeležilo vseh 20 učencev 5. a razreda in vseh 22 učencev 5. b razreda. 

Ob 7. 40 smo se odpravili z avtobusom izpred šole proti Novemu mestu. Od avtobusnega 

postajališča smo se peš odpravili proti muzeju. Pred odhodom v muzej smo poleg znamenite kapiteljske 

cerkve pomalicali.  

V muzej nas je sprejelo prijazno osebje. Ločili so nas v dve skupini. Ogled vsake skupine je bil 

sestavljen iz dveh delov. En del je predstavljala etnološka stalna razstava, ki prikazuje življenje 

dolenjskega kmeta v 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Drugi del pa stalna arheološka razstava, ki z 

razstavljenimi arheološkimi najdbami ponazarja življenje na Dolenjskem od kamene dobe, bakrene, 

bronaste, starejše in mlajše železne dobe do konca rimske zasedbe naših krajev. V slednjem delu so 

učenci prejeli tudi učne liste, ki so jih sproti reševali. 

Učenci so v muzeju svoje znanje, ki so ga pridobili letos pri predmetu družba, utrdili. Glede na 

njihovo sodelovanje, znanje in zanimanje, ki so ga izkazali, sklepamo da je bil naravoslovni dan izveden 

ob ravno pravem času in je zajemal učne vsebine, ki so jih učenci že poznali. S strani osebja muzeja so 

bili učenci pohvaljeni, saj so aktivno sodelovali, izkazali so veliko znanja in pokazali primerno obnašanje 

v kulturni ustanovi. Voden ogled je trajal do 12.00. Z avtobusom smo se polni vtisov in znanja vrnili 

nazaj v šolo, ob 12. 40. 

Barbara Klopčič 

OBISK HIŠE EKSPERIMENTOV 
7. 2. 2018 

Učenci 4. razreda so v sredo, 7. februarja 2018, izvedli pouk 

malce drugače. Odpravili so se v Hišo eksperimentov, kjer so se 

poskusili v samostojnem raziskovanju in eksperimentiranju.  

Na obisk Hiše eksperimentov so se pripravljali že v okviru 

rednega pouka, pri predmetu naravoslovje in tehnika. Tako je njihovo 

eksperimentiranje in raziskovanje hitreje steklo. Pridobili so si nova 

spoznanja, ki jih lahko uporabijo tudi pri igri in opazovanju sveta 

okrog sebe. Učenci so bili vseskozi aktivni in obisk je neverjetno hitro 

minil.  



  
ŠOLSKA KRONIKA 2017/2018 

 

 
65 

Tako so ugotavljali, da težji zvenijo višje, ulegli so se na posteljo z žeblji, preizkušali so se v moči 

in spretnosti, spoznavali so nove kemijske sestavine, poskušali so sošolca ujeti v milni mehurček … 

Posebno doživetje je bila tudi dogodivščina z naslovom BARVOLOGIJA. Z različnimi poskusi so 

odgovorili na vprašanja, kako nastane mavrica, katere barve prevladujejo v mehurčku. 

Učenci so zaključili dan v želji, da bi bilo še veliko podobnih dni v času šolanja. Vseskozi so bili 

dejavni, bilo jim je zanimivo in naučili so se veliko novega. Obiskali pa so tudi Prešernov trg in se 

poklonili pesniku Francetu Prešernu. 

 

Polona Lampret 

ČLOVEŠKO TELO 
9. 5. 2017 

Učenci 3. razreda so imeli v sredo, 9. maja 2018, 3. naravoslovni dan z naslovom Človeško telo. 

Udeležilo se ga je 37 učencev, izveden pa je bil v matičnih učilnicah. 

Tekom celega šolskega leta so se učenci učili učiti iz različnih virov. Po frontalni predstavitvi teme 

v uvodnem delu, so si učenci prebrali nekaj odlomkov iz knjige Grozni Gašper: Telo. Nato so si ogledali 

šolskega kostka in njegove kosti ter model človeškega trupa z notranjimi organi.  

V glavnem delu so učenci samostojno spoznavali svoje telo, tako da so prebirali zanimivosti o 

posameznih delih telesa ter izvajali poskuse. Ugotovitve so si beležili v zvezke. Tako so s pomočjo 

mikroskopa opazovali zgradbo celic, se preizkušali v prepoznavanju kovancev in neznanih predmetov 

s pomočjo tipa, izvajali različne naloge v povezavi z ravnotežjem in mišicami, raziskovali odboje zvoka 

in očesne prevare in si merili telesno temperaturo. Delo jim je bilo v veliko veselje, saj so novo znanje 

odkrivali s pomočjo in v družbi sošolcev. 

V zaključnem delu so pripravljali zdrave zelene napitke iz sadja in listnate zelenjave. Z veseljem 

so jih pokušali in nad njimi izražali odkrito navdušenje. Čisto ob koncu dne so skupaj z razredničarko 

strnili ugotovitve in sprejeli sklep o tem, da se bodo trudili ohraniti svoje telo zdravo. Namen so si imelo 

ogledati še poučno risanko iz serije Nekoč je bilo življenje, za kar jim je žal zmanjkalo časa. Njen ogled 

so tako preložili na redne ure spoznavanja okolja.  

Polni novih spoznanj so se poslovili in kdo ve, morda bodo domače kdaj razveselili z zdravim 

zelenim napitkom.  

Jana Šetina Tomažič 
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TELO IN ZDRAVJE 
13. 3. in 20. 3. 2018 

Učenci 1. razreda MŠ so se udeležili načrtovanega zdravstvenega pregleda . Potekala sta brez 

večjih težav. 

Učenci matične šole so se zjutraj zbrali v šoli. Sledila so navodila in napotki o dnevu dejavnosti. 

Odpeljali so se z avtobusom izpred šole ob 7.30 do šolskega dispanzerja v ZD Ivančna Gorica Zdravstveni 

pregled je potekal v obeh oddelkih v sproščenem vzdušju. 

Učenci so bili zdravstveno pregledani in le nekaj izmed njih tudi cepljeni. Med čakanjem so 

učenci v čakalnici lahko prebirali knjige, barvali pobarvanke ali se igrali z manjšimi družabnimi igrami, 

ki so jih prinesli s seboj. Tudi šolsko malico so med čakanjem pojedli in si nabrali novih moči. Ob koncu 

je učence medicinska sestra zbrala skupaj in se z njimi pogovorila še o higieni ter skrbi za zdravje. V 

šolo so se s šolskim avtobusom vrnili ob 11.50.uri. V učilnici so učenci pripovedovali o svojih doživetjih, 

občutkih in se poigrali še z družabnimi igrami. 

Vsebino naravoslovnega dne so učenci povezali tudi z vsebino spoznavanja okolja, kjer so 

spoznavali nevarnosti nalezljivih bolezni, pomen cepljenja in skrbi za zdravje. 

Martina Ratajec 

RAZISKOVANJE MOZIRSKEGA GAJA IN VELENJSKEGA 

JEZERA 
10. 4. 2018 

V ponedeljek, 10. 4. 2018, smo se z učenci 6.a in 6.b razreda odpravili v Mozirski gaj. Pričakal nas 

je Blaž, učitelj biologije, ki nam je na primerih razložil zgradbo cveta. Znanje smo nato utrdili s terenskim 

delom, saj smo po skupinah raziskovali rastline, jih risali ter določevali. Za zaključek smo imeli 

priložnost spoznati prav posebno žival - največjo vrsto ščurka. 
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Pot nas je nato vodila do Velenjskega jezera, kjer smo nadaljevali s terenskim delom. Spoznavali 

smo glavne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti slikovite Velenjske kotline, se 

orientirali s kompasom in zemljevidom ter raziskovali fizikalne in kemijske lastnosti vode Velenjskega 

jezera. 

Polni novega znanja in prijetnih vtisov smo se ob 17. uri vrnili domov. 

Maja Rupnik in Sabina Rozina 

MATEMATIČNA DELAVNICA 
18. in 19. 4. 2018 

Učenci 7. b so imeli naravoslovni dan z naslovom Matematične delavnice v sredo, 18. 4., učenci 

7. a pa v četrtek, 19. 4. Skupine, v katerih so bili po trije ali štirje učenci, so bile oblikovane heterogeno. 

Tako so učenci, ki so na določenih področjih sposobnejši, lahko pomagali drugim v skupini. 

Preizkusili so se v različnih matematičnih in logičnih znanjih (sestavljanje tangramov, reševanje 

sudokujev …). Mnogo nalog so opravljali s pomočjo računalniških programov (npr. z virtualnim bralcem 

misli). Celotna delavnica je bila zasnovana kot tekmovanje med skupinami.  

Učenci so bili z delom zadovoljni. Presenetilo jih je, da je lahko matematika zelo zabavna in 

uporabna v vsakdanjem življenju; v to jih je prepričala tudi izdelava nogometne žoge iz pravilnih pet- 

in šestkotnikov. 

Klavdija Slapar 

TEHNIŠKI MUZEJ BISTRA IN LJUBLJANSKO BARJE 
8. 5. 2018 

V torek, 8. 5. 2018, so si učenci sedmih razredov ogledali Tehniški muzej Slovenije v Bistri, se 

sprehodili po Ljubljanskem barju ter se udeležili interaktivnih poskusov, ki so jih pripravili študentje iz 

Fakultete za elektrotehniko. V muzeju so si ogledali zbirki: les in promet. Na sprehodu po Ljubljanskem 

barju pa so učenci spoznali zgodovino nastanka, njegovo rastlinstvo in živalstvo. V Tehniškem muzeju 

so učenci najbolj uživali v ogledu starih avtomobilov, motorjev, traktorjev, gasilskih in vojaških 

avtomobilov. Zaključili so z ogledom in preizkušanjem interaktivnih eksperimentov s področja 

najsodobnejših tehnologij.  
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Polni novega znanja in prijetnih vtisov so se utrujeni vrnili domov. 

Klavdija Slapar 

TRAVNIK SPOMLADI 
16. in 17. 5. 2018 

Učenci 2. razreda so izvedli tretji naravoslovni dan z naslovom Travnik in sicer 2.b ga je izvedel 

16. 5. 2018, 2.a pa 17. 5. 2018. 

Delo je potekalo delno v matični učilnici, delno pa na travniku v bližnji okolici šole. Po uvodni 

predstavitvi travnika kot habitata, so se učenci razdelili v skupine. Učenci so se skupinskega dela zelo 

razveselili. Predstavniki skupin so prejeli mapo z nalogami za terensko delo.  

Na travniku so učenci s pomočjo vseh čutil opazovali prebivalce tega habitata. Zelo so uživali ob 

kopanju lukenj in nastavljanju pasti, v katere so ujeli nekaj živali, ki so jih pogledali pod povečevalnim 

steklom. Spoznali so, da na travniku rastejo travniške cvetlice in trave. Med seboj so jih primerjali in jih 

s pomočjo ključa skušali tudi poimenovati.  

 

Uspešno so se prebijali skozi zadane naloge in se pri tem navajali na skupinsko delo. Svoje 

ugotovitve in rešitve so kasneje predstavili v učilnici. Ob zaključku so pregledali rešitve ter naredili zapis 

v zvezke. 

Naravoslovni dan je minil v duhu sodelovalnega učenja. Učenci so se vživeli v vlogo raziskovalcev 

narave. K dobrem razpoloženju pa je prispevalo tudi toplo sonce. 

Jana Grabljevec 
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GENETIKA 
22. 5. 2018 

Načrtovan naravoslovni dan je potekal po vnaprej dogovorjenem programu. Vse aktivnosti so 

bile izvedene v celoti. Učenci so ob praktičnem delu izpolnili pripravljene delovne liste in jih vložili kot 

prilogo v zvezke za biologijo. Dan je minil v prijetnem vzdušju, brez posebnosti. 

Klavdija Slapar 

ŽIVLJENJE OB MORJU 
23. 5. 2018 

Naravoslovni dan je potekal po predvidenem načrtu. Prisotnih je bilo 52 učencev. Učenci so se 

peljali z barko Solinarko do Pirana, si ogledali morske živali v akvariju v Piranu in mesto Piran. Ob vrnitvi 

so ob obali v Žusterni nabirali školjke in polže in jih s pomočjo ključa razvrščali. Spoznali so tudi 

primorsko rastje. 

Vida Bregar Tomažič 

DINARSKOKRAŠKI SVET 
8. 6. 2018 

Ob 7.30 smo se spremljevalke z učenci 5. razreda (41 učencev, 1 učenka odsotna) z avtobusom 

odpeljali proti Uncu, kjer nas je pričkal krajevni vodič in nas popeljal na ogled krajinskega parka Rakov 

Škocjan. Najprej smo si ogledali ostanke cerkve sv. Kancijana, Veliki in Mali naravni most, reko Rak in 

Tkalco jamo. Pot nas je vodila naprej do Cerkniškega jezera, kjer smo si ogledali maketo Cerkniškega 

jezera, posnetek o življenju domačinov na Cerkniškem jezeru, nato pa je sledila še vožnja z lojtrnikom 

ob Cerkniškem jezeru. Učenci so se ob sončku posladkali s sladoledom.  

 

Poslovili so se od Notranjske in si ob prijetni vožnji z avtobusom ogledovali in spremljali kraje in 

pokrajine dinarskokraškega sveta. Polni pozitivnih vtisov smo se pripeljali pred OŠ Ferda Vesela ob 

14.30. 

Barbara Klopčič in Katja Gašperič 
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PRIŽIG LUČK NA JELKI 
6. 12. 2017 

V sredo, 6. 12. 2017, so se učenci in učenke ob 7.35 z brali v šolski avli.  

Učitelja Jan Vodovnik in Jerca Starc sta zapela ljubezensko pesem iz filma Moje pesmi moje sanje. 

S prijetnim nagovorom voditeljskega para je sledilo kratko povabilo k prijetnemu in mirnemu 

vstopu v čarobni božično-novoletni čas.  

Z odštevanjem »3, 2, 1!« so se na jelki slavnostno prižigale lučke. Sledil je vsesplošni »Vau!«. 

Miklavž pa tudi letos ni pozabil na učence, učenke, učitelje in učiteljice. Presenetil jih je s sladko – sadno 

pozornostjo. 

Šolski prostori so že za novoletni semenj dobili novoletno podobo. Avlo tako krasi ledena vasica 

z jezercem, rokavičkami, nogavičkami in toplim babičinim kotičkom; jelka je ovešena v številne pisane 

cofke. Vhod razredne stopnje pa ima kažipot do Božička. 

 

Vsak učenec si bo/je lahko v naslednjih dneh med odmori postregel s suhim sadjem iz peharja 

pod jelko.  

Tina Orač Gornik  
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DAN VARČEVANJA  
31. 10. 2017  

Svetovni dan varčevanja obeležujemo 31. oktobra. Leta 

1924 so se v Milanu zbrali predstavniki 700 hranilnic iz 27 

držav, med drugim tudi z ozemlja današnje Slovenije.  

Njihov namen je bil poudariti pomembnost varčevanja 

za posameznika in za družbo kot celoto.  

O varčevanju so se pogovarjali tudi v 4. b razredu, kjer 

so poudarili, da se je potrebno varčevati tudi z energijo, s 

toploto, elektriko, papirjem … 

Varčevati se je potrebno naučiti, pri tem pa nam lahko 

pomagajo hranilniki. Učenci so ustvarjali oz. izdelovali 

hranilnike po lastni zamisli in prav vsak je uporaben ter služi 

svojemu namenu. 

 

Polona Lampret 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 2017 

»POVEZOVANJE SKUPNOSTI in KULTUR« 
Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev je tudi v šolskem letu 2017/2018 povabilo k 

praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem prostoru je projekt že deseto leto zapored 

izpeljala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. 
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Letošnje geslo »Povezovanje skupnosti in kultur« je opozarjalo na povezovalni pomen šolskih 

knjižnic. Le-te so nujno potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, spodbujanju strpnosti in 

sprejemanju drugačnosti ter pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja.  

V šolski knjižnici smo se mednarodnemu praznovanju pridružili z raznovrstnimi dejavnostmi, ki 

so potekale ves oktober. O mesecu šolskih knjižnic so učenci poročali v oddaji šolskega radia in v 

šolskem časopisu, pripravili so priložnostni razstavi, glasovali za najljubšo knjigo, si ogledali film po 

knjižni predlogi, sodelovali v ustvarjalni delavnici, zbirali misli o knjigah in branju ter poslikali mizico v 

Ferdovem bralnem kotičku. V okviru meseca šolskih knjižnic smo se odločili tudi, da se z bralno hišico 

oz. Ferdovo knjigobežnico, ki bo svoje mesto v tem šolskem letu našla v zunanji učilnici, pridružimo 

vseslovenskemu bralnospodbujevalnemu projektu. 

 

Katja Šuštar 
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OŠ FERDA VESELA IN MEDGENERACIJSKO 

DRUŽENJE 
8. 9. 2017 

V petek, 8.9.2017, so učenci naše šole na občinski ploščadi v središču Ivančne Gorice sodelovali 

pri programu prireditve občine Ivančna Gorica in Sveta župana za starosti prijazno občino pod geslom 

VSI SMO ENA GENERACIJA. 

Po uvodnem nagovoru župana občine Ivančna Gorica, gospoda Dušana Strnada in govoru gospe 

Milene Vrenčur (predsednice Sveta za starosti prijazno občino) je sledil kulturni program in prijateljsko 

druženje več generacij. V programu so poleg OŠ Ferda Vesela sodelovali še: Vrtec Ivančna Gorica, 

Osnovna šola Stična, Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora, Varstveno delovni center Želva, Ljudski 

pevci Studenček, Ženski pevski zbor Harmonija, Moški pevski zbor Dob, Mešani pevski zbor Sončni 

žarek Društva upokojencev Šentvid pri Stični, Plesni klub Guapa in društvo Šola zdravja Ivančna Gorica. 

 

Naša šola se je predstavila s točko v slovenskem in angleškem jeziku – Martina Šmid iz 8.b (točka 

v slovenskem jeziku) ter učenki Ana Koleša iz 9.a in Špela Hribar iz 9.b (obe s skupno točko v angleškem 

jeziku, avtorsko pesmico, ki govori o pravem prijateljstvu in je nastala pri pouku angleškega jezika ob 

koncu lanskega šolskega leta pod mentorstvom učiteljice Jane Zupanc). Slika pove več kot tisoč besed 

pravijo, zato je za fotografiranje poskrbel Maks Ponikvar iz 9.a razreda. 

Jana Zupanc 
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NOVA UČILNICA NA PROSTEM 
21. 9. 2017 

V četrtek, 21. septembra, ob 17. uri sta župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in ravnatelj 

Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični Janez Peterlin uradno predala v uporabo novo šolsko 

pridobitev, t. i. učilnico na prostem. 

Šola je med poletnimi počitnicami ob finančni pomoči občine prenovila vhode v šolo, sanirala 

streho, dogradila otroško igrišče in uredila zunanjo ploščad, ki je predvidena kot učilnica na prostem in 

bo hkrati osrednji prostor za druženje vseh generacij. Vsi uporabniki smo dolžni poskrbeti, da bosta 

šolski prostor in oprema ostala ohranjena in urejena. 

 

V kulturnem programu, ki ga je povezovala učiteljica Anica Volkar, sta prisotne starše in delavce 

šole najprej nagovorila ravnatelj in župan, s plesno-gibalnimi točkami pa so se predstavili učenci 2. in 

5. razreda. 

Po končani prireditvi je v šolski avli sledil prvi roditeljski sestanek v novem šolskem letu, 

predstavitev sodelovanja ZD Ivančna Gorica s šolo in oddelčni roditeljski sestanki. 

»SONČKOV« TEDEN 
2. 10. – 8. 10. 2017 

Letošnji teden otroka je potekal od 2. do 8. oktobra pod geslom »Povabimo sonce v šolo«. Na 

osnovni šoli Ferda Vesela in podružnični šoli Temenica smo se skrbno lotili načrtovanja pestrih 

dejavnosti. Učenci so tako preko celega tedna spoznavali nekaj novega, raziskovali, rajali, se igrali, 

prebirali pravljice, prepevali »sončne« pesmi, likovno in besedno ustvarjali …  
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V ponedeljek sta nas obiskala policista iz policijske pisarne Ivančna Gorica g. Mišigoj in g. Mahnič. 

Mlajše učence sta podučila, starejšim pa obnovila znanje o varnosti v prometu. Učenci razredne stopnje 

so bili navdušeni nad predstavo njihovih učiteljic Pod medvedovim dežnikom, svoje znanje pa je podelil 

tudi čebelar g. Prainfalk. Učencem predmetne stopnje je svoje uspehe in dosežke predstavil domačin, 

ultramaratonec g. Vencelj.  

 

Zaposleni na šoli, g. Vodovnik je mlajše učence razveselil s predstavitvijo voščenih reg, starejše 

pa z navadnim udavom.  

 

V petek je bilo na naši šoli še posebno svetlo in toplo, saj smo vsi strokovni delavci in učenci imeli 

na sebi nekaj rumenega. Ta dan smo na predmetni stopnji izvedli projekt »Za en dan postani del 
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Ferdove ekipe«. Učenci so se predhodno lahko prijavili na prosta delovna mesta učiteljev, svetovalnih 

delavcev, tajnice, računovodkinje, hišnika, čistilke in pomočnice ravnatelja. Poštni nabiralnik se je s 

prošnjami hitro polnil in izbrani so tako v petek sodelovali s svojim mentorjem ter opravljali 

dogovorjena dela. S tem so učenci nadgradili delo na šoli, pridobili pa novo učno izkušnjo, ki jim bo 

zagotovo ostala v spominu. 

 

Anja Praznik 

DAN SUVERENOSTI 
25. 10. 2017 

 

Melita Zupančič 
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PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE IN DNEVU 

SPOMINA NA MRTVE 
27. 10. 2017 

Pred jesenskimi počitnicami smo s kulturno prireditvijo obeležili dan reformacije in dan spomina 

na mrtve. 

 

Anica Volkar 

SVETOVNI DAN GORA 
11. 12. 2011 

Svetovni dan gora, 11. december, so na naši šoli letos obeležili nekoliko drugače. Medse niso 

povabili nobenega gosta, ampak so s kvizom preverili znanje naših učencev o gorah ter planinstvu.  

Kviz je obsegal 15 vprašanj. Žal nobeden izmed reševalcev 

kviza ni pravilno odgovoril na vseh petnajst vprašanj. Najboljši 

rezultat, 13 pravilnih odgovorov, je doseglo 12 učenk. To so bile 

Sara Kavazovič, Ana Strah, Veronika Sreš, Ana Barbara Poljšak, 

Lucija Kramar, Nina Grabnar, Katja Berdajs, Alenka Fajdiga, Katja 

Markovič, Neja Ambrož, Zoja Hribar ter Zala Miklič. Največ težav je 

povzročala silhueta našega kralja gora Jalovca v grbu Planinske 

zveze Slovenije (glej fotografijo). Verjamemo, da si ga boste odslej 

zapomnili. 

Vsi sodelujoči so dobili za nagrado izvod revije s planinsko 

tematiko Planinski vestnik, ki mesečno izhaja pri Planinski zvezi 

Slovenije. Najuspešnejše učenke pa še sladek dodatek.  

Obeležitev tega dne bom zaključila s stavki Toneta Svetine, 

ki je v svoji knjigi z naslovom Stena zapisal: »Človek, kadar je sam, visoko v gorah, misli drugače kot v 
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dolini. Marsikaj, kar se spodaj zdi pomembno, je tu odveč. So tudi stvari, ki jim v dolini ne presoja 

nobene teže, tu pa zaživijo in nenadoma postanejo gonilni vzvodi.«  

Vsi, ki s srcem odhajajo tja gor pod objem gora vedo, da to zagotovo drži. 

Bojana Iljaž 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 
7. 2. 2018 

Obeležili smo 8. februar. 

 

BITI DRUGAČEN JE OK! 
21. 3. 2018 

Ko se rodimo, imamo vsi ljudje nekje v sebi zapisano, kakšni bomo postali, kakšna bo naša barva 

las in oči, koliko bomo visoki, hitri ali pametni. Ti podatki so zapisani v vsaki celici našega telesa, v 

kromosomih. Včasih se že v materinem trebuhu zgodi, da ima otrok en kromosom več. Temu rečemo 

Downov sindrom. 

V Sloveniji se vsako leto rodi približno 15 otrok z Downovim sindromom. Večina jih obiskuje 

navadni vrtec, kjer se igrajo in učijo skupaj z otroki, ki imajo običajno število kromosomov. Nekateri od 

njih obiskujejo navadno šolo, drugi posebno šolo, kjer je v razredu manj učencev in se z učitelji lažje 

učijo. 

Danes osebe z Downovim sindromom dosegajo lepe uspehe in razbijajo stereotipe o tem, kaj se 

da in kaj ne. Vedno bodo malce drugačni, ampak saj s tem ni nič narobe! 
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Tudi zato smo na podružnični šoli v Temenici obeležili ta dan tako (kot drugje po vrtcih in šolah 

po Sloveniji!), da smo obuli različne nogavice in pokazali, da je biti drugačen ok. 

Lidija Oštir 
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PROSLAVA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU 
26. 4. 2018 
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BODI VIDEN, BODI PREVIDEN 

 

V začetku jeseni se vsako leto prične akcija Pešec. Koordinira jo Javna agencija Republike 

Slovenije za varnost prometa, v sodelovanju z ostalimi institucijami, ki skrbijo za večjo prometno 

varnost. Poteka skozi vse zimske mesece, ko je ogroženost pešcev največja, njen slogan pa je Bodi 

viden, bodi previden. 

V mraku, temi ali ob slabši vidljivosti (zaradi megle, dežja ali sneženja) vozniki pešce ob cesti le 

težko opazijo. Veliko lahko naredijo pešci sami, da jih vozniki prej opazijo tako, da oblečejo svetlejša 

oblačila ter nosijo kresničko, odsevni trak ali drug odsevni predmet.  

Pomemben del akcije so tudi aktivnosti, ki se izvajajo po šolah. Tako učenci 4. razredov svojim 

starim staršem pišejo pisma s priloženim letakom in razglednico, ki opozarjata na uporabo odsevnih 

predmetov. S tem želijo opozoriti vse udeležence v prometu, kako pomembna je varnost. 

To so storili učenci 4. b razreda v mesecu novembru. Njihova pisma so bila objavljena tudi v 

občinskem glasilu Klasje ter v šolskem glasilu Ferdo, na spletni strani šole.  
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Polona Lampret 
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V šolskem letu 2017/18 so v podaljšano bivanje na matični šoli bili vključeni učenci od 1. do 5. 

razreda. Potekalo je vsak dan od 11.55 do 16.30 ure. Učenci so se delili v 6 skupin. Ob koncu šolskega 

leta je bilo vpisanih 160 učencev. Delo v oddelkih PB je potekalo po dogovorjenem letnem delovnem 

načrtu. V času podaljšanega bivanja so se odvijale naslednje dejavnosti: prehrana, sprostitvene 

dejavnosti, samostojno učenje, ustvarjalno preživljanje prostega časa.  

KOSILO (11.55 do 12.40) je dejavnost, v okviru katere je potekala priprava na kosilo s 

poudarkom na kulturi prehranjevanja. Učenci so se umirili, umili roke in mirno počakali v vrsti za kosilo. 

Poudarek je bil na kulturnem obnašanju pri jedi in pospravljanju za seboj. Pomemben je bil tudi prehod 

iz učilnice do jedilnice in nazaj, kjer smo jih navajali na hojo v vrsti ali koloni.  

Ob kosilu so se navajali na upoštevanje pravil obnašanja pri mizi, na pozitiven odnos do hrane 

ter pridobivanju ustrezne higienske in prehranske navade. Učenci so se učili pravilne uporabe jedilnega 

pribora.  

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI  (12.40 do 13.00 in od 16.10 do 16.30) Ta čas je bil namenjen 

počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev. Odvijalo se je v aktivni in pasivni obliki, 

predvsem pa so učenci bili samostojni pri izbiri dejavnosti.  

 

Te so se odvijale v učilnici, na igrišču, v knjižnici, v telovadnici ali v okolici šole. V tem času so se 

učenci spočili in si nabrali novih moči za delo.  

SAMOSTOJNO UČENJE  (13.00 do 14.25) V okviru te dejavnosti je potekalo navajanje učencev 

na samostojno učenje. Učili so se načrtovati svoje delo in upoštevati navodila. Učili so se sodelovati in 

razvijati svoje sposobnosti za delo v skupini. To je bil seveda čas, ko so delali domače naloge. 

Veljal je podaljšan čas t. i. PEDAGOŠKI MIR  – vsi oddelki so v času od 13.00 do 14.25 izvajajo 

samostojno učenje in v tem času niso potekale interesne dejavnosti. Učenci so znanje, ki so ga pridobili 

pri pouku ali zunaj njega, dodatno utrdili, razširili, poglobili, sistemizirali in uporabili v novih situacijah. 

Vključene so bile tudi sprostilne minute. Čas od 14.30 do 14.40 je bil namenjen združevanju skupin in 

prevzemanju otrok. 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA  (14.40 do 16.10) Ta čas, je bil namenjen razvedrilu, 

sprostitvi, počitku in v katerem učenci niso imeli učnih obveznosti. V tem času smo učitelji usmerjali 

učence v dejavnosti, ki imajo določen cilj, pri čemer smo upoštevali in omogočali razvoj njihovih 

http://www.miroslav-vilhar.si/images/Splosno/OPB/su.pdf
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interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti. Namenjen je bil vodenim 

dejavnostim na kulturnem, umetniškem, športnem in raziskovalnem področju.  

Učencem smo v času podaljšanega bivanja omogočali, da preko igre izživijo svojo otroško 

ustvarjalnost in živahnost, tudi pri športnih dejavnosti in gibanjem na prostem in jim omogočali 

kakovostne odnose. 

Učence smo navajali na red in odgovornost do sebe in do drugih ter do lastnine in prostora okoli 

njih. 

Obeležili smo vse spominske dneve, ki so učencem ponujale vzpodbudne vsebine. Učenci so bili 

med letom zelo ustvarjalni. Z učenci smo sodelovali pri dejavnostih, ki so se odvijale znotraj šole, tudi 

na bazarju, pod imenom čarobni december. Pripravili stojnico z različnimi izdelki. V mesecu decembru 

smo učence obdarili z nekaj družabnimi igrami. Med šolskim letom smo z ustvarjalnostjo učencev 

poskrbeli za okrasitev prostorov naše šole. 

 

Lepo vreme je bil naš sopotnik v mesecu oktobru. To smo s pridom izkoristili tudi v podaljšanem 

bivanju in se veliko gibali na svežem zraku, tako na igrišču kot na igralih. Z učenci smo v oddelkih 

podaljšanega bivanja izdelovali, risali, oblikovali različne podobe jeseni. V mesecu novembru pa smo 

spoznavali tudi različne družabne igre njihovih staršev in starih staršev. Izdelali smo nekaj preprostih 

družabnih iger iz odpadne embalaže in jih tudi preizkusili. 

Martina Ratajec 
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MPZ POČITNICE ZAČEL DELAVNO 
28. 10. 2017 

V soboto, 28. 10., se je mladinski pevski zbor na celodnevni vaji pripravljal na prihajajoče pevske 

izzive. 

Zbor se intenzivno pripravlja na nastop na množičnem koncertu Potujoča muzika, ki bo 16. 

decembra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Na tem koncertu bo skupaj zapelo 12 izbranih 

mladinskih zborov iz vse Slovenije in tako počastilo svetovni dan zborovske glasbe. Pester, zahteven in 

obsežen koncertni program prizadevno pripravljamo že od septembra. Poleg rednih vaj smo imeli že 

intenzivno vajo z dvema ljubljanskima zboroma, še ena skupna vaja pa nas čaka z zborovodji Potujoče 

muzike 11. novembra na naši šoli. 

 

Z obiskom na sobotni pevski vaji pa nas je razveselil g. Matjaž Vehovec, priznani slovenski 

zborovodja in že naš kar dobri znanec, ki nam je čestital za odličen nastop na regijskem tekmovanju 

lani in nas presenetil s slaščico, ki jo je za nas pripravil kar sam. Seveda smo tudi skupaj vadili. Bilo je 

zelo delavno, a tudi sproščujoče in družabno. 

Simona Zvonar 
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REGIJSKA VAJA ZA POTUJOČO MUZIKO 
11. 11. 2017 

V soboto, 11. 11., je približno 130 pevcev vadilo za bližajoči koncert v Cankarjevem domu. Poleg 

našega zbora so se vaje udeležili pevci ljubljanskih šol: MPZ Majde Vrhovnik, MPZ Dravlje in Šentvid ter 

MPZ narodnega heroja Maksa Pečarja. Vajo so vodili dirigenti Potujoče muzike, Tadeja Vulc, Jasna 

Drobne in Damijan Močnik. 

 

Simona Zvonar 

POTUJOČA MUZIKA 
16. 12. 2017 

V soboto, 16. decembra, se je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 18. uri odvil 

koncert združenih izbranih mladinskih zborov Slovenije v počastitev Svetovnega dne zborovske glasbe, 

ki nosi ime Potujoča muzika (izobraževalni projekt Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti). Gre za 

bienalno prireditev, ki poteka od leta 2011 in na enem mestu zbere vrhunske slovenske mladinske 

zbore, hkrati pa spodbuja slovenske skladatelje, da za zbore napišejo izvirne skladbe. Letos sta za to 

priložnost nastali skladbi Novoletni ples Tadeje Vulc in Naj živi hrup Tineta Beca, ki sta bili na koncertu 

krstno izvedeni. Na dogodku se je predstavilo 15 mladinskih zborov, v katerih je pelo približno 500 

pevcev. Pevskega dogodka se je ponosno udeležil tudi MPZ OŠ Ferda Vesela, pod vodstvom 

zborovodkinje Simone Zvonar. 
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Izbor skladb je bil tokrat tematsko povezan v tri sklope: pevci so z glasbo potovali po domovini, 

nato k različnim oddaljenim kulturam, za konec pa v praznični božično-novoletni čas. Hkrati so se z 

izborom spomnili več obletnic: 110-letnice rojstva Marjana Kozine, 100-letnice smrti Frana Gerbiča, 

70-letnice rojstva Tomaža Habeta, 50-letnice rojstva Damijana Močnika, 40-letnice smrti Marjana 

Vodopivca in Alojzija Mava ter 150-let od nastanka skladbe Na lepi modri Donavi, ki je bila prvič v 

Sloveniji predstavljena v slovenskem prevodu in različici za mladinski zbor. 
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In kako so ta praznik petja doživele pevke? 

Polne energije in pričakovanja so se v soboto, 16. decembra, odpravile v Ljubljano. Pevski zbori 

so se zbrali na OŠ Majde Vrhovnik, kjer so nas lepo sprejeli in pospremili v razred, kjer smo si ogreli 

glasilke. Po kratkem upevanju v razredu so odšli na dolgo, naporno, a zabavno vajo v Cankarjev dom. 

Tam smo vadili pod vodstvom zborovodij Damijana Močnika, Tadeje Vulc in Jasne Drobne. Del našega 

nastopa (tako na vaji kot tudi na koncertu) nas je spremljal Godalni orkester Zavoda sv. Stanislava iz 

Ljubljane. Po končani vaji so odšli na kosilo, ob 16. uri pa so pričeli z generalko. Dobili so še zadnje 

napotke pred koncertom. Prišel je čas našega nastopa in pevci so bili v zaodrju že pripravljeni. Ko so 

stopili na oder, so že začutili navdušenost celotne publike. In takrat je šlo zares! Začeli so s sklopom 

Kekčevih in Mojčinih skladb in nadaljevali s skladbami drugih kultur – nad njimi so bili poslušalci res 

navdušeni. Praznično razpoloženje pa so pričarali z znanimi božičnimi skladbami. Zadnji del nastopa so 

slovesno zaključili s krstno izvedbo Na lepi modri Donavi, ki je bila prvič izvedena v slovenskem 

prevodu. Ravno ta skladba je poslušalce najbolj navdušila. Trdo delo zadnjih mesecev na urah pevskih 

vaj je bilo nagrajeno s stoječimi ovacijami. Iz občinstva so v pevke in pevce zrle ponosne in ganjene oči 

staršev, sorodnikov in prijateljev. 

 

Dan je bil naporen, vendar neponovljiv, saj so vsi pridobili neprecenljive izkušnje, ki bodo 

obogatile življenja. 

Simona Zvonar 
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MPZ PREJEL ZLATO PRIZNANJE Z ODLIKO 
28. 3. 2018 

Od 26. do 28. marca 2018 je v Zagorju ob Savi potekala 26. REVIJA ZAGORJE OB SAVI – državno 

tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, ki hkrati praznuje tudi visok jubilej, 50 let od prve 

izvedbe revije. 

Revija je bienalna in poteka od leta 1968, zato letos obeležuje 50 let od prve izvedbe. V treh 

dneh se bo na odru zvrstilo 52 zborov oziroma 2000 mladih pevcev, zapeli pa bodo 150 skladb izpod 

peres 27 slovenskih in 29 tujih skladateljev. 

Naš mladinski zbor MPZ OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični je prejel: 

 zlato priznanje z odliko 

 najboljši pevski zbor 26. Revije – EX AEQUO 

 najboljši nastop zbora debitanta 26. revije 

 najboljša debitantka zborovodkinja mladinskega zbora (zb. Simona Zvonar) 

 

PEVCI ODLIČNO NA OBMOČNI REVIJI 
17. 4. 2018 

V torek, 17. aprila, ob 11. uri se je v športni dvorani stiške osnovne šole v organizaciji JSKD OI 

Ivančna Gorica in OŠ Stična začel 1. del območne revije otroških in mladinskih pevskih zborov. Na njej 

se je z izbranimi pesemskimi sklopi predstavilo osem zborov iz občin Ivančna Gorica, Dobrepolje in 

Grosuplje. 
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Oba naša šolska pevska zbora, tako otroški kot mladinski, sta prepričala s sproščenim nastopom 

in izvirno interpretacijo izbranih pesmi. Mladinski pevski zbor in njegova zborovodkinja učiteljica 

Simona Zvonar, ki sta bila deležna tudi čestitk in priznanja območnega sklada za izvrsten nastop na 

marčevskem državnem tekmovanju v Zagorju ob Savi, pa sta ponovno navdušila tako občinstvo kot 

tudi strokovnega spremljevalca Tomaža Pirnata ter s svojim dovršenim nastopom poskrbela za 

prvovrstni glasbeni dogodek. 
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Revija, ki jo je zaokrožilo razigrano skupno prepevanje mladih pevk in pevcev, se je zaključila ob 

12.30. 

Vsem šolskim pevcem za odlično opravljeno delo iskreno čestitamo! Se že veselimo njihovih 

novih nastopov. 

Simona Zvonar 

MPZ v MIRABILANDIJI 
20. 6. 2018 

Sreda, 20. junija, je bila za mladinski zbor zelo posebna! Po izjemno delavnem in uspešnem letu 

smo pevke odšle na nagradni izlet v zabaviščni park v Italiji.  

 

Več: Po kar dolgi vožnji so v Mirabilandiji doživele številne adrenalinske atrakcije in vodne 

dogodivščine za bolj in manj pogumne! Kar naprej so bile premočene do kože! Strašni vlakci smrti, dih 

jemajoči tobogani, neverjetni obrati v vseh mogočih smereh in nore hitrosti so jim pognale po žilah res 

ogromno adrenalina. Peljale so se z ogromnim vrtečim kolesom, drugim največjim v Evropi, se spuščale 

po brzicah s čolni ter doživele prosti pad. Ogledale so si lahko nepozabne predstave in šove z 

neverjetnimi kaskaderji na motorjih in avtomobilih. 

Dan poln zabave in adrenalinskih doživetij jim je seveda prehitro minil. Vožnja domov jim je 

hitreje minevala ob nagradnem kvizu, ogledu filma ter predvsem ob veselem in sproščenem druženju. 

Res je nekaj posebnega biti v mladinskem zboru! Naslednje leto pa spet! 
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Pevke MPZ 
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PLANINCI STOPILI V GORSKI SVET 
1. izlet planinskega krožka - 7. 10. 2017  

V soboto 7. oktobra 2017 so se planinci naše šole podali v čudovito alpsko dolino Kamniške 

Bistrice. Že na samem začetku poti so jih navdušili mogočni balvani. Sledil je ogled groba ameriškega 

pilota, ki je umrl v bolnici Beli leta 1944, ko je skočil iz letala, ki je sestreljeno padlo na Malo planino. 

Ogledali so si še ostanke partizanske bolnice Bele, od tam pa nadaljevali pot proti slapu Orglice. Pod 

slap so se povzpeli v manjših skupinah, saj je bila potrebna previdnost, spreten korak ter nekaj 

»plezalnih« potez. Slap je imel nekaj vode, a na žalost ne toliko, da bi lahko v njenem padcu videli 

podobo orglic. Sestopili so po krožni poti, ki se je združila s potjo vzpona. Sledila je vožnja z avtobusom 

do Doma v Kamniški Bistrici, kjer so se najprej razgledali nad Kamniškimi Alpami, nato pa si ogledali 

izvir Kamniške Bistrice. Nekateri so izvir tudi v celoti obhodili, drugi pa preizkusili temperaturo vode z 

rokami. Sledil je daljši postanek, ob katerem so mnogi pozabili, da so lačni, saj jih je zipline ob domu 

popolnoma prevzel. Zazibali pa so se tudi v enosedežnici. Na odhodu iz te prekrasne doline so si 

ogledali še sotesko Predoselj, najprej iz mostu, nato pa po njihovi želji še od blizu. Bili so očarani. 

Polni vtisov in lepih doživetij so se vrnili domov. Tako je za njimi prvi izlet v letošnjem šolskem 

letu, ki je bil »preizkusni test« za veliko število »novih« planincev, ki so se odločili, da bodo z njimi 

raziskovali čudoviti svet gora. Veseli so bili tudi udeležbe staršev ter babice in upajo, da se jim pridružijo 

še v prihodnje.  
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Bojana Iljaž 

V KAMERO UJELI KOSMATINCA 
20. – 22. 10. 2017 

Učenci planinskega krožka Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični so se med 20. in 22. 

oktobrom udeležili planinskega tabora v Rakovem Škocjanu. Najprej jih je pot vodila do znamenite 

Križne jame. Po njej so se popeljali s čolnom ter občudovali tišino ter temo, ki nikjer drugje nista tako 

popolni. Da so to še bolje zaznali, so se celo za kratek čas prepustili popolni temi. Tako so jamo doživeli 

s čutili, ki jim ob dnevni svetlobi ne namenjajo toliko pozornosti. 
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Vsi nestrpni in željni pričakovanj so končno prispeli do cilja, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti 

Rak. Pri razporeditvi po sobah niso imeli nobenih težav, pri postiljanju postelj pa povsod ni šlo brez 

njih. Sledila je večerja ter nočni pohod do krmišča, kjer so nastavili foto past. Šlo je za posebno kamero, 

ki snema takrat, ko zazna gibanje. Z velikim pričakovanjem o nočnem »ulovu« v njihovo foto past, so 

zapustili krmišče ter se odpravili k nočnemu počitku.  

Malce megleno sobotno jutro jim ni pokvarilo razpoloženja. Neučakani so se odpravili v gozd po 

kamero. Ko so videli, da je nastavljeno hrano nekdo pojedel, so se s hitrimi koraki vračali proti domu. 

V naravoslovni učilnici so bili presenečeni nad videnim – medved je obiskal krmišče še preden so 

zaspali. A njegove bližine jih ni bilo strah, saj so jih podučili, da se on boji njih. Dan so nadaljevali v 

športnem duhu. Preizkusili so svoj pogum ter se varno pripeti popeljali po vrvi. Zipline je navdušil tudi 

manj pogumne. V popoldanskem času so spoznavali naravne danosti Rakovega Škocjana. Ogledali so 

si Zelške jame ter se sprehodili po Malem naravnem mostu, hkrati pa izvedeli mnogo zanimivosti na 

gozdni učni poti. Zagotovo jim bodo v spominu ostale tudi zanimive legende, ki jih je pripovedoval 

vodič. Dan so zaključili z okusno večerjo, igrami ter s peko kostanja. Slednjega se je razveselilo tudi 

osebje doma, saj v njihovih koncih kostanj sploh ne raste.  

 

V nedeljo zjutraj so se po zajtrku odpravili na učni sprehod ter obkrožili celoten krajinski park 

Rakov Škocjan ter tako prehodili tudi Veliki naravni most ter slišali legendo o Tkalci jami. Lokacija 

letošnjega tabora je omogočila s prve roke spoznati, opazovati in doživeti Kras s številnimi kraškimi 

pojavi. Upamo, da bo veliko od spoznanega ostalo v malih glavah. Kot zmeraj pride tudi čas slovesa … 

želja po domu, a hkrati žalost ob koncu druženja. Pa smo ujeli … ogromno lepih trenutkov, ki so se 

strnili v prekrasne dni. 

Bojana Iljaž 
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OSVOJILI HUM NAD LAŠKIM 
20. 1. 2018 

V soboto 20. januarja 2018 so se planinci naše šole podali v megleno jutro. Pot jih je vodila do 

Štajerske, natančneje v mesto Laško. Vsi ga seveda poznate po pivovarni, a oni so se podali na njegovo 

hišno goro, Hum. Najprej je sledil krajši vzpon do srednjeveškega gradu Tabor, kjer so imeli prvo malico. 

Grad s svojo lokacijo bdi nas samim mestom in ponuja čudovit razgled. Vidite ga lahko že iz ceste, če 

se peljete mimo Laškega. V tem času jih je še obdajala megla, zato si gradu niso ogledali. Sledil je dokaj 

strm vzpon skozi gozd, kjer so njihov korak zelo hitro obsijali prvi sončni žarki. Sonce jih je spremljalo 

ves preostanek dneva, tako da si lepšega vremena skoraj ne bi mogli želeti. Ob poti so jih spremljali 

znanilci pomladi, trobentice in telohi. Proti vrhu so se preizkusili tudi v motoričnih sposobnostih s hojo 

po skalah s pomočjo jeklenice. Po krajših postankih na razglednih točkah so le prispeli na vrh ter 

zasluženo malico. Na vetrnici so si ogledali daljne in bližnje vrhove ter se orientirali proti domačemu 

Šentvidu. Gre za čudovito razgledno točko od koder se razgled širi na vse strani neba, pod seboj pa 

ponuja krasno ptičjo perspektivo na mesto Laško. Odpravili so se še na eno razgledno točko, nato pa 

sestopili nazaj v dolino. Tokrat jih je grad Tabor že pričakal obsijan s soncem, da so si ga lahko ogledali. 

Sledilo je »martinčkanje«, smeh in igra. Sicer se niso naužili dobrot priznane restavracije Pavus, ki 

»kraljuje« na tem gradu, a imeli so priložnost poklepetati s šefom. Ker so njihovi jezički povedali že 

kakšno besedo preveč, so se raje poslovili.  

 

Sledila je vožnja do obljubljenega presenečenja, ki pa je tokrat splavalo po vodi. Na žalost jim 

dostop z avtobusom tega ni omogočil. Ogledali bi si slap Lahomnice, ki se skriva v kanjonu s slikovitimi 
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pečinami v zaselku Tevče. Gre za umikajoči se slap, ki je nastal na stiku dveh različno mehansko 

odpornih kamnin. Upam, da vam starši omogočijo njegov ogled, ker je res čudovit in neobljuden. 

 

Na poti domov so si ogledali še srednjeveški grad v Sevnici s krasnim parkom, pojedli preostanek 

dobrot iz nahrbtnika ter se podali proti domu. Vožnjo so si popestrili s pripovedovanjem vicev in tako 

izlet zaključili nasmejanih obrazov. Čestitke vsem planincem, ki so dokazali, da dobra volja prežene še 

tako veliko razočaranje. 

Bojana Iljaž 

POVZPELI SO SE NA ČAVEN 
20. 4. 2018 

In so šli... sončnemu, toplemu dnevu naproti. Tokrat so se odpravili na južne obronke Trnovskega 

gozda. Na samem začetku pa bili priča really dirki, ki je potekala mimo samega izhodišča. Začetek poti 

je potekal po razglednem pobočju, po mehki iglasti podlagi. Druga polovica poti je predstavljala dokaj 

strm vzpon, ki je prešel na gola pobočja, od koder je razgled segal vse do morja. Tukaj so bili počitki že 

bolj pogosti. Eden je bil celo pred »frizerskim salonom«, kjer so si planinci popravili frizuro.  
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Vsekakor pa je bil najbolj zaslužen počitek pri koči, kjer ni bilo opaziti, da bi bili planinci že na 

robu z močmi. Tam je bilo veliko smeha, zabave, preskakovanja korenin ter plezanja po skalah. Kot že 

davno rečeno, narava je še zmeraj in bo otrokova najboljša igralnica. Po daljšem postanku je sledil 

sestop v dolino, kjer so naleteli na visoke zaplate snega. Le tega so se tako razveselili, kot da ga resnično 

dolgo že niso videli. Vožnja z avtobusom je potekala čez skalne tunele. Po navodilih šoferja so vsi pred 

tunelom sklonili glave. Prav zabavno je bilo. Verjetno za šoferje dirkalnih avtomobilov prav tako. Za 

mladimi planinci je tretji izlet planinskega krožka v letošnjem šolskem letu, pred njimi pa dvodnevni 

izlet, ki je predviden 8. in 9. junija.  

 

Bojana Iljaž 



  
ŠOLSKA KRONIKA 2017/2018 

 

 
99 

DRUGIČ SKUPAJ NA DVATISOČAKU 
8. in 9. 6. 2018 

Planinska skupina je letošnje pohode zaključila z dvodnevnim izletom v Kamniško-Savinjskih 

Alpah. Izpred šole se je 8. junija ob 14. uri odpravilo osemnajst planincev v stalnem spremstvu učiteljic 

Bojane in Polone. Pred njimi je bila dokaj dolga pot. Peljali so se do planine Loka, kjer jih je čakala 

čarobna planinska koča. Osvežile so jih dežne kaplje, a pravi nevihti so ušli. Na koči sta jih zelo lepo 

sprejela oskrbnika ter njihovo slavljenko Julijo presenetila s slastnimi miškami. Prespali so na skupnih 

ležiščih ter doživeli gorsko nevihto na varnem. Po zgodnjem zajtrku so se odpravili cilju naproti. 

Mnogim so škratje ponagajali že po eni uri hoje, a s spodbujanjem so vsi dosegli vrh Velike Raduhe 

(2062 m nmv). Nekaterim je osvojen vrh predstavljal prvega dvatisočaka, zato so bili po planinsko tudi 

krščeni.  

 

Sledil je sestop ter kosilo s slastno sladico. Poslovili so se od gostiteljev ter se podali skozi čaroben 

gozd do Snežne jame. Zakaj čaroben? To vedo le oni. Ogled jame so začeli s spustom po stopnicah, 

drsanjem po ledu ter pohodom z lučkami in karbidovkami. Jama jih je očarala in malenkost tudi 

premrazila. Sledila je še vožnja domov. Za njimi je bilo kar lepo število ur hoje, zato so domov prispeli 

dokaj utrujeni v poznih večernih urah.  
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Posebej čestitamo Juliji Koritnik, Zali Slapnik, Nany Urbas, Tadeju Adrinku, Žanu Kresalu, Jakobu 

Lipniku, Niku Vrhovšku, Maju Zriliču, Neži Zupančič in Martinu Venclju za udeležbo na vseh petih izletih, 

ki smo jih v tem šolskem letu izvedli v okviru planinskega krožka. Učiteljici Poloni Lampret pa se 

zahvaljujem za trud, dobro voljo in čas, ki ga preživlja z nami tam gor, kjer nam je zmeraj lepo. 

Bojana Iljaž 
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PRVOŠOLCI SO PLAVALI 
22. in 23. 3. 2018 

Učenci prvih razredov matične šole so v četrtek in petek, 22. in 23. marca 2018, izvedli tečaj 

plavanja na bazenu OŠ Šmartno pri Litiji. Tečaj so izvajali v okviru rednega pouka športne vzgoje. Po 

seznanitvi s prostori ter pripravo v plavalno opremo so bili seznanjeni s pravili, ki veljajo v vodi in ob 

njej. Sledila je prosta igra, ob kateri so se eni manj, drugi bolj veselili škropljenja in potapljanja glave. 

Učiteljem so pokazali kaj vse že znajo, nato pa je sledilo delo v dokaj homogenih skupinah, kjer so 

nadgrajevali svoje znanje plavanja. Tečaj so zaključili nasmejanih obrazov in veseljem do vode. Učitelji 

pa jim v bodoče želijo še veliko vodnih užitkov.  

 

 

Bojana Iljaž 
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NAUČIMO SE PLAVATI 
Primerjava znanja plavanja v osnovnih šolah v Sloveniji in OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. 

OŠ SLOVENIJA 
OŠ FERDA VESELA 

ŠENTVID 
ŠOLSKO LETO 

85,77 % 97,37 % 2014/2015 

86,55 % 92,31 % 2015/2016 

86,81 % 100 % 2016/2017 

86,18 % 87,18 % 2017/2018 

Robert Bregar 

KOLESARSKI IZPIT 

POLIGON 
Od 6.30 ure dalje so starši učencev 5. a in 5. b in starši učencev 6. a razreda pripeljali kolesa. Z 

učenci smo se zbrali pri kolesih. Preverili smo tehnično brezhibnosti koles in jih opremili z nalepkami 

»varno kolo«.  

S pomočjo učiteljice Marije Zajc smo pripravili spretnostni poligon na šolskem igrišču. Pričeli smo 

z vajo. 

Učenci so vozili po deski (obvladovanje ravnotežja in smeri vožnje), vozili po krogu, vozili po 

osmici (brez dotika nog s tlemi), vozili skozi vrata (med postavljenimi stožci, brez dotika), slalom med 

stožci (brez dotika tal z nogami), uporabljali zvočne naprave - zvonec, med vožnjo, zavirali s kolesom, 

reakcijski čas in pot zaviranja, preizkušali zavorne poti na različnih površinah. 

Vadili so za varno vključevanje s kolesom v promet:  

 parkiranje kolesa,  

 vstop na kolo,  

 pričetek vožnje,  

 vožnja naravnost,  

 ustavljanje kolesa,  

 sestop s kolesa,  

 vožnja z eno roko na krmilu (menjaje),  

 nakazovanje smeri z roko (v levo in v desno),  

 pogled med vožnjo na levo, na desno, nazaj,  

 izogibanje in ustavljanje pred pešci. 

Po končanih vajah na poligonu je sledila analiza dela, pospravljanje poligona in ogled proge za 

vožnjo po Šentvidu. 

Od spretnostnega poligona je odstopila učenka 6. a razreda Alma Vedrumin Vavtar. 

Zaradi bolezni se spretnostnega poligona ni udeležila učenka 5. a razreda Karmen Fajdiga. 

Tehniški dan je minil brez zapletov. 
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KOLESARSKI IZPIT 
Ob 7. 30 so se učenci 5. a in 5. b razreda zbrali na šolskem igrišču, kjer so se pripravili za izpitno 

vožnjo po Šentvidu. 

Še enkrat smo preverili tehnično brezhibnosti kolesa. Učenci so si pravilno pritrdili čelado, 

pregledali ustreznost obuval (vezalke) in hlačnice. Nato so se ob kolesu odpravili do parkirišča, kjer so 

jih že čakali člani ZŠAM Ivančna Gorica.  

Učenci so pred komisijo trikrat preizkušali svoje spretnosti in znanje v vožnji po Šentvidu, četrta 

vožnja je bila izpitna.  

Po končani vožnji je sledila analiza dela, v šolski avli pa nagovor, pomočnice ravnatelja, 

ravnatelja, policista in članov ZŠAM.  

Sledila je slavnostna zaprisega, petje Kolesarske himne in slavnostna podelitev kolesarskih 

izkaznic.  

Kolesarski izpit so opravili vsi učenci, ki so se na izpit pripravljali, razen treh učencev, ki niso bili 

uspešni pri teoretičnem delu izpita in trije, ki so bili bolni oz. poškodovani. Z nami je izpit opravljal tudi 

učenec iz 6. a razreda Marko Jeremić. 

 

Športni dan je minil brez zapletov. Dobremu vzdušju je botrovalo tudi lepo sončno vreme, ki je 

učence in mentorje spremljalo ves teden, ko so se pripravljali na izpitno vožnjo.  

Barbara Klopčič, Katja Gašperič 
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CŠOD FIESA 
25. – 29. 9. 2017 

1. dan 

Da pregovor »Po dežju vedno posije sonce« res drži, smo danes na lastni koži izkusili tudi mi. Ko 

smo prišli v Fieso je deževalo, vendar je že kmalu po nastanitvi, natančnih navodilih vodje doma in 

spoznavanju domskega reda, posijalo sonce. 

Po odličnem kosilu smo se razdelili v dve skupini. Prva skupina je na terenu spoznavala 

sredozemsko rastje, druga pa se je naučila osnove lokostrelstva. Sledila je degustacija oliv in olivnega 

olja, nato pa sta se skupini zamenjali. 

Lačni smo odšli na večerjo, nato pa smo se odpravili na večerni pohod, kjer smo občudovali 

nočne lepote Pirana. Dan smo zaključili prijetno utrujeni. 

 

2. dan 

Zbudili smo se v sončno jutro, pozajtrkovali, se razdelili v tri skupine in se odpravili v krajinski 

park Strunjan. Po skupinah smo spoznavali solinarstvo, značilnosti turizma in školjkarstvo. Ko smo se 

vrnili v dom, pa smo se sprostili v igranju košarke in namiznega tenisa. 

Popoldan so pogumnejši začeli s kopanjem v valovitem, a še vedno prijetno toplem morju, malo 

manj pogumni pa so jih le opazovali. Nadaljevali smo v dveh skupinah. Prva je pobližje spoznala življenje 

v bibavičnem, pršnem in priobalnem pasu, druga pa se je s pomočjo kompasa orientirala v naravi. 

Večer smo zaključili z igranjem družabnih iger. 

3. dan 

Nov dan se je začel z jutranjo rekreacijo na svežem zraku in z zdravim zajtrkom. Polni pričakovanj 

smo se odpravili v Piran, kjer smo se razdelili po skupinah. Ena skupina si je ogledala akvarij, druga 

skupina je spoznavala Piran, kot kulturno zgodovinski spomenik, tretja pa si je ogledala ribiška in druga 

plovila v okolici, ter mandrač. Sledilo je kopanje v prijetno osvežujočem morju. Kdor je želel, pa se je 

preizkusil tudi v supanju. 
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V popoldanskem času smo se z ladjico Solinarko odpeljali na ogled Sečoveljskih solin. Ogledali 

smo si maketo solin, spoznali smo živalstvo in rastlinstvo ekosistema in se po solinah tudi sprehodili. 

Ob povratku v Piran smo si privoščili tudi odličen Piranski sladoled. 

Pred zabavnim kvizom nas je presenetila učiteljica Lea, ki je učence izbirnega predmeta 

nemščina odpeljala na druženje z nemškimi vrstniki v Koper. 

4. dan 

Naš dan se je začel ob 7.15. Zbudila nas je učiteljica Sabina Rozina. 

Odpravili smo se na jutranjo vadbo. Po vadbi smo se odpravili na zajtrk. Za zajtrk smo imeli 

čokolino. Razdeljeni smo bili v dve skupini. Prva je šla na izlet s kanuji. Druga pa je bila v učilnici. Čez 

dve uri smo zamenjali skupine. Ob 13 uri smo imeli kosilo. Za kosilo smo imeli piščančje meso. In 

polento. Po kosilu smo se ponovno razdelili v skupine. Ena skupina je raziskovala jezera v Fiesi, druga 

pa je spoznala školjkarstvo. Preizkusili smo se tudi v kuhanju školjk. Dan smo zaključili z najboljšim 

plesom na svetu. 

 

Zapisali: Vid Verbič, Jan Verbič, Martin Kastelic 

Sabina Rozina 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
15. 1. – 19. 1. 2018 

DNEVNIK 

1. dan 

Zbudili smo se v hladno ponedeljkovo jutro, vendar smo bili kljub temu polni pričakovanj, kajti 

čakal nas je teden poln zimskih radosti. Pot nas je peljala proti Pohorju, kjer nas je pričakala prava 

zimska pravljica in hotel Jakec, ki bo ta teden naš drugi dom. Po dobrem kosilu smo se hitro podali na 
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smučišče in opravili preizkus v znanju smučanja. Po smučanju smo spoznali podrobna smučarska 

pravila, ki jih bomo seveda vestno upoštevali. Večerja je bila okusna, čakal pa nas je še nočni pohod. V 

soju svetilk, v spremstvu zvezd in v pravi zimski idili smo zaključili naš prvi skupni dan. 

2. dan  

Noč bila je kratka, ampak sladka. Prišlo je jutro novo, spet na smučke smo odšli, da bi ta hrib 

premagali. Eni dobro znamo že, drugi pa vztrajamo molče. Veter kuštra nam lase, a mi ne damo se pa 

prav lepo vas pozdravljamo vse. 

 

3. dan  

Tretji dan smo preživeli v spremenljivih vremenskih razmerah, a vseeno nadgradili svoje 

smučarsko znanje. Prav vsi smo se že povzpeli na hrib z vlečnico in premagali svojo prvo smučarsko 

progo. Komaj že čakamo nov dan in nove izzive. Večer smo ob učnem programu popestrili še z druženju 

ob bowlingu. 

4. dan 

Četrti dan nas je na smučišču ves čas grelo sonce in svoje znanje smo nadgradili do te mere, da 

se prav vsi veselimo jutrišnjega tekmovanja. 

5. dan 

Jutrišnji dan je naš zadnji v zimski šoli v naravi, predviden povratek pred šolo je ob 16:00 uri. 
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Robert Bregar 

ŽUSTERNA 
21. – 25. 5. 2018 

1. DAN 

Pa so jo le dočakali – plavalno šolo v naravi. Veselo so se odpeljali proti Kopru in prvi postanek 

naredili na prelepi razgledni točk pri gradu Socerb. Sledil je postanek in ogled Luke Koper. A komaj so 

čakali hotel, v katerem bodo preživeli svoje nepozabne dni. Tam jih je pričakala manjša zmešnjava, zato 

so se šli nadihat morskega zraka na obalo. Sledili so meti prvih kamenčkov v morje. Ja, nekateri so ga 

doživeli prvič v vsej svoji veličini. Nato so se razporedili po sobah in vsi nestrpni odhiteli na bazen. 

Pokazali so svoje plavalno znanje. Po plavanju so prijetno utrujeni odšli na zasluženo večerjo. Sledil je 

še prijeten sprehod do Kopra, kjer so se posladkali s sladoledom ter preplezali ogromno ladjo po 

dolgem in počez. 
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2. DAN 

Prebudili so se v deževno jutro. Po zajtrku in urejanju sob so imeli pouk, nato so se odpravili na 

bazen. Razdeljeni v posamezne skupine so izpopolnjevali plavalno znanje. Po kosilu so si malce odpočili 

in že jih je čakalo ponovno plavanje in podvodno fotografiranje, ki je bilo zelo zabavno. Kasneje so 

zapisali pozdrave staršem na razglednice. Sledila je večerja, nato pa so pripravili družabni večer, kjer 

so nastopili z zabavnimi točkami in odšli v naš ‘hišni’ kino. Pripravili so se na nočni počitek in prijetno 

zaspali. 

 

3. DAN 

Prebudili so se v novo jutro. Po zajtrku so odšli do Kajakaškega kluba v Žusterni, kjer so se 

preizkusili v veslanju s kajaki po morju. Po kosilu so si malce odpočili in že jih je čakala plovba proti 

Piranu z barko Solinarko. Tam so si ogledali Akvarij, mesto Piran in se posladkali s sladolednimi 

dobrotami. Plovba proti Kopru je bila mirna in obsijana s soncem. Po večerji so neizmerno uživali na 

nočnem plavanju in poplesavali ob ritmih glasbe. Sledila je priprava na nočni počitek in prijetno spanje. 
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4. DAN 

Sončno jutro so pričeli z jutranjim sprehodom ob obali. Po zajtrku so se razdelili v dve skupini, 

prva skupina je odšla plavat, druga pa je raziskovala bibavični pas ob obali. Tako so spoznavali življenje 

ob morju in v njem. Po kosilu so izpopolnili plavalno znanje in že so hiteli proti Kopru v nov vivarij 

Bioexo, kjer je gospa Nika predstavila eksotične živali. Po večerji so imeli družabno športni večer, ki je 

prehitro minil. 

Vida Bregar Tomažič 
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NARAVOSLOVNO-LIKOVNI TABOR - FIESA 2017  
29. 9. 2017 – 1. 10. 2017 

Zadnji vikend v septembru je bil za osemindvajset učencev drugega triletja OŠ Ferda Vesela 

Šentvid pri Stični zelo ustvarjalen in poučen. Od petka, 29. 9., do nedelje, 1. 10. 2017, je namreč v CŠOD 

Breženka v Fiesi potekal likovno-naravoslovni tabor. Mentorice dejavnosti so bile Sabina Rozina, Mojca 

Mikolič in Polona Lampret. 

Na začetku so učenci obiskali muzej školjk v Piranu in si ogledali zbirko Čarobni svet školjk. Nad 

videnim so bili navdušeni in marsikdo si je kupil školjko tudi za spominček. 

Naslednji dan so kot pravi naravoslovci z velikim zanimanjem raziskovali živali in rastline, ki so 

jih našli na obali in v morju. Tako so spoznavali naravo kot najboljšo učilnico. 

Tudi likovno so bili zelo ustvarjalni. V kratkem času so uspeli izdelati veliko čudovitih izdelkov, ki 

so jih razstavili v šolskih prostorih.  

 



  
ŠOLSKA KRONIKA 2017/2018 

 

 
111 

Prav posebno doživetje za vse je bila vožnja z ladjico Solinarko. Skupaj z društvom Morigenos so 

iskali delfine na morju in s kopnega. Žal jih niso videli, ker jih je vetrovno vreme odgnalo. So pa 

podrobno spoznali delfine na predavanju, ki ga je izvedla biologinja Petra iz že omenjenega društva. 

V nedeljo so izvedli še krajši pohod do Sečoveljskih solin, si podrobno ogledali delo solinarjev 

nekoč ter se tudi posladkali s sladoledom.  

Tabor so zaključili s podelitvijo priznanj in nagrad za udeležbo ter si zaželeli, da se naslednje leto 

ponovno odpravijo na zanimivo in raziskovalno ter ustvarjalno dogodivščino.  

 

Polona Lampret  

MINI NARAVOSLOVNO – LIKOVNI TABOR V 

TEMENICI 
25. in 26. 5. 2018 

V petek, 25. 5., in soboto, 26. 5. 2018, smo se na naši šoli ponovno podali na zanimivo 

raziskovalno-ustvarjalno dogodivščino. 

Ker vsi vemo, da je doma najlepše, smo se tokrat odločili raziskovat okolico našega doma. 

Nastanili smo se v PŠ Temenica ter polni pričakovanj komaj čakali prve aktivnosti. 

Začeli smo tako kot se za naravoslovce in likovnike spodobi – na terenu. Pod mentorstvom znane 

zeliščarke gospe Jožice Bajc Pivec smo nabirali zdravilna zelišča in spoznavali njihovo uporabo v 
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vsakdanjem življenju. Odlični namazi, ki smo jih pripravili iz zelišč, so bili pika na i celotni delavnici, kjer 

smo poleg naštetega tudi določevali imena nabranim rastlinam ter jih narisali v vsej njihovi lepoti. 

 

Našo dogodivščino smo v petek zvečer nadaljevali na ranču Prebil, kjer smo spoznavali konje, jih 

čistili, se preizkusili v jahanju ter občudovali pogum in spretnost naših učenk, ki so si že pridobile naziv 

Jahač 1. 

Naslednji dan smo se podali na zanimivo posest »Hišo nad oblaki«. Gospod David Ilič nam je 

predstavil okrog 15 vrst prelepih papig, kakadujev in ostale eksotične perutnine. Posebno smo bili 

navdušeni nad tukani, katere smo se odločili upodobiti tudi na slikah. Gospod David je res izjemen 

strokovnjak na svojem področju, saj je poleg tega, da je eden izmed 7 lastnikov tukanov v Evropi, nekoč 

tudi sestavljal jedilnike za ptice v živalskem vrtu v Ljubljani. Prav zaradi tega smo bili zelo veseli, ker 

smo lahko skupaj z njim pripravili hrano za papige in le-te nato tudi hranili. Za zaključek druženja na 

terenu nam je učitelj Jan predstavil prav posebno žival- činčilo, ki živi v sožitju z drugimi živalmi na 

posestvu. 

Da pa je naravoslovje še kako povezano z likovnim ustvarjanjem smo dokazali tudi s tem, ko smo 

peresa papig uporabili za izdelavo zelo zanimivih slik. 
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V teh dveh dneh smo delovali kot zelo povezana skupina. O tem priča tudi to, da smo se 

kratkočasili z zelo zanimivimi, preprostimi igrami, na telefone pa smo čisto pozabili. 

Izkušnje in znanje, ki smo jih pridobili na taboru, ter smo jih v soboto popoldne tudi predstavili 

staršem, so res neprecenljive in zelo dragocene. Prav zaradi tega že vsi komaj čakamo drugo leto.  

Le kakšna dogodivščina nas čaka takrat? 

Sabina Rozina 
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GOSTOVANJE UČENCEV IZ GRUND- UND 

MITTELSCHULE HIRSCHAID 
24. – 28. 9. 2017 

V nedeljo 24. 9. 2017 je šola v večernih urah sprejela učence iz Grund- und Mittelschule 

Hirschaid. Za njimi je bila dolga 10-urna pot, vendar je bilo veselje ob ponovnem srečanju z našimi 

učenci neizmerno. Obiskalo nas je 12 učencev v spremstvu učitelja Michaela in učiteljice Katje, ki bodo 

v prihodnjem tednu spoznavali naš kraj, občino, glavno mesto in tudi delček prelepe slovenske obale. 

 

Prisrčno dobrodošli! Herzlich Willkommen! 

ŠOLA, ŠENTVID  PRI STIČNI, MULJAVA …  (ponedeljek, 25. 9.)  

Krka in Krška jama ter Gradišče so bile naše postojanke današnjega dneva. Zjutraj smo se ob čaju 

zbrali v jedilnici in počakali še devetošolce, da se nam pridružijo. Skupaj smo si ogledali šolske prostore. 

Učenci iz Nemčije so pohvalili čistočo naše šole, urejenost avle in učilnic ter nasploh celotno šolo. Nato 

smo nekaj časa preživeli še v telovadnici, na plezalni steni, se ustavili še v plesni učilnici ter se preizkusili 

še v moči na fitnes napravah. Sledil je ogled Šentvida in nato kosilo. V popoldanskih urah smo se 

odpravili na voden ogled Jurčičeve domačije, kjer nas je sprejel tudi podžupan gospod Tomaž Smole. 

Sledil je ogled Krške jame. Zanimivo je bilo pogledati fotografije izpred nekaj dni, ko je voda še tekla 

preko glavnega vhoda, danes pa je bil vhod že prehoden in se je voda toliko umaknila, da smo si varno 

ogledali jamo. Dan smo zaključili z okusno večerjo na Gradišču. 

Prijetno domače. Angenehm und gemütlich. 
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UČENJE NEMŠČINE, UČENJE SLOVENŠČINE IN OGLED PRESTOLNICE  

(torek, 26. 9.)  

Ker 26. 9. obeležujemo evropski dan jezikov, je dopoldanski program nemških (in naših)učencev 

minil v znamenju večjezičnosti. Po jutranjem pozdravu v nemškem jeziku, ki smo ga zaslišali iz šolskega 

radia, smo se pri uri slovenščine pridružili 6. razredu. Učenci so bili razdeljeni v skupine in se naučili 

nekaj izrazov o živalih ter izdelali tudi zanimive dvojezične plakate. Sledila je ura angleščine pri 

najmlajših, kjer je bilo na zanimiv način predstavljeno zgodnje učenje tujih jezikov. Po kosilu smo za 

kratek čas pri pouku neobveznega izbirnega predmeta obiskali še učence 4., 5. in 6. razreda. Učenci so 

pripravili kratke predstavitve in zapeli nekaj pesmic. Nemški učenci so bili navdušeni nad tem, koliko 

učencev se na naši šoli uči nemškega jezika. Popoldne smo preživeli ob prijateljskem druženju v 

Ljubljani. Z vzpenjačo smo se popeljali na grad, si ga ogledali in se nato podali še skozi mesto. Sledil je 

»samostojen« ogled Ljubljane in učenci so imeli možnost, da si še sami malo ogledajo center Ljubljane. 

Vreme je bilo tudi danes kot naročeno (ne včeraj ne danes nismo potrebovali dežnikov J.)Prijetno 

popoldne smo zaključili z večerjo v šolski jedilnici. 

Več jezikov znaš, več veljaš. Je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du Mensch. 

OD HLADNE (A PREČUDOVITE) POSTOJNSKE JAME DO PRIJETNIH SONČNIH 

ŽARKOV (sreda, 27. 9.)  

V sredo smo skupno druženje pričeli z vožnjo proti Postojnski jami, ki je navdušila naše nemške 

goste. Učitelj Michael je rekel, da je Postojnska jama nekaj najboljšega kar premore Evropa. Čudovita 

igra narave. Sivi oblaki so nas spremljali še nekaj kilometrov in nato … končno morje in sonce. Nastanili 

smo se v Žusterni v Kopru. Takoj po kosilu smo odšli na plažo in najbolj pogumni so zaplavali v morju. 

Ker je bilo malo vetrovno, je skupina učencev nadaljevala s kopanjem v notranjih bazenih Žusterne, 

druga skupina pa se je še malo prepustila sončnim žarkom. Po večerji smo se srečali še z učenci 8. 

razreda, ki so v lanskem šolskem letu sodelovali pri izmenjavi, a so ravno ta teden v šoli v naravi v Fiesi. 

Sprehodili smo se do Kopra, šli na sladoled in seveda naredili še skupno fotografijo ter se prijetno 

utrujeni odpravili proti Žusterni. 

Spomini ostanejo. Erinnerungen bleiben. 

SKUPNO DRUŽENJE SE POČASI ZAKLJUČUJE (četrtek, 28. 9.)  

Četrtkov dan je bil morsko obarvan. Zbudili smo se v sončno jutro in se takoj po zajtrku odpeljali 

v Fieso. Tudi danes se nam je pridružila skupina osmošolcev in peš smo se odpravili do Piranske cerkve 

ter se prepustili čudovitemu razgledu. Sledilo je samostojno pohajkovanje po središču Pirana. Čas je 

ob prijetnih trenutkih hitro minil. Vrnili smo se v Fieso, se odpeljali na kosilo v Žusterno in popoldne 

pot nadaljevali v Portorož. Najbolj pogumni so s portoroškega pomola skočili v morje. Ko smo se vrnili 

v Fieso, da bi odložili osmošolce, nas je s svojim obiskom prijetno presenetil gospod ravnatelj. Pozdravil 

je učence in se poslovil od naših nemških prijateljev. Tudi osmošolci so se morali žal posloviti in tekle 

so tudi solze. Vrnili smo se v Žusterno in se po večerji še malo podružili ter strnili vtise preteklega tedna. 

Bil je super teden. Es war eine ganz tolle Woche. 

SLOVO, SOLZE IN NEPOZABNE DOGODIVŠČINE  

Druženje z nemškimi prijatelji se je danes izteklo. Po zgodnjem zajtrku smo se odpravili iz 

Žusterne in okoli devete ure prispeli na železniško postajo v Ljubljano. Imeli smo še nekaj minut, da 
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smo se (večinoma s solzami v očeh) poslovili od nemških sovrstnikov in jim pomahali v slovo. Bilo je 

težko, kajti preživeli smo fantastičen in nepozaben teden. Izkušnje, ki smo jih vsi skupaj pridobili so 

neprecenljive in spomini bodo ostali za vedno. 

 

Ob koncu se je potrebno zahvaliti učencem 8. in 9. razreda, ki so cel teden vestno in zavzeto 

sodelovali pri projektu mednarodne izmenjave – Maks Ponikvar, Vid Habič, Ana Strah, Sara Kavazović, 

Špela Hribar, Manca Koščak, Zala Vidic, Valeriia Kravchenko, Ana Barbara Poljšak, Klara Verbič, Hana 

Kavšek, Benjamin Kutnar, Ana Adamlje, Zala Miklič, Mirjam Zvonar, Vanja Pevc in Martina Šmid. 

HIRSCHAID: MEDNARODNA IZMENJAVA 
23. 4. – 27. 4. 2018 

V Hirschaid so odpotovali Nik Janoš, Ana Adamlje, Neža Zoe Perklič, Vanja Pevc, Zala Miklič, 

Martina Šmid, Nina Grabnar, Katja Vencelj, Maks Ponikvar, Sara Kavazović, Zala Vidic, Valeriia 

Kravchenko, Klara Verbič, Špela Hribar in učiteljici Maja Rupnik ter Lea Kastelic. 

1. DAN  

Ponedeljek. Učenci so se zbrali na šolski avtobusni postaji – nasmejani, polni pričakovanj, kaj jim 

bo prinesel prihajajoči teden. Sončno jutro jim je dalo še dodatno energijo in poskrbelo za dobro 

vzdušje na poti v Hirschaid. Šofer Mitja je poskrbel za varno prevožene kilometre, učenci pa so se na 

poti osvežili in poglobili znanje o Nemčiji. Potovanje je potekalo brez zapletov in čas je ob poslušanju 

glasbe, klepetanju in izmenjavi pričakovanj hitro minil. Na cilj so prispeli ob 18. uri. Gostitelji so jih 

prijazno sprejeli pred šolo in poskrbeli za prijetno druženje ob slastni večerji. Pravo presenečenje so 

jim pripravili učitelji, ki so dobrodošlico zaželeli s petjem in igranjem na inštrumente. Malo utrujeni so 

se učenci odpeljali do hotela, kjer so bili nastanjeni.  

Wir wünschen ihnen ruhige Nacht und schöne Träume. Bis morgen. 
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2. DAN 

Torek. Zbudili so se v sončno jutro. Spali so dobro in se v pričakovanju zanimivega dne odpravili 

na zajtrk z nemškimi vrstniki. Po okusnem zajtrku so odšli v Bamberg – starodavno mesto. Najprej smo 

spoznali modernejši del mesta – šli so na bowling – in se dobro zabavali. Nato so imeli voden ogled 

starega mestnega jedra, kjer so jih očarale mogočne stavbe, Benetke v malem, slikovito nabrežje 

rečnega kanala, živahne ulice, cvetoči vrtovi … Prebivalci Bamberga so še posebej ponosni, da je bilo v 

mestu posnetih več znanih filmov, med drugim tudi prizori filma Trije mušketirji. Po ogledu so imeli 

prosti čas za druženje, nakupovanje in sladoled. Prevzel jih je sproščujoč mestni utrip. Dan so zaključili 

z večerjo in s športnimi igrami.  

Es war ein sonniger und lustiger Tag. 
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3. DAN 

Sreda. Zjutraj je učence zopet zbudilo sonce. Po zajtrku jim je ravnatelj Christian Neundörfer 

razkazal šolske prostore – najbolj sta jih navdušili moderno opremljeni učilnici za gospodinjstvo in 

tehniko. Po krajšem ogledu šole jih je po Hirschaidu popeljala občinska predstavnica za kulturo. 

Ogledali so si zgodovinski muzej in druge pomembne kulturne spomenike mesta. Navdušeni so bili nad 

najmanjšim muzejem na Bavarskem – Tropfenhaus. V šoli jih je pričakalo kosilo, ki nam je dalo dodatno 

energijo za popoldanske športne aktivnosti – zabavali so se ob zumbi, badmintonu in igrah z žogo. 

Sledilo je plavanje v bližjem kopališču. Prijetno utrujeni so odšli še na tradicionalno nemško večerjo. 

Večerno druženje so poučno zaključili s predstavitvami nemških in avstrijskih mest. Izvedeli so veliko 

zanimivega.  

Gesunder Geist in einem gesunden Körper. 

4. DAN 

Četrtek. Čeprav so se zbudili v hladno in vetrovno jutro, jim to ni pokvarilo razpoloženja. Po 

zajtrku so pozdravili učence, ki so sodelovali pri lanski izmenjavi. Ogledali so si še delček zanimive učne 

ure, namenjene skupini priseljencev. Nato so se odpeljali do bližnje bazilike, ki jih je očarala s svojo 

mogočno in slikovito notranjostjo. Pot jih je popeljala do adrenalinskega parka, kjer so se med 

krošnjami dreves preizkusili v svoji zmogljivosti – bilo je super! Uspešno so premagali vse zahtevnostne 

plezalne stopnje. Športno popoldne so zaključili kulturno – ogledali so si muzej v rojstni hiši Levija 

Straussa, znanega kot »očeta jeansa« in ustanovitelja blagovne znamke Levi’s. Sledila je še večerja in 

ponosni so bili, da nam je šlo samostojno naročanje nemških jedi že dobro od rok. 

Die schönsten Momente vergehen zu schnell. 
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5. DAN 

Petek. Druženje se je počasi zaključevalo. Dopoldne so preživeli ustvarjalno – v glasbeni učilnici. 

Preizkusili so se v igranju na različne inštrumente in skupaj tudi zapeli. Njihov prostor za glasbo je 

moderno opremljen in vsakemu učencu omogoča učenje poljubnega inštrumenta. Nato so zopet 

športno nadaljevali. Po ogretih glasilkah so ogreli še telo. Dopoldan so zaključili s kosilom in nastopil je 

čas za slovo. Izmenjali so si majhne pozornosti, se zahvalili za gostoljubje in se poslovili v pričakovanju 

ponovnega srečanja jeseni. Do takrat pa bodo tudi ferdovci zagotovo še nadgradili svoje jezikovno 

znanje. 

Die Erinnerungen bleiben für immer. 

Lea Kastelic 

BRITANSKA KULTURA 
V četrtek, 8.marca smo se z avtobusom odpravili na letališče v Munchen. Vožnja je bila zelo 

zanimiva ter zabavna. Ko smo prispeli v Munchen smo nekaj časa čakali na letalo za v Dublin. Ko smo 

prispeli v Dublin smo bili zelo izmučeni. Popadali smo v postelje in hitro zaspali. Zjutraj nas je v hotelu 

čakal odličen zajtrk. Po zajtrku smo se odpravili na kmetijo. Tam smo videli kako psi priganjajo živino v 

ogrado. Zamesili smo tradicionalni irski kruh in ga dali peči, nato pa smo se odpravili v skedenj, kjer 

smo se naučili irskega plesa ter igrali na tolkala. Po plesu smo se odpravili v gozd s traktorjem. Potem 

smo se naučili nekega novega športa (pojma nimava kako se imenuje … saj ne, bil je hurrling, najhitrejši 

šport na travi). Po končanem treningu smo se odpravili v jedilnico, kjer smo pojedli kosilo in kruh, ki 

smo ga pred tem spekli. Po zasluženem počitku smo se odpravili v mesto Dublin in tam raziskovali 

mestno središče in njegove glavne znamenitosti.  
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Po raziskovanju smo imeli dve uri prostega časa, ki smo ga porabili za nakupe in hrano. Naslednji 

dan smo že zelo zgodaj vstali ter se hitro odpravili na letališče v Dublinu. Od tam smo leteli na Škotsko, 

v Edinburgh. Na hitro smo preleteli mesto in si nato ogledali nekaj znamenitosti. Izvedeli smo tudi da 

kraljica Elizabeta II. zelo rada obiskuje Škotsko. Po uri in pol prostega časa smo se odpravilii na 

železniško postajo v Edinburghu, kjer smo se vkrcali na vlak. Sledila je zelo dolga in hkrati zabavna 

vožnja do Londona. Prispeli smo zvečer. Nato smo se z avtobusom peljali po centralnem delu Londona, 

kjer smo videli London Eye in Tower Bridge čez katerega smo se tudi peljali. Odšli smo v Hotel Hilton 

Garden Inn. 

V nedeljo smo si šli ogledati glavne znamenitosti Londona kot so: Piccadilly Circus, Buckingham 

Palace, Westminister Palace, Big Ben, Leicester Square, St. James Park in še in še. Po ogledu 

znamenitosti smo se odpravili na Oxford Street. Tam pa smo imeli tri ure prostega časa. Vsi smo bili 

zelo veseli, saj je to največje nakupovalno središče v Londonu. Po napornem dnevu smo ponovno 

popadali v postelje. Naslednji dan smo imeli razkošen zajtrk. Po zajtrku smo se odpravili v Natural 

History Museum. V muzeju je bilo zanimivo, saj smo videli veliko nenavadnih stvari. Po ogledu smo 

odšli do najbolj razkošne trgovine v Angliji: Harrods. Ko smo prišli iz trgovine nas je vse bolela glava saj 

so bile cene tako visoke, da ni bilo kaj kupiti. 

 

Potem smo se odpravili na London Gatwick letališče. Naše letalo je zamudilo eno uro in tako smo 

pridobili še prosti čas za kosilo. Vožnja z letalom je bila malo bolj zabavna, a smo vseeno lahko izbirali 

svoje sedeže in na letalu porabili zadnje denarce za sladkarije in priboljške. Po pristanku na letališču v 

Ljubljani nas je čakala le še zadnja vožnja do Šentvida, ki je bila zelo zabavna (če si sedel zadaj). Z 

žalostjo smo se poslovili od izjemnega vodiča in potovanja. To je bilo naših najboljših 5 dni v marcu 

(vsaj najinih). 

Benjamin Kutnar in Martin Kastelic, 8r 

Mentor: Marcel-Talt Lah 
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28. 5. 2018 - 1. 6. 2018 

Zadnji teden v mesecu maju smo Osnovno šolo Ferda Vesela odeli v španske barve. Ob 

temperamentnih ritmih na šolskem radiu, omamnih dišavah španskih kulinaričnih dobrot iz šolske 

kuhinje, nadvse poučnih razstavah, projekcijah in predavanjih ter zabavnih nagradnih in družabnih 

igrah sta rumena in rdeča veselo naznanjali Ferdov španski geografski teden 2018. Vsak dan ob 13. uri 

smo se vedoželjno odpravili v geografsko učilnico, da bi izvedeli veliko novega o edinstveni deželi, ki s 

svojim čarom prevzame prav vsakega popotnika, željnega sonca. V ponedeljek, 28. maja, sta Ambrož 

Hribar (7.b) in Luka Fortuna (7.b) odlično predstavila geografski oris (naravnogeografske in 

družbenogeografske značilnosti) Španije, Marija Razinger (7.b) pa katalonsko mesto Mataró, ki ga 

vedno znova rada obišče. V torek, 29. maja, nas je prof. Maja Rupnik s potopisom odpeljala v čarobno 

Andaluzijo, kjer je preživela lansko šolsko leto. Predavanje se je zaključilo s sladkim presenečenjem 

izpod spretnih rok Blažke Poljšak (6.b), Laure Kastelic (6.b) in prof. Sonje Škof, ki so pripravile 

degustacijo slastnih ‘churros-ov’ s karamelno omako. V sredo, 30. maja, smo polni pričakovanj preko 

video klica v španski Jerez de la Frontera priklicali simpatično sogovorko Aiste Mickeviciute, učiteljico 

angleščine, ki je z nami klepetala o življenju v Španiji ter njenem lanskem obisku Slovenije. V četrtek, 

31. maja, smo osrednje aktivnosti uspešno zaključili s špansko jezikovno delavnico, na kateri nas je 

prof. Katja Peršak naučila, kako se predstaviti v španščini – sedaj lahko ponosno povemo: “Hablamos 

español!” Za nami je nepozaben teden druženja in zabavnega učenja. Polni znanja o Španiji komaj 

čakamo, da jo nekega dne (ponovno) obiščemo. 

 

Maja Rupnik 
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19. in 20. 2. 2018 

Počitniški kulturni dogodek, imenovan Noč v knjižnici, je v letošnjem šolskem letu potekal že 

četrtič zapovrstjo, in sicer s ponedeljka, 19., na torek, 20. februarja 2018. Namenjen je bil učencem 4. 

in 5. razreda. 

Učenci so se ob 18. uri zbrali v šolski avli. Po pregledu urnika dogajanja so na tleh šolske avle 

odigrali nekaj krogov iger tri v vrsto, mlin in dama. Potem so se s svetilkami odpravili na krajši zimski 

pohod in se pred večerjo nadihali svežega zraka.  

Da je bil meni večerje dobro izbran, so dokazovali prazni krožniki, petošolka Meta Dremelj pa je 

s sladico, ki jo je pripravila za namen počitniškega druženja, prijetno presenetila vse sošolce. 

Sledil je osrednji dogodek večera. Učence je obiskala vsestranska kulturna ustvarjalka, pesnica, 

pisateljica in scenaristka Dragica Šteh. Gostja je pripovedovala o svoji literarni poti, o knjigah in 

ustvarjalnih načrtih za prihodnost, učenci so ji zastavljali radovedna vprašanja, zelo veseli pa so bili tudi 

pisateljičine t. i. zmešane pravljice, ki jo je napisala posebej za srečanje z njimi. Pogovor z gostjo, ki ga 

je domiselno vodila petošolka Meta, je ves čas potekal v sproščenem vzdušju. Srečanje se je zaključilo 

z izmenjavo lepih želja, Dragica Šteh pa se je od učencev poslovila s svojo izvirno pesmico. 

V filmskem delu noči so si učenci ogledali animirani risani film, potem pa je sledil težko 

pričakovani lov na skriti zaklad. Razdeljeni v skupine so po temnih hodnikih in prostorih šole sledili 

navodilom, ki so jih na koncu pripeljala do cilja in nagrade v obliki skritega zaklada.  

Ponedeljek se je počasi iztekal, učenci so se pripravili na počitek in si med knjižnimi policami 

poiskali svoje spalno mesto. Čas pred spanjem so nekateri namenili branju svojih najljubših knjig s 

svetilkami v rokah, drugi so v pogovorih izmenjali vtise, tretji pa so raje sledili dogajanju na knjižničnem 

filmskem platnu. Kmalu je vsem zmanjkalo moči in šolska knjižnica je utihnila v nabiranju svežih moči 

za naslednji počitniški dan.  
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Učenci so se prebudili v zasneženo torkovo jutro. Po obilnem zajtrku v šolski jedilnici so povzeli 

in ovrednotili dogodke druženja, naredili še skupinsko fotografijo za lep spomin in se odpravili novim 

počitniškim dogodivščinam naproti. Na svidenje naslednje leto! 

Katja Šuštar in Martina Zajc 

  



  
ŠOLSKA KRONIKA 2017/2018 

 

 
124 

1. ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA 
Od 18. 09. do 22. 09. 2017 je na šoli potekala prva zbiralna akcija starega papirja. Skupaj smo 

zbrali 6520 kg starega papirja, kar znaša 751,30 eur. 

Pridobljena denarna sredstva so namenjena učencem 9. razredov (90% - 676,17 eur), 10% - 

75,13 eur pa bo šlo v šolski sklad. 

2. ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA 
Od 5. 2. do 7. 2. 2018 je na šoli potekala druga zbiralna akcija starega papirja. Skupaj smo zbrali 

3200 kg starega papirja, kar znaša 278,24 eur. 

Pridobljena denarna sredstva so bila namenjena šolskemu skladu. 

3. ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA 
Od 9.4. do 10.4.2018 je na šoli potekala 3. zbiralna akcija starega papirja. Skupaj smo zbrali kar 

21040kg starega papirja ter si prislužili 1672,26 eurov. 

Vsi razredi si zaslužijo pohvalo, še posebno pa je potrebno izpostaviti razrede, ki so zbrali več kot 

tono papirja. Ti razredi so: 3.a, 4.b, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a in 8.b. 

Vsem, ki ste sodelovali in boste sodelovali tudi v prihodnje najlepša hvala. 

Sabina Rozina 
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OBČINSKO IN MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V 

MALEM NOGOMETU  
30. 11. 2017 

V četrtek, 30. 11. 2017, je bilo občinsko tekmovanje v malem nogometu za učence letnik 2003 

in mlajše. Tekmovanje je potekalo v športni dvorani OŠ Stična. Ekipo naše šole so sestavljali Vid Habič, 

Jure Grabljevec, Žiga Vesel, Medin Ibrićić, Matevž Strmec, Leon Žonta in Jon Kenda. Učenci so osvojili 

prvo mesto in se uvrstili na medobčinsko prvenstvo. 

8. 12. 2017 

V petek, 8. 12. 2017, je bilo medobčinsko tekmovanje v malem nogometu za učence letnik 2003 

in mlajše. Tekmovanje je potekalo v športni dvorani OŠ Stična. Ekipo naše šole so sestavljali Vid Habič, 

Jan Verbič, Žiga Vesel, Medin Ibrićić, Matevž Strmec, Leon Žonta in Jon Kenda. Učenci so osvojili četrto 

mesto.  

JESENSKI KROS 
19. 10. 2017 

V četrtek, 19. 10. 2017, se je 45 učencev naše šole udeležilo medobčinskega jesenskega krosa na 

OŠ Stična. Učenca Staša Belc in Nik Janoš sta zmagala v svojih kategorijah. Čestitamo. 

 

Robert Bregar 
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PODROČNO POSAMIČNO PRVENSTVO V ATLETIKI 

ZA OŠ 
25. 5. 2018 

 

Robert Bregar 

TEKMOVANJE V MALEM NOGOMETU ZA MLAJŠE 

UČENCE 
Učenci OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični so tekmovali v malem nogometu v kategoriji letnik 

2005 in mlajši. Ekipo naše šole so sestavljali Vid Hojč, Primož Novak, Sergej Lazarović, Žak Grabljevec, 

Ambrož Hribar, Nejc Bregar, Jan Slapnik. 

Dosegli so naslednje rezultate: 

Tekmovanje Datum in kraj tekmovanja Dosežen rezultat 

Občinsko prvenstvo 10. 5. 2018, OŠ Stična 1. mesto 

Medobčinsko prvenstvo 29. 5. 2018, OŠ Stična 2. mesto 

Področno prvenstvo 31. 5. 2018, OŠ Škofljica 4. – 6. mesto 

Robert Bregar 
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REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT V NOVEM MESTU 
8. 3. 2018 

V četrtek, 8. marca 2018, je v prostorih novomeškega rotovža potekal 28. regijski otroški 

parlament, ki ga je organiziralo Društvo prijateljev mladine Mojca ob podpori Mestne občine Novo 

mesto. Sedeže svetniških klopi je zasedlo 35 delegatov iz širše dolenjske regije, med njimi tudi 

predstavnik naše šole, Ambrož Poljšak, učenec 8. razreda, ki je bil za predstavnika izvoljen na šolskem 

otroškem parlamentu.  

 

Mladi parlamentarci so tokrat razpravljali na temo »Šolstvo in šolski sistemi«. Na začetku so 

predstavniki poročali o poteku in sprejetih sklepih šolskih, občinskih in medobčinskih otroških 

parlamentov, nato pa so razdeljeni na štiri skupine razpravljali o odnosih v šoli, učnih vsebinah, 

metodah in načinih poučevanja ter o šoli za življenje. Po končanem skupinskem delu je sledilo 

poročanje skupin in splošna debata. Delegati regijskega otroškega parlamenta so nazadnje izmed 

petnajstih najboljših parlamentarcev izvolili deset predstavnikov, ki bodo novomeško regijo zastopali 

na nacionalnem otroškem parlamentu, 9. aprila 2018, v Ljubljani. Čeprav se Ambrožu ni uspelo uvrstiti 

v ožji krog petnajstih izbrancev, mu čestitamo in smo nanj ponosni, saj se je z dobro argumentiranimi 

predlogi in mnenji aktivno vključeval v debato ter zelo uspešno zastopal našo šolo. 
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Melita Zupančič 

TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI 

PREHRANI 
Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je med slovenskimi osnovnošolci že dobro utečen 

preventivno naravnan program. Z omenjeno akcijo spodbujajmo učence k rednemu umivanju zob in 

jih preventivno vzgajamo, da razvijejo odnos in odgovornost do lastnega zdravja. 

Program podpirajo Ministrstvo za zdravje, Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega 

društva in Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. 

Na Osnovni šoli Ferda Vesela so tekmovali učenci od 1. do 5. razreda. Enkrat mesečno je bila 

izvedena kontrola čistosti njihovih zob, ki jo je izvajala Bernarda Horvat, prof. zdrav. vzg. (vodja 

zobozdravstvene vzgoje in preventive v ZD Ivančna Gorica). 

Učenci so se trudili za lep in zdrav nasmeh ter pridno zbirali točke. Zmagovalca letošnjega 

tekmovanja, ki si zaslužita pohvalo za najbolj čiste zobe, sta 5. a-razred na matični šoli in 1. razred na 

PŠ Temenica. Nagrada so seveda čisti in zdravi zobje. 

 

Nagrada pa je bil tudi obisk zaključne prireditve v Ljubljani, in sicer v torek, 5. junija 2018. Med 

več kot 700 slovenskimi osnovnimi šolami so razglasili in nagradili najboljše med najboljšimi. Zbrane je 

nagovoril tudi predsednik države gospod Borut Pahor. 



  
ŠOLSKA KRONIKA 2017/2018 

 

 
129 

V zabavnem delu programa so nastopili Kapitan Aquafresh, gimnastična skupina Zale, 

akrobatska skupina Dunking Devils in glasbena skupina Čuki.  

Vsem učencem za lep uspeh iskreno čestitamo ter jim želimo, da bi še naprej tako redno in 

zavzeto skrbeli za svoje zobe. 

Polona Lampret 

SREČANJE Z BODOČIMI PRVOŠOLCI 
7. 6. 2018 

7. junija 2018 je bil za bodoče prvošolčke naše matične šole poseben dan. S starši so se ob 17.00 

uri zbrali v šolski avli, kjer so jim učenci 1. in 2. razreda PŠ Temenica doživeto odigrali dramatizacijo 

Zajček išče mamo. Po ravnateljevem pozdravu je pedagoginja Irena poklicala bodoče prvošolčke v dva 

oddelka. Nato smo si razredničarke in bodoči prvošolci ogledali šolo in odšli v knjižnico na uro pravljice. 

Starši so medtem imeli kratek sestanek z ravnateljem, ki jim je predstavil nekatere informacije za 

prihodnje šolsko leto. Z učenci smo si ogledali razred in se posladkali z dobrotami, ki so jih pripravile 

kuharice. 

 

Poslovili smo se z upanjem na prijetno in uspešno šolsko leto. 

Jana Grabljevec 

KULTURNA ŠOLA 2017 
22. 9. 2017 

V petek, 22. 9. 2017, smo se v Grosupljem zbrali predstavniki 70. osnovnih šol, katere so bile 

izbrane na natečaju za naziv »Kulturna šola«. Našo šolo sta predstavljali Martina Glavič in Špela Hribar, 

z učiteljico Jelko Rojec. Zaradi širokega kulturnega delovanja smo pridobili zastavo in naziv za obdobje 

petih let. 
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Najprej smo si v Kulturnem domu Grosuplje ogledali gledališko predstavo »Nacionalno 

preverjanje stanja«. Potem smo se razdelili v skupine za delavnice. Učenki sta ustvarjali v delavnici »Po 

sledi peresa«. Delavnica je bila zelo zanimiva, poučna in prijetna. Seznanili so se s kreativnim 

novinarskim pisanjem. Medtem so poseben program imeli tudi mentorji. Kasneje smo imeli piknik 

kosilo ob glasbi.  

Dogodek se je zaključil s proslavo in razglasitvijo najbolj kulturne šole leta 2017, ki ga je podelila 

ministrica za šolstvo in šport RS, dr. Maja Makovec Brenčič. Ta naziv je letos prejela OŠ Franceta 

Prešerna Maribor.  

Jelka Rojec in Simona Zvonar 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 
26. 9. 2017 

V okviru projekta Jeziki in mostovi smo 26. 9. tudi na OŠ Ferda Vesela v šolskem letu 2017/2018 

praznovali Evropski dan jezikov, spodbujali učenje več jezikov in gradili na pozitivnem pristopu do 

učenja in poučevanja jezikov. 

Osrednji dogodek je bila med glavnim odmorom (9.05 – 9.25) predvajana radijska oddajav več 

jezikih (v slovenščini, angleščini, nemščini, španščini, latinščini in ruščini), ki smo jo z učenci (od 4. – 9. 

razreda) pripravili v sodelovanju z interesno dejavnostjo Šolski radio (sodelovalo je 14 učencev). 

Vse učence in delavce šole smo povabili, da prisluhnejo radijski oddaji Na Ferdovi frekvenci. V 

goste smo celo povabili dva junaka evropskega prvenstva v košarki (Luko Dončića in trenerja 

Kokoškova) – igra vlog (učenca 4. in 5. razreda). Le kaj pa je na njune zmagoslavne besede povedal 

španski navijač (učenec 9. razreda)? Pustili smo se presenetiti. V oddaji smo z izštevanko (učenka 

4.razreda) in s pozdravom v nemškem jeziku (učenka 9. razreda) prijazno presenetili tudi nemške 
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obiskovalce na šoli, ter v angleškem jeziku (učenka 8. razreda) in slovenskem (učenka 8. razreda) 

napovedali vreme in vsem zaželeli, naj užijejo dan v latinščini (učenka 9. razreda). Manjkal pa ni niti 

rap. Uganete v katerem jeziku so repali učenci 6. razreda? Vam pomagamo z odgovorom? V angleškem 

jeziku, učenka 7. razreda pa je napovedala teden otroka, ter pozdravila po rusko, sicer pa sta voditeljici 

oddaje (učenki 9. razreda) skrbno izbirali besede v našem slovenskem jeziku. 

 

V okviru praznovanja dneva jezikov se je med odmori v avli šole vrtela predstavitev na temo 

jezikov, lahko smo si tudi ogledali razstavo, ki so jo ob vhodu v prvo triletje pripravili učenci 4. in 5. 

razreda iz podaljšanega bivanja (Zakaj se učimo tuje jezike? Kako se lahko učimo tuje jezike? Besede v 

več jezikih) ter razstavo slovarčka v več jezikih in zgodbic učenke 4. razreda, v avli šole so bili tudi 

razstavljeni izdelki učencev 6. razreda ter promocijski plakati za dan jezikov, ki so jih pripravili učenci 

9. razreda. Na vrata šolskih prostorov smo med drugim namestili tudi plakate s sloganom Pogovarjaj 

se z mano! (Talk to me!), ki se za Dan jezikov uporablja že od leta 2003. 

Jana Zupanc 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
17. 11. 2017 

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil v petek, 17.11.2017, je združil več kot 260.000 otrok v 

vrtcih in šolah. Dejavnost pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in okolje ima cilj spodbujanje lokalne 

samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja izboljšati zdravje populacije, zmanjšati breme 

debelosti in kroničnih bolezni. Ponovno želijo obuditi kulturo zajtrka, ki se ga preveč opušča in dati 

poudarek tradicionalni hrani kot delu naše zgodovine in kulture. 

Izvajanje tradicionalnega slovenskega zajtrka že kaže prve pozitivne rezultate. Vse več otrok in odraslih 

zajtrkuje, pomembno je upadlo uživanje sladkih gaziranih pijač, več pojemo sadja in tudi zelenjave. 
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Tradicionalni slovenski zajtrk smo 17.11.2017 tudi na naši šoli pripravili za vse učence in 

zaposlene. Za nov delovni dan smo se 1. šolsko uro okrepčali z domačim kruhom iz kmečke peči, 

medom, maslom in mlekom ter zlatim jabolkom (kakijem). DOBER TEK! 

 

OBISK PRI ŠENTVIŠKIH DELODAJALCIH 
27. 1. 2017 

Kot je znano, se Šentvid ponaša z dolgo gospodarsko tradicijo. V sklopu šolskih programov smo 

želeli še posebej opozoriti na možnosti zaposlovanja v domačih krajih. Šentviškim šolarjem sta tokrat 

prijazno odprla vrata Mizarstvo Vencelj in Iskra Baterije. 
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Mizarstvo Vencelj je družinsko podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju izdelave notranje 

pohištvene opreme predvsem za tuje trge. Njihova proizvodnja je opremljena s sodobnimi 

industrijskimi lesnoobdelovalnimi stroji, kar jim omogoča tudi izdelavo večjih serij pohištvene opreme. 

Direktor g. Andrej Vencelj je skupino devetošolcev še posebej opomnil na nujnost znanja tujih jezikov 

in predvsem na upoštevanje dogovorjenega. Brez teh nujnih predpostavk ni uspeha nikjer, ne v 

izobraževanju in še manj v poslu. G. Vencelj je predstavil proizvodnjo in učence prijazno povabil k 

pogovorom o možnostih štipendiranja in zaposlovanja. Ob slovesu jih je razveselil še z uporabnim 

darilom. 

 

Iskra, s poslovno enoto Baterije in potenciometri, v Šentvidu nadaljuje s programom podjetja 

Baterije Zmaj, ki je eno najstarejših proizvajalcev baterij v Evropi. Poglaviten segment programa je 

področje profesionalnih baterij, kjer so postali vodilni proizvajalec v Evropi in je prodaja usmerjena 

predvsem na zahodnoevropska tržišča. Direktor g. Jože Rus je učencem strokovno razkazal proizvodni 

proces. Poudaril je, da že od samih začetkov delovanja nenehno vlagajo v znanje, tehnologijo in razvoj. 

Uspeli so se prebiti v sam vrh evropskih proizvajalcev baterij, veliko pozornosti v podjetju pa namenjajo 

tudi skrbi za okolje. V kratkem načrtujejo tudi večjo investicijo in širitev proizvodnje. G. Rus je poudaril 

pomembnost šolanja in velike možnosti zaposlovanja različnih profilov poklicev. 

Učenci devetošolci so z zanimanjem sprejemali informacije. Teh ni nikoli preveč, še zlasti ne ob 

tako pomembni prelomnici kot je izbira nadaljevanja šolanja in bodočega poklica. Z učenci želimo 

nadaljevati z obiski še pri drugih delodajalcih in tudi na ta način spoznavati trg dela in poklicev. 
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PRVI SESTANEK 
24. 10. 2017 

V torek, 24. oktobra, ob 12.30 se je v učilnici 215 začel letošnji prvi sestanek šolske skupnosti. 

Na njem so predstavniki oddelčnih skupnosti izvolili svojo predsednico, ki je v tem šolskem letu Hana 

Kavšek iz 9. b, podpredsednika pa sta postala Zala Vidic iz 9. a in Nik Janoš iz 8. a. Prisotni so spregovorili 

o problematiki prevelike porabe papirnatih brisač. Sklenili so, da bodo učenci pri porabi brisač v 

naslednjem mesecu pozorno spremljali svoje sošolce, o opažanjih poročali na razrednih urah, 

predlagali pa so tudi ukrepe za kršitelje. Sredi decembra bodo o izvajanju sklepov in svojih ugotovitvah 

poročali učiteljicama mentoricama šolske skupnosti. 

Na dnevnem redu je bila tudi problematika izginjanja bucik z oglasnih desk. Učenci so poročali o 

konkretnih kršiteljih in sklenili, da morajo le-ti odnesene bucike čim prej vrniti. Ker v tem šolskem letu 

izginjajo tudi copati vrtčevskih otrok, so predstavniki razredov zaključili, da morajo učenci, ki o tem 

karkoli vedo ali vidijo učence, ki skrivajo tujo lastnino, o takšnem početju nemudoma obvestiti učitelje. 

Enako velja tudi za gasilne aparate, s katerih občasno izginjajo varnostni zatiči. 

Učenci so govorili tudi o šolski prehrani. Sklenili so, da v tednu po jesenskih počitnicah imenujejo 

skupino treh učencev, ki bo skupaj z učiteljico Sonjo Škof poskusno pripravila jedilnik za en šolski teden. 

Predstavniki oddelkov so predlagali še, da se v zgornji avli postavi koš za biološke odpadke. Udeleženci 

sestanka bodo sošolce spomnili tudi na začetek zbiranja predlogov za pustne maske, ki pa jih oddajo 

svojim razredničarkam. 

Srečanje se je zaključilo ob 13.30. 

Ana Barbara Poljšak, 9. b 
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Letošnji šolski semenj si bomo zapomnili po izjemnih izdelkih, ki so jih skupaj s strokovnimi 

delavci šole in tudi vami starši pripravili učenci, množičnega obiska staršev ter številnih drugih 

obiskovalcev.  

 

Sijoči obrazi učencev, zadovoljstvo vas staršev in nenazadnje tudi zbrana finančna sredstva so 

samo dokaz, da moramo učenci, starši in delavci šole sodelovati, drug drugega podpirati, spoštovati, 

predvsem pa moramo drug drugemu zaupati. Zahvaljujemo se vam staršem in obiskovalcem sejma, ki 

ste s svojo prisotnostjo in prispevkom podprli naše šolsko delo. Še posebna zahvala pa gre članom 

Sveta staršev, ki so na stojnici ponudili tudi izdelke, ki ste jih starši še posebej pripravili za naš šolski 

semenj.  

 

Janez Peterlin  
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SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI V ŠENTVIDU 
11. 12. 2017 

V ponedeljek, 11. decembra 2017, je bilo popoldne v prostorih Osnovne šole Ferda Vesela 

Šentvid pri Stični živahno kot na tržnici. To je povsem pravšnji izraz, saj je devetnajst srednjih šol na 

tako imenovani tržnici poklicev staršem in učencem predstavljalo svoje izobraževalne programe. 

Ponudba programov, o katerih so bile na voljo informacije iz prve roke, je bila vsebinsko in številčno 

izjemno bogata. Razveseljivo je tudi dejstvo, da so bili v večini skupin, ki so predstavljale srednje šole, 

kot uspešni dijaki promotorji bivši učenci naše osnovne šole. 

 

Aktivnosti devetošolcev na področju izbire srednje šole so v polnem teku. Z zbiranjem kvalitetnih 

informacij in svetovalno usmerjenimi pogovori nadaljujemo po načrtovanem programu. Nekaj 

promocijskega gradiva je še na ogled na panojih v avli in v knjižnici, nekaj slik o dogajanju pa v 

nadaljevanju. 
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PROSTOVOLJSTVO NA NAŠI ŠOLI 
14. 12. 2017 

Četrtek, 14.12.2017, je bil za prostovoljce naše šole prav poseben dan. Nestrpno smo namreč 

pričakovali prihod starostnikov iz CZBO-ja ter gospo Ireno Goršič, s katerimi smo se nato družili že drugo 

leto zapored. S svojo prisotnostjo pa so nas letos razveselili tudi člani Sveta za starosti prijazno Občino 

Ivančna Gorica; gospa Milena Vrenčur, gospa Majda Verbič ter gospod Milan Goršič. 

 

Prostovoljci smo jim pripravili prav poseben program. Po uvodnem nastopu našega odličnega 

pevskega zbora pod vodstvom učiteljice Simone, smo preko prazničnih zgodbic starejšim podarili nekaj 

skromnih daril ter jim s tem želeli sporočiti, da jih spoštujemo in jim želimo vse lepo v novem letu. Za 

prav posebno vzdušje je poskrbela učiteljica Barbara, ki je zgodbice pospremila z igranjem na citre. 

Program smo zaključili z igranjem igrice, ki so jo pripravili učenci 7. razreda pod mentorstvom učiteljic 

Katja in Barbare. 

Že z dramsko igro smo namignili, da je najlepše darilo čas, ki ga preživimo skupaj, zato smo si po 

koncu našega programa vzeli čas eden za drugega, skupaj spili kavico in se posladkali. Čas je tisti, ki 

šteje v takih trenutkih. 

Izrazi na naših obrazih so povedali vse, bili smo zadovoljni ter bogatejši za prijetno izkušnjo, ki je 

ne bomo nikoli pozabili. 

Sabina Rozina 
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OBISK OŠ ROJE 
4. 6. 2018 

Z učenci prostovoljci in tutorji smo se v ponedeljek, 4. 6. 2018, odpravili na obisk na Osnovno 

šolo Roje. Sprejela nas je učiteljica PB, ki nam je predstavila program šole. Naše učence je nagovorila 

tudi ravnateljica Marjanca Bogataj. 

Kmalu zatem sta se pridružili dve skupini učencev iz prilagojenega programa. Učenci se med 

seboj niso poznali, zato smo pričeli s spoznavnima igrama. Nadaljevali smo z igranjem pantomime, v 

katero so se z veseljem vključili vsi učenci. Sodelujoči so se ob tem sprostili in se zabavali. S skupnimi 

močmi so učenci izdelali plakate na temo počitnic in bili pri tem zelo ustvarjalni. 

 

Učenci so se vrnili domov z novimi izkušnjami sodelovanja z vrstniki. Obisk so sprejeli pozitivno 

z željo po podobnem druženju. 

Edita Bajramlič in Katja Kajič 

IZMENJAVA NOVOLETNIH VOŠČILNIC 
21. 12. 2017 

Tudi ob zaključku leta 2017 smo si izmenjali voščilnice s šolami iz drugih delov Evrope. 

Voščilnice so nam poslali učenci iz Češke, iz šole v Milovicah, iz španske šole C.P.E.E. de Esquivias 

iz pokrajine Toledo in iz kraja Manigue do Intendente na Portugalskem, iz šole Agrupamento de Escolas 

do Alto da Azambuja. 
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Odgovorili smo jim z voščilnicami, ki smo jih oblikovali mi. 

BOŽIČNI VEČER 
21. 12. 2017 

Učenci 5. b so za učence 1. in 2. razreda pripravili kratko dramsko igro. Gledalci so bili nad kratko 

predstavo navdušeni, saj je bla igrica zelo komična in sodobna. 

 

Barbara Klopčič 
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VRTČEVSKI OTROCI NA OBISKU 
11. 1. 2017 

Učenci 4. a so otrokom iz vrtca zaigrali igro Kako so živali prihajale k babici Zimi. 

 

Vida Bregar Tomažič 

S TRIGLAVOM V PLANICI 
22. 3. 2018 

V četrtkovih kvalifikacijah je skakalce v ciljni areni letalnice v Planici spodbujala več kot 3.500-

glava množica otrok, med njimi tudi učenci naše šole. V družbi spremljevalcev so na ves glas navijali, 

stiskali pesti in zbirali podpise svojih junakov. Za zaključek pa jih je navdušila še glasbena skupina BQL. 
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Jelka Rojec 

EVAKUACIJA 
25. 4. 2018 

V sredo, 25. 4. 2018, smo med poukom izvedli vajo evakuacije iz šolskih prostorov. Pri vaji so 

sodelovali člani PGD Šentvid pri Stični, medicinsko osebje ZD Ivančna Gorica, člani RK in vsi delavci šole. 
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ZAKLJUČIL SE JE 12. CIKEL MEGA KVIZA 
11. 6. 2018 

Učenci predmetne stopnje naše šole so se tudi v letošnjem šolskem letu pridružili reševanju 

slovenskega knjižnično-muzejskega MEGA kviza. 

Kviz, ki je letos potekal že dvanajstič, sodi med moderne oblike knjižničnega informacijskega 

opismenjevanja. Vsako leto ga vodi MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 

v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije, v letošnjem 

šolskem letu pa tudi v sodelovanju z Notranjskim muzejem Postojna. 

Tema letošnjega 12. cikla MEGA kviza je bila Kras = kamen + voda, vključevala pa je naslednje 

vsebinske sklope: Luknjasti kraški svet; Vse se je začelo v morju; Skrito kraško podzemlje; Jama: včasih 

zatočišče za praljudi, danes na žalost za smeti; Človek in kras. 

Cilji reševanja kviza so spoznavanje naravne in kulturne dediščine, medpredmetno povezovanje, 

spodbujanje branja poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt, ki je namenjen predvsem 

učencem drugega in tretjega triletja, poteka od oktobra do maja, zaključi pa se z žrebanjem in 

razglasitvijo nagrajencev v začetku junija. 

Učenci lahko rešujejo vse sklope in pridejo do MEGA gesla, 

lahko zberejo vseh pet žigov kulturnih ustanov ali pa rešijo samo en 

sklop kviza. Z učenci predmetne stopnje smo ob pomoči njihovih 

razredničark pri urah oddelčnih skupnosti v marcu in aprilu reševali 

vseh pet sklopov in v žrebanje poslali 120 končnih MEGA gesel. 

V žrebanju, ki je potekalo 7. junija 2018 v Notranjskem muzeju Postojna, naši učenci niso bili 

med prejemniki nagrad. Kljub temu pa si za raziskovalno sodelovanje v letošnjem kvizu zaslužijo vse 

pohvale in čestitke. 

13. sezona MEGA kviza v naslednjem šolskem letu bo posvečena 100. jubileju Narodne galerije 

Slovenije. 

FERDOVA KNJIGOBEŽNICA NA SVOJEM MESTU 
V začetku junija smo v zunanji učilnici ob lipi postavili manjšo leseno hišico, ki jo krasijo domiselni 

mozaiki in tablica z napisom »Podari knjigo – vzemi knjigo!«. V teh dneh se veselimo njene končne 

podobe. 

Gre za t. i. knjigobežnico, s katero se tudi učenci OŠ Ferda Vesela pridružujejo vseslovenski in 

hkrati občinski bralnospodbujevalni akciji. 

Šolsko knjigobežnico smo poimenovali Ferdova knjigobežnica. V prvi vrsti je namenjena 

izmenjavi knjig med ferdovci, obiskujejo pa jo lahko seveda tudi starši, krajani in ostali knjigoljubi. 

Knjigobežnica deluje po načelu »podari knjigo – vzemi knjigo«. Kaj to pomeni? Če imate v domači 

knjižnici knjigo, ki je ne bi več pogrešali ali bi jo radi zamenjali s katero drugo, jo odložite v Ferdovo 

knjigobežnico, istočasno pa izberete neko drugo po svojem okusu ter jo odnesete domov. Lahko jo 

obdržite ali pa čez čas ponovno zamenjate za novi naslov. V knjigi, ki jo odložite na poličko 

http://www.osferdavesela.si/files/2018/06/Logotip-MEGAKVIZ-17-18-nova.jpg
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knjigobežnice, lahko pustite tudi sporočilo za naslednjega bralca, lahko zapišete lepo misel, svoj bralni 

vtis, navdušujočo vrstico ali spodbudni verz iz knjige … 

 

Ker je Ferdova knjigobežnica šolska, bi želeli, da je prvenstveno namenjena izmenjavi otroške 

ter mladinske leposlovne in poučne literature, menjate pa lahko tudi izvode revij za otroke in mladino. 

Ferdovo knjigobežnico moramo vzeti za svojo, kar pomeni, da bomo z njo vsi odgovorno in 

spoštljivo ravnali. Samo tako ji bomo zagotovili dolgo življenje in ji pomagali, da bo dobro opravljala 

svojo nalogo – spodbujala k branju, izmenjavi kakovostnih knjig ter pripomogla k utrjevanju in širjenju 

bralne kulture. 

ZLATI ZNAČKARJI NA MULJAVI 
21. 6. 2018 

Na Jurčičevi domačiji so ravnateljice in ravnatelji v četrtek, 21. junija 2018, na slovesni prireditvi 

zvestim bralcem OŠ Brinje Grosuplje, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, OŠ Šmarje Sap, OŠ Stična, OŠ 

Dobrepolje in OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični in njihovim mentorjem za 9-letno potovanje po svetu 

knjig in zvestobo Bralni znački v imenu Društva BZ Slovenije podarili posebno knjižno darilno izdajo 

Barž ≡ kons Srečka Kosovela (ur. Igor Saksida), ilustriral Damijan Stepančič. O pomenu branja in bralni 

vzgoji je navzočim spregovorila osrednja gostja direktorica Mestne knjižnice Grosuplje gospa Roža Kek. 

Dogodek so popestrili učenci imenovanih šol, nato pa so si ogledali dramsko predstavo muljavske 

Gledališke skupine Josipa Jurčiča Sosedov sin. Delo je Josip Jurčič napisal pred natanko 150. leti, in sicer 

pod vtisom Levstikove kritike Desetega brata, povest Sosedov sin pa je obveljal za Jurčičevo najboljšo 

pripoved.  

Anica Volkar 
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ZVOK IN SLIKA – NA FERDU KOT SE ŠIKA 
19. 5. 2018 

V soboto, 19. maja, se je v naši šoli iskrilo od glasbeno-likovne ustvarjalnosti ter dobre volje in 

navdušenja staršev, učiteljev in naših prijateljev. V šolski avli smo priredili letni koncert pevskih zborov 

ter pripravili pregledno razstavo likovnih izdelkov skoraj vseh učencev naše šole. Prireditve, ki smo jo 

naslovili Zvok in slika – na Ferdu kot se šika, se je udeležil tudi podžupan Tomaž Smole. 

 

Več: V pisanem prepletu zvoka in slike so se ta večer publiki predstavili Cici in Otroški pevski 

zbor, učenci izbirnega predmeta glasbena dela, ki so zaigrali na cajone ter orffova glasbila, ter flavtistke 

pod mentorstvom učiteljice Polone Lampret. Nastopajoče pevce je pri klavirju spremljala Urška Petek. 

Največ pozornosti je bilo namenjene pevkam mladinskega zbora, za katerimi je nadvse pestro in 

uspešno leto. Med drugim so decembra nastopile v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na koncertu 

izbranih mladinskih pevk Potujoča muzika ter na državnem tekmovanju v Zagorju maja osvojile zlato 

priznanje z odliko ter še dve drugi nagradi. Podžupan je ob tej priložnosti zboru podelil županovo 

priznanje v podobi spominskega kovanca Prijetno domače. 
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Učenci od 1. do 9. razreda pa so predstavili tudi svoje likovno ustvarjanje, na ogled je bila v šolski 

avli ter spodnjih učilnicah postavljena pisana paleta likovnih del učencev, ki so jo pripravile mentorica 

Jelka Rojec ter vse učiteljice razrednega pouka. Tudi na likovnem področju se lahko pohvalimo z 

vrhunskimi dosežki na državni ravni. Učenka Ana Rus je za likovni izdelek Ogenj v strehi prejela nagrado 

na natečaju Centra za zaščito in reševanje. Vsem nastopajočim in njihovim mentorjem čestitamo za 

ustvarjalno in vztrajno delo in jim ga želimo še vnaprej! 

Jelka Rojec 

PESTRO LIKOVNO USTVARJANJE NA OŠ FERDA 

VESELA ŠENTVID PRI STIČNI 
V šolskem letu 2017/18 se je likovno ustvarjanje učencev poleg rednega dela prepletalo s 

številnimi dejavnostmi na šoli in izven nje.  

 

Učenke IP-Likovno snovanje 1 s svojimi kreacijami športne obutve 

Na likovnem natečaju Rišemo za prijatelja so sodelovali učenci 3., 4., in 6. razreda. Upodabljali 

so živali za naslovnice zvezkov. 
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Izdelka za natečaj Rišemo za prijatelja 

Sedmošolci so ustvarjali za natečaj z naslovom Ruska kapelica. Po izboru strokovne komisije, je 

bil med izbranimi razstavljalci in nagrajenci, učenec 7. a Jan Slapnik, ki je prejel nagrado na decembrski 

prireditvi Večer ruske kulture v Ljubljani.  

 

Jan Slapnik in mentorica Jelka Rojec na razstavi v galeriji Krka, z likovnim delom Ruska kapelica 

Projekt Skupaj smo večji, ki ga je vodila OŠ Brezovica je pritegnil številne ustvarjalce širom po 

Sloveniji. Cilj projekta je bil, sestaviti največjo sestavljeno sliko na svetu in kandidirati za potrditev v 
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Guinnessovi knjigi rekordov. Sodelovali smo z 22 izdelki sedmošolcev. Zanimivo je, da je med 30. 000 

izdelki pozornost vzbudila slika Nike Kastelic, 7. b, saj je poleg še nekaterih drugih sestavljala 

predstavitveno stran na Facebooku.  

 

Nika Kastelic z vodjem projekta dr. Kristjanom Lešnikom Musekom, likovni izdelki naših 

sedmošolcev 

Upodabljanja zvočne zgodbe so se lotili nekateri devetošolci. V letošnjem razpisu JSKD z 

naslovom V objemu zvoka in slike so lahko izbirali med zvočnimi predlogami in jih po svoje upodobili.  

 

Ob dnevu Zemlje so učenci izdelali izobraževalno postavitev v avli, z zanimivo opremljenostjo pa 

so pozirali v Planici.  

Sodelovanje na tristopenjskem natečaju Centra za zaščito in reševanje je bilo za naše učence 4. 

in 7. razreda še posebej uspešno. Sodelovali so na likovnem in literarnem natečaju na temo Klic na št. 

112. Na regijski izbor so se uvrstili: Matic Šteh, 4. b (literarni del), Anna Kokolj, 7. b in Ana Rus, 7. a 

(likovni del). Vsi izdelki iz regijskega izbora so se uvrstili na državno raven. Po pet učencev štirih 

kategorij pa je prejelo nagrade in priznanja. Nagrado za likovno delo v kategoriji tretjega triletja je na 

državni ravni prejela Ana Rus, 7. a na zaključni prireditvi na Igu. 
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Ana Rus ob podelitvi nagrade na Centru za reševanje Ig 

Vsakoletno povabilo na Ex tempore mladih pripravi JSKD območna izpostava Ivančna Gorica. 

Letos so mladi umetniki ustvarjali grafike in jih inštalirali v okolje Tabora Cerovo pri Grosuplju. Trije 

sedmošolci so aktivno ustvarjali pri tej izvedbi.  

 

Anna Kokolj, Jakob Koleša in Vid Primc v družbi z učenci iz OŠ Stična na Ex temporu Tabor Cerovo 

pri Grosuplju 

Pestrost likovnega ustvarjanja se je letos pokazala še v pripravi skupinskih pustnih mask učencev 

predmetne stopnje. Vsak razred je predlagal svojo tematiko, izdelal kostum in koreografijo in se 

pokazal na pustnem dnevu v šolski avli in v povorki po Šentvidu.  
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Izvirne pustne maske učencev 

Skozi celo leto so učenci lahko ustvarjali z lesenimi ploščicami, ki so jih imeli na voljo v velikih 

zabojih v šolski avli in v prostorih podaljšanega bivanja. Lesene gradnike so sestavljali v izredno 

kreativne konstrukcije in oblike.  
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Učenci pri gradnji skulptur v času odmora 

Letos je bila v program dela na šoli vključena tudi pregledna razstava likovnih del učencev. 

Pripravili so pestro paleto likovnih izdelkov od najmlajših do najstarejših. Razstava je bila v sklopu 

glasbeno likovnega dogodka z naslovom: Zvok in slika na Ferdu kot se šika. 
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Likovni izdelki učencev OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični na skupni razstavi 

Konec maja je bil v Temenici organiziran naravoslovno likovni tabor, na katerem so učenci 

povezovali naravo in umetnost. Po opazovanju in domišljiji so učenci upodabljali zelišča in eksotične 

ptice. 

 

Kaja Kastelic, Ana Kotar in Liza Zorko s svojimi izdelki, ki so nastali na taboru 

Nadaljevanje mozaične zgodbe Življenje našega drevesa predstavlja tudi knjigobežnica, ki je 

postavljena v učilnici na prostem pri šoli. Leseno hišico je izdelal mizarski mojster, zainteresirani učenci 

pa so jo oblepili s keramičnimi koščki in ustvarili zanimivo mozaično preobleko. 
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Nastajanje knjigobežnice 

Likovno ustvarjanje za otroka pomeni pomemben korak v razvoju kreativnosti in reševanju 

praktičnih nalog, zato na naši šoli temu dajemo velik poudarek. 

Jelka Rojec 

TURISTIČNA VZGOJA, BOGATO IZHODIŠČE ZA 

USTVARJALNOST IN PODJETNIŠTVO. 
Učenci sedmega, osmega in devetega razreda so v letošnjem šolskem letu obiskovali izbirni 

predmet turistična vzgoja. Spoznali so teoretične osnove turizma, največ časa pa so se ukvarjali s 

praktičnimi nalogami, ki so bile povezane s podjetništvom in ustvarjalnostjo. 

 

Učenci pred turistično informacijsko tablo v Temenici in v POŠ Temenica, kjer imajo projektni dan 

Spoznali so delo gostinskega delavca na turistični kmetiji, obiskovali turistične in kulturne 

dogodke, aktivno sodelovali na prireditvah, obiskali Vseslovenski sejem, izdelovali krajše uporabne 

naloge, npr. nalogo za potencialno izvedbo turistične poti: Iščemo skrivnosti Šentvida.  
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Učenci na Vseslovenskem sejmu v Prapročah pri Temenici 

Učenci in učenke so se preizkušali tudi v igri vlog turističnih delavcev, pripravljali praznične 

pogrinjke in dekoracije jedilniških miz. 

 

Primera pustne in novoletne dekoracije na jedilniških mizah v šoli 

Kontaktirali so tudi z Občino Ivančna Gorica in zaprosili za prikupne izobraževalne table v obliki 

marjetic, na katerih je zapisan slogan Za nami je čisto. Pomen »marjetic« so predstavili vsem učencem 

šole, da bi v ozaveščanju za čisto okolje vsi prispevali k lepo urejenem kraju.   
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Učenci pred trstenko, spominskim obeležjem Tabora slovenskih pevskih zborov z »marjetico« Za 

nami je čisto 

Jelka Rojec  
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PREDAVANJE ZA STARŠE 
25. 1. 2018 

V četrtek, 25. 1. 2018 je bilo na šoli organizirano predavanje za starše. Predavateljica Eva Hrovat 

Kuhar nam je predstavila aktualne izzive sodobne vzgoje. Predavateljica je predstavila vzgojne težave 

s katerimi se starši srečujemo in nazorno predstavila prijeme, ki otroka usmerijo k želenemu obnašanju. 

Še posebej je izpostavila zahteve da otroci pozorno spremljajo navodila, da so navodila jasna in kratka 

ter seveda, da svoje naloge dosledno opravijo. Poudarila je tudi, da čudežnega recepta ni, a z ljubeznijo, 

potrpežljivostjo in postavljanjem ustreznih meja, se lahko uspešno soočimo z vsemi kriznimi trenutki, 

od izpadov trme pa do preizkušanja starševske avtoritete. 

 

Z avtorico, ki nam je ljubeznivo posredovala nekaj drsnic, se dogovarjamo za ponovitev 

predavanja v začetku naslednjega šolskega leta. 

PREDAVANJA ZA UČENCE 
V šol. letu 2017/2018 smo zgledno sodelovali s PP Ivančna Gorica in ZD Ivančna Gorica. Ob 

pojavu problematike pirotehnike in poživilnih substanc, smo zato za učence organizirali dve predavanji. 

Policisti pa so sodelovali tudi pri opravljanju kolesarskega izpita za 5. razreda. 

PIROTEHNIKA 
V predprazničnem času, v decembru smo povabili policista, da je z učenci spregovoril o 

nevarnostnih pirotehnike, o zakonski podlagi glede njene uporabe. 

OPOJNE SUBSTANCE IN POŽIVILA 
7. 8. 2018 

V maju smo za učence predmetne stopnje organizirali predavanje na temo opojnih substanc in 

poživil, na katerem je sodelovala tudi medicinska sestra iz ZD Ivančna Gorica.  
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Na Predavanju so se dotaknili tudi spletnega nasilja in izsiljevanja.  

IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE 
 DATUM NAZIV IN KRAJ UDELEŽENCI IZVAJALEC ČAS 

1. 29. 8. 2017 
OŠFV, Prva pomoč teorija in 
praksa, izvedba po skupinah 

v delavnicah 

Vsi delavci 
šole 

Več 
predavateljev 

Rdečega 
križa 

8.00 –13.00 

5 ur 

2. 8. 12. 2017 

OŠFV, Team Teach, veščine 
umirjanja agresivnih 

učencev, predavanje z 
delavnico,1. del 

Pedagoški 
delavci 

Dušan Kuhar 
14.00 – 20.00 

6 ur 

3. 14. 12. 2017 

OŠFV, Team Teach, veščine 
umirjanja agresivnih 

učencev, predavanje z 
delavnico, 2. del 

Pedagoški 
delavci 

Dušan Kuhar 
14.00 – 20.00 

6 ur 

4. 10. 1. 2017 
OŠFV, Team Teach, povzeto 

predavanje s pregledom 
ključnih informacij 

Pedagoški 
delavci 

Dušan Kuhar 
14.00 – 20.00 

6 ur 

5. 16. 1. 2018 
OŠFV, Razvijanje veščin 

obvladovanja konfliktov in 
zmanjševanje stresa v šoli 

Pedagoški 
delavci 

Irena 
Borštnar 

14.00 – 17.00 

3 ure 

6. 23. 1. 2018 
OŠFV, Otroci s čustveno 
vedenjskimi motnjami in 
sporazumevanje z njimi 

Pedagoški 
delavci 

Irena 
Borštnar 

14.00 – 17.15 

3,33 ure 

7. 6. 3. 2018 
OŠFV, Otroci s čustveno 
vedenjskimi motnjami in 
sporazumevanje z njimi 

Pedagoški 
delavci 

Irena 
Borštnar 

14.00 – 17.00 

3 ure 
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22. 6. 2018 

Ob zaključku šolskega leta 2017/18, smo popestrili tako program, kakor tudi izredno zanimivo 

okrasili šolsko avlo. Pri likovnih izdelkih, so sodelovali učenci in učenke z mentorji od 1.-5. razreda. Prav 

tako tudi pri kulturnem in zabavnem programu.  

 

Podelili smo šolska priznanja, srebrni znak šole ter vpisali kar nekaj učence v knjigo dosežkov. 

Učenci 1. triade so si v telovadnici ogledali dramsko predstavo z naslovom V svetu pravljičnih junakov. 

Pripravili so jo učenci 5.b razreda. Program je bil pester in zanimiv. Poslovili smo se od šolskega leta in 

vstopili v poletne počitnice. 
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Dejavnosti so potekale po predvidenem programu, brez posebnosti.  

Alenka Ivanjko, Barbara Klopčič, Katja Gašperič, Marcel Talt Lah, Mojca Bohinec 

DOSEŽKI UČENCEV  
NA ŠOLSKI, DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018  

V šolskem letu 2017/2018 so učenci Osnovne šole Ferda Vesela dosegli odlične rezultate na 

učnem področju in na tekmovanjih v znanju, glasbi, plesu, folklori in športu.  

Ob zaključku devetletnega izobraževanja se v Zlato knjigo vpišejo in prejmejo Zlati znak šole 

učenci, ki so bili v obdobju od 6. do 9. razreda učno zelo uspešni. V generaciji, ki letos zaključuje 

devetletko, so to Martina Glavič, Ana Koleša, Valeriia Kravchenko, Ana Strah, Zala Vidic, Vid Habič, 

Špela Hribar, Hana Kavšek in Neža Zvonar. 

Na 18 tekmovanjih iz znanj, ki jih je organizirala šola, so učenci od 1. do 9. razreda skupaj dosegli 

220 bronastih priznanj, 16 srebrnih priznanj in pet zlatih priznanj. 

Učencem ob zaključku šolskega leta podelimo šolska priznanja za prizadevnost na šolskem in 

izvenšolskem delu. V letošnjem letu so to učenci Jure Koleša, Brina Šket, Isabela Strojanšek, Matic Šteh, 

Špela Mohar, Maj Šmid, Luka Bogolin Rakar, Hana Koleša, Žak Grabljevec, Aleksea Dimec, Klara 

Dolničar, Alla Kvashina, Veronika Sreš, Anna Kokolj, Benjamin Kutnar, Ana Adamlje, Luna Pangršič, 

Mirjam Zvonar, Martina Šmid, Kristina Črnič, Zala Miklič, Tony Urbas, Tilen Zupančič, Matevž Košak, 

Ambrož Poljšak, Martina Glavič, Tjaša Grandovec, Ana Koleša, Manca Koščak, Valeriia Kravchenko, Gal 

Maršič, Gašper Primc, Tomaž Razinger, Ana Strah, Zala Vidic, Leon Žonta, Kaja Gliha, Vid Habič, Špela 

Hribar, Hana Kavšek, Jon Kenda, Neja Kristan, Matija Kutnar, Klavdija Mirt, Ula Pangršič, Ana Barbara 

Poljšak, Simon Verbič in Neža Zvonar.  

V Srebrno knjigo se ob zaključku šolskega leta vpišejo in prejmejo samostojno ali v skupini Srebrni 

znak učenci, ki dosežejo izjemne dosežke na tekmovanjih v znanju, športu, glasbi…, tako na državni kot 

mednarodni ravni.  

Ana Adamlje, Valeriia Kravchenko in Zala Vidic so osvojile zlato priznanje na državnem 

tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni, mentorica Sabina Rozina. Alla Kvashina je osvojila zlato 

priznanje na državnem tekmovanju v znanju astronomije, mentorica Anica Vozel. Vid Habič pa je osvojil 

zlato Proteusovo priznanje pod mentorstvom Sonje Škof. 

Učenke, ki so z mladinskim pevskim zborom na državnem tekmovanju prejele zlato priznanje z 

odliko in naslov najboljši mladinski zbor debitantk so: Ema Adamlje, Aleksea Dimec, Kaja Kastelic, Zoja 

Verbič, Klara Dolničar, Alja Božič, Nina Hribar, Iva Koščak Mencin, Sara Peček, Ana Rus, Neja Novak, 

Alenka Fajdiga, Maruša Glavan, Lucija Kramar, Kristina Črnič, Nina Grabnar, Katja Markovič, Zala Miklič, 

Vanja Pevc, Katja Vencelj, Mirjam Zvonar, Zoja Hribar, Martina Šmid, Tjaša Grandovec, Špela Hribar, 

Sara Kavazović, Neja Kristan, Ana Barbara Poljšak, Ana Strah, Klara Verbič in Neža Zvonar. Mentorica 

pevskega zbora je Simona Zvonar. 

Na športnem področju je Mai Sadar osvojil naslov državnega prvaka v kartingu in naslov 

mednarodnega Sportstil prvaka, trener Dominik Sadar. Benjamin Kutnar je s košarkarsko ekipo osvojil 

2. mesto na mednarodnem turnirju, trener Andraž Ulčar. Vid Kompare in Matevž Žurga pa sta bila del 

ekipe, ki je osvojila 2. mesto na državnem rokometnem prvenstvu, trener Aleksander Polak. Manca 
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Koščak, Žan Mavrin in Luka Janc so bili med najuspešnejšimi v sankukai karateju, trener Jože Kastelic. 

Klara Dolničar in Karin Potokar sta blesteli na plesnem parketu, mentorica Maja Zrilić. Ana Rus je z 

likovnim izdelkom na državnem likovnem natečaju osvojila 3. mesto, mentorica Jelka Rojec. Martina 

Šmid je pod mentorstvom Nataše Peklar na mednarodnem glasbenem tekmovanju osvojila srebrno 

plaketo.  

Na mednarodnem tekmovanju mažoretk so pod mentorstvom Urše Štefanič Mlakar posegle po 

odličjih učenke Ema Adamlje, Karin Potokar, Gaja Rovanšek, Klara Pajek, Sara Pahar, Luna Pangršič, 

Višnja Štibernik, Neja Ambrož, Alenka Fajdiga, Kaja Gliha, Klavdija Mirt, Ula Pangršič in Lina Sever. 

S folklorno skupino Vidovo so na državnem srečanju otroških folklornih skupin z mentoricama 

Katarino in Anito Kotar, prejeli zlato priznanje učenci Katarina Verbič, Katarina Štokar, Meta Dremelj, 

Katja Adamlje, Andraž Mostar, Ana Kotar, Iva Koščak Mencin, Neža Zoe Perklič, Maruša Glavan, Ana 

Adamlje, Neja Ambrož, Eva Kotar, Tjaša Grandovec in Neja Kristan. 

Čestitamo našim uspešnim »Ferdovcem«. 

Mojca Bohinec 

VPIS V SREDNJE ŠOLE 
ŠOLA PROGRAM ŠT. PRIJAV 

Srednja strojna šola Novo mesto Strojni tehnik 1 

Srednja zdravstvena in kemijska šola 
Novo mesto 

Zdravstveni tehnik 2 

Farmacevtski tehnik 1 

Srednja elektro šola Novo mesto Računalnikar 2 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana Zdravstvena nega 4 

Srednja poklicna in strokovna šola  
Bežigrad Ljubljana 

Ustvarjalec modnih oblačil 2 

Mehatronik operater 1 

SŠ Josip Jurčič Ivančna Gorica Gimnazijski maturant 10 

SŠ za gostinstvo in turizem Ljubljana Gastronom hotelir 1 

Gimnazija Želimlje Gimnazijski maturant 3 

SŠ za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo Ljubljana 

Zobotehnik 1 

Farmacevtski tehnik 2 

Kozmetični tehnik 1 

Ekonomska srednja šola Ljubljana Ekonomski tehnik 1 

Srednja upravno administrativna šola 
Ljubljana 

Ekonomski tehnik 1 

Srednja šola Domžale Tehnik računalništva 1 

Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana 

Živilsko prehrambeni tehnik 1 

Slaščičar 1 

Srednja strojna in kemijska šola 
Ljubljana 

Kemijski tehnik 1 

Srednja elektrotehniška šola Ljubljana Tehnik računalništva 1 

Škofijska klasična gimnazija Ljubljana Gimnazijski maturant 1 
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STO ZBOROV ZAPELO NA 49. TABORU V ŠENTVIDU PRI 

STIČNI  
V nedeljo, 17. junija, se je v Šentvidu pri Stični s koncertom združenih moških, ženskih in 

mešanih pevskih zborov končal tradicionalni, že 49. Tabor slovenskih pevskih zborov. Tudi letos se 

je praznik slovenske pesmi začel s sobotnim koncertom zamejskih zborov in slovenskih zborov iz 

tujine, vrhunec pa je bil nedeljski skupni nastop približno 100 zborov, ki so nastopili pod letošnjim 

osrednjim geslom »O kresi se dan obesi«.  

Tudi letos se je pevski tabor začel s sobotnim koncertom v avli OŠ Ferda Vesela, na katerem je 

nastopilo deset slovenskih zborov iz zamejstva in tujine. Predstavili so se zbori iz Hrvaške, Bosne in 

Hercegovine, Srbije, Madžarske in Italije, predstavili so se tudi domačini, moški in ženski pevski zbor 

Vidovo in Šentviški slavčki. Večer je bil posvečen našim rojakom, ki ohranjajo slovensko pesem in 

skrbijo za kulturno ustvarjanje zunaj matične domovine. Veseli nas, da je med njimi vse več mladih, to 

pa je tudi obet, da bodo zbori prihajali v Šentvid tudi v prihodnje. Večer se je zaključil na prostem z 

nastopom Godbe Stična. 

Osrednji nedeljski program se je začel s slavnostno povorko vseh sodelujočih zborov v spremstvu 

konjenikov Konjerejskega društva Radohova vas in godbe iz Dobrepolja. Koncert združenih pevskih 

zborov pa je potekal na šolskem športnem igrišču, ki je letos zasijalo v prenovljeni podobi, za kar gre 

velika zahvala Občini Ivančna Gorica in županu Dušanu Strnadu.  

Osrednji letošnji slavnostni govornik, skladatelj, glasbeni pedagog in zborovodja Tomaž Habe je 

pevce nagovoril s pomenljivimi Cankarjevimi mislimi o glasbi. Izpostavil je slovenski fenomen, saj se 

Slovenci lahko ponašamo z vrhunskimi zborovskimi zasedbami, ki žanjejo nagrade na različnih 

mednarodnih tekmovanjih. S petjem se po nekaterih ocenah ukvarja do sto tisoč Slovencev. Šentvid 

pa na drugi strani s pevskim taborom ohranja stik z narodom in slovensko zemljo. Kot je povedal je 

ohranjanje pristne slovenske besede in ljudske pesmi osnovno poslanstvo naše prireditve, ki je letos 

doživela že 49. izvedbo in treba je napeti vse sile, da se tovrstno pevsko srečanje ohrani in razvija tudi 

v prihodnje.  

Programski vodja tabora Stane Peček je letošnji program pesmi naslovil s slovenskim 

pregovorom »O kresi se dan obesi« s katerim so pevci pozdravili prihajajoči poletni čas. Združeni zbori 

so tudi letos nastopili pod taktirko dirigenta Igorja Švare, v programu pa je nastopila še Godba Stična, 

Mladinski pevski zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični in člani Folklorne skupine Vidovo.  

Čestitali smo tudi zborom jubilantom, ki že desetletja prihajajo v naš Šentvid. Jubilejne plakete 

so prejeli MoPZ Svoboda Kočevje za 40 let, MoPZ Šmarje Sap in MePZ Avgust Pavel Gornji Senik pa za 

45 let prepevanja v Šentvidu pri Stični. 

Ob 49. taboru velja poudariti, da se organizatorji zavedamo, da je potrebno veliko truda in dobre 

volje, da zbori v svoj vsakoletni program uvrstijo nastop v Šentvidu, ki ga obiščejo iz vseh koncev 

Slovenije in tujine. V današnjih časih je vsaka dejavnost odvisna tudi finančnih zmožnostih, kar vpliva 

tudi na delovanje kulturnih društev in pevskih zborov širom po Sloveniji. A ljubiteljsko kulturo, znotraj 

katere je zborovsko petje najbolj razširjeno, poganja pristno notranje občutje njenih ustvarjalcev, torej 
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pevcev, ki jih osrečuje tudi zadovoljstvo ob skupnem druženju in srečevanju. In to je tudi tisto, kar 

pevce še vedno privablja v Šentvid. Prepričani smo, da bo tako ostalo tudi v prihodnje. 

Seveda se moramo zavedati, da je vse to rezultat dela v minulih letih, ko je tabor vodil dolgoletni 

predsednik Jernej Lampret. Kot dolgoletni ravnatelj in župan, ter tudi sam dejaven v ljubiteljski kulturi, 

je znal strniti organizacijske niti in vedno znova stkati vezi s pevci. Zato mu gre posebna zahvala za vse, 

kar je naredil za šentviški pevski tabor in ohranjanje slovenske ljudske in zborovske pesmi. Hvaležnost 

je izkazalo tudi približno tisoč pevcev, ki so Lampretu z glasnim ploskanjem čestitali ob skorajšnjem 

okroglem življenjskem jubileju.  

Organizatorji smo letos vložili obilo truda tudi v spremljevalni program, ki smo ga poimenovali 

VidArt, in je na ulice Šentvida pritegnil ponudnike na različnih stojnicah z ročnimi, umetniškimi in 

drugimi izdelki, na stojnicah so svoje izdelke ponujale tudi kmetije in drugi pridelovalci, obiskovalcem 

pa je bil namenjen tudi pester ulični zabavni program. Ob zaključku so domači gasilci pripravili tudi 

tradicionalno zabavo pod prireditvenim šotorom.  

 

Za izvedbo tako velikega projekta je zaslužnih veliko posameznikov in institucij. Poudariti velja, 

da prireditev ni samo enkratni dogodek, pač pa se priprave nanj začnejo že jeseni preteklega leta, ko 

se izbere program pesmi, ki jih nato zbori na svojih vajah vadijo. Ob tej priložnosti gre posebna zahvala 

več kot sto prostovoljcem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi letošnjega tabora. Večinoma so to 

domačini iz različnih društev; kulturna društva Vidovo in Šentviški slavčki, gasilsko, upokojensko in 

turistično društvo, ZŠAM Ivančna Gorica in konjerejsko društvo Radohova vas. Pomembno breme 

organizacije nosijo tudi zaposleni na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Občini Ivančna Gorica in Javnem 

skladu RS za kulturne dejavnosti. Letos sta priprave podprla tudi Zveza kulturnih društev občine 

Ivančna Gorica in Zavod Prijetno domače ter drugi. In tudi letos je bila z nami TV Slovenija, ki je s 

televizijskim posnetkom prireditve poskrbela za odmevnost dogodka in promocijo Šentvida in občine 

Ivančna Gorica.  

Matej Šteh, predsednik KD Tabor slovenskih pevskih zborov  
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 Delo sveta šole in staršev 


