
 

 

 
Maketa šole 

 

 

 

 

Osnovna šola Žužemberk 
 

Z BREGOV KRKE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/2019          ZBORNIK      LI 
 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

UVOD 

 

»Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj." Seneka 
 
 

Skozi celo leto smo sledili smernicam začrtanim v LDN za šol. leto 2018/19. Trudili smo uresničevati dolgoletno vizijo 
zavoda:  

- spodbujanje vsestranskega razvoja telesnih in duševnih sposobnosti otrok,  
- kvalitetno in konkurenčno znanje učencev,  
- vzgoja osebnosti in kolektiva in  
- odpiranje šole v kraj in širši prostor – ugled zavoda.  

 
Med realizacijo obveznega in razširjenega programa šole smo razvijali kratkoročne prednostne naloge: 

➢ Ekološka vzgoja - zmanjševanje embalaže s poudarkom na zmanjševanju polivinil vrečk. 
➢ Bonton - komunikacija. 
➢ Prevzemanje odgovornosti do dela in olikanega vedenja. 

Ohranili pa smo tudi prednostne naloge iz preteklih let: 
- zdrav način življenja: petje, gibanje, zdrava prehrana, varna mobilnost, dovolj spanja, zajtrkovanje, koristna 

izraba prostega časa in osveščanje o škodljivosti uživanja prepovedanih substanc; 
- razvijanje vrednot - znanje kot vrednota, poštenost, delavnost, solidarnost, resnicoljubnost, sprejemanje 

drugačnosti; 
- razvijanje branja in bralne pismenosti; 
- medgeneracijsko sodelovanje; 
- odkrivanje kulturne dediščine. 

 
Število učencev in oddelkov šole ter vrtca 

V šol. l. 2018/19 je pouk obiskovalo 399 učencev. Na PŠ Ajdovec je v dveh kombiniranih oddelkih pouk obiskovalo 22 

učencev, na PŠ Dvor v štirih čistih oddelkih 61, v PŠ Šmihel v dveh kombiniranih oddelkih 9 učencev in na centralni šoli 

v 14 čistih oddelkih 307 učencev. Med šolskim letom se je število otrok spreminjalo (nekaj je bilo izpisov in vpisov). 

 

V 11 oddelkov Vrtca Žužemberk je bilo 1. septembra vključenih 192 predšolskih otrok, ob koncu leta pa 204.  

 

 

Organizacija dela v šoli 

Na centralni šoli je pred poukom potekal en oddelek jutranjega varstva in po pouku trije oddelki podaljšanega bivanja. 

Na PŠ Dvor je deloval en oddelek JV in dva OPB ter na PŠ Ajdovec en oddelek JV in en oddelek OPB.  

 

Redni pouk je potekal po predmetniku. Pri nekaterih predmetih so bili učenci razdeljeni v manjše učne skupine. OIP so 

se izvajali v 18 skupinah, NIP pa v 9 skupinah. Med NIP sodi tudi angleški jezik, ki se je poučeval v vseh 1. razredih. 

 
Učenci z učnimi težavami so obiskovali dopolnilni pouk iz slovenskega jezika, matematike, kemije, angleškega jezika, 
fizike, po potrebi pa tudi iz drugih predmetov. Poleg te oblike so bili učenci deležni tudi individualne pomoči učiteljev. 
Za učence s posebnimi potrebami so se izvajale ure DSP skladno z odločbami ZRSŠ.  
 
V šol. letu 2018/19 je bilo identificiranih 33 nadarjenih učencev, ki so razvijali potenciale pri dodatnem pouku, 
interesnih dejavnostih, v različnih delavnicah, pri raziskovalnih nalogah, pri pripravah na tekmovanja in na tekmovanjih 
samih.  
 
V šol. letu 2018/19 je imelo enajst učencev status perspektivnega športnika. Šola je celo leto izvajala pilotni poskus 

»Razširjen program šole«, kjer so bili učenci v delu projekta »Gibanje« še vedno deležni 5 ur vadbe na teden. S 

poskusom je zagotovljenih 24 sistemiziranih ur na teden, in sicer za področje gibanja, področja zdrave prehrane in 

promocije zdravja. Učenci so bili vključeni v Razširjen program samoiniciativno. 
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Cilji in rezultati vzgojno-izobraževalnega dela so dobri, kar se izkazuje na učnem in športnem področju, v številu 
projektov in natečajev, v številu sodelovanj z društvi in širšo lokalno skupnostjo, v številu kulturnih prireditev, razstav 
in raziskovalnih nalog. Sledili smo temeljnim človeškim vrednotam po vzgojnem načrtu in pri učencih razvijali vrednote 
kot je znanje, delo, solidarnost, medsebojna pomoč, poštenost, urejenost okolja, skrb za zdravje in ekologijo. 
Ob koncu leta je bilo učencem podeljenih skupaj 308 pohval učencem od 1. do 9. r. in 7 priznanj devetošolcem (za 

dobre in visoke dosežke v znanju, prizadevno delo pri učenju, sodelovanju v interesnih dejavnostih, za uspehe na 

tekmovanju iz znanja in športa ter v natečajih, za urejenost zvezkov, pomoč sošolcem, za lepo vedenje, prizadevno 

delo v OS) in 6 nagrad (3 nalivna peresa s posvetilom šole in 3 knjižne nagrade).  Za največje dosežke šole (97 priznanj 

šole za največje dosežke šole - osvojili 1. ali 2. m. na regijskem nivoju ali 1., 2., 3., 4. m. na državnem nivoju). Razglašena 

sta bila tudi športnik in športnica šole za šolsko leto 2018/2019 – David Pajnkiher in Marija Mrvar. 

Bralno značko je osvojilo 266 učencev, naslov Zlati bralec je osvojilo 13 devetošolcev. 39 učencev iz 9. r. je bilo vpisanih 

v šolsko Zlato knjigo za osvojene visoke dosežke v znanju in/ali na tekmovanjih. 

Razreda 3 učenci niso uspešno zaključili. En učenec je 5. razred začel ponavljati septembra 2019, 2 učenca pa sta zaradi 
opravljene osnovnošolske obveznosti na lastno odločitev zapustila šolanje in se vpisala na poklicni skrajšan program. 
3 učenci priseljenci so bili neocenjeni. Ena deklica je neocenjena napredovala v 6. razred, 2 devetošolca pa sta po 
končani osnovnošolski obveznosti septembra nadaljevala šolanje v srednji poklicni šoli v Novem mestu. Trije 
devetošolci so do konca šol. leta uspešno opravili popravni izpit iz MAT in TJA, tako da je bil ob koncu šolskega leta 
učni uspeh 99,25 %. V letu 2019 sta bili izdani 2 pisni obvestili pred vzgojnim opominom.  
 

Sodelovanje s starši je bilo konstruktivno in dokaj redno na RS, GU in na pogostih neformalnih srečanjih. Veselili smo 

se sodelovanja staršev kot sodelavcev v razširjenih programih šole. Veliko smo sodelovali s širšem okoljem znotraj 

občine in tudi izven. Sodelovanje je potekalo s številnimi društvi, zavodi in tudi s sosednjo Hrvaško v projektu Branje 

ne pozna meja. 

 

Glede na številna tekmovanja iz raznolikih področij imajo učenci možnost, da se preizkušajo in potrjujejo v znanju in 
športnih dejavnostih ter razvijajo svoje močne potenciale, hkrati pa pridobivajo izkušnje in se osebnostno potrjujejo. 
Učenci z močnimi učnimi področji so nadgrajevali znanje in sposobnosti v okviru dodatnega pouka in v okviru številnih 
interesnih dejavnostih, na natečajih in projektih. Potrjevali so se tudi z nastopi na številnih prireditvah v okviru šole in 
na tekmovanjih: Male sive celice, Logika, Igre brez meja, KEM, GEO, tekmovanje iz TJA, NEM, FIZ, MAT -Kenguru, ZGO, 
SLJ – Cankarjevo priznanje, Mehurčki, tekmovanje deklamatorjev Župančičeva frulica, Ringa Raja, Vesela šola, revija 
PZ, tekmovanje čebelarjev, tekmovanje za čiste zobe, bralna značka (SLJ in TJA), tekmovanje OS v obisku knjižnice, 
naravoslovno tekmovanje Kresnička, Turizmu pomaga lastna glava, FLL, Zlata kuhalnica, tekmovanje iz prve pomoči, 
državno tekmovanje v Elastomobilih, likovni Extempore, likovna ustvarjalnica, Bober (tekmovanje v računalniškem 
razmišljanju), gasilsko tekmovanje, športna značka Zlati sonček in Krpan, nogomet, odbojka, badminton, namizni tenis, 
šah, atletika, veleslalom. V okviru pouka in interesnih dejavnostih so bili izpeljani številni literarno-likovni natečaji in 
tudi šolski literarno-likovni natečaj »Globine vesolja«. 
 
Učenci in strokovni delavci šole so se izkazali tudi v številnih projektih. Delo je potekalo po začrtanih smernicah iz LDN, 
ki se je med letom dopolnjeval z naključnimi možnostmi sodelovanja naših učencev ter njihovih mentorjev. Kvalitetno 
so bili izpeljani različni projekti in projektne naloge ter kulturne prireditve ob dnevu znanih Suhokranjcev, božično-
novoletna tržnica, prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ob kulturnem prazniku, prireditev Petje prinaša 
poletje, prireditev ob dnevu državnosti ter zaključku šol. leta in prireditev ob otvoritvi novega vrtca v Žužemberku – 
Vrtec Sonček. 
 
Šolsko leto se je uspešno zaključilo. Vsi prizadevni učenci in delavci šole so bili pohvaljeni. Naj bo tudi v bodoče naša 
skupna odgovornost prizadevno delo na strokovnem in vzgojnem področju v duhu spoštljivih medsebojnih odnosov.   
 
 

                                                                                   Po letnih poročilih o delu šole za leti 2018 in 2019 ter LDN 2018/2019 
zapisala: Tinka Fric Kočjaž 
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ODPRLI SMO VRATA NAŠEGA NOVEGA VRTCA – VRTEC SONČEK 
 

V soboto, 13. 7. 2019, smo natanko po enem letu in treh mesecih, odkar smo še zadnjič zaprli vrata našega starega 
vrtca na Jurčičevi in se preselili na nadomestne lokacije, ponosno odprli vrata našega novega vrtca – enote Jurček na 
Jurčičevi ulici v Žužemberku. Vrtec Sonček pri OŠ Žužemberk bo tako v enoti Jurček  pod eno streho nudil topel drugi 
domek za vse žužemberske otroke. 

Zapisala: Tanja Fabjančič 

S SODOBNIM VRTCEM URESNIČILI DOLGOLETNO ŽELJO 

V okviru praznovanja občinskega praznika so danes dopoldan v Žužemberku odprli 9-oddelčni vrtec Sonček, ki je eden 
najbolj sodobnih v okolici, zato so prepričani, da se bodo otroci in zaposleni v njem dobro počutili. Naložba je bila 
vredna 3,1 milijona evrov, približno 570.000 evrov so dobili od Ekosklada, preostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna.  
»To je velika pridobitev za otroke, za delavce šole, za vzgojiteljice in tudi sam kraj,« je ob odprtju novih prostorov 
dejala Mira Kovač, ravnateljica Osnovne šole Žužemberk, pod okriljem katere deluje vrtec. Občina se je gradnje lotila 
lani, novi vrtec pa so zgradili na mestu, kjer je bil pred tem stari 3-oddelčni vrtec, ki je bil dotrajan in energetsko izjemno 
potraten. 
Predšolska vzgoja v Žužemberku trenutno poteka na različnih lokacijah, z novim šolskim letom pa bodo vsi oddelki 
združeni pod eno streho. Po besedah ravnateljice bo septembra v osmih oddelkih 136 otrok, marca pa bodo odprli še 
deveti oddelek, s katerimi bodo predšolsko varstvo zagotovili še dvanajstim malčkom, ki bodo med letom izpolnili 
starostni pogoj. 
Žužemberški župan Jože Papež je izpostavil, da so prostori novega vrtca svetli in za 10 odstotkov večji, kot predvidevajo 
normativi. »Pogoji za delo so več kot odlični,« je prepričan. Dodal je še, da bodo v kratkem začeli graditi tudi dodatnih 
dvanajst parkirnih mest, ki bodo vkopana v zemljo. Nad njimi bo zelenica, s katerimi bodo na ta način tudi povečali 
igralne površine za otroke.   
Za zaupanje se je občini zahvalil tudi Drago Muhič, direktor podjetja GPI Tehnika, ki so ga izbrali za izvajalca del. »Za 
nas je izgradnja tega vrtca velika referenca. Zgrajen je po sodobni tehnologiji lesenih križno vezanih plošč in je 
energetsko izredno varčen. Otroci bodo v njem uživali, naj vam bo ta vrtec drugi dom.« 
Slovesnosti se je med drugim udeležil tudi nekdanji župan Franc Škufca, nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle, pa 
tudi mag. Andreja Čuk z novomeške enote Zavoda RS za šolstvo, ki je dejala: »Vesela sem, da je tudi naš zavod del 
vaše vesele zgodbe, ko odpirate nove prostore vrtca, domovanja otroških sanj. V današnjem času so temeljni izzivi, 
kako vzgajati in za prihodnost opremiti otroke, ki bodo živeli v drugačnem svetu, kot ga poznamo danes. Otroke, ki 
bodo znali po svetu hoditi z odprtimi očmi, stopiti izven okvirjev, ki bodo verjeli vase in živeli tukaj in zdaj.« Dodala je 
še, da je predšolska vzgoja uspešna, ko starši in vrtec dobro sodelujejo, si pomagajo in sledijo istemu cilju. 
Ob odprtju novega vrtca so pripravili bogat kulturni program, po slovesnem prerezu traku pa je sledil še ogled 
prostorov. 

Zapisal in fotografiral: Rok Nose, Dolenjski list (dostopno na URL: 
https://www.dolenjskilist.si/2019/07/13/222383/novice/dolenjska/S_sodobnim_vrtcem_uresnicili_dolgoletno_zeljo/) 

 
 

 

 

https://www.dolenjskilist.si/2019/07/13/222383/novice/dolenjska/S_sodobnim_vrtcem_uresnicili_dolgoletno_zeljo/
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FOTOGRAFSKI UTRINKI 

 
Drevo znanih Suhokranjcev 

 

 
Slavnostni govornik na dnevu spomina na Znane Suhokranjce – g. Andrej Rahten 
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Tomaž Zajc – dolgoletni prijatelj Leona Štuklja 

 

 
Združeni pevski zbori OŠ Žužemberk in OŠ Prevole 
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Darja Okorn – nečakinja admirala Ivana Kerna (znani Suhokranjec) 

 

 
Položitev lovorovega venca k doprsnemu kipu Leona Štuklja pred OŠ Žužemberk 
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Jože Papež – župan Občine Žužemberk 

 

 

 
Maj Štrucelj in Lana Štrasberger – voditelja prireditve ob dnevu enotnosti in samostojnosti 
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DEJAVNOSTI NA OŠ ŽUŽEMBERK 
 

DRAMSKI KROŽEK 
V šolskem letu 2018/19 sem vodila dramski krožek. Vanj je bilo vključenih 12 učencev od 3. do 6. razreda. Izvedli smo 
35 ur. Srečevali smo se ob sredah, in sicer v času 6. šolske ure. Naučili smo se pet dramskih iger: Sapramišja sreča 
(Svetlana Makarovič), Palačinke (Vojan Tihomir Arhar), Živali nas učijo, Miška želi prijatelja (Nina Mav Hrovat), 
Bremenski mestni godci (brata Grimm). Z igrami smo se predstavili na šolskih prireditvah (dan samostojnosti in 
enotnosti, slovenski kulturni praznik, materinska prireditev za oddelka 5. razreda, zaključek bralne značke za nižjo 
stopnjo), v vrtcu (za oddelke), na dveh vrtčevskih prireditvah Pohod z lučkami (v Žužemberku in na Dvoru). Večkrat 
smo medse povabili tudi go. Nino Zajec, da nas je spremljala na klavirju, pa tudi učenke so same igrale na glasbila. 
Učenci so sodelovali tudi pri pripravi rekvizitov in scene. 

Mentorica: Jana Mrvar       

KOLESARSKI TEČAJ 
V začetku šolskega leta smo ponovili teorijo, nekaj učencev pa je moralo opraviti še teoretični del – kolesarski izpit 
preko računalnika. Po uspešno opravljenem spretnostnem poligonu na šolskem igrišču smo pričeli še z vožnjo na cesti. 
Z vožnjo smo pričeli v mesecu septembru. Vsak razred je opravil 22 ur. Od tega je bilo zadnjih pet ur namenjenih izpitni 
vožnji, ostalo pa vaji na cesti. Učenci so se navajali na vožnjo v prometu, upoštevali so pravila desnega zavoja ter pravila 
srečanja, spoznavali so križišča prednostne in neprednostne ceste, upoštevali prometne znake, navajali so se na strpno 
vožnjo, upoštevanje pravil ter opazovali in predvidevali, kaj se lahko zgodi v prometu, skrbeli za svojo in sošolčevo 
varnost, se zavedali pomena uporabe tehnično izpravnega kolesa in čelade. Kolesarski izpit je opravilo 21 učencev iz 
5. a razreda in 20 učencev iz 5. b razreda (ena učenka ga je opravila še prejšnje leto, učenka priseljenka ga ni opravljala). 
V tem šolskem letu smo tudi prvič izvedli kolesarski športni dan (Žužemberk – Budganja vas – Dešeča vas – Šmihel in 
nazaj). Minil je v prijetnem vzdušju. 

Mentorici: Jana Mrvar in Blanka Perpar 
 
PROMETNA DEJAVNOST                               
V mesecu avgustu sva mentorici prometne vzgoje s pomočjo ravnateljice, vodij podružnic PŠ Ajdovec, PŠ Dvor, PŠ 
Šmihel, vodje Vrtca in policista g. Edvarda Kramarja posodobili prometno-varnostni načrt.  
Učenci 1. razredov so na 1. šolski dan dobili rutice, ki jim jih je podaril SPVCP Občine Žužemberk ter brošuro Prvi koraki 
v svetu prometa. 
V začetku šolskega leta sva učitelje seznanili s projekti in dejavnostmi, ki naj bi potekali v Sloveniji ter na OŠ Žužemberk 
s podružnicami in v Vrtcu. 
V okviru 1. roditeljskega sestanka sva starše učencev 5. razreda seznanili s potekom praktičnega dela kolesarskega 
izpita. Z njim sva pričeli v septembru. Najprej smo v okviru različnih predmetov (NIT, SLJ, RU) ponovili teorijo, nekateri 
učenci so nato opravili še izpit iz teorije. Pri tem nama je bila v veliko pomoč računalničarka ga. Helena Smrke. V mesecu  
septembru smo izvedli športni dan. Postavili smo poligon, kjer so se učenci urili v spretnostni vožnji s kolesom. Ko so 
poligon prepeljali brez napak, smo izvedli praktični del na cesti. Ko so se učenci pripravljali na kolesarski izpit, so se v 
vožnji na cesti urili po 22 ur vsak razred. Velika večina učencev je izpit opravila do konca oktobra. Nekaj učencev ga je 
opravilo marca. Kolesarski izpit je opravilo 21 učencev iz 5. a razreda in 20 učencev iz 5. b razreda (ena učenka ga je 
opravila že prejšnje leto, učenka priseljenka ga ni opravljala). V mesecu maju smo v 5. razredu izvedli kolesarski športni 
dan. Izvedli smo tudi pregled izpravnosti koles in čelad. 
Učenci 5. razreda so bili vključeni tudi v projekt Policist Leon svetuje. Z njim smo pričeli novembra. Policist g. Edvard 
Kramar jim je predaval o aktualnih temah, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju.  

Pripravili in koordinirali sva načrt izpeljave Evropskega tedna mobilnosti (od 16. 9. do 22. 9.). Prireditev je potekala 11. 
9. 2018. Učitelje in učence je na začetku nagovorila ravnateljica ga. Mira Kovač ter poudarila pomembnost primernega 
obnašanja na cesti. Policist g. Edvard Kramar nas je seznanil s statistiko prometnih nesreč v zadnjem obdobju na našem 
območju. Opozoril nas je na prekrške, ki jih ljudje pogosto delamo v prometu (vožnja s kolesom brez čelade, v 
avtomobilu se ne pripnemo, ne upoštevamo prometnih predpisov). Povedal je tudi, kakšne so pristojnosti policistov in 
predstavil poklice znotraj policije. 
V okviru Evropskega tedna mobilnosti so potekale še številne druge prometne dejavnosti: slikanje na temo prometa, 
risanje na asfalt, dnevi dejavnosti na temo prometa, pisanje spisov in pesmi, izdelava plakata, postavitev razstave z 
nastalimi izdelki.  
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Učenci od 5. do 9. razreda so se podučili o nudenju prve pomoči. Delavnico so izvedle ga. Klara Legan, ga. Darja Sedaj, 
ga. Irena Platiše, ga. Irena Prodanić Vasić, ga. Marjeta Zore, ga. Katarina Vrhovec. V vrtcu in na PŠ Šmihel so izvedli 
projekt Beli zajček. 
Starše in otroke sva o pomembnih akcijah v prometu obveščali preko oglasne deske. Koordinirali sva tudi akciji 
Pasavček in Bodi previden. 
V sodelovanju z g. Dušanom Mikcem so predstavniki oddelčnih skupnosti s prižiganjem svečk v mesecu novembru 
obeležili svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. 
V soboto, 11. 5. 2019, je bila za učence 7., 8. in 9. razreda ob svetovnem tednu prometne varnosti izvedena delavnica 
5 x STOP JE KUL, v izvedbi Zavoda Varna pot.  
V sodelovanju s policistom g. Edvardom Kramarjem je bilo izvedenih še veliko drugih dejavnosti: začetek šolskega leta, 
predavanje za starše prvošolcev, ogled varne šolske poti z vrtčevskimi otroki, šolski avtobus, predavanje o prometni 
varnosti med počitnicami. Ga. Jana Mrvar je bila dejavna v SPVCP-ju Občine Žužemberk. 

Zapisali: Jana Mrvar in Blanka Perpar 
 
GIMNASTIKA 
Interesna dejavnost je potekala ob torkih, preduro (7.30 – 8.15). Prijavljenih je bilo 17 učencev in učenk iz 2. razreda, 
ena učenka je z vadbo prenehala. Vključili smo se v športni program SOKOLČEK, kjer smo se učili osnovnih elementov 
športne gimnastike. Fantje so se naučili obveznih vaj na orodjih, punce pa na parterju. 14 učencev je osvojilo bronasto 
značko SOKOLČKA, dva sta dobila priznanje. Bronasto značko so osvojili: Nik Bambič, Nika Gliha, Jakob Mohorčič, Aleks 
Novak, Anže Novak, Nina Pezdirc, Jernej Piletič, Aljaž Prijatelj, Nika Pucelj, Anže Resnik, Ema Skube, Ula Šetina, Gal 
Štrucelj, Klavdija Župec. Priznanje sta osvojili Tinkara Kuhelj in Neža Setnikar. 

Mentor: Bojan Brulec 
 
PRVA POMOČ ZA NAJMLAJŠE 
Učenci so v teh skupnih urah spoznali pomen klicnega centra 112 in kako se sam klic izvede. Seznanili so se z 
nevarnostmi, ki ogrožajo njihova življenja v šoli in doma, raziskovali in pregledovali so evakuacijske poti na šoli, se učili 
pravilnega pristopa k ponesrečencu. Preizkusili so se v prvih korakih nudenja prve pomoči: oskrba odrgnine, ugriznine, 
pomoč pri alergiji, imobilizacija roke, noge. Učenci so pri urah radi sodelovali. 

Mentorica: Irena Platiše 
 
PLANINSKI KROŽEK 
Planinski krožek so občasno obiskovali učenci od 1. do 9. razreda. Zaradi neugodnih vremenskih razmer spomladi 
smo realizirali le 5 pohodov. Najštevilčnejši je bil obisk Primorske. V tem šolskem letu smo bolj intenzivno sodelovali 
tudi s PD Krka Novo mesto. V mesecu marcu so se trije naši učenci udeležili Krkinega srečanja s svojimi sponzoriranci. 
Učenci so ta dan prisostvovali kulturni prireditvi, se udeležili pogostitve in si ogledali tovarno Notol – izdelavo zdravil. 
Konec meseca junija se bomo z 19 učenci podali na 4-dnevni planinski tabor na Pokljuko. 

Mentorica: Irena Platiše 
PRIPRAVE NA ŠST 
V okviru te interesne dejavnosti sem izvajal le badminton. Vadba je potekala ob sredah, 6. in 7. šolsko uro, do 27. 3. 
2019, ko smo končali s tekmovanji. Vadili smo v štirih kategorijah. Na področnem posamezno smo osvojili tri medalje 
– 1. mesto David Pajnkiher (starejši učenci), 2. mesto Vid Urbančič (mlajši učenci) in 2. mesto Maša Pucelj (mlajše 
učenke). Na področnem ekipno smo bili prvi pri starejših učencih (David Pajnkiher, Niko Longar, Žiga Hrovat, Teja 
Skube, Marija Mrvar, Lara Longar), pri mlajših smo zasedli 2. mesto (Maša Pucelj, Eva Lavrič Nahtigal, Vid Urbančič, 
Tristan Hrovat in Tobija Črnivec). Državnega prvenstva so se udeležili le starejši. Naša ekipa je v enaki postavi kot na 
področnem zasedla 3. mesto in osvojila bronasto medaljo. Na državnem posamezno je David Pajnkiher postal državni 
prvak. 

Mentor: Bojan Brulec 
 
MALE SIVE CELICE 
V maju in juniju smo se z učenci pripravljali na predtekmovanje za kviz Male sive celice, ki bo septembra prihodnje 
šolsko leto. Na ID so prihajali učenci, ki se bodo predtekmovanja tudi udeležili. Priprave so potekale v obliki kviza, 
tematike smo si izbirali poljubno. Učence sem ves čas spodbujala k radovednosti in samostojnemu raziskovanju 
različnih tematik. Učenci so se seznanili z vzorčnimi tekmovalnimi polami. Izvedli pa smo tudi nekaj praktičnih poskusov 
in tako spoznavali, kako med seboj reagirajo nekatere snovi, ki jih najdemo v vsaki kuhinji. 

Mentorica: Petra Regent 
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ROČNA DELA 
ID so obiskovale učenke 3., 4., 5. in ena učenka 6. razreda. Učenke so v okviru ID ročna dela sodelovale s šolsko 
skupnostjo in pomagali izdelati novoletne voščilnice za zaposlene v šoli in vrtcu ter za dobrodelno tržnico. Poleg tega 
so se spoznale z različnimi tehnikami (npr. šivanje, spletanje, kvačkanje) in izdelale nekaj enostavnih okrasnih izdelkov, 
npr. šopek iz ličkanja, zapestnice (krožno pletenje s papirnato šablono in enostavni makrame), obesek iz filca, dišavne 
vrečice s sivko. Učenke so se učile tudi kvačkanja, bolj vztrajne in spretne so usvojile več vrst petelj (gosto in šibično) 
ter se lotile samostojnega izdelka. Izpis vsebine ur: izdelki iz ličkanja – spletanje kit in izdelava okraskov; izdelki iz 
ličkanja – roža, šopek; zapestnica (priprava šablone za pletenje in vrvic, usvajanje tehnike pletenja), zapestnica 
(pletenje z dodajanjem perl); obesek za ključe iz filca (priprava šablone, rezanje, šivanje); izdelava novoletnih voščilnic 
(motiv hiše, božička); izdelava novoletnih voščilnic (motiv snežaka); izdelava novoletnih voščilnic za starše, sorodnike, 
okrasitev voščilnic, pripravljenih za prodajo na tržnici; šivanje dišavne vrečice s sivkinim polnilom; zapestnica (vozlanje 
- osnovni ploščati makrame);, zapestnica – vozlanje ali kvačkanje; kvačkanje: gosta petlja, šibična petlja; kvačkanje: 
potrebni pripomočki, drža volne in kvačke, verižna petlja; kvačkanje izdelka po želji učenk; kvačkanje izdelka – 
nadaljevanje; plakat za pustovanje. 

Mentorica: Petra Regent 

VESELA ŠOLA I 
ID so obiskovali učenci 4. in 5. razreda, ki so se pripravljali na tekmovanje iz Vesele šole. Z učenci smo sledili predpisani 
tematiki iz revije Pil, ki je vsak mesec obravnavala drugačne vsebine. Vsebino sezone 2018/2019 so zajemale naslednje 
teme: o čarobnem življenju lutk, svetu denarja, Nikola Tesla, slikarstvo na Slovenskem, H20, etos, patos in logos, kako 
se zaščitimo pred vremenskimi nevšečnostmi. Te vsebine smo si najprej pogledali po prilogi revije, učenci pa so v 
povezavi z njim dobili izpiske ali naloge oziroma kviz. Slednje so samostojno reševali, skupaj pa smo preverili odgovore. 
Z vsako novo tematiko smo se preizkusili še v interaktivnem kvizu oz. učni poti, ki je po vsebini vedno dopolnila že 
osvojene vsebine iz Pilove priloge. Učenci  so se v februarju tudi udeležili šolskega tekmovanje iz Vesele šole. 

Mentorica: Petra Regent 

NEMŠKE URICE 
Vsi učenci so dejavnost obiskovali dokaj redno (z izjemo opravičenih odsotnosti) ter bili zelo vodljivi in marljivi. Brez 
strahu in zadržkov so aktivno sodelovali pri vseh ponujenih dejavnostih. Dejavnost je potekala ob torkih od 7.30 do 
8.20 ure (PŠ Dvor) in ob petkih od 7.30 do 8.20 (OŠ Žužemberk). Na PŠ Dvor so dejavnost obiskovali učenci 2., 3. in       
4. r., v Žužemberku pa učenci 2. in 3. r. Učni sklop JAZ IN MOJ SVET je zajemal teme, povezane z ožjim okoljem učencev: 
JAZ IN TI, MOJE TELO IN DOBRO POČUTJE ter PREHRANA. Posamezne teme so bile prepletene z elementi RAP, na 
prehrani in zdravju, velik poudarek pa je bil tudi na ustvarjanju z gibanjem. 

Mentorica: Mija Penca Vehovec 

TURISTIČNI KROŽEK 
V letošnjem šolskem letu 2018/2019 smo z učenci  izdelali projektno nalogo z naslovom »Spominki spomine obudijo«. 
Prijavili smo se na 33. državno tekmovanje na temo Turistični spominek mojega kraja. Učenci so pri krožku spoznavali 
pomen turizma, prepletenost vlog deležnikov ter spoznali vse faze oblikovanja ponudbe turističnih spominkov. Sami 
so izdelali nekaj spominkov, ki slikovito predstavljajo domače okolje. Na državnem tekmovanju so osvojili srebrno 
priznanje. 

Mentorica: Andreja Šercer Robič 
LIKOVNI KROŽEK 
Pri likovnem krožku so sodelovali učenci 5. in 6. razreda. Načrtovanih je bilo 35 ur, od tega 34 realiziranih. Sodelovali 
so na raznih natečajih, ustvarjali iz mavca, risali in slikali. Krožek je potekal v drugem polletju ob torkih 6. in 7. uro.  

Mentorica: Maja Mlakar 
PRAVLJIČNI KROŽEK 
V letošnjem šolskem letu je pravljični krožek obiskovalo skupaj 25 učencev. Prvošolci so krožek obiskovali ob sredah, 
drugošolci pa ob petkih. Ura pravljic je za njih predstavljala sprostitev in poživitev šolskega urnika, obenem pa  
podaljšek ur slovenščine, saj je brana in povedana pravljica dober način uvajanja v jezik in književnost. Izbor pravljic je 
bil skladen s prazniki, letnimi časi in dogodki. Poučno vsebino so učenci prepoznavali in razumeli, kar so dokazovali v 
pogovorih, ki so sledili pravljicam. Pravljice so upodabljali z risanjem, pogosto smo izdelovali iz papirja. Otroci so 
pravljice z zanimanjem poslušali in radi prihajali celo šolsko leto. Dobro so sodelovali v pogovoru in se navadili na red 
v knjižnici. 

Mentorica: Tinka Fric Kočjaž 
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KNJIŽNIČARSKI KROŽEK 
Knjižničarski krožek je potekal ob sredah pred poukom. V krožku so sodelovale učenke, ki rade berejo, so vedoželjne 

in imajo lep odnos do knjig. Pri krožku so se navajale na vestno delo v knjižnici. Obiskovalcem knjižnice so pomagale 

pri iskanju knjig. Pomagale so pri pripravi tematskih razstav v knjižnici. Skrbele so za urejenost knjižnice in knjižnih 

polic. V okviru mednarodnega projekta Noč knjige 2019 smo z učenkami organizirale in izvedle Večer v knjižnici (26. 4. 

2019). K sodelovanju smo povabile Magdo Kastelic Hočevar, pesnico, ustvarjalko in učiteljico.  

Mentorica: Tinka Fric Kočjaž 

PRVA POMOČ 

Učenci so spoznali osnove prve pomoči v teoriji in praksi. Zelo so bili pridni in motivirani, to se je izkazalo tudi na 

področnem tekmovanju, kjer so zasedli  4. mesto. Realizacija je 45%, ker sem polovico ur izvedla v času dežurstva 

(učenci 5. r. niso drugače mogli). Dvakrat nas je obiskal g. Aleš Jakše, reševalec iz Novega mesta. Želimo si lutko za 

oživljanje. 

Mentorica: Darja Sedaj 

FLL 

Letošnje leto je bilo na interesno dejavnost prijavljenih veliko učencev, vendar je dejavnost redno obiskovalo 15 

učencev. V skupini je bilo veliko novincev iz 5. razreda, zato smo morali  prilagoditi delo in oblikovati dve skupini, ki sta 

med seboj sodelovali (starejši so pomagali mlajšim). Zaradi stiske s prostorom smo uporabili še tehnično učilnico in 

postavili še robotsko mizo. Mlajši so postopoma osvojili osnove programiranja in bili še posebej aktivni pri gradnji in 

konstrukciji robota. Druga skupina se je zavzeto pripravljala na tekmovanje in v januarju smo bili soorganizatorji 

regijskega tekmovanja skupine C.  Na kvalifikacijah – regijski turnir Furs Lego liga Slovenija, skupina C, so sodelovali 

Jaka Setnikar, Anej Maver, Žan Zarabec, Gašper Petje, Maruša Tome, Jasmina Tome in Lexi Cundrič. Učenci so zavzeto 

delali in bili po seštevku vseh štirih sklopov na 13. mestu. Vsi so prejeli  bronasto priznanje. Sodelovalo je 19 ekip. Kot 

gostitelji smo se dobro izkazali in na tak način predstavili dejavnost, ki jo razvijamo vsej lokalni skupnosti. Tekmovanje 

si je ogledalo veliko zunanjih obiskovalcev. Tudi v naslednjem letu se bomo trudili in delali majhne korake za skupni 

uspeh. 

Mentorica: Helena Smrke 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK – 4. razred 

Pri krožku je sodelovalo 12 učencev in učenk iz 4. razreda. Poudarek smo imeli na kolesarskem izpitu, saj so učenci 

utrjevali kolesarske vsebine in opravljali teoretični del kolesarskega izpita. 

Mentorica: Helena Smrke 

NARAVOSLOVNI KROŽEK 

Krožek je obiskovalo 11 učencev od 1. do 3. razreda. Načrtovanih in realiziranih je bilo 11 ur. Glavni cilj pri krožku je bil 

približati naravo in pojave v naravi učencem. Spoznavali smo različne fizikalne in kemijske značilnosti različnih pojavov. 

V okviru krožka smo se pripravljali tudi na naravoslovno tekmovanje Kresnička. Spoznavali smo lastnosti ledišča, 

spreminjali ledišče, zakaj solimo ceste pozimi in s katerimi snovmi, zakaj so kraterji na Luni, kako jih prepoznamo in 

kako so nastali, opazovali odboje različnih žogic in kako jih lahko spreminjamo ter raziskovali kaj je resonanca. 

Mentorica: Blanka Perpar 

RDEČI KRIŽ 

Pri interesni dejavnosti Rdeči križ smo se čez leto srečevali le občasno. Krožkarji so bili učenci 3. razreda. Pomagali so 

pri programu za prireditev za starejše občane, izdelovali so darilca zanje, jim le-ta izročila ter nastopili na prireditvi s 

točko. V mesecu decembru so pomagali pri izdelavi voščilnic za pakete starostnikov. Najbolj pa so se izkazali pri 

humanitarni akciji KOŠARICA. Pomagali so nositi izdelki, ki so se pri tej akciji nabrali. V avli so stražili košarico. Ko smo 

zaključili z akcijo, pa so pomagali pri sortiranju in štetju izdelkov. V pomoč so bili tudi pri sprejemu prvošolcev v 

organizacijo Rdeči križ. 

Mentorica: Petra Avguštin 
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RAP – zdrav način življenja 

Dejavnost smo izvajali trikrat tedensko in sicer ob četrtkih v preduri. Obiskovali so jo vsi učenci 4. razreda. Veliko časa 

smo posvetili temam v prometu: oprema kolesarja, prometni znaki, pešci in kolesarji v prometu, križišča in prometna 

pravila, kolesarjenje, varna mobilnost. Izvajali smo tudi različne socialne igre in igre z žogo. Pripravili smo si zdrave 

napitke in namaze. 

Mentorica: Alenka Pavlin 

MODELARSKI KROŽEK 

Delo pri modelarskem krožku je potekalo v dveh delih. V prvem delu leta smo z učenci načrtovali elastomobila. To je 

avtomobil, katerega pogon sta dve elastiki in vzmet. Sestavili smo dve ekipi in vsaka je sestavila svoj elastomobil. Z 

njima so se učenci pomerili na 16. državnem tekmovanju z elastomobili in dosegli 11. in 17. mesto (27 ekip). V 

nadaljevanju pa smo modelarji izdelovali maketo šole. Ta projekt smo prijavili kot raziskovalno nalogo. Izdelava makete 

nam je vzela kar veliko časa (26 ur). So pa učenci pri delu pridobili veliko potrpežljivosti, natančnosti in iznajdljivosti. 

Vztrajno so obiskovali modelarski krožek skoraj celo šolsko leto, dokler nismo končali z delom. Zanimivost naše makete 

je tudi ta, da smo v vsak prostor šole napeljali elektriko. Tako lahko s stikalom prižgemo lučko v vsakem prostoru šole. 

Mentorica: Irena Špiler 

TEHNIČNI KROŽEK 

Pri tehničnem krožku smo izdelovali izdelke iz lesa. Delo bi lahko razdelili v tri sklope: 

1. Izdelki za projektno nalogo Turizmu pomaga lastna glava (namizna igra s figurami, obeski za ključe …). 

2. Izdelki po izbiri (tangram, modeli avtomobilov, okvir za ogledalo – določila učiteljica ali pa so si učenci izbrali 

sami). 

3. Izdelki za darila gostom na šolskih prireditvah (okvirji za slike, obeski za ključe …). 

Učenci so se pri tehničnem krožku navajali na natančnost, inovativnost in vztrajnost. Navadili so se tudi timskega dela, 

saj so večino izdelkov naredili skupinsko. Delo pri krožku smo prilagajali glede na trenutno situacijo. Učenci so radi 

prihajali h krožku, zlasti učenca Jaka Setnikar in Jernej Jaklič, ki sta imela še veliko načrtov, pa jima je žal zmanjkalo 

časa. Pohvalila bi tudi učenca Dominika Hrovata in Jakoba Longarja, ki sta v prvi polovici leta hodila k tehničnemu 

krožku, potem pa sta se priključila še k modelarskemu krožku, ki je potekal ob četrtkih. 

Mentorica: Irena Špiler 

 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 

Pevski zbor je ob koncu šolskega leta obiskovalo 38 otrok. Delo je bilo organizirano na ta način, da smo v zbor združili 

učence od 5. do 9. razreda. Zastavili in realizirali smo naslednje cilje: 

- vzbujanje pozitivnih čustev, interesa in aktivnega odnosa do petja, 

- razvijanje sposobnosti za večglasno muziciranje in usposabljanje za skupinsko umetniško poustvarjanje, 

- intenzivno razvijanje glasovnih in glasbenih sposobnosti, 

- oblikovanje odnosa do izvirne slovenske ljudske pesmi, izvirnega ljudskega večglasja in umetne zborovske 

glasbe ter glasbenih izročil drugih narodov in kultur, 

- povezovanje petja z glasbenimi, splošno umetniškimi in drugimi področjih, 

- krepitev osebne identitete, pozitivne družbene identifikacije in samopotrditve ob petju. 

Vaje so potekale štirikrat tedensko. Nekatere ure pa so bile zaradi drugih obveznih ali neobveznih predmetov ter 

interesne dejavnosti slabše obiskane. Nastopali smo na Spominski uri znanih Suhokranjcev, šolski decembrski 

prireditvi, javni prireditvi ob kulturnem prazniku, šolskem koncertu Petje prinaša poletje ter na zaključni šolski 

prireditvi. Delo je bilo zelo zabavno, pozitivno naravnano in brez posebnosti. Realizacija ur je bila 136/140, kar je          

97,1 %. 

Mentorica: Nina Zajec 

OPZ/Ž 1 

Pevski zbor je ob koncu šolskega leta obiskovalo 25 otrok, ki so redno, enkrat tedensko obiskovali pevske vaje. 

Poudarek vaj je bil predvsem na razvoju ritmičnega in melodičnega posluha, spodbujanju veselja do petja, razvijanju 

razločnega, sproščenega in dovolj glasnega petja ter učenju kulturnega nastopanja. Otroci so v šolskem letu naredili 
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velik napredek pri melodično in ritmično usklajenem ter ubranem petju. Veselili so se nastopov, se na njih tudi 

primerno vedli in sproščeno zapeli. Nastopali so na Spominski uri znanih Suhokranjcev, v decembru so nastopili na 

šolski kulturni prireditvi, februarja na javni kulturni prireditvi, na šolskem koncertu Petje prinaša poletje ter na zaključni 

šolski prireditvi ob koncu šolskega leta. Delo z otroki je dobro teklo. Otroci so bili pridni in zainteresirani za učenje 

novih pesmi. Za spodbujanje veselja do petja smo vsako vajo zaključili z bansi oz. zabavnimi pesmicami ter glasbenimi 

didaktičnimi igrami, ki so omogočale več gibanja in kakšen komičen element. 

Mentorica: Nina Zajec 

OPZ/Ž 2 

Pevski zbor je ob koncu šolskega leta obiskovalo 14 učencev, ki so pevske vaje enkrat tedensko in redno obiskovali. 

Poudarek vaj je bil na razvijanju sposobnosti dvoglasnega petja in usposabljanju za skupinsko umetniško poustvarjanje. 

Velik poudarek smo dali razvoju oz. oblikovanju odnosa do izvirne ljudske pesmi ter njenega izvirnega večglasja. Še  

vedno smo pri petju vključevali igro in razvijali veselje do petja. Repertoar je zajemal tako ljudske kot tudi umetne 

zborovske pesmi, primerne za otroške zbore. Ker je skupina majhna, smo lahko intenzivno delali na vokalni tehniki ter 

s tem razvijali glasovne obsege ter samo kvaliteto petja v zboru. V januarju smo se združili z OPZ 2 Dvor in se učili 

pesmi, s katerimi smo se 12. marca 2019 predstavili na reviji pevskih zborov v Novem mestu. Združene vaje so potekale 

po dogovoru, organizirali pa smo tudi intenzivne pevske vaje v času februarskih počitnic. Na pevski reviji smo bili zelo 

uspešni in se uvrstili na regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov. Tekmovanje je potekalo 10. maja 

2019. Na nastop smo se odlično pripravili in dobili zlato zborovsko priznanje z 81.7 točkami ter priznanje za najboljšo 

zborovodkinjo debitantko. S pevskim zborom smo sicer nastopali še na Spominski uri znanih Suhokranjcev, v decembru 

so nastopili na šolski kulturni prireditvi, februarja na javni kulturni prireditvi, maja na šolskem koncertu Petje prinaša 

poletje ter na zaključni šolski prireditvi ob koncu šolskega leta. 

Mentorica: Nina Zajec 

 

 

MALE SIVE CELICE 

V maju in juniju smo z učenci pripravljali na predtekmovanje za kviz Male sive celice, ki bo septembra prihodnje šolske 

leto. Na ID so prihajali učenci, ki se bodo predtekmovanja tudi udeležili. Priprave so potekale v obliki kviza, tematike 

smo si izbirali poljubno. Učence sem ves čas spodbujala k radovednosti in samostojnemu raziskovanju različnih 

tematik. Učenci so se seznanili z vzorčnimi tekmovalnimi polami. Izvedli pa smo tudi nekaj praktičnih poskusov in tako 

spoznavali, kako med seboj reagirajo nekatere snovi, ki jih najdemo v vsaki kuhinji. Vsebine: enostavni poskusi: voda 

na vrvici, svetovna morja in reke – nema karta sveta; enostavni poskusi: pretakanje tekočin, voda – učna pot Vesele 

šole; enostavni poskusi: »bojazljivi« poper, kviz po knjigi Male sive celice; spomin, bogatimo besedišče – stalne 

besedne zveze; zgodovina letalstva, kvizi; vulkani, izbruhi in Pompeji; enostavni poskusi: izdelava modela vulkana, 

informiranje o predtekmovanju MSC. 

Mentorica: Petra Regent 
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RAZISKOVALNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

1. Maketa šole 
Pod mentorstvom učiteljice Irene Špiler je nastala maketa šola. Pri nalogi in izdelavi makete so sodelovali učenci: Jakob 

Longar, 7. a, Dominik Hrovat, 7. a, Martin Krašovec, 8. a, Jan Papež, 8. a, Anže 

Longar, 8. a, in Domen Legan, 8. a. Idejo so 

razvili učenci z učiteljico pri tehničnem 

krožku. Na ekskurziji 7. r., ki so jo imeli v 

začetku šolskega leta, so v samostanu 

Stična videli maketo, ki jim je bila všeč ter 

se nato odločili narediti maketo naše šole 

po njihovem vzorcu. 

Najprej so naredili načrt in si zastavili cilje. 

Poskusili so predvideti, kaj vse bodo 

potrebovali pri delu, kako velika bo 

maketa, kako natančno bodo lahko izdelali 

prostore in iz kakšnega materiala. Po 

načrtovanju so prešli k izvedbi. Izvedbo so zelo natančno opisali v raziskovalni 

nalogi. 

Izdelava makete je kompleksno, zahtevno, 

natančno in potrpežljivo delo, ki zahteva 

veliko ročnih spretnosti in iznajdljivosti, 

hkrati pa tudi zabavna in predstavlja kar 

nekaj izzivov. 

Maketo so izdelovali v šolski delavnici 6. in 

7. šolsko uro, ob četrtkih. Za njeno 

izdelavo so porabili 26 ur. Čas so dobro 

izkoristili, saj so naučili veliko novega in pri 

tem stkali prave prijateljske vezi. 
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2. V fotografijo ujeti trenutki 

V šolskem letu 2018/2019 so Dnevi 

evropske kulturne dediščine potekali 

pod naslovom V fotografijo ujeti 

trenutki. Tudi naša šola se je ponovno 

priključila k projektu. Vodenje in 

koordinacijo projekta je prevzela 

učiteljica Helena Smrke. Tema je bila 

izbrana, ker se je na šoli pred leti že 

izvajal fotografski krožek.  Poleg tega se 

veliko mladih, tudi naših učencev, 

odloča za poklic multimedijskega 

tehnika, ki ima s fotografijo veliko povezav. Pri 

izbirnem predmetu multimedija pa se učenci tudi učijo 

teh veščin. Fotografiranje pa je tudi lep hobi v prostem 

času. Malo pa učenci vedo o prvih nastankih fotografije, o tehnikah fotografiranja, 

razvijanju fotografij v temnici, obdelavi fotografije s pomočjo računalnika. V 

projektu so sodelovali učenci matične šole in vseh treh podružničnih šol. Vsebine 

so bile prepletene s spoznavanjem 

nastanka črno-bele fotografije v 

okviru tehničnega dne, izdelavi 

fotoaparatov iz odpadne embalaže, 

obiskom multimedijske srednje 

šole … Po zaključku so bile na vseh 

enotah šole postavljene zanimive 

razstave, s katerimi so bile 

ponazorjene dejavnosti, ki so 

potekale v okviru tedna kulturne 

dediščine na naši šoli. 
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 
Področno prvenstvo v odbojki na mivki za osnovne šole 

Na področnem prvenstvu v odbojki na mivki so si mesto v 

polfinalu državnega prvenstva za šolsko leto 2018-19 izborile 

ekipe OŠ Otočec in Žužemberk pri učenkah ter OŠ Žužemberk in 

Šmihel pri učencih. Področno prvenstvo je potekalo 4. 6. 2018 v 

Novem mestu. Udeležile so se ga 4 ekipe pri fantih in 5 pri 

dekletih. V moški konkurenci naši fantje niso imeli enakovrednih 

tekmecev in so vse tri tekme gladko dobili. Igrali so Mohor 

Travnik, Nejc Suhadolnik, Gašper Longar in Jure Kocjančič. Bolj 

izenačeno 

in napeto 

je bilo pri 

dekletih. Naše so tekmovanje začele proti OŠ Otočec in izgubile 

z rezultatom 2:0. Prvi set 15:11, v drugem, potem ko so že 

vodile s 13:11, pa izgubile s 15:13. Kot druga ekipa v skupini so 

v polfinalu igrale z zmagovalkami druge skupine, ekipo OŠ 

Metlika. Po zelo dobri igri so naše zmagale z 2:0 v setih in se 

uvrstile v finale. Spet so bile njihov nasprotnik igralke iz OŠ 

Otočec. Tokrat naše niso imele več dovolj moči za še eno dobro 

tekmo, kljub temu smo bili zelo veseli tudi 2. mesta in uvrstitve 

v polfinale državnega prvenstva. Igrale so Lara Longar, Marija 

Mrvar, Maša Pucelj in Teja Skube. 
Mentor: Bojan Brulec 

 
POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI NA MIVKI ZA STAREJŠE UČENCE 
Polfinalni turnir je organizirala OŠ Brezovica. Potekal je 5. 9. 2018 v športnem parku Jama v Notranjih Goricah. 
Tekmovalo je 6 uvrščenih osnovnih šol. Razdeljene so bile v dve skupini. V prvi tekmi smo najprej premagali OŠ Škofljica 
in v drugi gladko domačine iz Brezovice z 2:0 (7,6). V polfinalu nismo imeli težav proti OŠ Globoko. Prvi set smo dobili 
na 3, drugega pa jih pustili celo brez osvojene točke. V finalu smo se še drugič pomerili z domačini. Premagali smo jih 
še bolj gladko kot v prvi tekmi z  2:0 (5,6). Naše fante velja pohvaliti za odlično igro, ki je rezultat treningov in tekmovanj 
skozi celo poletje oz. počitnice. S končnim prvim mestom smo se uvrstili na finalni turnir najboljših štirih ekip, ki bo 
konec meseca. Za OŠ Žužemberk so igrali: Mohor Travnik, Nejc Suhadolnik, Gašper LoNgar in David Pajnkiher.                               

 Mentor: Bojan Brulec 
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POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI NA MIVKI ZA STAREJŠE UČENKE 
Polfinalni turnir je organizirala OŠ Brezovica. Potekal je 5. 9. 2018 v športnem parku Jama v Notranjih Goricah. 
Tekmovalo je 6 uvrščenih osnovnih šol. Razdeljene so bile v dve skupini. 
Naša dekleta so najprej odigrale tekmo proti domačinkam. Začele so slabo 
in izgubile prvi set. V nadaljevanju so pokazale boljšo igro in tekmo dobile z 
rezultatom 2:1. Z zmago v drugi tekmi proti Kostanjevici so si zagotovile prvo 
mesto v skupini in v polfinalu drugo uvrščeno ekipo OŠ Senovo. Tudi to so 
gladko dobile. Nasprotnice so pustile na 6. in 7. točki. V finalu smo se srečali 
z OŠ Otočec. Kljub ne najboljši igri smo povedli s 14:13 in imeli set žogo. 

Nismo je izkoristili in 
nasprotnice so osvojile tri 
točke zapored in zmagale s 
16:14. V drugem setu so 
nasprotnice povedle z 9:5, 
po našem time outu smo izenačili na 9:9. Sledil je odmor igralk iz 
Otočca, ki so na koncu zbrale več moči in zmagale tudi drugi set z 
rezultatom 15:11. Naša dekleta velja pohvaliti za borbeno igro in kljub 
mladosti (Maša 7. razred, Lara 8. razred) za odlično uvrstitev. Zasedli 
smo končno 5.-8. mesto v državi. Za OŠ Žužemberk so igrale: Marija 
Mrvar, Teja Skube, Lara Longar in Maša Pucelj. 

Mentor: Bojan Brulec 
 
PODROČNO POSAMIČNO PRVENSTVO V BADMINTONU, ZMAGA DAVIDA PAJNKIHERJA IN ŠE DVE DRUGI MESTI 
Tekmovanje je potekalo 17. 10. 2018 na OŠ Mirna. Tekmovalo se je v štirih kategorijah, nastopilo je 127 igralcev in 

igralk. Iz naše šole se je tekmovanja udeležilo 12 igralcev in igralk, ki so osvojili kar tri medalje. Boljši od nas so bili le 

domačini.  Rezultati v posameznih kategorijah naših učencev so naslednji:  

a) Mlajše učenke: Tekmovalo je 29 igralk. 2. mesto in srebrno medaljo je osvojila  Maša Pucelj, ki je izgubila le 

finalno tekmo proti domačinki z Mirne. Dobro je igrala tudi Eva Nahtigal Lavrič ki je osvojila 6. mesto.  

b) Mlajši učenci: Tekmovalo je 31 igralcev. Vid Urbančič je zasedel 2. mesto, med prvimi štirimi so bili kar trije 

domačini. Drug naš igralec, Tristan Hrovat, je zasedel 21. mesto.   

c) Starejše učenke: Lara Longar je bila 6., Teja Skube je bila 7., Marija Mrvar 14. in Urša Godec 29.. 

d) Starejši učenci: Tekmovalo je 35 igralcev. Zmagal je David Pajnkiher, ki se je s tem rezultatom uvrstil na državno 

prvenstvo. Žiga Hrovat je osvojil 11. mesto, Niko Longar 13. in Gašper Longar 16. mesto. 

Čestitamo vsem našim igralcem in igralkam. 

Mentor: Bojan Brulec 

                                            

 
MEDOBČINSKO PRVENSTVO V NOGOMETU ZA STAREJŠE DEČKE 
V četrtek, 18. 10. 2018, je potekalo medobčinsko prvenstvo v nogometu za starejše dečke. V našem okraju sta se 

pomerili ekipi OŠ Žužemberk in OŠ Vavta vas. Tekma je potekala na našem zunanjem igrišču. Po začetni nervozi so naši 

učenci kmalu postavili stvari na pravo mesto in brez večjih težav premagali nasprotno ekipo in se tako uvrstili na 
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področno prvenstvo, ki bo potekalo novembra. Za končnih 5:0 sta zadela Mark Gliha (3x) in Matej Zaletelj (2x). Ekipo 

so poleg njiju zastopali še: Asmir Čosić, Tim Struna, Nejc Muhič, Žiga Hrovat, Jakob Travnik in Matic Hočevar. Čestitamo. 

Zapisal: Marjan Kužnik 

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI NA MIVKI – 2. MESTO 
V petek, 19. 10. 2018, je v Hočah potekal finalni turnir osnovnošolskega 
državnega prvenstva v odbojki na mivki. Nanj so se uvrstile najboljše štiri 
osnovne šole. Igralo se je po sistemu vsak z vsakim. Na koncu se je izkazalo, 
da je o prvaku odločala že druga tekma med OŠ Žužemberk in OŠ Kanal. 
Tekmo so začeli Gašper Longar, Nejc Suhadolnik in Mohor Travnik in takoj 
povedli s 3:0, nato naredili dve nepotrebni napaki in nasprotniku ponudili 
priložnost za igro. Do konca seta je bila potem igra izenačena, prvi set so 
dobili Kanalci z rezultatom 15:13. Tudi v nadaljevanju je bilo zelo izenačeno, 
v naši ekipi je Gašperja zamenjal David Pajnkiher in z zmago 15:13 smo 
izenačili rezultat na 1:1. Sledil je odločilen tretji set, ki so ga z več športne 
sreče dobili Kanalci z rezultatom 16:14. Tretja tekma je potekala med nami 
in Kamničani, ki so jo naši igralci gladko dobili in si zagotovili medaljo. Šesta 
tekma med nami in domačini iz Hoč naj bi po pričakovanjih odločala o 
prvaku. Ker so tudi domačini v četrti tekmi izgubili proti Kanalcem, nam je 
ostal le boj za drugo mesto. Gašper Nejc in Mohor so tokrat odigrali 

vrhunsko, brez treme in gladko premagali na papirju glavne favorite z rezultatom 2:0 (15:10 in 15:6). Po lanskem 
osvojenem prvem mestu, kjer je igral še Jure Legan, ki je še vedno poškodovan, smo se morali zadovoljiti z drugim 
mestom in srebrno medaljo. V ekipi so bili še: Žiga Hrovat, Tristan Hrovat, Luka Novak in Vid Urbančič. 
VRSTNI RED – UČENCI 
1. OŠ KANAL 

2. OŠ ŽUŽEMBERK 

3. OŠ HOČE 

4. OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK 

 
PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 
V četrtek, 29. 11. 2018, je v Črnomlju potekalo področno prvenstvo v 

malem nogometu za starejše učence. Naši učenci so si nastop zagotovili po 

zmagi nad OŠ Vavta vas v predtekmovanju. Tekmovalo je osem osnovnih 

šol, ki so bile razdeljene v štiri skupine. Žreb nam je za nasprotnika najprej 

namenil OŠ Trebnje, na koncu prvouvrščeno ekipo. Tekma je bila 

izenačena, na koncu smo jo izgubili z  rezultatom 2:0. V drugem krogu smo 

zato dobili težjega nasprotnika OŠ Šentjernej, ki je bila v prvem srečanju 

boljša od OŠ Mokronog. Tekma se ni začela po naših željah in nasprotnik je 

kmalu povedel, tekma pa se je končala z rezultatom 2:0. Ta poraz je 

pomenil konec tekmovanja, uvrstili smo se na 5.-8. mesto. Poznala se nam 

je odsotnost učencev 8. razredov, ki so bili v šoli v naravi. Še posebej pa 

velja pohvaliti našega novega učenca Asmirja Čosića, ki je bil eden boljših 

igralcev na turnirju. Našo šolo so zastopali: Hočevar Matic – vratar, Mark 

Gliha, Asmir Čosić, Guci Albion, Jakob Travnik, Mohor Travnik, Nejc Suhadolnik in Gašper Longar. 

Mentor: Bojan Brulec 

PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 
V četrtek, 20. 12. 2018, je v Mokronogu potekalo področno prvenstvo v odbojki za starejše učence. Na turnirju je 

nastopalo 5 osnovnih šol, igrali smo po sistemu vsak z vsakim. Na dveh igriščih se je odigralo 10 tekem. Prvo tekmo 

smo odigrali proti OŠ Črnomelj in jo z rezervno postavo gladko premagali. Pravzaprav so bile tudi nadaljnje tekme 

dobljene na podoben način in v nobenem trenutku ni bil ogrožen set, kaj šele zmaga. Z odločno igro v vseh elementih 

odbojkarske igre (servis, sprejem servisa, podaja, napadalni udarec, blok in sprejem udarca)  so nasprotnikom 

http://sport-zbk.splet.arnes.si/files/2018/10/MIVKA-7-1.png
http://sport-zbk.splet.arnes.si/2018/12/04/podrocno-prvenstvo-v-malem-nogometu-za-starejse-ucence-2/nogomet-2/
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preprečili kvalitetno igro, tako da smo na koncu zasluženo in suvereno osvojili prvo mesto. S tem smo se uvrstili v 

nadaljnji krog tekmovanja, to je četrtfinale državnega prvenstva. Tja so se uvrstili tudi domačini, ki so zasedli 2. mesto. 

Našo ekipo so sestavljali: Nejc Suhadolnik, Mohor Travnik, Jure Legan, Gašper Longar, David Pajnkiher, Tomaž Novak, 

Aljaž Tomšič, Tomaž Novak. 

Mentor: Bojan Brulec 

PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE 
Potekalo je 8. 1. 2019 v Metliki. Nastopilo je pet ekip. Igralo se 

je po sistemu vsak z vsakim. Naše učenke so se najprej srečale 

z ekipo OŠ Črnomelj in jo brez težav premagale z rezultatom 

2:0. Sledila je tekma proti domačinkam iz OŠ Metlika. Polne 

tribune in glasno navijanje je pokazalo na resnost tekme. Po 

začetnem vodstvu domačink so naše hitro prišle k sebi in si 

zagotovile neulovljivo prednost. Enako dobro so odigrale tudi 

drugi set in zmagale z 2:0 (25:18, 25:18). Nadaljevali smo s 

tekmo proti OŠ Otočec. Tu je bila zbranost še večja, saj smo z 

njimi izgubili na polfinalu odbojke na mivki. Tako so nam 

preprečile da bi zaigrali v finalu med štirimi najboljšimi 

osnovnimi šolami v Sloveniji. Tekmo smo odigrali skoraj brez napak, temu primeren je bil rezultat 2:0 (25:10, 25:9) za 

našo ekipo. Že pred zadnjo tekmo proti OŠ Dolenjske Toplice smo si priborili prvo mesto in uvrstitev v četrtfinale 

državnega prvenstva. Vse čestitke ekipi in trenerki Nevi Čopi, ki ji na treningih pomagajo še Peter Longar, Tom Pečar 

in Rok Pucelj. Igrale pa so: Teja Skube, Marija Mrvar, Lara Longar, Urša Godec, Maša Blatnik, Maša Pucelj, Eva Nahtigal 

Lavrič, Aja Pečar in Ula Črnagoj. 

Mentor: Bojan Brulec 

REZULTATI PODROČNEGA EKIPNEGA PRVENSTVA V BADMINTONU 
Naši učenci in učenke so dosegli izjemen uspeh s 1. in 2. mestom 

in bili boljši tudi od domačinov z Mirne, ki so bili 3. in 1. 

Tekmovanje je organizirala OŠ Mirna, potekalo je 31. 1. 2019 v 

njihovi telovadnici. V kategoriji mlajših učencev in učenk je 

nastopilo 9 ekip. Razdeljene so bile v tri skupine, kjer smo odigrali 

tekme vsak z vsakim in vseh pet dvobojev. Naši so v skupini 

premagali OŠ Loko Črnomelj in OŠ Šmihel. V četrtfinalu smo bili 

kot zmagovalci skupine A prosti. V polfinalu smo premagali še OŠ 

Mirana Jarca Črnomelj. V finalu pa smo morali priznati premoč 

domačinom, ki so zmagali s 3:0. Od četrtfinalnih tekem naprej 

smo igrali na tri dobljene tekme. Po lanskem prvem mestu je tudi 

to velik uspeh za naše igralce.  Našo šolo so zastopali: Vid Urbančič 

(igra posamezno in moška dvojica), Tristan Hrovat (igra moških dvojic, igra mešanih dvojic), Tobija Černivec (igra 

moških dvojic, ena tekma), Eva Nahtigal Lavrič (igra ženskih 

dvojic, igra mešanih dvojic) in Maša Pucelj (igra posamezno in 

igra ženskih dvojic). V kategoriji starejših učencev in učenk je 

nastopilo 9 ekip. Razdeljena so bile v tri skupine, iz katerih sta se 

po dve najboljši uvrstili v zaključne boje na izpadanje. Naša ekipa 

je v skupinskem delu premagala oba nasprotnika in sicer OŠ Loka 

Črnomelj, OŠ Vinico. V ¼ finalu smo bili kot prvi nosilci in 

zmagovalci B skupine prosti. V polfinalu nam je po napetem boju 

uspelo premagati OŠ Metlika z rezultatom 3:2. V finalu smo se 

še enkrat srečali z OŠ Loka Črnomelj, spet tesno zmagali z 

rezultatom 3:2 in zasluženo osvojili 1. mesto. S tem rezultatom 

se nam je spet uspelo uvrstiti na finalni turnir, ki bo sredi aprila, 

kjer bomo branili lansko tretje mesto. Za našo šolo so igrali: 

http://sport-zbk.splet.arnes.si/2019/01/12/podrocno-prvenstvo-v-odbojki-za-starejse-ucenke-4/odbojka-1/
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David Pajnkiher (igra posamezno in igra mešanih dvojic), Niko Longar in Žiga Hrovat (igra moških dvojic), Teja Skube, 

Marija Mrvar, Lara Longar (so se menjavale igrah posamezno), Marija Mrvar in Lara Longar(igra ženskih dvojic) in Teja 

Skube (igra mešanih dvojic). 

Mentor: Bojan Brulec 

 
ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE 
V sredo, 6. 2. 2019, je naša šola organizirala četrtfinalni turnir šolskega državnega prvenstva v odbojki za starejše 

učenke. V naši skupini E so nastopile še OŠ Cvetka Golarja iz Škofje Loke in OŠ Preska. Na začetku je ravnateljica Mira 

Kovač pozdravila vse udeležence, sodnik Vid Zupančič pa je začel z uvodno tekmo. Na tej so se pomerile naše učenke 

proti Škofjeločankam. Prvi set se naše mlade igralke niso mogle otresti treme, delale so preveč napak in izgubile prvi 

set 25:20. V tem času so se napolnile tribune in spodbuda je bila velika. Ob glasnem navijanju so naše odigrale odlično 

in zmagale ostala seta z rezultatom 25:17 in 15:7. Sledila je tekma med Škofjo Loko in Presko. Tudi ta je bila zelo napeta, 

dobile pa so jo Škofjeločanke z rezultatom 2:1. O zmagovalcu turnirja je tako odločala zadnja tekma med nami in 

Presko. Za uvrstitev med 9 najboljših ekip v Sloveniji je bilo potrebno zmagati. Tekmo smo spet začeli slabo in izgubili 

prvi set z rezultatom 25:13. Tudi v drugem setu smo že zaostajali za 10 točk. S serviranjem Maše Pucelj pa smo rezultat 

izenačili, prišli celo do dveh zaključnih žog, vendar jih nismo izkoristili. Izgubili smo na razliko z 26:24 in zasedli 3. mesto. 

Vse čestitke ekipi in trenerki Nevi Čopi, ki ji na treningih pomagajo še Peter Longar, Tom Pečar in Rok Pucelj. Igrale pa 

so: Teja Skube, Marija Mrvar, Lara Longar, Urša Godec, Maša Blatnik, Maša Pucelj, Eva Nahtigal Lavrič, Aja Pečar, Ula 

Črnagoj in Nika Pucelj. 

Mentor: Bojan Brulec 

 
PODROČNO PRVENSTVO V VELESLALOMU ZA OSNOVNO ŠOLO 
V sredo, 6. 2. 2019, je na smučišču Brsnina v Kranjski Gori potekalo področno prvenstvo osnovnih šol v veleslalomu. V 

prekrasnem vremenu sta našo šolo zastopali Neja Pečar iz 4. razreda in Neža Pečar iz 3. razreda. Obe učenki obiskujeta 

PŠ Dvor.  Kljub temu da sta bili obe veliko mlajši od tekmic, sta zasedli odlične rezultate. Neža je osvojila 2. mesto med 

mlajšimi učenkami in skupno 3. mesto v regijskem seštevku. Neja pa je dosegla 11. čas na področnem in skupno 15. 

čas v regijskem seštevku. Neža se je z odličnim rezultatom uvrstila tudi na državno prvenstvo, Neji pa se je državno 

prvenstvo za las izmuznilo. Obema tekmovalkama iskrene čestitke, Neži pa želimo veliko uspeha tudi na državnem 

tekmovanju. Hvala tudi gospodu Tomu Pečarju, da je prijazno vskočil in spremljal učenki na tekmovanju. 

Zapisal: Marjan Kužnik 

 
PODROČNO EKIPNO PRVENSTVO V ŠAHU 
V torek, 12. 2. 2019, je v Bršljinu potekalo ekipno področno v prvenstvo v šahu za osnovne šole. Pri mlajših učencih (do 

12 let) so našo šolo zastopali: Luka Novak, Ivan Cvišić (oba 5. r.), Nik Legan in Tilen Urbančič (3. r.). Ekipa je dosegla 6. 

mesto. Pri starejših učencih (do 15 let) so se izkazali z osvojenim 2. mestom naslednji učenci: Vid Urbančič (6. r.), Matej 

Zaletelj (8. r.), Mohor Travnik in Gašper Longar (oba 9. r.). Nad našimi šahisti ves čas bdita Neva in Ambrož Čopi, za kar 

smo jim zelo hvaležni. Fantom čestitke za dosežene rezultate in veliko sreče tudi naprej. 

Zapisal: Marjan Kužnik 

 
ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 
V sredo, 13. 2. 2019, je naša šola organizirala četrtfinalni turnir šolskega državnega prvenstva v odbojki za starejše 

učence. V naši skupini E so nastopile še OŠ  iz Škofje Loke – mesto in OŠ Preserje. Prva tekma med nami in OŠ Preserje 

je minila v veliki premoči naše ekipe in gladki zmagi z rezultatom 2:0 (25:7, 25:10). V drugi tekmi so se pomerili gostje 

iz Preserja in Škofje Loke, rezultat 2:0 za prve (25:13, 25:14). Zadnja tekma je bila le formalnost, kajti naši fantje so bili 

veliko boljši od nasprotnikov. Škofjeločane smo premagali z 2:0(25:13, 25:3). Visoko zmago v drugem setu so si priborili 

naši rezervisti in si zaslužijo pohvale. To so bili Žiga Hrovat, Aljaž Tomšič, Vid Urbančič, Tristan Hrovat, Luka Novak, 

igrali so še Gašper Longar, Jure Legan, Nejc Suhadolnik, Mohor Travnik, Tomaž Novak, David Pajnkiher in Jure Kocjančič. 

Mentor: Bojan Brulec 
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PODROČNO TEKMOVANJE V MALEM NOGOMETU ZA MLAJŠE UČENCE 
V ponedeljek, 25. 2. 2019, je v Vavti vasi potekalo medobčinsko tekmovanje v malem nogometu za mlajše učence 

med našo šolo in OŠ Vavta vas. Naši učenci so bili uspešnejši in se uvrstili na področno tekmovanje, ki je potekalo dva 

dni kasneje, v Črnomlju. Na turnirju je sodelovalo 8 ekip. Prvo tekmo so naši odigrali proti ekipi OŠ Mirna Peč in jo z 

izidom 3:0 tudi premagali. Strelci so bili Nik Miklavčič, Peter 

Avguštin in Vid Vidic. Druga tekma je odločala, kdo se bo uvrstil v 

polfinale. Bolje je začela ekipa OŠ Trebnje, ki je povedla. Dolgo se 

izid ni spremenil, nakar je 3 minute pred koncem z veliko 

borbenosti izenačil naš najmlajši član, Nik Miklavčič. Tako se je 

tekma zavlekla v kazenske strele, kjer pa so naši učenci bili zopet 

boljši in se uvrstili v polfinale. V polfinalu nas je čakala domača 

ekipa OŠ Loka Črnomelj, kateri smo morali priznati premoč. 

Tekma se je končala s 4:1, izid pa ne pove pravih razmer na igrišču. 

Za naše je zopet zadel Nik. V tekmi za 3. mesto smo bili boljša 

ekipa skozi celotno srečanje, priigrali smo si tudi nekaj zrelih 

priložnosti, vendar smo ob koncu popustili in OŠ Metlika nas je v 

zaključku strla s 3:0. Tako smo dosegli končno 4. mesto. Barve 

naše šole so zastopali: NIK MIKLAVČIČ, VID VIDIC, MATEJ PUCELJ, JAKA LONGAR PIŠKUR, PETER AVGUŠTIN, ŽAN 

ZALETELJ IN LUKA NOVAK. Fantom je treba čestitati za lep uspeh, saj se že dolgo nismo uvrstili v polfinale tega 

tekmovanja. 

Mentor: Marjan Kužnik 

DAVID PAJNKIHER DRŽAVNI PRVAK V BADMINTONU 
V sredo, 13. 3. 2019, je na OŠ Mirna potekalo državno prvenstvo v badmintonu posamično. Tekmovanje je potekalo 
na dveh ravneh, in sicer licencirani in nelicencirani. Našo šolo je med nelicenciranimi učenci zastopal DAVID 
PAJNKIHER. Tekme so se odigrale na en niz do 21. točke. Najprej je nastopal v skupini in prvi dvoboj zmagal dokaj 
gladko. Suvereno se je spopadel tudi z naslednjima nasprotnikoma in tako zasedel prvo mesto v skupini in se uvrstil v 
osmino finala. V osmini finala je spet zelo suvereno opravil z nasprotnikom. Sledila je tekma četrtfinala, kjer je David 
dobro začel niz. Po dobrem začetku je sledil preobrat nasprotnika, ki je že vodil z 19:16. David se ni predal in z nekaj 
sreče obrnil izid in zmagal z 21:19. Sledilo je veliko olajšanje saj se je s tem že uvrstil med najboljše tri v državi. V 
polfinalu je David spet pokazal, da se ne bo kar tako zadovoljil z že doseženim in premagal nasprotnika iz OŠ Mirna z 
21:13. Tako se je uvrstil v veliki finale, kjer ga je čakal nasprotnik iz OŠ Globoko. Bolje je začel nasprotnik in ves čas 
vodil. Sledili sta dve sporni točki, kateri sta učenca ponavljala, čeprav je bilo evidentno, da bi morali pripadati Davidu. 
Kljub rahli nervozi še nismo izgubili upanja na končni uspeh. Nasprotnik je imel že dve zaključni žogi, rezultat je bil 

20:18, David pa je s tremi zaporednimi točkami uspel premagati 
nasprotnika in veselje ob naslovu državnega prvaka se je lahko 
začelo. 

KONČNI REZULTATI: 
Učenci nelicencirani 

1. David Pajnkiher - OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK 
2. Maj Vrstovšek - OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO 

3. Tim Šmon - OSNOVNA ŠOLA KOZJE 
3. Filip Kolenc - OSNOVNA ŠOLA MIRNA 

 
 

Davidu želim iskrene čestitke in veliko uspehov še naprej. 
Mentor: Marjan Kužnik 

 
PODROČNO PRVENSTVO V MALI ODBOJKI ZA MLAJŠE UČENKE 
OŠ Žužemberk je v torek, 19. 3. 2019, organizirala področno prvenstvo v mali odbojki za mlajše učenke. Udeležilo se 

ga je pet osnovnih šol, ki so igrale po sistemu vsak z vsakim. Tako je vsaka ekipa odigrala po štiri tekme, skupaj jih je 

bilo deset. Naše učenke so začele prvo tekmo proti OŠ Dolenjske Toplice in jo brez težav zmagale z rezultatom 2:0. 

Drugo kolo smo bili prosti. Naprej pa smo gladko premagali še OŠ Metliko, Loko Črnomelj in Otočec, vse z rezultatom 



23 
 

2:0 v setih. Prva ekipa v postavi Maša in Nika Pucelj, Eva Nahtigal Lavrič in Ula Črnagoj ni imela konkurence. Kaja 

Miklavčič in Aja Pečar pa sta pomagali pri dveh zmagah druge ekipe, dve pa so si priborile same, najmlajše udeleženke 

turnirja, Marija Travnik, Albiona Guci iz 5. razreda ter  Pia Pintar in Žana Hrovat iz 4. razreda. Pravico nastopa so imela 

učenke do 7. razreda. Čestitke vsem igralkam za prikazano igro in 1. mesto na prvenstvu. 

Mentor: Bojan Brulec 

POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 
V sredo, 20. 3. 2019, je naša šola gostila polfinalni turnir šolskega državnega prvenstva v odbojki za starejše učence. 

V prvi tekmi smo se pomerili z OŠ Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki. Prva postava, za katero so igrali podajalca 

Mohor Travnik in Gašper Longar, sprejemalca-napadalca Jure Legan in Nejc Suhadolnik, ter blokerja Tomaž Novak in 

Jure Kocjančič, ni imela težkega dela. Zmagala je zanesljivo z rezultatom 2:0 (25:13, 25:14) v setih. Drugo tekmo so 

igrali Kostanjevčani priti OŠ Stranje pri Kamniku. Slednjim tudi priznani slovenski trener Gašper Ribič (Calcit Kamnik) ni 

pomagal do zmage. V tretji tekmi smo potrebovali le set za osvojitev prvega mesta. Tega je hitro osvojila prva postava, 

rezultat je bil 25:11. V drugem setu so dobili priložnost za igro mlajši igralci, ki so jo lepo izkoristili in zmagali 25:14. 

Poleg zgoraj naštetih so igrali še Vid Urbančič, Tristan Hrovat, Luka Novak, Niko Longar in Aljaž Tomšič. Čestitke ekipi 

za uvrstitev na finalni turnir, kjer se bomo za naslov državnih prvakov pomerili z OŠ Kanal in najbrž OŠ Hoče. 

Mentor: Bojan Brulec 

PODROČNO PRVENSTVO V MALI ODBOJKI ZA MLAJŠE UČENCE 
letnik 2006 in mlajši 
Prvenstvo je organizirala OŠ Žužemberk v četrtek, 28. 3. 2019. 

Udeležilo se ga je 6 ekip. Razdeljene so bile v dve skupini, kjer je 

vsak igral z vsakim. V skupini A so naši učenci najprej premagali 

vrstnike iz OŠ Šentjernej z rezultatom 2:0 (2,8) in OŠ Semič z 2:0 

(13,8). V polfinalu smo igrali z drugo uvrščeno ekipo skupine B. 

OŠ Šmihel smo premagali z 2:0 (9,12). 

V 

finalu 

smo 

se pomerili z OŠ Center, ki je bila tudi še brez poraza. Tudi 

tokrat so naši fantje pokazali odlično in zanesljivo igro in 

gladko zmagali z 2:0 (9,17). V prvi postavi so igrali Vid 

Urbančič - kapetan, Luka Novak, Tristan Hrovat in Tobija 

Črnivec. V drugi so bili Tomaž Pečjak, Anej Maver, Filip 

Mohorčič, Dominik Hrovat in Jaklič Jernej. Dva seta pa so 

igrali petošolci Jan Pirc, Maj Štrucelj, Lovro Mesarič, Nejc 

Župec, Tim Mrvar, Žan Prijatelj in tretješolec Tilen Urbančič. 

Pohvale vsem 16 igralcem za osvojeno 1. mesto. 

Mentor: Bojan Brulec 

EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V BADMINTONU ZA OSNOVNE 
ŠOLE  
Turnirski sistem je bil sestavljen, tako da so najprej ekipe odigrale 

tekme v skupini. Proti prvim nasprotnikom OŠ III MURSKA SOBOTA 

smo dobili gladko vseh pet dvobojev. Nato je podobno potekala tudi 

druga runda proti ekipi OŠ DOBROVA, ki smo jo prav tako premagali 

v vseh dvobojih. Za zaključek skupinskega dela smo uspešno s 4:1 

premagali še ekipo OŠ IVANA TAVČARJA GORENJA VAS in zasedli 

prvo mesto v svoji skupini. Doseženo prvo mesto je pomenilo, da 

smo se avtomatično uvrstili v četrtfinalne boje, kjer nas je pričakala 

OŠ LOKA ČRNOMELJ. V izločilnih bojih se je igralo na 3 dobljene 

zmage. V prvi tekmi je David zmagal, Teja izgubila, nato sta Niko in 
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Žiga priborila še eno zmago v moških dvojicah. V odločilni tekmi sta David in Teja poskrbela za zmago s 3:1 in s tem 

uvrstitev v polfinale. V polfinalu smo naleteli na OŠ GLOBOKO. V prvi posamičnih dvobojih smo žal izgubili obe tekmi z 

zelo majhno razliko. David je izgubil z 21:20 proti nasprotniku, katerega je premagal na posamičnem državnem 

prvenstvu. Tako se mu je nasprotnik maščeval za prejšnji poraz. Teja pa je večino tekme vodila, na koncu je vodila že s 

19:14, vendar se je obrnilo v prid nasprotnice, ki je končala z 19:21. Tako so se naše možnosti za zmago močno 

zmanjšale, sledila je tekma ženskih dvojic, kjer pa sta Lara in Marija priborila prvo zmago. V naslednjem dvoboju sta 

Žiga in Niko dobro začela, potem pa v zaključku popustila in tako je OŠ Globoko zmagalo s končnih 3:1 in se uvrstilo v 

finale. Naši pa so šli v boj za tretje mesto. V tekmi za tretje mesto je bil nasprotnik OŠ Križe. Dvoboj smo zaključili s 

tremi dokaj zanesljivimi zmagami in se veselili 3. mesta v državi. Učencem iskrene čestitke za borbo in velik uspeh, ki 

so ga dosegli. 

VRSTNI RED:  

1. OŠ GLOBOKO 

2. OŠ PRESERJE PRI DOMŽALAH 

3. OŠ ŽUŽEMBERK 

Mentor: Marjan Kužnik 

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 
V petek, 17. 5. 2019, je OŠ Dušana Flisa Hoče organizirala finalni turnir šolskega državnega prvenstva v odbojki za 

starejše učence. V finalu so nastopile še OŠ Kanal in OŠ Dušana Flisa Hoče. Prva tekma med nami in OŠ Dušana Flisa 

Hoče je bila zelo napeta in polna preobratov. Naša ekipa je odlično začela tekmo in po dobrih servisih Mohorja povedla 

z rezultatom 8:2. Visokega vodstva nismo izpustili do konca in set gladko dobili na 16. Na začetku drugega seta je 

domača ekipa spremenila rotacijo in njihov najboljši igralec Bračko je začel v C-4. Domačini so povedli z rezultatom 

7:2.  Ob podpori naših navijačev, ki jih je bilo za poln avtobus, smo se pobrali in začeli z bolj silovito igro. Rezultat tega 

je bilo naše vodstvo z rezultatom 15:12. Sledila je napeta končnica, v kateri sta srednji bloker Tomaž Novak in podajalec 

Mohor Travnik uspešno zaustavila najboljšega napadalca iz OŠ Hoče. Žužemberčani  so z večjo zbranostjo ter boljšo 

igro dobili tudi drugi set in zmagali z rezultatom 2:0 (25:16, 25,22). V drugi tekmi smo se pomerili z OŠ Kanal. Prvi set 

smo dobili gladko (25:19), nato smo drugi set začeli slabo v korist za Kanalce (2:9). Po zanesljivih servisih Davida 

Pajnkiherja smo se Žužemberčani postopoma približevali Kanalcem. Kanalci so se zelo trudili, da bi bili vsaj v končnici 

niza enakovredni, toda odločila je prav večja zavzetost, živahnost in mojstrstvo Žužemberčanov (25:21). Zmaga nad 

zelo neugodnimi Kanalci je pomenila veliko naše veselje in osvojitev novega naslova državnih prvakov. V zadnji tekme 

so se ekipi OŠ Dušana Flisa Hoče ter OŠ Kanal borili za 2. mesto. Boj je bil zelo napet saj so ekipe OŠ Dušana Flisa Hoče 

ter OŠ Kanal zelo izenačene, ampak ekipa OŠ Dušana Flisa Hoče bila prisiljena priznati premoč ekipi iz Kanala. Nagrade 

so prejeli: Rok Bračko (najboljši igralec turnirja), Mohor Travnik (najboljši podajalec), Primož Jeklin (najboljši 

napadalec). Našo šolo so 

zastopali: Jure Legan 

(sprejemalec), Nejc 

Suhadolnik (sprejemalec), 

Mohor Travnik (podajalec), 

Jure Kocjančič (korektor) 

Tomaž Novak (srednji bloker), 

David Pajnkiher (srednji 

bloker), Gašper Longar 

(libero), Tilen Gnidovec, Niko 

Longar, Žiga Hrovat, Aljaž 

Tomšič, Vid Urbančič, Tristan 

Hrovat in Luka Novak. 

 

Mentor: Bojan Brulec 

 
 

http://sport-zbk.splet.arnes.si/2019/05/28/finale-drzavnega-prvenstva-v-odbojki-za-starejse-ucence/slika-1/
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ŠPORTNA TEKMOVANJA v šolskem letu 2018 /19 

NIVO TEKMOVANJA:                                       MEDOBČINSKA  

Tekmovanje Kategorija Učenci Razred Mesto 

 
 

NOGOMET 
Vavta vas, 25. 2. 2019 

 
 

mlajši 
učenci 

Nik Miklavčič 
Vid Vidic 

Matej Pucelj 
Jaka Longar Piškur 

Peter Avguštin 
Žan Zaletelj 
Luka Novak 

5. a 
7. a 
7. b 
6. a 
6. a 
6. a 
6. a 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

 
 

NOGOMET 
Žužemberk, 18. 10. 2018 

 
 

starejši učenci 

Matic Hočevar 
Mark Gliha 
Asmir Čošić 
Žiga Hrovat 

Jakob Travnik 
Mohor Travnik 

Nejc Suhadolnik 
Gašper Longar 

9. a 
9. b 
9. b 
8. b 
9. a 
9. a 
9. b 
9. a 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

NIVO TEKMOVANJA:                                     PODROČNA TEKMOVANJA 

Tekmovanje Kategorija Učenci Razred Mesto 

 
 
 
 
 
 

MALA ODBOJKA 
Žužemberk, 9. 4. 2019 

 
 
 
 
 
 

mlajši učenci 

Vid Urbančič 
Luka Novak 

Tristan Hrovat 
Tobija Črnivec 
Tomaž Pečjak 
Anej Maver 

Filip Mohorčič 
Dominik Hrovat 

Jernej Jaklič 
Jan Pirc 

Maj Štrucelj 
Lovro Mesarič 

Nejc Župec 
Tim Mrvar 

Žan Prijatelj 
Tilen Urbančič 

6. a 
6. a 
6. a 
6. b 
7. b 
6. b 
6. a 
7. a 
6. b 
5. b 
5. b 
5. a 
5. a 
5. a 
5. b 
3. r. 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

 
 
 

MALA ODBOJKA 
Žužemberk, 20. 3. 2019 

 
 
 

mlajše  
učenke 

Maša Pucelj 
Nika Pucelj 

Eva Nahtigal Lavrič 
Uča Črnagoj 

Kaja Miklavčič 
Aja Amalija Pečar 

Marija Travnik 
Albiona Guci 

Pia Pintar 
Žana Hrovat 

7. a 
6. a 
7. a 
7. b 
7. a 
7. a 
5. b 
5. b 
4. r.  
4. r. 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

 
 
 

ODBOJKA 
Metlika, 8. 1. 2019 

 
 
 

starejše 
učenke 

Maša Pucelj 
Lara Longar 

Marija Mrvar 
Teja Skube 
Urša Godec 
Ula Črnagoj 

Maša Blatnik 
Aja Amalija Pečar 

7. a 
8. b 
9. b 
9. a 
8. a 
7. b 
8. b 
7. a 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
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ODBOJKA 
Mokoronog, 20. 12. 2018 

 
 
 

starejši 
učenci 

David Pajnkiher 
Gašper Longar 

Jure Legan 
Jure Kocjančič 
Tomaž Novak 

Nejc Suhadolnik 
Mohor Travnik 

Aljaž Tomšič 

9. a 
9. a 
9. a 
9. b 
9. b 
9. b 
9. a 
9. a 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

 
ODBOJKA NA MIVKI 

Novo mesto, 4. 6. 2018 

 
starejše  
učenke 

Maša Pucelj 
Lara Longar 

Marija Mrvar 
Teja Skube 

7. a 
8. b 
9. b 
9. a 

2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 

 
ODBOJKA NA MIVKI 

Novo mesto, 4. 6. 2018 

 
starejši 
učenci 

Nejc Suhadolnik 
Gašper Longar 
Mohor Travnik 
Jure Kocjančič 

9. b 
9. a 
9. a 
9. b 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

 
 
 

ŠAH 
Bršljin, 12. 2. 2019 

ekipno  
starejši  
učenci 

 
 

ekipno 
mlajši 
učenci 

Mohor Travnik 
Gašper Longar 
Matej Zaletelj 
Vid Urbančič 

 
Luka Novak 
Ivan Cvišić 
Nik Legan 

Tilen Urbančič 

9. a 
9. a 
8. b 
6. a 

 
6. a 
5. a 

3. r. PŠ Dvor 
3. r. 

2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 

 
6. mesto 
6. mesto 
6. mesto 
6. mesto 

 
 
 

 
ŠAH 

Bršljin, 12. 2. 2019 
 

 

posamezno: 
učenci do 9 let 

 
učenke do 9 let 

 
učenci do 12 let 
 
učenci do 15 let 

 
Tilen Urbančič 

 
Ajda Krese 

 
Luka Novak 

 
Matej Zaletelj 

 
3. r. 

 
3. r. 

 
5. a 

 
8. b 

 
7. mesto 

 
4. mesto 

 
24. mesto 

 
4. mesto 

SMUČANJE 
veleslalom 

Kranjska Gora,  6. 2. 2019 

 
mlajše  
učenke 

 
Neja Pečar 
Neža Rezelj 

 
4. r. PŠ Dvor 
3. r. PŠ Dvor 

 
15. mesto 
3. mesto 

 
 

NOGOMET 
Črnomelj, 27. 2. 2019 

 
 
 

mlajši učenci 

Nik Miklavčič 
Vid Vidic 

Matej Pucelj 
Jaka Longar Piškur 

Peter Avguštin 
Žan Zaletelj 
Luka Novak 

5. a 
7. a 
7. b 
6. a 
6. a 
6. a 
6. a 

4. mesto 
4. mesto 
4. mesto 
4. mesto 
4. mesto 
4. mesto 
4. mesto 

 
 
 

NOGOMET 
Črnomelj, 19. 11. 2018 

 
 
 

starejši učenci 

Matic Hočevar 
Mark Gliha 
Amir Čošić 
Albion Guci 

Jakob Travnik 
Mohor Travnik 

Nejc Suhadolnik 
Gašper Longar 

9. a 
9. b 
9. b 
9. b 
9. a 
9. a 
9. b 
9. a 

5.–8. mesto 
5.–8. mesto 
5.–8. mesto 
5.–8. mesto 
5.–8. mesto 
5.–8. mesto 
5.–8. mesto 
5.–8. mesto 

 
BADMINTON 

Mirna, 17. 10. 2018 

 
posamično 

mlajši učenci 

Eva Nahtigal Lavrič 
Maša Pucelj 
Vid Urbančič 

Tristan Hrovat 

7. a 
7. a 
6. a 
6. a 

6. mesto 
2. mesto 
2. mesto 

21. mesto 
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BADMINTON 
Mirna, 17. 10. 2018 

 
 
 

posamično 
starejši učenci 

Lara Longar 
Teja Skube 

Marija Mrvar 
Urša Godec 

David Pajnkiher 
Žiga Hrovat 
Niko Longar 

Gašper Longar 

8. b 
9. a 
9. b 
8. a 
9. a 
8. b 
9. b 
9. a 

6. mesto 
7. mesto 

14. mesto 
29. mesto 
1. mesto 

11. mesto 
13. mesto 
16. mesto 

 
 
 
 
 

BADMINTON 
Mirna, 31. 1. 2019 

 
 

ekipno 
starejši učenci 

 
 
 
 

ekipno 
mlajši učenci 

Lara Longar 
Teja Skube 

Marija Mrvar 
David Pajnkiher 

Žiga Hrovat 
Niko Longar 

 
 

Eva Nahtigal Lavrič 
Maša Pucelj 
Vid Urbančič 

Tristan Hrovat 
Tobija Črnivec 

8. b 
9. a 
9. b 
9. a 
8. b 
9. b 

 
 

7. a 
7. a 
6. a 
6. a 
6. b 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

 
 

2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 

NIVO TEKMOVANJA:                                            DRŽAVNA TEKMOVANJA 

Tekmovanje Kategorija Učenci Razred Mesto 

 
BADMINTON 

FINALE 
Medvode, 10. 4. 2019 

 

starejši učenci 
ekipno 

David Pajnkiher 
Teja Skube 

Niko Longar 
Marija Mrvar 
Lara Longar 
Žiga Hrovat 

9. a 
9. a 
9. b 
9. b 
8. b 
8. b 

3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 

 
BADMINTON 

FINALE 
Mirna, 10. 4. 2019 

 
starejši učenci 

posamično 

 
David Pajnkiher 

 
9. a 

 
1. mesto 

 
 
 
 

ODBOJKA 
ČETRTFINALE 

Žužemberk, 13. 2. 2019 

 

 

 

 

starejši učenci 

David Pajnkiher 
Gašper Longar 

Jure Legan 
Jure Kocjančič 
Tomaž Novak 

Nejc Suhadolnik 
Mohor Travnik 

Niko Longar 
Aljaž Tomšič 
Luka Novak 

Vid Urbančič 
Tristan Hrovat 

Žiga Hrovat 

9. a 
9. a 
9. a 
9. b 
9. b 
9. b 
9. a 
9. b 
9. a 
6. a 
6. a 
6. a 
8. b 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

 
 
 

ODBOJKA 
POLFINALE 

Žužemberk, 20. 3. 2019 
 

 

 

 

starejši učenci 

Gašper Longar 
Jure Legan 

Jure Kocjančič 
Tomaž Novak 

Nejc Suhadolnik 
Mohor Travnik 

Niko Longar 

9. a 
9. a 
9. b 
9. b 
9. b 
9. a 
9. b 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
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Aljaž Tomšič 
Luka Novak 

Vid Urbančič 
Tristan Hrovat 

Žiga Hrovat 

9. a 
6. a 
6. a 
6. a 
8. b 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

 

 

 

ODBOJKA 
FINALE 

Hoče, 17. 5. 2019 
 

 

 

 

starejši učenci 

Gašper Longar 
Jure Legan 

Jure Kocjančič 
Tomaž Novak 

Nejc Suhadolnik 
Mohor Travnik 

Niko Longar 
Aljaž Tomšič 

Tilen Gnidovec 
Luka Novak 

Vid Urbančič 
Tristan Hrovat 

Žiga Hrovat 
David Pajnkiher 

9. a 
9. a 
9. b 
9. b 
9. b 
9. a 
9. b 
9. a 
9. b 
6. a 
6. a 
6. a 
8. b 
9. a 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

 
 
 

ODBOJKA 
ČETRTFINALE 

Žužemberk, 6. 2. 2019 

 
 
 

starejše učenke 

Maša Pucelj 
Lara Longar 

Marija Mrvar 
Tej Skube 

Urša Godec 
Uča Črnagoj 
Maša Blatnik 

Aja Amalija Pečar 
Eva Nahtigal Lavrič 

Nika Pucelj 

7. a 
8. b 
9. b 
9. a 
8. a 
7. b 
8. b 
7. a 
7. a 
6. a 

3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 
3. mesto 

ODBOJKA NA MIVKI 
POLFINALE 

Notranje Gorice, 5. 9. 2018 

 
starejši učenci 

Gašper Longar 
Nejc Suhadolnik 
David Pajnkiher 
Mohor Travnik 

9. a 
9. b 
9. a 
9. a 

1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 
1. mesto 

 
 

ODBOJKA NA MIVKI 
FINALE 

Hoče, 19. 10. 2018 

 
 

starejši učenci 

Gašper Longar 
Nejc Suhadolnik 
David Pajnkiher 
Mohor Travnik 

Žiga Hrovat 
Tristan Hrovat 
Vid Urbančič 
Luka Novak 

9. a 
9. b 
9. a 
9. a 
8. b 
6. a 
6. a 
6. a 

2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 

ODBOJKA NA MIVKI 
POLFINALE 

Notranje Gorice, 5. 9. 2018 

 
starejše učenke 

Maša Pucelj 
Lara Longar 

Marija Mrvar 
Teja Skube 

7. a 
8. b 
9. b 
9. a 

2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 

 
ŠAH 

posamezno 
 

ekipno do 9 let 

Tilen Urbančič 
 

Tilen Urbančič 
Urban Krese 

Nik Legan 

3. r.  
 

3. r. 
3. r. 

3. r. PŠ Dvor 

60. – 63. 
mesto 

22. mesto 
22. mesto 
22. mesto 
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UTRINKI S PODRUŽNICE AJDOVEC 
 
V letošnjem šolskem letu je bilo na podružnici 22 učencev v dveh kombiniranih oddelkih. Tako kot vsako leto je bilo na 
šoli delovno in živahno, leto smo zaključili uspešno in brez poškodb. V 1. in 2. razredu je bila pri pouku 2 uri dnevno 
vzgojiteljica, ki je vodila tudi JV in bila 2 krat na teden v PB. Na Ajdovec so prihajale tudi učiteljice za TJA, OPZ, RAP- 
gibaje in računalniški krožek. Za dobro počutje, urejeno, čisto, cvetočo šolo, njeno okolico, polne želodčke so poskrbeli 
kar trije hišniki in gospodinja. Za napredek in lepe dosežke učencev v znanju  pa so vlagali učenci, njihovi starši in vsi 
strokovni delavci. Vsi so  zaključili razred in napredujejo v viši razred. Večina uspešnih nekaj zelo uspešnih kar trije 
učenci pa z večjimi učnimi težavami. Učenci so bili delovni, a večkrat preglasni med odmori (prepiri med sošolci, 
nagajanje, tožarjenje in grde besede). Nastale probleme smo reševali sprotno s pogovori. Štirje učenci bodo zapustili 
podružnico in šolanje nadaljevali v 5. razredu v Žužemberku. Na šolo pride 6 prvošolcev.  
Zaživela je podružnica kot celota, skupne ure ŠPO, LUM, praznovanje rojstnih dni, pohodi, srečanja s starši, JV, PB, 
prireditve, pripomorejo k večji strpnosti starejših učencev do mlajših in tistih, ki so potrebni pomoči. Pripravili smo 
delavnice skupaj s starši, kulturni program za starše, nočni pohod z lučkami, kostanjev in zaključni piknik skupaj s starši. 
Uresničevali smo skupne prednostne naloge. Veliko smo se pogovarjali, reševali nastale probleme. Učenje v naravi in 
iz nje je bila naša prednostna naloga, ki smo jo vlekli skozi celo šolsko leto. Opazovali in raziskovali smo gozd in mlako 
v vseh štirih letnih časih. Utrinke smo predstavili na razstavi v Žužemberku in zapisali v glasilu Ajdovčki. Učence smo 
spodbujali, da so delovali kot MČRK. Prvošolci so bili med člane sprejeti v maju.   
Dvakrat sta učence obiskali strokovni delavki iz Zdravstvenega doma Novo mesto in učencem predavali o zdravem 
načinu življenja. Športna programa Zlati sonček od 1.-3. razreda in Krpan v 4. razredu ter ure RAP- a za gibanje so 
pripomogli, da so bili učenci bolj gibalno aktivni. Veliko o bontonu in zdravi prehrani so se pogovarjali v PB v okviru 
RAP-a. Urejali smo učilnice. Še posebej smo pazili na nove mize in stole. Skrbeli smo za čisto in urejeno okolico. Vzgojili 
smo rože za grede. Učenci so sodelovali pri 12 različnih likovnih natečajih in projektih.  
Sodelovali smo v humanitarni akciji Košarica. Vsi učenci so prinesli vsaj po en izdelek in v akciji KARITAS – Pokloni 
zvezek, botrstvo Brazilija za deklico Mariany Beatriz Pereira Romero. Z izdelki smo sodelovali na božično novoletni  
tržnici. V razredu smo ločevali odpadke. Preko celega leta smo zbirali zamaške in uspešno izpeljali dve zbiralni akciji 
papirja. Vsakemu učencu smo prispevali po 10 € za zaključno ekskurzijo. Sodelovanje s starši je bilo uspešno. Poleg 
rednih GU in RS, so vodili delavnico, pripravili kostanjev in zaključni piknik, pohod na Frato z lučkami, prireditev za 
materinski dan, sprejeli na domu učence in jih pogostili s pecivom. Takšnega sodelovanja si želimo tudi v novem 
šolskem letu. 

                                                                                             Zapisala: Milena  Legan 

USTVARJALNI PRSTKI 

K interesni dejavnosti je bilo vključenih pet učencev 1. razreda. 

Interesna dejavnost je potekala ob petkih peto šolsko uro. 

Učenci so preko različnih dejavnosti razvijali ročne spretnosti, 

fino motoriko, ustvarjalnost, vztrajnost, natančnost. Pri 

izdelovanju so učenci uporabljali naravne, umetne, največ pa 

odpadne materiale. Pri ustvarjanju so zelo uživali, bili so 

ustvarjalni. Radi so obiskovali interesno dejavnost. Učenci so 

izdelali: zajčka iz kartonskih tulcev; jesensko drevo iz kartona, 

listja; ježa in jesenske sadeže iz slanega testa; laboda, pava, 

raco iz papirja in slamice; kužka iz kartona; šopek iz javorjevih 

listov; duhca iz papirnatega robčka; čebelo iz kartonskega 

tulca in pene; smrečico iz kartonskega tulca in vate; namizno 

dekoracijo iz naravnih materialov; jelenčka iz palčk, mos 

gumija; novoletne okraske iz stiripornih kroglic, bleščic; smrečico iz gline; družabno igro ribolov iz papirja, palic in 

magnetov; snežaka iz plastenke in kaširne mase; glasbilo brenkalo iz kartona in elastik; glasbilo boben iz škatle in 

balona; ptička iz filca; masko iz balona in kaširne mase; tulipane iz odpadne kartonske embalaže; vazo iz kozarca in 

volne; ptička iz gline; letalo iz kartona; igro Ujemi žogico; zmaja iz papirja; travniške rastline iz gline; akvarij z živalmi iz 

kartonske škatle. 

Mentorica: Lidija Lebar Tomšič 

 



30 
 

RAP PREHRANA IN ZDRAVJE 

Dejavnost Prehrana in zdravje je potekala ob petkih od 12.50 do 13.30. Vključenih je bilo 20 otrok od 1. do 4. razreda. 

Realiziranih je bilo 35 ur. Dejavnosti so potekale po letnem delovnem načrtu. Izvedene so bile naslednje dejavnosti: 

pravila vedenja na poti v jedilnico; ogled izobraževalnega filma Čiste roke za zdrave otroke; bonton vedenja pri mizi, 

zgodba Tudi jaz lepo jem; urejanje svojega jedilnega prostora ter ločevanje odpadkov; pravljica Škrat Brokolino; 

pogovor, ogled predmetov za boljšo vidnost; ogled poučnega filma Zelena luč; iskanje informacij o prometnih znakih;  

razvrščanje prometnih znakov; pogovor o slovenskih tradicionalnih jedeh; kulturne razlike in zanimivosti pri 

prehranjevanju; spoznavanje prehranske piramide; izdelava prazničnega pogrinjka (namesto izdelovanja prehranske 

piramide); priprava zdravega prigrizka iz sadja; izvajanje sprostitvenih vaj; socialne igre; zgodba Moja babica je 

drugačna; socialno gibalna igra Vodenje slepega; ogled lutkovnega filma Ostal bom zdrav; zgodba o dečku, ki je pesmi 

pisal; branje jedilnika; razvrščanje odpadkov v zabojnike; risanje vesele in žalostne Zemlje; plakat Kaj te veseli, žalosti?; 

izdelava napitka iz pomaranč; pogovor Kaj si želiš v prihodnosti; ogled poučnega filma NAPO; razvrščanje embalaže 

varno-nevarno; risanje simbolov za nevarne snovi; socialni igri Dva ovna in Dva osla; socialne igre; plakat Kaj te moti v 

šoli ter predlagaj rešitve; igre vlog Občutki; branje knjižice Kako poskrbim za svoje zdravje (namesto pripovedovanja 

nezgod); risanje senc (namesto risanja pravil v športu); igra vlog Tabor (namesto prikaza nudenja prve pomoči).  

Sodelovanje učencev: Pri nekaterih dejavnostih so bili bolj motivirani kot pri drugih. Največji interes je bil pri delu v 

skupinah, kjer so sami reševali probleme, tematiko. Uživali so v izdelovanju pogrinjkov, socialnih igrah, igrah vlog. Radi 

so tudi prisluhnili zgodbam, pravljicam. Zelo pozitivno se je izkazalo medsebojno sodelovanje učencev, saj so bili 

prisotni učenci od 1. do 4. razreda. Ker je bil RAP ob petkih, so bili učenci velikokrat utrujeni in jih je bilo težko motivirati 

za dejavnosti. V jesenskem in pomladnem času so izražali željo po igri na prostem. Menim, da bi bilo smiselno imeti 

RAP kakšen drug dan v tednu, ob petkih pa veliko gibanja in sprostitve. 

Zapisala: Lidija Lebar Tomšič 

DRAMSKI KROŽEK 

Dramski krožek je obiskovalo 17 učencev 2., 3. in 4. razreda. 

Srečevali smo se ob petkih preduro. Za delo smo porabili 12 ur. 

Naučili smo se dramske igre Muca Copatarica. Predstavili smo jo 

na javni kulturni prireditvi v gasilskem domu. Glavno vlogo je 

odigrala Lea Vidmar. Iz kartonskih škatel smo izdelali malo vasico 

in hišo Muce Copatarice. Manca Rozman in Lea Vidmar sta se 

naučili malo daljši skeč Učenec in učitelj in ga predstavili v 

gasilskem domu konec marca, ko je bilo tekmovanje v znanju 

podeželske mladine. Deležni sta bili velikega aplavza. Kadar nam 

je po vaji ostalo še kaj časa, smo brali pravljice in se igrali igre 

vlog. Pri krožku smo vadili tudi recitacije, katere so učenci 

povedali na srečanju ob materinskem prazniku in imeli delavnico 

pomladanske dekoracije. Prebrali in analizirali smo zgodbo Ele Peroci Moj dežnik je lahko balon za Cankarjevo 

tekmovanje. Tekmovalo je pet učenk. Priznanje je prejela Ana Mlakar iz 2. razreda. Učenci so pridno vadili besedilo in 

z veseljem hodili na vajo. 

Mentorica: Milena Legan 
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ANGLEŠČINA 
Interesna dejavnost angleščina se je izvajala v 1. razredu. Krožek je obiskovalo 5 učencev 1. razreda. Realizirali smo 72 
ur, kar predstavlja 103 % realizacijo. Dejavnosti so potekale po načrtovanem programu, ki je bil zastavljen na začetku 
šolskega leta. Vsa načrtovana učna snov je bila predelana, vsebina je sledila izbranim temam iz vsakdanjega življenja, 
učenje pa je potekalo preko igre, pesmi, zgodb itd. Cilji interesne dejavnosti temeljijo na poslušanju in slušnem 
razumevanju ter govornem sporočanju in sporazumevanju. Vsi učenci so bili pri interesni dejavnosti uspešni. Učenci 
so bili motivirani za delo in so z veseljem spoznavali nov jezik. 

Mentor: Teja Gosenar 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK 
Pri krožku je sodelovalo 9 učencev in učenk iz 3. in 4. razreda. Uporabljali smo didaktično opremo, kot so: Mali 
radovednež, Moje prvo raziskovanje sveta, Enciklopedija živali, Mali radovednež. Učili so se napisati besedilo in ga 
oblikovati. Učenci 4. r. so pri krožku utrjevali kolesarske vsebine in opravili kolesarski izpit. 

Mentorica: Helena Smrke 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 
Interesne dejavnosti, kot je otroški pevski zbor, se na majhni podružnični šoli Ajdovec mladi pevci radi udeležujejo, saj 
se na pevskih vajah družijo, predvsem pa uživajo v petju. Zbor obiskuje 22 učencev, ki so po kvaliteti v tem šolskem 
letu dobro napredovali. Pevsko vajo so obiskovali enkrat tedensko po dve uri skupaj. S svojim pevskim programom so 
sodelovali na vseh šolskih prireditvah svoje podružnične šole, združeno pa so z ostalimi zbori OŠ Žužemberk nastopali 
na Spominski uri znanih Suhokranjcev, na šolskem koncertu Petje prinaša poletje ter na zaključni šolski prireditvi. Delo 
na Ajdovcu je bilo zelo prijetno, saj imajo pevci dober glasbeni posluh in so vajeni suverenega in odličnega nastopanja. 
Zaradi njihovih dobrih pevskih sposobnosti, smo zgodaj začeli z razvijanjem dvoglasnega petja, ki jim v samih začetkih 
ni delalo večjih težav. Skozi leto smo intenzivno razvijali veselje do petja in skupinsko umetniško poustvarjanje. Večji 
poudarek smo dali razvoju oz. oblikovanju odnosa do izvirne slovenske ljudske pesmi ter njenega izvirnega večglasja. 

Mentorica: Nina Zajec 

 
DOGODKI NA PŠ AJDOVEC: 

Prvi šolski dan 
 
Na oblačno ponedeljkovo  jutro, 3. 9. 2018,  je  vrata podružnične šole 
Ajdovec prestopilo 5 nadobudnih in znanja željnih  prvošolcev: Nik Kužnik, 
Anže Štravs, Taja Kmet, Zoja Radovac in Tina Skube, katere smo sprejele 
kar tri strokovne delavke. Po uvodnem pozdravu in predstavitvi v 
telovadnici so starši odšli domov, učenci pa so nadaljevali z dejavnostmi v 
razredu. Po malici smo se vsi skupaj zbrali v telovadni učilnici, kjer smo  se 
pogovorili o pravilih obnašanja in varnosti  ter se skupaj poigrali nekaj 
elementarnih iger. Pred odhodom domov smo se posladkali s slastno 
torto. Učenci so odšli domov veselih obrazov.   
 

Jesenski pohod na Podlipo 

V torek, 11. 9. 2018, smo imeli pohod na Podlipo. Odpravili smo se mimo Boršta do 

Srednjega Lipovca, kjer smo zavili desno proti Podlipi. Videli smo prostrane pašnike 

in travnike. Še dobro, da je bil večji del poti skozi gozd, ker je bilo že pošteno vroče. 

Na Podlipi nas je pričakala Tajina mamica. Postregla nam je je z osvežilno limonado 

in okusnim pecivom. Pogledali smo si še kapelico in odšli proti šoli. Šli smo po 

bližnjici, sproti pa smo nabrali kar nekaj gob. V šoli nas je pričakalo okusno kosilo. 

Izkoristili smo lep sončen dan za prvi letošnji pohod.  

Eva Štravs, 4. razred 
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Še nekaj izjav učencev: 

»Iz šole Ajdovec smo hodili do table Podlipa. Nazaj smo šli po strmi bližnjici. V šolo smo prišli utrujeni in veseli.« (Nia 

Štupar, 3. r.) 

»Šli smo do Tajine hiše. Ima zelo lepega psa, ki mu je ime Kun.« 

(Manca Rozman, 4. r.) 

»Pot nazaj je bila zelo strma. Hodili smo po blatu in pesku. Med 

potjo smo nabirali gobe. Čisto na koncu smo šli do luže.« (Ajša 

N. Rozman, 4. r.) 

»Nabirali smo gobe. Videli smo polža, ki je jedel jurčka.« (Gal 

Klavs, 3. r.) 

»Vsi smo bili veseli, ker smo osvojili »Ajdovški Triglav«, ker je 

bila pot zelo strma. Ko smo prišli nazaj, smo bili zelo utrujeni.« 

(Lea Vidmar, 3. r.) 

»Videli smo želode in 

gosenice. Bilo nam je 

lepo in tudi vroče.« 

(Rebeka Papež, 3. r. ) 

»Med potjo smo videli tudi kužke.« (Karolina  Rozman, 3. r.) 

»Na Podlipi smo počivali pri sošolki Taji.« ( Zoja Radovac, 1. r.) 

»Danes je bilo lepo.« (Nik Klavs, 2. r.) 

»Pri Taji smo pili limonado z medom.« (Ana Mlakar, 2. r.) 

»Nabral sem poln žep želodov, nastavil jih bom veverici«. (Benjamin Arh, 2. r.) 

»Po poti domov smo nabirali jurčke.« (Ema Pust, 2. r.) 

»Bilo je lepo, a sem bila zelo utrujena, doma sem šla spat.« (Maja Kuhelj, 2. r.) 

»Pot je bila zanimiva in poučna.« (Daša Malovrh, 2. r.) 

»Roladice pri Taji so bile zelo slastne.« (Tina Skube, 1. r.) 

»Vesela sem bila, ker je bilo pri meni doma veliko sošolcev.« (Taja Kmet, 1. r.) 

»Na športnem dnevu sem se imel lepo.« (Nik Kužnik, 1. r.) 

»Pot domov je bila strma in kamnita.« (Anže Štravs, 1. r.) 

 

DARILO PRESENEČENJA 

V petek, 7. 9. 2018, je poštar na našo šolo prinesel paket, ki je bil 

naslovljen na učence PŠ Ajdovec. Učenci in učiteljice smo bili zelo 

presenečeni, ker nismo pričakovali nobenega paketa. Paket smo z 

radovednostjo odprli in notri zagledali ročno napisano pismo gospe 

Nežke Borin Mali, v katerem se vsem zahvaljuje za trud, ki smo ga vložili 

pri raziskovalni nalogi. Gospa Nežka je 

bila v Žužemberku v mesecu juniju, ko 

smo na zaključni prireditvi učenci iz PŠ 

Ajdovec predstavili raziskovalno nalogo 

o njenem stricu, pesniku, gospodu 

Gregorju Maliju, ki je bil v času vojne 

izgnan v Argentino. Skupaj smo prebrali pismo in razdelili vsebino paketa po njenih 

navodilih. V paketu je bilo nekaj sladkarij, didaktičnih iger in šolskih potrebščin. Učenci 

in učiteljice smo bili zelo navdušeni in veseli, da smo bili tudi na takšen način nagrajeni 

za trud. Odločili smo se, da tudi sami napišemo pismo gospe Nežki, v katerem smo se 

zahvalili za njena darila. Učenci so ji narisali risbe in izdelali stojalo za svinčnike iz 

odpadne embalaže. Vse skupaj smo zapakirali v škatlo in ga odposlali. Čez nekaj dni je 

na šolo ponovno prispelo pismo, v katerem se gospa poimensko zahvaljuje vsakemu 

učencu posebej za narisano risbo in darilo.  
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ZAČETEK BRLANE ZNAČKE 

V ponedeljek, 17. 9. 2018, nas je na podružnici obiskala knjižničarka, 

gospa Tinka, ki je prišla v družbi gospe Magde Kastelic Hočevar, da 

skupaj obeležimo začetek Bralne značke. Gospa Magda je dolga leta 

poučevala na OŠ Žužemberk. Učenka Eva Štravs iz 4. razreda je z gospo 

Magdo naredila intervju, v katerem smo izvedeli, kako je včasih 

potekala Bralna 

značka, kaj vse je 

učila in kaj počne 

danes, ko je v 

pokoju. Izvedeli 

smo, da je 

napisala dve pesniški zbirki in zbirko voščil ter se je zdaj lotila 

pisanja pravljice. Manca Rozman iz 4. razreda je prebrala eno 

njenih pesmi, učiteljica Irena pa je učencem prebrala njeno 

zgodbo z naslovom Uročena grofična. Učenci 1. razreda so dobili 

darilo za vstop v svet branja, knjigo z naslovom Kotiček na koncu 

sveta pisateljice Anje Štefan.  

Evropski teden mobilnosti (17. 9. 2018 – 23. 9. 2018) 
V okviru evropskega tedna mobilnosti so na naši šoli potekale različne 
dejavnosti na temo prometa. Pri pouku smo se veliko pogovarjali o 
prometni varnosti, obnašanju in vedenju v 
prometu ter prometnih pravilih in prometnih 
znakih.  
Ves teden je potekal projekt »Beli zajček«, s 
katerim smo želeli spodbuditi starše in njihove 
otroke, da v šolo prihajajo peš ali vsaj del poti 
opravijo peš.  
Pogledali smo kratek film  na temo »Trezen 
voznik, je varen voznik« in z risbami sodelovali 

pri  likovnem natečaju Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  
Pri likovni smo v skupinah oblikovali različna prometna sredstva. Izdelke smo dali na razstavo.  
V JV in PB so ves teden ustvarjali na temo prometa.  
Risali smo prometne znake na šolskem igrišču. 
V četrtek nas je obiskal policist, ki nam je predstavil svoj poklic in nas opozoril na pravila v prometu.  
Pri vseh dejavnostih so sodelovali učenci od 1. do 4. razreda.  

 

TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE »V FOTOGRAFIJI UJETI TRENUTKI« 

V okviru tedna kulturne dediščine 

(»V fotografiji ujeti trenutki«) smo 

se učenci PŠ Ajdovec združili z 

učenci PŠ Šmihel in na podružnični 

šoli Šmihel preživeli krasno 

dopoldne, čeprav je bila delovna 

sobota, 29. 9. 2018. Zjutraj smo se 

z avtobusom odpravili na PŠ 

Šmihel in se  najprej spoznali in si 

ogledali šolo. Nekdanja učenka 

podružnice Maša Kolar nam je 

predstavila preteklost nastanka 

fotoaparata in njegov razvoj skozi čas. Nato smo si ogledali razstavo fotografij Maše 
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Kolar in Rebeke Bedene. Po 

malici smo se še mi lotili 

ustvarjalne delavnice, kjer 

smo izdelovali okvir za 

svojo družinsko fotografijo. 

Nastali so prekrasni izdelki, 

ki so jih učenci odnesli 

domov. Hvala učencem in 

učiteljicam PŠ Šmihel za 

dobrodošlico in povabilo. 

 

 

Kostanjev piknik  

Teden otroka smo začeli s 

kostanjevim piknikom s 

starši, ki smo ga imeli v 

ponedeljek, 1. 10. 2018. 

Učenci in starši so prinesli 

kostanj in še nekaj sladkih 

dobrot, v šoli pa smo 

naredili bezgov sok za  žejo. 

Očetje so poskrbeli za peko 

kostanja. Mamice so bile zelo ustvarjalne. Iz buč in naravnih materialov je 

nastala gospa jesen. Na igrišču smo se igrali športne igre. Čeprav nas je preganjal dež, se nismo dali in uspešno zaključili 

s piknikom. Imeli smo se zelo lepo.  

 

TEDEN OTROKA 

V tednu otroka dejavnosti na šoli potekajo malo drugače. V ponedeljek 

smo imeli kostanjev piknik s starši. V tem tednu smo risali na asfalt, igrali 

smo se štafetne igre, s katerimi smo razvijali medgeneracijsko druženje. 

V četrtek  nas je obiskala gospa iz preventivnega kabineta ZD  Novo 

mesto, ki nas je podučila o pravilni negi zob ter o osebni higieni. Risali 

smo za likovni natečaj Varno v vrtec in šolo, posladkali smo se tudi  z 

vaflji, ki so nastali pod spretnimi rokami naše gospodinje gospe Štefke.  

Projektni teden zdrave prehrane in teden čebel 

V tednu od 12. 11. 2018 do 18. 11. 2018 je bil projektni teden 

zdrave prehrane in teden čebel. V torek smo se odpravili na 

kratek sprehod in ogled čebelnjaka, kjer nam je gospa Tončka 

Gnidovec predstavila čebelarstvo, čebelnjak ter življenje 

čebel. V šoli so učenci v času jutranjega varstva, podaljšanega 

bivanja ter v okviru pouka spoznavali življenje čebel, izdelali 

plakate o čebelah ter tradicionalnem slovenskem zajtrku in 

slikali ter izdelali čebelnjake. Poslušali so zgodbo z naslovom 

Čebela Sivka v deželi Medelandiji, pisateljice Irme Jančar, 

ogledali so si izobraževalni film o Kranjski sivki ter risanko z 

naslovom Čebelji film. V okviru Rap-a smo se pogovarjali o 

zdravi prehrani in pomenu gibanja za zdravo življenje. 

Sodelovali so tudi v natečaju Deluj eko – ohrani čebelo in 
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smreko. Tema okraševanja smreke je bila zgodba z naslovom Sivka in Ferdo praznujeta Svetovni dan čebel. Učenci so 

ustvarjali okraske (čebele, rože) iz barvnega ter časopisnega papirja.  Teden smo zaključili s tradicionalnim slovenskim 

zajtrkom (kruh, maslo, med, jabolko, mleko).  

DELAVNICA ADVENTNIH VENČKOV 
V ponedeljek, 26. 11. 2018, je v 
času podaljšanega bivanja 
potekala ustvarjalna delavnica 
pod vodstvom gospe  Helene 
Sinjur, ki je mamica naše 
učenke. Predstavila je izdelavo 
adventnih venčkov na lesenem 
podstavku, ki jih je prinesla s 
seboj. Učenci so prinesli okraske 
in svečke ter si izdelali svoj 
adventni venček. Pri delu so zelo 
uživali in bili ustvarjalni. Pod 

njihovimi prstki so nastali krasni izdelki, ki so jih odnesli domov. Hvala gospe 
Heleni za sodelovanje in si želimo takega sodelovanja tudi v naprej.  

 

 

Tehniški dan 

V ponedeljek, 3. 12. 2018, smo 
imeli na podružnici tehniški 
dan učenci od 1. do 4. razreda. 
Iz testa smo izdelovali 
»parklje«, po šoli smo izobesili 
dekoracijo in okrasili razrede, 
izdelovali smo voščilnice in 
okraske. Učenci so bili pri 
svojem delu zelo ustvarjalni in 
izdelke so odnesli domov.  

 

 

Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter obdarovanje 

V petek, 21. 12. 2018, je bil zadnji šolski dan v koledarskem letu 2018. 

Najprej smo s kratkim kulturnim programom obeležili praznike, ki nas 

čakajo v naslednjem tednu: božič, dan samostojnosti in enotnosti ter 

novo leto.  

Ko smo šli na 

malico, nas je v 

jedilnici čakalo 

ogromno darilo. Le 

kdo ga je prinesel 

in komu je 

namenjeno, smo 

se spraševali vsi. Skupaj smo ga odprli in ugotovili, da se je na nas 

spomnil Dedek Mraz. Prebrali smo njegovo pismo in si razdelili 

darila. Prav na vsakega se je spomnil. Na glas smo se mu zahvalili: 

HVAAALAAAA DEEEDEEEK MRAAAAAZ!!! 

Potem so se učenci medsebojno obdarili in rajali.  
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KULTURNI DAN V NOVEM MESTU 

V četrtek, 20. 12. 2018, smo učenci 1. in 2. razredov centralne šole 

in podružnic dan preživeli v Novem mestu. V Dolenjskem muzeju 

smo si vodeno ogledali razstavo o Leonu Štuklju. V prvem delu smo 

spoznavali življenje in delo športnika skozi film. V drugem delu  smo 

pogledali razstavljene njegove osebne predmete, ki jih je 

uporabljal na svojih potovanjih. Peš smo se odpravili po poti ob Krki 

mimo Loke do Tuša, kjer smo si pogledali risani film z naslovom 

Grinch. Dan je bil poučen in zabaven.  

 

 

 

Pohod na Frato in žive jaslice 

V četrtek, 20. 12. 2018, smo se s starši in učenci ob 16.00 zbrali 

pred šolo in se peš odpravili na Frato. Tam smo si ogledali žive 

jaslice in se predstavili z venčkom zimskih pesmi. Mraz smo 

pregnali s slastnimi palačinkami in čajem. Ob tej priložnosti se 

zahvaljujemo lastnikom Frate za povabilo in pogostitev.  

 

 

 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN – SANKANJE 

V petek, 25. 1. 2019, smo imeli športni dan na snegu. Zjutraj sem 

prišla v šolo in nekaj časa smo se igrali, nato smo se pogovorili o 

varnosti in opremi pri sankanju na snegu. Po malici smo se 

odpravili na sneg. Najprej me je bilo malo strah, ampak sem 

strah hitro premagala in se velikokrat spustila v dolino. Spuščala 

sem se s sankami, »šlaufom« ter lopatkami. Kasneje je učiteljica 

Milena prinesla čaj, ker smo bili zelo žejni. Na koncu smo se 

slikali. Utrujeni smo se vrnili v šolo na slastno kosilo.  

Karolina Rozman, 3. razred 

 

Kulturna prireditev na Ajdovcu 

V torek, 5. 2. 2019, smo imeli na Ajdovcu v gasilskem domu kulturno 

prireditev v spomin na največjega slovenskega pesnika Franceta 

Prešerna. Na prireditev so prišli krajani, starši, gospa ravnateljica ter 

gospod župan. Za začetek smo zapeli Zdravljico pod vodstvom 

gospe Nine Zajec. Nato je na oder prišel gospod župan in povedal 

nekaj uvodnih besed. Veseli smo bili njegovega obiska in se mu ob 

tej priložnosti zahvaljujemo. V programu smo peli pesmi, recitirali 

Prešernovo poezijo, poslušali o njegovem življenju, zaigrali smo 

dramski prizorček o Muci Copatarici in učenke so plesale z 

mažoretno palico. Na koncu je gospa ravnateljica podelila še 

priznanja in nagrado za šolski likovni natečaj Globine vesolja. 

Nagrajena je bila slika Ane Mlakar iz 2. razreda. Učenci smo bili 

pohvaljeni. 

Eva Štravs, 4. razred 
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SOVICA OKA V LJUBLJANI 

Prvi dan po zimskih počitnicah smo se učenci  prvih in drugih razredov OŠ Žužemberk in 

podružnic odpeljali v Ljubljano, kjer smo si v lutkovnem gledališču ogledali predstavo Sovica Oka. 

Po zaključku predstave smo se sprehodili po starem delu Ljubljane in si ogledali Zmajski most, 

most zaljubljencev, Prešernov spomenik in Tromostovje. Videli smo veliko turistov, 

Ljubljančanov in enega črnca. Po končanem ogledu smo se odpeljali v Žužemberk, kjer smo 

pojedli kosilo. Z rednim šolskim avtobusom smo se vrnili na Ajdovec, kjer smo v podaljšanem 

bivanju počakali svoje starše. Imeli smo se lepo. Vsi smo se zabavali. 

                                                                                                                           

Ana Mlakar, 2. razred  

PUSTNI TOREK 

Na pustni torek, 5. 3. 2019, so učenci v šolo prišli našemljeni v pustne šeme. 

Pri pouku smo spoznali šege in običaje v okviru tega praznika, ki so značilni za 

celotno Slovenijo. Odpravili smo se na sprehod po vasi in z glasnim petjem 

preganjali zimo.  

Zapisala: Irena Prodanić Vasić 

DRUŽENJE OB MATERINSKEM DNEVU 

V ponedeljek, 25. 3. 2019, smo imeli kratko kulturno prireditev. Peli smo, 

deklamirali in plesali. Z Leo sva predstavila pesem Nekaj me skrbi. Potem smo v 

razredu s starši izdelovali pomladno dekoracijo iz papirja. Izdelali smo zelene verige, 

rože, pikapolonice in čebele. Bilo je lepo, kratko in iz srca.  

Gal Klavs, 3. razred 

 
 
Podelitev priznanj za Bralno značko 
V ponedeljek, 15. 4. 2019, smo imeli v OŠ Žužemberk slavnostno podelitev 
bralnih priznanj. Gost prireditve je bil ilustrator Uroš Hrovat, ki je otrokom na 
zabaven način predstavil ilustracije in značilnosti stripa. Učenci dramskega 
krožka so zaigrali igrico z naslovom Miška išče prijatelje. Po koncu smo se 
posladkali s sladoledom in se kar peš odpravili po poti Znanih Suhokranjcev 
nazaj na Ajdovec.  

 
 
PLAVALNI TEČAJ 
V začetku aprila smo učenci prvega in drugega razreda PŠ  Ajdovec in učenci 
prvega razreda PŠ Dvor opravili  tridnevni plavalni tečaj v Welness centru 
Balnea v Dolenjskih Toplicah. Učenci so se prilagajali na vodo in se učili 
plavanja. Prvi dan so pokazali, kaj vse že znajo. Svoje znanje so nadgrajevali 
in zadnji dan opravili preizkus plavanja. Bili so veseli svojih rezultatov. 

Ema Pust, 2. r. 
 
Misli posameznih učencev iz Ajdovca so naslednje: 

➢ Vesel sem bil, ker mi je uspelo preplavati dolžino bazena.             
     (Jan Zupančič, 2. r.)     

➢  Premagala sem strah in sama preplavala širino bazena. 
➢       (Tina Skube, 1. r. )  
➢  Užival sem v plitvi vodi, več strahu  sem imel v globoki vodi. 

      (Nik Klavs, 2. r.) 
➢ Na plavanju mi je bilo lepo, ker smo lahko z Emo in Majo skupaj 

plavale.     (Ana Mlakar, 2. r.)  
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➢ Čeprav me je bilo zelo strah globoke vode mi je uspelo splavati.                    
 (Blaž Gorše, 2. r.)     

➢  Vse tri dni sva v Dolenjskih Toplicah zelo uživali. Najlepše nama je bilo zadnji dan, ko smo se posladkali s 
sladoledom.      (Ema Pust in Maja Kuhelj, 2. r.)   

➢ Učil sem se plavati, ker me je bilo strah, sem dobil okrog pasu črva. 
 (Nik Kužnik, 1. r.).   

 
INTERVENCIJA GASILCEV PGD AJDOVEC 
Delovno soboto, 11. 5. 2019, smo na PŠ Ajdovec preživeli skupaj z 
gasilci PGD Ajdovec. V zgodnjih jutranjih urah je pred šolo 
zapiskala sirena. Zaslišali smo krik »gori«.  Vsi prestrašeni smo 
pohiteli skozi vhodna vrata na parkirišče pri šoli na zbirno mesto. 
Gasilci so  hiteli. Povlekli so cevi, jih priključili na cisterno ter 
hidrant. Učiteljica je po seznamu klicala učence. Hitro smo 
ugotovili, da manjkata Ana in Manca. Dva  gasilca sta si nadela 
plinsko masko in pohitela v šolo. Po dolgem iskanju sta eno 
sošolko našla na stranišču, drugo v učilnici. Položili so ju na 
pregrinjalo in jima nudili prvo pomoč. Kmalu smo ugotovili, da gre 
le za vajo. Skupaj smo si  pogledali njihovo opremo in se 
pogovarjali o delu gasilcev ter lahko držali cev in gasili navidezni 
požar. Ko so pospravili orodje, so se sprehodili po naši šoli, katero 
so tudi sami pred leti obiskovali. V jedilnici so pomalicali in odšli 
domov. Dan smo zaključili s skupnim sprehodom do vodnega zajetja nad Ajdovcem. Vsem osmim gasilcem PGD 
Ajdovec se lepo zahvaljujemo za evakuacijsko vajo, ki smo jo skupaj izpeljali. Hvaležni smo, da so nam podali znanje, 
ki ga bomo v primeru zaresnega požara uporabili.  Hkrati pa se jim zahvaljujemo za nesebično pomoč, ki so jo pokazali 
pri čiščenju šolskega vodnjaka, ko je bila voda neprimerna za pitje. HVALA.   
                                                                                             

 
POSTALI  SMO MLADI ČLANI  RK IN AKCIJA »KOŠARICA« 
V četrtek, 9. 5. 2019, smo učence 1. razreda sprejeli med 
mlade člane Rdečega križa. Predstavili smo jim naloge, ki 
jih imajo kot mladi člani, prebrali smo pravljico  o Križem 
kapici in se pogovorili o humanitarni organizaciji Rdeči 
križ. V tednu RK smo vsi učenci PŠ Ajdovec sodelovali v 
akciji »Košarica«. Vsak učenec je prinesel vsaj eno živilo 
ali izdelek.  

 

 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 3. IN 4. RAZREDA 

V ponedeljek, 3. 6. 2019, smo imeli zaključno ekskurzijo. Z rednim 

šolskim avtobusom smo se odpeljali v Žužemberk, kjer smo pobrali 

še ostale učence in skupaj smo se odpravili na pot. Najprej smo 

prispeli v Trebnje, kjer nas je čakala vožnja z vlakom do Novega 

mesta. Nato smo se iz Novega mesta z avtobusom odpeljali na 

Otočec, kjer smo se sprehodili okoli gradu in pomalicali. Potem smo 

se odpeljali v Kostanjevico, kjer smo si ogledi Kostanjeviško jamo. 

Vodič nam je povedal, kaj vse lahko vidimo v jami in kaj vse se je v 

jami dogajalo. Videli smo različne kapnike in celo netopirje. Izvedeli 

smo tudi zgodbo o velikanu. V jami pa smo izkusili čisto temo, saj je 

vodič na trenutek ugasnil luč. Po ogledu smo polizali sladoled in se 

odpravili nazaj v šolo.  
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PASTIRSKI DAN V VAČAH 
Učenci prvega in drugega razreda smo v ponedeljek, 10. 6. 2019, imeli zaključno 
ekskurzijo. Dan smo preživeli v središču Slovenije v Vačah pri Litiji. Sprejele so 
nas prijazne pastirice in pripravili so nam različna presenečenja. Najprej smo se 
srečali z različnimi živalmi, katere smo lahko tudi pobožali. Sprehodili smo se do 
vaške sušilnice, kjer nas je pozdravil škrat Kihec. Pokazal nam je rastlino lan in 
opisal, kako so iz nje izdelali laneno blago. Pojedli smo pastirsko malico. Na 
zadnji postaji v gozdu smo peli pastirske pesmi, se igrali pastirske igre, hodili s 
hoduljami, pili kozje mleko in hranili koze. Bilo nam je kar vroče. Ohladili smo 
se s sladoledom in se odpeljali domov. Na pastirskem dnevu mi je bilo zelo lepo. 
Želim si, da se še kdaj vrnemo na Vače.   

                                                                                                                                      Ana Mlakar, 2. r. 
DOM NEKOČ 
V ponedeljek, 25. 3. 2019, smo se učenci prvega in drugega razreda podružničnih šol Ajdovec, Dvor in Šmihel odpravili 
v Ljubljano. V mestnem  muzeju smo pod vodstvom treh mladih deklet 
spoznali, kakšno je bilo nekoč delo gospodinje. Preko zgodbice Magdalene, ki 
je popila čarobni napitek in spala 70 let so se učenci vživeli v preteklost in 
Magdaleni pomagali pri 8 različnih opravilih (prali perilo na roke, likali, mleli 
kavo, orehe, ribali tla, čistili čevlje, šivali gumbe in pekli piškote). Dela so se 
lotili zelo zavzeto in za seboj pridno pospravili. V dveh skupinah smo se 
sprehodili po starem delu Ljubljane. Ena skupina je odšla peš na Ljubljanski 
grad, druga si je ogledovala znamenitosti in zgradbe ob Ljubljanici. Polni lepih 
vtisov in novih znanj smo se vrnili domov. V ponedeljek, 25. 3., smo se z 
avtobusom odpeljali v Ljubljano. Tam smo si najprej ogledali stari del  
Ljubljane. Med malico smo opazovali golobe. Po malici smo se sprehodili po starem delu Ljubljane. Videli smo knjižnico 
NUK, Univerzo, mestno hišo, Tromostovje in Prešernov spomenik. V mestnem muzeju sta nas sprejeli dve prijazni 
gospe. Za začetek sta nam povedali zanimivo pravljico, v kateri je nastopala Magdalena, ki nas je prijazno sprejela. 
Povedala je, da ji je težko, ker mora toliko stvari postoriti in nas prosila za pomoč. Najprej nam je vse razložila, nato pa 
smo se lotili dela. Pekli smo piškote, trli in mleli orehe, mleli smo kavo, prali perilo, likali s starim likalnikom, šivali 
gumbe, ribali tla in krtačili čevlje. Za zaključek smo pojedli jabolko in popili marmelado ter odšli domov. Na izletu smo 
se vsi zabavali. 

Ana Mlakar, 2. razred 
 
ČISTILNA AKCIJA 
V torek, 26. 3. 2019, smo imeli čistilno akcijo v okolici Ajdovca. Razdelili smo se 
v tri skupine in se odpravili v tri smeri. Ena skupina je pobirala smeti v smeri 
Brezove Rebri, druga v smeri Srednjega Lipovca in tretja okoli Ajdovca. Največ 
smo videli pločevink od piva in plastenk. Nabrali smo kar veliko smeti.  

Ema Pust, 2. razred 

 
 
NA OBISKU PRI ČEBELARKI TONČKI  V AJDOVCU 
13. 11. 2018 smo učenci PŠ Ajdovec obiskali čebelarko, gospo Tončko. Predstavila 
nam je delo čebelarja in razkazala  čebelnjak. Pokazala nam je orodje, ki ga 
uporabljajo čebelarji. Videli smo klešče za matico, obleko  in klobuk, grabljice za 
strganje medu, kadilnik, ki ga nastavi, da lahko pobere med in posodo za točenje 
medu. Seveda nam je gospa Tončka pokazala tudi čebelnjak in panje, okvirčke 
satnice, v katerih čebele shranjujejo med. Razložila nam je tudi, kakšne so čebele 
ter kakšno vlogo imajo, ene so stražarke, druge dojilje, spet tretje delavke. V panju 
pa so tudi troti, ki skrbijo za opraševanje matice. Pri gospe Tončki smo veliko izvedeli in se naučili veliko novega o 
čebelah. Posladkali smo se s suhim sadjem in domačimi bonboni narejenimi iz kutin. Nazadnje smo se poslovili in odšli 
v šolo. Dobili smo kozarec medu, s katerim smo se posladkali v petek, ko je bil slovenski tradicionalni zajtrk. Gospe 
Tončki se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje. 

                                                                                                                                                Ana Mlakar, 2. razred 
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DOGODKI NA PODRUŽNIČNI ŠOLI DVOR 

 
Obračun je zanimiv, saj ga delamo večkrat v življenju: ob življenjskih prelomnicah, ob uspehih in neuspehih, zato naj 
naredim še obračun tega šolskega leta za PŠ Dvor. 
Podružnico je to leto obiskovalo 61 učencev skozi vse leto, nekaj časa nas je bilo 62, saj se je en učenec oktobra izpisal, 
januarja ponovno vpisal in februarja dokončno izpisal. Pri delu so nas vodili cilji zapisani v učnih načrtih ter naši 
dolgoročni in kratkoročni cilji, ki so to leto bili skupni nam in centralni šoli. Učno snov smo predelali v vseh oddelkih, 
realizirali smo vse načrtovane dni dejavnosti. Sodelovali smo na sedmih natečajih (Globine vesolja, Modra srca,  
Pavčkove vitice, Naravne nesreče - Neurja, Varno v vrtec in šolo, Moja občina ali te poznam, Varen voznik je trezen 
voznik, Beli zajček, Varno s soncem) in učenci so za to prejeli priznanja. Aktivno in uspešno smo se udeležili vseh možnih 
tekmovanj; Cankarjevo, Mehurčki -  4 bronasta priznanja in 18 priznanj za sodelovanje;  Kresnička- 14 priznanj;  
Kenguru – 12 priznanj; Krpan, Zlati sonček, BZ – 60 priznanj, BZ TJA 23 priznanj . Uspešno smo izpeljali projekt cele PŠ 
Dvor, Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. V šolo smo najprej povabili fotografa g. Mavra in z njim odkrivali 
razvoj fotografije. V Ajdovcu smo spoznavali poklic kovača, v muzeju v Ljubljani pa kulturno dediščino. Sledil je obisk 
Srednje ekonomske šole in spoznavanje poklica medijski tehnik. Tu smo sami ustvarjali fotografije, snemali kratka TV  
poročila, izdelovali preproste animirane film. Obiskali smo še LK Mirana Jarca ter odkrivali najstarejše knjige in 
fotografije. Dan smo zaključili na radiu Krka in spoznali še razvoj tega medija in delo v studiu. 
Zadovoljstvo smo občutili ob obeh izvedenih in dobro obiskanih javnih prireditvah. Izvedli smo tudi 2 šolski prireditvi. 
So pa naši učenci v sodelovanju z društvi v našem kraju nastopili javno še 3krat in tako dobili priložnost za potrjevanje 
in navajanje na javno nastopanje. 
S starši smo dobro sodelovali in poleg vseh načrtovanih RS in GU izvedli še 2 kostanjeva piknika, 4 zaključna srečanja, 
srečanje s pohodom, kulturnim programom in druženjem družin PŠ Dvor v marcu. Starši so tudi sodelovali ali pripravili 
za učence: peko kruha, izdelavo nakita, ogled kulturne dediščine Dvora, ogled galerije, ogled avtomehanične delavnice, 
Mikrografije, Adrie Mobil. 
Star pregovor pravi: “Več jezikov znaš, več veljaš«, zato smo se letos veselil nemških uric, ki jih je domiselno in predano 
izvajala ga. Penca Vehovec. Veseli smo bili tudi obiska angleških učiteljev in njihovih učnih ur, ki so učencem kazale 
možnost vključevanja v jezikovni tabor, ki je potekal zadnji teden v juniju na centralni šoli. 
Obogatitev programa so bile tudi gibalne dejavnosti, ki jih je v okviru Rap izvajal g. Kužnik in dejavnosti v zvezi s 
prehrano, ki sta jih izvajali, prav tako v okviru RAP, ga. Hrovat in ga. Penca Vehovec. Zanimiv in drugačen je bil tudi ŠD 
na pustni torek, ki je bil kombinacija plesa in pohoda. Plesne korake je pustnim šemam/učencem predstavila gospa 
Tina Gregorič, ki na naši šoli za učence vodi tudi popoldansko dejavnost ZUMBA KIDS. 
Je pa bilo v letu tudi nekaj težkih trenutkov; močno nas je prizadela smrt mamice naših dveh učencev; grenko je bilo 
spoznanje, da na Dvoru ostaja naslednje leto le razdelilna kuhinja; da je do učilnic na podstrešju PŠ Dvor še dolga pot. 
Ker pa je življenje lepše in lažje, če se znaš biti hvaležen in se znaš veseliti dobrih stvari, naj svoje poročilo tako tudi 
zaključim. 
Končalo se je uspešno leto, da pa je bilo tako: hvala sodelavkam iz PŠ Dvor; hvala tudi vsem gostujočim- našim učiteljem 
(obema Darjama, Teji, Marjanu, Miji, Taji); hvala ga. ravnateljici,  pomočnici ravnateljice, knjižničarki, računalničarki, 
svetovalnima delavkama. Vsem in vsakemu posebej  iskrena hvala za strokovni in človeški doprinos k našemu delu to 
leto. 

                                                                   Zapisala vodja PŠ Dvor:  Zvonka Struna 

NARAVOSLOVNO-USTVARJALNI KROŽEK 

V dejavnost, ki smo jo izvajali ob četrtkih 5. šolsko uro, je bilo vključenih 15 učencev 4. razreda. Realizacija 

predvidenega programa je bila 100 % oziroma 35 ur. Dejavnost je bila po vsebini kombinirana. Pri naravoslovnem delu 

krožka so učenci preko poskusov spoznavali fizikalne in kemijske lastnosti zraka in vode. Učili so se napovedovanja 

rezultatov, natančnosti pri izvedbi poskusov, zapisovanja ugotovitev, analiziranja ter posploševanja. Na začetku 

poskusov niso jemali kot resno delo, a so kmalu ugotovili, da le resen pristop prinese želene rezultate. Za poizkuse so 

tudi sami izdelovali pripomočke iz odpadne plastike in embalaže ter si izdelali dežemer, vetrokaz in vodni stolp. Pri 

ustvarjalnem delu dejavnosti smo izdelovali uporabne predmete iz odpadnih in naravnih materialov. Izdelali smo več 

tematskih plakatov (za teden prometne varnosti, ob tednu otroka, zdrava prehrana …) ter sodelovali pri pripravi 

izdelkov za dobrodelni novoletni bazar in izdelavi čestitk za starostnike in za DU Dvor. Sodelovali smo tudi na natečaju 

Društva Naša zemlja – Moja občina, ali te poznam. Izdelali smo risbe, ki so ponazorile kulturno dediščino Dvora in 

okolice. Učenci so k dejavnosti radi prihajali in se aktivno vključevali v delo. 

Mentorica: Zvonka Struna 
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PRAVLJIČNI KROŽEK 

Krožek so obiskovali učenci 2. in 3. razreda, ki imajo radi svet knjig, razvijajo svojo domišljijo in bogatijo besedni zaklad. 

Spoznavali smo pravljične junake, razvijali pozornost, se nasmejali ob smešnih prigodah in reševali probleme sodobnih 

junakov (Anica, Berti …). Ob različnih socialnih igrah so otroci krepili prijateljski odnos s sošolci in se sprostili. 

Mentorica: Tatjana Hren 

KNJIŽNIČARSKO-NOVINARSKI KROŽEK 

Interesna dejavnost je potekala v prostorih šolske knjižnice PŠ Dvor, v mirnem okolju. Veliko dela je bilo z urejanjem 

knjižnih polic, urejanjem slikanic po abecednem redu naslovov ter ostalih del po priimku avtorjev. Učenke so pomagale 

pri izposoji in svetovale mlajšim učencem pri izbiri primernih knjig. Iskale so podatke in raziskovale ter izdelovale 

plakate. Pripravile so razstave ob pomembnih aktualnih dogodkih: 8. februar (dr. France Prešeren), svetovni dan knjige 

(Hans Christian Andersen), zaključek Bralne značke (Uroš Hrovat). Na začetku leta smo s pomočjo pripravljenih 

seznamov gradiva pripravile kotičke za izposojo knjig v okviru bralne značke za posamezne razrede na naši podružnici.  

Ob koncu leta smo prešteli število obiskov v naši knjižnici. Letos je bil zmagovalni razred na podružnici 3. r. s 199 obiski. 

Vabljeni k obisku dvorske šolske knjižnice tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Mentorica: Tatjana Hren 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK – 4. razred 

Pri krožku je sodelovalo 11 učencev in učenka iz 4. r. Uporabljali smo didaktično opremo, kot so: Mali radovednež, 

Moje prvo raziskovanje sveta, Enciklopedija živali … Učili so se napisati besedilo in ga oblikovati. Vsak učenec je napisal 

pismo Božičku in ga dopolnil s sliko. Učenci so pri krožku utrjevali kolesarske vsebine in opravili kolesarski izpit. 

Mentorica: Helena Smrke 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK – 3. razred 

Pri krožku je sodelovalo 12 učencev in učenk iz 3. razreda. Uporabljali smo didaktično opremo, kot so Mali radovednež, 

Moje prvo raziskovanje sveta, Enciklopedija živali … Učili so se napisati besedilo in ga oblikovati. Vsak učenec je prepisal 

besedilo o pomladi in ga dopolnil s sliko, ki jo je narisal v programu slikar. Učenci so radi hodili h krožku in bili zelo 

motivirani. 

Mentorica: Helena Smrke 

LJUDSKE PESMI IN PLESI 

Dejavnost je potekala vsako sredo 6. šolsko uro. Občasno smo vadili v dveh skupinah, da smo lahko dobro usvojili in 

zvadili plesne korake. Učenci so radi peli in plesali, še bolj navdušeni so bili nad starimi igrami. Sodelovali smo tudi na 

javni prireditvi. Učenci so  redno obiskovali krožek. Naučili smo se kar nekaj različnih plesov in pesmi iz različnih 

slovenskih pokrajin. 

Mentorica: Danijela Perko 

RAP – PREHRANA IN ZDRAVJE 
Interesno dejavnost Rap - PREHRANA IN ZDRAVJE je obiskovalo 12 učencev: 4 učenci iz 2. r., 6 učencev iz 3. r. in 2 
učenca iz 4. r. Krožek je potekal v okviru PB2, ob petkih, od 12.40 do 13.20. Pri urah ID smo imeli kosilo in obravnavali 
oziroma raziskovali smo tudi določene teme. Za lažje in bolj kvalitetno delo smo si izvajalke na začetku šol. l. napisale 

LDN. 

Tekom leta smo obravnavali vsebine: kultura prehranjevanja in higiena, varna mobilnost, 
različni načini prehranjevanja, zdrav in uravnotežen jedilnik, telesno in duševno zdravje 
in počitek (zdravo, varno in kakovostno preživljanje prostega časa), moje zdravo okolje, 
kemijska varnost, preprečevanje različnih oblik nasilja, skrb za lastno varnost - varno s 
soncem. Delo je potekalo na raziskovalni način. Učenci so zelo radi delali po skupinah, 
samostojno iskali informacije, jih beležili in predstavili pred drugimi. Pri ID so učenci svoje 
predhodno znanje nadgradili ter pridobili različne veščine in spretnosti, ki jim bodo 
koristile v življenju. V skupini je vladalo prijetno vzdušje in učenci so se še bolj spoznali in 
navezali prijateljske vezi. Vse nastale izdelke smo sproti razstavljali na panojih v jedilnici. 
Mimoidoči in starši so bili tudi na takšen način seznanjeni, kaj smo raziskovali in delali pri 
ID.  

Mentorica: Mira Hrovat 
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KORISTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
V šolskem letu 2018/2019 je ob petkih v preduri potekala interesna dejavnost »Koristno preživljanje prostega časa«. 
Dejavnost je obiskovalo 19 učencev in učenk iz 3. in 4. razreda PŠ Dvor. Realizacija je za 2 uri večja od planirane, ker so 
3 ure izvedle druge učiteljice (nadomeščanje). V krožek smo vključili dejavnosti, za katere med rednim poukom ni časa, 
vendar so za delo šole vseeno pomembne in koristne, učenci pa z njimi širijo svoje znanje in sposobnosti. Z učenci smo 
veliko ustvarjali iz papirja in odpadnega materiala ter tako razvijali ročne spretnosti. V krožek je bilo vključenih veliko 
otrok, katerih ustvarjalni čut je zelo močen. Otroci so radi in z veseljem ustvarjali. Ustvarjali smo glede na letni čas, 
aktualne dogodke. Sodelovali smo tudi pri okrasitvi šole, projektih (projekt »Beli zajček«). Ob lepem vremenu, 
predvsem v 2. polletju, smo se na igrišču preizkusili v raznih športnih igrah in skrbeli za zdrav način življenja. Ena ura 
na teden nam je zelo hitro minila in veliko je bilo dejavnosti, ki jih v eni uri nismo uspeli dokončati. Tako smo nekatere 
dejavnosti izvajali tudi več ur zaporedoma. 

Mentorica: Mateja Cvitkovič 
OPZ/D 1 
Pevski zbor je ob koncu šolskega leta obiskovalo 17 otrok, ki so redno, enkrat tedensko, obiskovali pevske vaje. 
Poudarek vaj je bil predvsem na razvoju ritmičnega in melodičnega posluha, spodbujanju veselja do petja, razvijanju 
razločnega, sproščenega in dovolj glasnega petja ter učenju kulturnega nastopanja. Otroci so v šolskem letu naredili 
velik napredek pri melodično in ritmično usklajenem ter ubranem petju. Veselili so se nastopov, se na njih tudi 
primerno vedli in sproščeno zapeli. Nastopali so na Spominski uri znanih Suhokranjcev, v decembru so nastopili na 
šolski kulturni prireditvi, februarja na javni kulturni prireditvi, na šolskem koncertu Petje prinaša poletje ter na zaključni 
šolski prireditvi ob koncu šolskega leta. Delo z otroki je dobro teklo. Otroci so bili pridni in zainteresirani za učenje 
novih pesmi. Za spodbujanje veselja do petja smo vsako vajo zaključili z bansi oziroma zabavnimi pesmicami ter 
glasbenimi didaktičnimi igrami, ki so omogočale več gibanja in kakšen komičen element. 

Mentorica: Nina Zajec 
OPZ/D 2 
Pevski zbor je ob koncu šolskega leta obiskovalo 22 učencev, ki so pevske vaje enkrat tedensko in redno obiskovali. 
Poudarek vaj je bil na razvijanju sposobnosti dvoglasnega petja in usposabljanju za skupinsko umetniško poustvarjanje. 
Velik poudarek smo dali razvoju oz. oblikovanju odnosa do izvirne slovenske ljudske pesmi ter njenega izvirnega 
večglasja. Še vedno smo pri petju vključevali igro in razvijali veselje do petja. Repertoar je zajemal tako ljudske kot tudi 
umetne zborovske pesmi, primerne za otroške zbore. Ker je skupina majhna, smo lahko intenzivno delali na vokalni 
tehniki ter s tem razvijali glasovne obsege ter samo kvaliteto petja v zboru. V januarju smo se združili z OPZ 2 
Žužemberk in se učili pesmi, s katerimi smo se 12. marca 2019 predstavili na reviji pevskih zborov v Novem mestu. 
Združene vaje so potekale po dogovoru, organizirali pa smo tudi intenzivne pevske vaje v času februarskih počitnic. Na 
pevski reviji smo bili zelo uspešni in se uvrstili na regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov. 
Tekmovanje je potekalo 10. maja 2019. Na nastop smo se odlično pripravili in dobili zlato zborovsko priznanje z 81,7 
točkami ter priznanje za najboljšo zborovodkinjo debitantko. S pevskim zborom smo sicer nastopali še na Spominski 
uri znanih Suhokranjcev, v decembru so nastopili na šolski kulturni prireditvi, februarja na javni kulturni prireditvi, maja 
na šolskem koncertu Petje prinaša poletje ter na zaključni šolski prireditvi ob koncu šolskega leta. 

Mentorica: Nina Zajec 

Dogodki na PŠ Dvor: 
 
ŠOLA V NARAVI 
V začetku oktobra smo se z avtobusom odpeljali v Cerkno v šolo v naravi, ki je trajala od 8. do 12. 10. 2018. Ko smo 
prišli tja, so nas tam že čakali trije učitelji. Povedali so nam, da bo treba vstati zgodaj in da gremo takoj po kosilu se 
učit plavanje. Ko so učitelji videli, kako smo nekateri dobri ali slabi, so nas razdelili v skupine. Potem, ko smo prišli 
nazaj, nam je učiteljica Tatjana prebrala pravljico. Drugi dan smo se zjutraj zgodaj vstali in dežurni je odšel pripraviti 
zajtrk. Potem smo spet odšli plavat in ko smo prišli nazaj smo imeli kosilo. Po kosilu smo spet odšli plavat. Ko smo prišli 
s plavanja, smo se odpravili v muzej kjer imajo kostume laufarjev. Tretji dan smo pojedli zajtrk in odšli plavat. Potem 
smo odšli na kosilo in spet odšli plavat. Po plavanju smo odšli ven na igrišče in se razdelili v dve skupini. Ena skupina je 
bila na igrišču, druga pa je šla postavljat šotore. Potem smo se zamenjali. Četrti dan smo se zbudili, pozajtrkovali in 
spet odšli plavat. Potem smo imeli kosilo, nato smo spet odšli plavat. Ko smo se vrnili, smo se odpravili v neko stavbo, 
kjer so nam pokazali plezalno steno. Peti dan, ko smo se zbudili in pozajtrkovali smo odšli plavat in ko smo prišli nazaj, 
smo imeli kosilo. Potem smo vse spakirali ter odšli v bolnico Franjo. Tam naj je gospod povedal vse, kar se je dogajalo 
v starih časih, ko je bila vojna. Ta teden mi je bil zelo všeč. 

Žiga Novak, 3. r. 
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ŠOLSKO LETO 3. R. 
V 3. razredu je letos 14 učencev. Radi se igramo skupaj. In radi delamo domače naloge. Veliko plešemo in pojemo. 
Imamo sedem predmetov in veliko ocen. Imamo zelo dobro in prijazno učiteljico Tatjano in da ne pozabimo, to je tudi 
učiteljica, ki se rada heca. Letos smo se veliko naučili. S starši smo imeli tudi dva piknika, kostanjev in zaključni piknik. 
Imamo radi tretji razred, čeprav je majhen. 

Eva Murn, 3. r. 
POHOD V SOTESKO 
18. 9. 2018 zjutraj po malici smo se odpravili v Sotesko. Najprej smo šli na Podgozd. Spremljal nas je Elin dedi, to je bil 
lovec s puško. Sprehajali smo se po gozdu. Ustavili smo se trikrat. Hodili smo zelo dolgo. Srečali smo gozdarje. Prišli 
smo v Sotesko. V Soteski smo si ogledali Hudičev turn in videli grad. Z avtobusom smo se odpravili na Dvor na kosilo. 
Bilo mi je všeč. 

Nejc Primc, 3. r. 
SISTEMATSKI PREGLED 
Letos smo imeli sistematski pregled.Bil je 12. 9. 2019. To je bilo septembra. Z avtobusom smo se odpeljali do 
Žužemberka. Medicinske sestre so nam povedale o zdravi prehrani. Peš smo se odpravili do zdravstvenega doma. V 
zdravstvenem domu smo vsi v čakalnici nestrpno čakali, če bomo cepljeni. Igrali smo se telefončka. Trije se niso cepili. 

Maruša Hočevar, 3. r. 
OČIŠČEVALNA AKCIJA 
29. 3. 2019 smo imeli očiščevalno akcijo. Najprej smo pospravili učilnico, uredili poličke, ošilili barvice in oblikovali 
matematični kotiček. Nato smo pojedli malico. Po malici smo odšli pred šolo. Izpred šole smo odšli na pot. Bili smo 
pozorni na smeti. Šli smo mimo plavža in žage. Pri žagi smo našli veliko smeti. Našli smo počenega flaminga, kopalke 
in pločevinke. Odpravili smo se naprej do Jame. Nabrali smo veliko smeti. Hodili smo še do Stavče vasi, kjer smo našli 
še več smeti. Ko smo hodili po gozdu, smo našli lobanjo živali. Všeč mi je bilo, ko smo pobirali smeti in naredili nekaj 
dobrega za naše okolje. 

Klara Šabić, 3. r. 
KULTURNI DAN 
V petek, 17.5.2019, smo imeli kulturni dan. Avtobus nas je pripeljal v Novo mesto. Ko smo prišli, smo si ogledali 
mikrografijo. Tam imajo veliko škatel in papirjev. Shranjujejo pomembne podatke. Odšli smo v kulturni center Janeza 
Trdine. Ogledali smo si igro Škrat Kuzma dobi nagrado. Najbolj mi je bil smešen frizerski škrat. Odšli smo v tovarno 
Adria mobil. Pokazali so nam, kako izdelujejo avtodome. Najbolj mi je bil všeč avtodom. Imeli smo se lepo. 

Julija Papež, 3. r. 
PREDSTAVITEV HOBIJA 
V četrtek smo imeli dve uri pouka. Nato je prišla moja mamica Saša. Izdelovali smo obeske za zaključno srečanje. Moja 
mami je prinesla veliko stvari. Vsak je naredil zelo lep izdelek. Moji mami smo dali darilo. Moja mami je bila vesela. 
Potem sem šla z mami domov in imeli smo se lepo. Starši so bili zelo veseli daril. 

Ana Štravs, 3. r. 
ZMAGOVALCI ZA ČISTE ZOBE 
Celo leto smo se trudili za čiste zobe in dosegli največ točk na PŠ Dvor. 24.5.2019 smo se odpravili z avtobusom v 
dvorano Leona Štuklja v Novo mesto. Tam smo se posedli na tribune. Ogledali smo si predstavo Maje Kokol. Tiste 
učiteljice, ki so s svojim razredom zmagale večkrat, so dobile nagrado. Tudi mi smo bili nagrajeni. Dobili smo steklenice 
za vodo in zapestnice. Nato smo vsi skupaj zaplesali tri plese. Ko smo jih odplesali, smo se z avtobusom odpeljali nazaj 
na šolo Dvor. Zobe moramo čistiti, da bomo bili zdravi in lepi.  

Blaž Lavrič, 3. r. 
LEGO DELAVNICA 
Ko smo prišli v šolo, smo se zbrali v razredu. Mize smo tako razdelili v velike kvadrate. Razdelili smo se v skupine. Prišli 
so gospodje in gospe povedali so nam, kaj bomo delali. V tisti skupini sem bila, kjer je bil naslov Mama v vesolju. Bili 
so pa še drugi, Mama v mestu, Mama v gozdu. Vsak je dobil ploščo in vsak svoje kocke. Jaz sem naredila punčko, ki bo 
z raketo poletela v vesolje in poiskala mamo. In punčka je morala rešiti vse živali iz pasti ter se boriti z zlobnimi vesoljčki 
in z letečimi vesoljčki. Na koncu je čarovnica mamo pričarala nazaj domov. To je bila naša zgodba. Z računalnikom smo 
izdelali knjige. Bili sta še dve lepi zgodbi in imeli smo se lepo. Potem ko smo končali, smo si šli pogledat tudi stare 
predmete k gospodu Bogdanu Murnu na Dvoru. Tam smo videli krožnik za sadje, čelade, peč, posodo, likalnike, 
kovinsko peč, top in še veliko drugih stvari, ki so jih pred davnimi časi naredili v dvorski železarni. Tam smo dobili tudi 
sok. Bilo nam je všeč, fantom še posebej, zato ker so bile tam tudi pištole.  

Sara Krajnčič, 3. r. 
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OGLED KOVAČNICE IN GOZDNA UČNA POT AJDOVEC 
Zjutraj smo se zgodaj odpravili na avtobus. Odpravili smo se v Srednji Lipovec in si ogledali kovačnico. Predstavil nam 
jo je pradedek Ele Hren. Videli smo kamnito peč, orodje, železo in še veliko drugih zanimivih stvari. Po ogledu kovačnice 
smo šli na gozdno učno pot Ajdovček. Tam so bili na drevesu označeni piktogrami. Na gozdni poti Ajdovček mi je bilo 
najbolj všeč.  

Lan Osmanović, 3. r. 
OGLED DVORSKE GALERIJE 
14. 6. 2019 smo se odpravili ven, učiteljica Tatjana nam je povedala, da gremo v galerijo in naj se lepo obnašamo. Šli 
smo v galerijo. Ko smo prišli, nam je gospa Suzana, moja mami, pokazala veliiiiiiko čebelarskih stvari: panje, padnice, 
pitalnike, kozarce, metlice in veliko drugega. Po čebelarjenju smo si šli ogledat galerijo, slike so bile zelo lepe in upam, 
da bo tako tudi ostalo. Mami nam je dala čokoladno mleko.  

Neža Rezelj, 3. r. 
TEHNIŠKI DAN 
Zjutraj smo pripravili mizo v jedilnici. Potem smo pekli medenjake in se zabavali. Ko smo naredili medenjake, smo 
pripravili prte in ustvarjali iz gline s pomočjo modelčkov. In ko smo naredili, smo začeli iz gline izdelovati živali. Potem 
smo šli na malico, se igrali in nato nadaljevali z delom. Imeli smo se lepo. Najlepše mi je bilo, ko smo izdelovali. 

Nika Grm, 3. r. 
PLESNI ŠPORTNI DAN 
V 3. r. zelo radi plešemo. 13. 11. 2018, smo se odločili, da bomo imeli športni dan. Naučili smo se plesati: polko, 
medvedke, račke, kurjo polko, Zum zum zum, Mi delamo snežaka … nekaj plesov smo zaplesali tudi na nastopu. Ni nam 
uspelo zaplesati vseh, zato smo jih nekaj pustili še za druge nastope. Te plese znamo zaplesati še danes. In nekaj plesov 
bomo še spoznali. Plešemo radi, ker je to dobro za zdravje. Bilo mi je zelo všeč.  

Manca Iskra, 3. r. 
ZAKLJUČNA EKSKURZIJA V 3.R. 
V ponedeljek, 3. 6. 2019, smo se zbrali pred šolo in počakali avtobus. Avtobus smo čakali dolgo, zato smo tekli en krog 
okoli šole. Avtobus je končno prišel in nas odpeljal do Trebnjega. V Trebnjem smo šli na postajo, tam nas je pobral vlak 
in nas odpeljal na Otočec. Na Otočcu smo pomalicali in šli v Kostanjeviško jamo. V jami smo videli kapnike v obliki: 
školjk, nog, krokodila, mavrice … Vodič nam je povedal, da je bil ta Lojze in da leži pod nami, res smo videli noge. V 
Kostanjevico smo šli na sladoled in sok, tam smo se lovili, igrali in se fotografirali. Bilo mi je zelo všeč. 

Manca Iskra, 3. r. 
ZAKLJUČNI PIKNIK V 3. R. 
V petek, 14. 6. 2019 smo imeli s 3. r. OŠ Dvor, ob Krki v Stavči vasi zaključni piknik. Ko smo prišli, smo pripravili zvočnike, 
pijačo in prigrizke. Vsak učenec je staršem deklamiral  pesem, ki smo jo sestavili sami, s pomočjo učiteljice Tatjane 
Hren. Potem smo zaplesali ples Baby shark in Waka Waka, nazadnje še skupaj s starši polko. Ko smo odplesali, smo 
obdarovali starše in učiteljico. Otroci smo se naprej zabavali z muziko, plesi, igranjem, starši pa so nas z navdušenjem 
spremljali. Naši želodčki niso bili ne lačni ne žejni. Veseli in zadovoljni zapuščamo 3.razred, pogrešali bomo učiteljico 
Tatjano. Komaj čakam na naslednji piknik s sošolci in starši. To je bil najboljši dan. 

                                                                                                      Nik Legan, 3. r., in mamica Darja Legan 
 

 
Sreča 

Srečna sem, 
ko mi prijatelj kaj da, 
me močno objame, 
da mi srček zaigra. 

 
Srečna sem, 

ko mamica poboža me 
in očka za lahko noč poljubi me. 

 
Srečna sem, 

ker sem zdrava 
in imam vse, kar želim 
in sem punca prava. 

Ana Štravs, 3. r. 
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SREČA 
Ko sreča prevzame te, 
veselo nasmehneš se. 

Sreča je,ko zmagaš 
in ko kaj dobiš. 

 
Sreča ponavadi izgubi, 
ker jo nesreča prehiti. 

Ko nesreča te prevzame, 
ti nasmeh vzame. 

 
A ko me mami objame, 

sreča spet vodstvo prevzame. 
To je sreča, ki otrokom smeh povrne 

in nesrečo stran odvrne. 
Blaž Lavrič, 3. r. 

 
 

SREČA 
Sreča je, ko prijatelja imam 

in se z njim igram, 
ko mamico rada imam 

in se z njo stiskam. 
Sreča je, ker družino imam 

in se z bratcem igram. 
moja sreča so vsi, 
ki jih rada imam. 

Eva Murn, 3. r. 
 

 
SREČA 

Sreča je sreča, 
vsi jo kdaj imamo. 

Če se peljemo po cesti 
in naredi se karambol, 

ojoj,ojoj,ojoj, 
kaj bomo pa zdaj? 
Bodimo vsi veseli, 

da smo nesrečo preživeli. 
Nič hudega ni, 

samo, da smo zdravi vsi. 
                                                            Maruša Hočevar, 3. r.  

 
SREČA 

Sreča je moja, 
lahko je tudi tvoja. 

Skupaj se imamo radi, 
se igramo in se veselimo, 

radi se učimo. 
Srečna sem vsak dan, 
to je najlepša stvar, 
to je najlepši dar. 

Julija Papež, 3. r. 
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SREČA 
Sreča je, ko se s prijatelji igram, 

ki jih zelo rada imam. 
Se smejimo, skačemo in veselimo, 
super je, ko se skupaj zabavamo. 

 
Ko me kdo preseneti, res mi je všeč, 
ko očiju pomagam pico dati v peč. 

Zabava je, ko se s kom igram, 
in res mi je všeč, da prijatelje imam. 

 
Sreča nesrečo nam preganja, 

zame sreča je tudi veliko spanja. 
Sreča je, ko je v pekarni rogljiček, 

ko na obisk pride otročiček. 
 

Sreča je, ko nekaj dobrega storim, 
ko v šoli dobro oceno dobim. 

Sreča je, ko odidemo na morje, 
kjer vidimo lepo obzorje. 

Klara Šabić, 3. r. 
 
 

SREČA 
Srečen sem, če dobro znam 

in če dober je moj dan. 
Kadar dobro oceno dobim, 

veselje kar iz mene leti. 
 

Kadar se z žogo igram, 
res je srečen ta moj dan. 
Ko se s kolesom vozim, 

pazim, da koga ne povozim. 
 

Srečen, srečen je moj dan, 
ko sem v šoli razigran. 

V šoli srečen sem vsak dan, 
saj prijatelje imam. 

 
Kadar rojstni dan napoči, 

pa veselje kar poskoči. 
Ko darila dobim, 

pri vsakem si srečo zaželim. 
Lan Osmanović, 3. r. 

 
SREČA 

Sreča je to, 
ko ti je v srcu toplo, 
na lepo sončno jutro 

in ptički pojejo. 
 

Srečen si, 
ko komu kaj pomagaš narediti 

in ga hočeš razveseliti. 
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Ko je tebi hudo, 
pravi prijatelj 

na pomoč priskočil ti bo. 
Ko mene kdo razveseli, 
veselje mi v očeh zažari. 

 
Srečo tudi rabimo, 

da se ne poškodujemo 
in da zdravi ostanemo. 

Manca Iskra, 3. r. 
 

 
SREČA 

Sreča je, ko srečam 
najboljše prijatelje, 
sreča je, ko mi ati 
dovoli igrati igrice. 

Sreča je, če zmagam. 
Sreča je, ko dobim kolo, 

pa tudi domačo žival. 
Srečen sem, ko je šola 
in ko zabijem dva gola. 

Nejc Primc, 3. r. 
 

SREČA VREČA 
Sreča po ribnikih poskakuje 

in nas vse razveseljuje. 
A če je sreča vreča žita, 

za seboj pušča sled. 
Upam, da zraste iz mene sreča vreča, 

vreča polna veselja in sreče. 
 

Kamorkoli jaz pogledam, 
tam leži ta vreča. 

Ne, ne morem je ujeti, 
da bi zrastla v meni sreča. 

 
Sreča vreča tam nekje potepa se, 

nihče ne more domov vzeti je. 
Tja domov bom vzela vrečo, 
sama skovala si bom srečo. 

Neža Rezelj, 3. r. 
 

SREČA 
Sreča je, ko imam prijatelje 

in dobre sošolce. 
Srečen sem, ko Blaž govori vice 

ali kaže smešnice. 
 

Srečen sem, ko komu pomagam 
in me osreči, ko mi pomaga nazaj. 

Srečen sem, ko učiteljica ne da 
naloge uboge. 

 
Srečen sem, da imam dobre sosede, 
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prijazne starše 
in  na reko Krko lepe razglede. 

Nik Legan, 3. r. 
 

SREČA 
Sreča ni velika stvar, 
ni zaklad in ne denar, 

Sreča je, ko otroci spijo, 
se ponoči ne zbudijo. 

 
Sreča je, ko se mami razveseli 

in se naš ati prebudi 
in Teja se smešno razjezi 

in se meni smeji. 
Nika Grm, 3. r. 

 
SREČA 

Sreča, oj sreča, 
le kam v raj ti hitiš, 
iz leta v leto ti hitiš. 

 
Kadar si pri meni, srečna sem vsa, 
kadar si drugje, sreča mi je ušla. 

Sreča nima časa, da pri meni bi bila, 
čas ima za srečo celega sveta. 

 
Sreča, ta sreča, zakaj tako hiti, 

jaz je ne ujamem, 
ker hitrost zame ni. 

Sara Krajnčič, 3. r. 
 

SREČA 
Sreča je, ko me kdo razveseli 

ali pa s čim lepim razvedri. 
Sreča je tudi, 

ko imam obhajilo, 
pa tudi, ko dobim darilo. 

 
Sreča pa je tudi doma, 

ko me družina rada ima. 
Sreča je, ko se nekaj lepega igram 

in ko igro zmagati znam. 
Žiga Novak, 3. r. 

 
PESEM O DVORU 

Na Dvoru same lepe so stvari, 
a najlepša je le ena sama, reka Krka. 

Nad lehnjaki se podi, 
ribe prestraši, a ribičev nikdar. 

Labodi plavajo v njej 
in ptice jo opazujejo z vej. 

Neža Rezelj, 3. r. 
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DVORSKI PLAVŽ 
Mi Dvorjani smo plavž zgradili, 

Leta 1796 smo svoje moči združili. 
V njem je začelo delati več in več ljudi. 
A potem, ko plavž začel propadati je, 

v njem delalo vse manj in manj Dvorjanov je. 
Ko so bile samo še skale, 
so zraven plavža zgradili 

Železolivarski muzej. 
Blaž Lavrič, 3. r. 

 
PLAVŽ 

Plavž, le plavž, 
le kam v leto ti hitiš, 
iz leta v leto ti stojiš. 

 
Potnikom pogled podarjaš, 
nam pa spomine ohranjaš. 

 
Plavž in reka prijatelja sta, 

vsa dolga leta skupaj sta bila. 
 

Veliko vode je že mimo priteklo, 
a dimnik stoji 

in spominja na ljudi. 
 

Tukaj se je včasih železo talilo 
veliko ljudi je delo dobilo. 

Sara Krajnčič, 3. r. 
 

DVOR 
Kako lepo je pri nas, 

ko reka Krka teče skozi vas. 
Kjer plavž nam je v ponos, 

kjer dediščino obdaja gozd. 
 

Kjer jaz živim, 
tam najlepše je. 
To je naš kraj, 
to je naš Dvor. 

Eva Murn, 3. r. 
 

 
MOJ KRAJ 

Dvor nekoč bil je 
znan po železarni, 

veliko truda so vložili, 
da bil bi glavni. 

 
Reka Krka 

za ta kraj znana je, 
tukaj živimo 

pošteni ljudje. 
 

Že stari starši 
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so tu obiskovali šolo, 
zdaj pa za nas 

zgradili so že novo. 
 

Na Dvoru 
res mi je lepo 

in upam, 
da tako še dolgo bo. 

Žiga Novak, 3. r. 
 

DVOR 
Stara železarna na Dvoru stoji 

in vas ob reki krasi. 
 

Žaga pogorela je, 
a vseeno v zgodovino zapisana je. 

 
Mlinsko kolo se več ne vrti, 

še mi ga ohranimo za druge ljudi. 
 

Možetova hiša ob cesti stoji 
In daje podobo na pretekle dni. 

Lan Osmanović, 3. r. 
 
DVORSKE MAŽORETKE 
Na podružnični šoli Dvor je letos kot novost potekala popoldanska dejavnost mažoretke, ki jo je vodila ga. Urša Štefanič 
Mlakar. Deklice mažoretne skupine Dvor so se izkazale z nastopom na decembrski šolski javni prireditvi, nato pa so se 
začele pripravljati na drugo mednarodno mažoretno tekmovanje Slovenia Open, ki je potekalo 6. aprila 2019 v Kočevju. 
Tekmovanja se je udeležilo 21 mažoretnih društev iz Slovenije, Italije, Poljske, Hrvaške in Srbije. Nastopilo je 250 
tekmovalcev v različnih kategorijah. Deklice skupine Dvor so v svoji kategoriji dosegle peto mesto. Starši mažoretk smo 
organizirali še neformalno srečanje v soboto, 13. 4. 2019, v Kulturni dvorani na Dvoru, kjer smo se poveselili z mladimi 
športnicami. Mažoretke je z obiskom presenetila tudi njihova učiteljica Urša in jim podelila diplome za sodelovanje na 
tekmovanju. Za spomin na sodelovanje na tem dogodku so deklice od staršev prejele čudovito darilce, medaljo in 
obesek v obliki mažoretke, saj nastop na takem tekmovanju ni kar tako. Ponovno so odplesale svojo točko, nato pa je 
sledilo druženje, saj smo starši pripravili pogostitev s tortico. Hvala vsem, ki ste omogočili, da je sobotno druženje 
potekalo v sproščenem in veselem vzdušju. 

Mentorica: Tatjana Hren 
 

 

VESELO PRVIČ V ŠOLO 

V ponedeljek, 3. 9. 2018, je veselo v prvi razred PŠ Dvor skočilo 

13 prvošolcev oz. prvošolk. Seveda so jih na to pomembno pot 

pospremili tudi starši, ki so jim nadeli rumene rutice in njihovi 

malčki so postali pravi šolarji. Ko so starši prejeli vse potrebne 

informacije, smo se od njih brez težav poslovili. Drug drugega 

smo skozi igro bolje spoznali. Vsi so pripravili svoje lepo 

urejene peresnice, prebrali smo zgodbo in poustvarjali. Bili so 

zelo pogumni in navdušeni. Posladkali smo se tudi s prvošolsko 

torto in že so prišli starši. Vsi smo se strinjali, da je prvi šolski 

dan prehitro minil. V pričakovanju drugega šolskega dne, smo 

se poslovili. 

Učiteljica Danijela Perko in vzgojiteljica Mira Hrovat 
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JESENSKI POHOD 
Topli sončni žarki kar vabijo ven, da se človek sprehodi in naužije zraka. 
Tudi šolarji PŠ Dvor smo vzeli pot pod noge. Ogledali smo si Dvor in našo 
prelepo Krko ter spoznali novi bližnjici do Jame in Podgozda. Na domačiji 
naše vzgojiteljice so nas lepo sprejeli in pogostili z medenjaki in 
naravnim sokom.  V tej vasici  sta nas  počakala tudi lovec in njegova 
spremljevalka. Ko so si 
otroci ogledali puško, 
prežo, spoznali nekaj o 
življenju in pomenu 
lovcev, smo pot 
nadaljevali proti 
Soteski. Vmes smo se 

nekajkrat ustavili, da smo malo malicali. Pot je zelo lepa in nudi 
poseben pogled na Krko, ki se ves čas vije med bregovoma pod cesto. 
Videli smo tudi gozdarje, ki so spravljali les. Več kot 6 km dolgo pot 
smo zaključili z ogledom Hudičevega turna in malico, ki je pošteno 
teknila. Za spremstvo in varstvo ter seznanitev z delom lovcev,  se 
lepo zahvaljujemo lovcu g. Bukovcu in njegovi ženi. 

Zapisala: Zvonka Struna 
TEDEN MOBILNOSTI 

Biti mobilen in ne škodovati okolju, to je bila naša naloga v tem tednu. Želeli pa smo, 
da bi se nekaj tudi trajno spremenilo, da bi ugotovili,  da se peš tudi daleč pride, da 
je potovanje s kolosom zanimivo… V tem tednu smo izvajali projekt  Beli zajček. V 
šolo smo prihajali peš ali s šolskimi prevozi, odhajali po nakupih  z vozili javnega 
prometa ali poskrbeli za  polno zasedena osebna vozila ali kolesarili  in tako 
poskrbeli za bel zajčkov 
kožušček.  Ob 
vključevanju v promet 
smo upoštevali prometna 
pravila, ki smo jih ta 
teden pospešeno 
spoznavali. Zadnji dan v 
tednu smo tudi zaprli 
cesto in na njej ustvarjali. 
Teden mobilnosti je minil, 

ostala pa je želja in zaveza, da bi za naše okolje  in varnost v 
prometu bolj skrbeli skozi celo leto. 

Zapisala: Zvonka Struna 
 

 

EVAKUACIJSKA VAJA 

 

Nesreče se nenehno dogajajo, zato se moramo pripraviti, 

da znamo takrat pravilno ukrepati. Našo pripravljenost 

smo preizkusili 18. 10. 2018, ko smo se reševali iz 

namišljenega požara, ki je nastal v šolski kuhinji. Vaja je 

vsem pospešila srčni utrip in pokazala na nekaj 

pomanjkljivost, ki smo se jih takoj lotili odpravljati in na 

nekaj dobro pripravljenih potez v primeru resnične 

evakuacije. 
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KO PRETEKLOST SREČA SEDANJOST 
Teden kulturne dediščine smo na PŠ Dvor 
obeležili na več načinov. Najprej smo zbirali in 
si ogledovali fotografije naših krajev v 
preteklosti ter  na obisk povabili gospoda 
Staneta Mavra. G. Maver nas je s sliko, živo 
besedo in rekviziti seznanil  razvojem 
fotografije in nam predstavil  delo poklicnega 
fotografa. V istem tednu smo opravili tudi 
ekskurzijo v Novo mesto. Na  ekonomski šoli 
Novo mesto nam je skupina zavzetih 
profesorjev in dijakov pripravila  predstavitev 

poklica medijski tehnik. Učenci so ob pomoči dijakov in profesorjev izdelovali animirani 
film, fotografirali, snemali novice in 
intervjuje ter vremensko napoved. Sledil je obisk LK Mirana Jarca. 
Prijazne in strokovno podkovane  knjižničarke so nam predstavile 
razvoj tiskane besede, pokazale najstarejše knjige, časopise, revijo 
Ciciban,  pisalni stroj, sobo  igralca  Janeza Ivana Cesarja z bogato 
knjižno zbirko približno 7000 knjigami… Polni vtisov smo odšli še na 
radio Krka in si najprej ogledali njihovo muzejsko zbirko radijskih 
aparatov. Sledil je ogled snemalnega studia in opreme ter poročil v živo. 
Po prihodu na šolo smo polni vtisov ustvarjali. Na temo preteklosti in 
prihodnosti smo slikali, pisali zgodbe in pesmi. Naš projekt bomo 
zaključili z ogledom  starih fotografije našega kraja, ki ga za nas 
pripravlja g. Mirtič. 

OBISKALI SMO GASILCE PGD DVOR 
V mesecu oktobru vsako leto 
obiščemo gasilce sli pa jih 
povabimo v šolo. Letos smo na 
obisk h gasilcem PGD Dvor odšli 
18. 10. 2018. Gasilci so nam 
najprej razkazali gasilni dom. V 
sejni sobi so nam pokazali: prvo 
vodno črpalko, stare gasilske 
uniforme, napravo za alarmiranje 
in pokale ter nam povedali 
nekaj  o zgodovini te dejavnosti 
na Dvoru in o delu gasilcev danes. 
Ogledali smo si tudi gasilsko klet 

in njihov prostor za druženje. Osrednji del predstavitve življenja in dela gasilcev se je odvijal v prostoru, ki je namenjen 
shranjevanju gasilskih vozil in pripomočkov. V dramskem prizorčku, ki je močno pritegnil vse obiskovalce,  so nam 
pokazali kako poteka obveščanje, oblačenje, odhod na intervencijo, reševanje… Učencem po predstavitvi ni manjkalo 
vprašanj, saj so želeli od gasilcev izvedeti čim več o njihovem zastonjskem , prostovoljnem delu. Pred odhodom v šolo, 
smo se vsi še preizkusili v gašenju požara s peno in z vodo. Iskrena hvala vsem požrtvovalnim Dvorskim gasilcem in 
gasilkam za nazoren, poučen in zanimiv prikaz njihovega dela in življenja. 

 

ZNANI SUHOKRANJCI 

Trdno in zdravo drevo zraste  iz močnih korenin. Ker se zavedamo pomena naših prednikov,  njihovega zgleda za mlade 

ljudi in želimo izraziti hvaležnost za opravljeno delo preteklim rodovom, vsako leto  tudi na PŠ Dvor pripravimo teden, 

ki je namenjen znanim Suhokranjcem in ga zaključimo s skupno prireditvijo. Teden je bil poln različnih dejavnosti preko 

katerih so naši učenci spoznavali  pomembne žene in može ter tako odkrivali naše korenine. Dejavnosti so se zaključile 

z javno prireditvijo na centralni šoli in z odkritjem reliefov v parku znanih Suhokranjcev. 
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ČEBELARSKA RAZSTAVA 

 

“Čebelice čebelice, moje ste prijateljice,” poje že kar ponarodela pesem, ki jo radi 

prepevamo tudi na PŠ Dvor. Na  čebele in njihov pomen za življenje na našem modrem 

planetu se spomnimo  na naši šoli vsako leto tretje in četrtošolci pri čebelarskem krožku 

skozi celo leto, učenci 1. in 2. razreda pa  vsaj v tednu, ko poteka tudi tradicionalni 

slovenski zajtrk. Tudi tokrat smo v tem tedni vsi intenzivno spoznavali življenje naše 

sivke, poustvarjali o čebelah pri glasbeni in likovni umetnosti ter si ogledali šolski 

čebelnjak.  Naše poznavanje čebel pa smo obogatili tudi z ogledom razstave, ki sta jo za 

nas pripravila g. Mihael Potočar in g.  Anton Andrejčič, prava  zvesta in nadvse delovna 

in marljiva čebelarja. Za bogato razstavo, ki je obogatila naš šolski prostor in naša 

spoznanja,  se g. Mihaelu Potočarju in g. Antonu Andrejčiču toplo zahvaljujemo. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

OBDELOVALI SMO LES 

4. 12. je četrtošolce obiskal g. Slavko Mirtič, nas  šolski sosed in zvesti 

mentor delavnice Obdelava lesa. Ko nas je v uvodu seznanil s pomenom in 

pridobivanjem ter raznolikostjo lesa,  smo se lotili tudi  njegove obdelave. 

Delu so učenci pristopili z navdušenjem in vztrajno delali vse ure. Naučili so 

se brusiti les, ga vijačiti, zbijati, lepiti ter pri delu uporabljati mehanske in 

električne pripomočke. Vsak učenec je  ob praktičnem delu spoznal tudi 

pomen sodelovanja. S skupnimi močmi smo izdelali lične in trdne pručke ter 

ptičje hišice. Gospodu Mirtiču se najlepše zahvaljujemo za materialno in 

človeško pomoč pri izpeljavi delavnice, ki je brez njega ne bi bilo. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

ZDRAVI ZOBJE 

Zdravi zobje so zelo pomembni skozi celo človeško življenje. Da pri učenci ozavestili 

pomen zdravih zob in jih naučili njihove pravilne nege, vsako leto PŠ Dvor sodeluje v 

tekmovanju Čisti zobje in vsako leto v vseh razredih organizira obisk diplomirane 

medicinske sestre iz preventivnega kabineta ZD Novo mesto, da z učenci spregovori o 

zdravi prehrani in negi zob in tudi izvede z učenci delavnico čiščenja zob. Delavnica je z 

učenci 4.r. potekal sredi decembra in bila med njim i dobro sprejeta. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

 

 

 

KAKO PREPREČUJEMO POŠKODBE 

Poškodbe in nesreče so stalne spremljevalke človeškega življenja, zato je dobro, da 

znamo ob teh nesrečnih situacijah pravilno ukrepati, ali pa jih predvideti in se jim 

izogniti. Učenci 4. r. so v začetku decembra imeli možnost, da spoznajo nekaj situacij, 

ki lahko privedejo do poškodb ali nesreč ter kaj lahko oni sami ob tem storijo. Svoje 

znanje s tega področja je učencem v dvourni delavnici prenašala diplomirana 

medicinska sestra iz ZD Novo mesto, ki je učencem  pokazala tudi nekaj osnov prve 

pomoči. Večkrat vidimo, slišimo, se preizkusimo v prvi pomoči, lažje in bolj pravilno 

ukrepamo ob resničnih situacijah, ki od nas zahtevajo takšno ravnanje. 

Zapisala: Zvonka Struna 
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NEVARNOSTI PIROTEHNIČNIH SREDSTEV 

Ljudje svoje veselje izražamo na različne načine. 

Zelo nevaren način veseljačenja je lahko z uporabo 

različnih pirotehničnih sredstev. Da bi učence naše 

šole opozorili na nevarnosti pirotehnike, smo med 

nas povabili g. Kramarja. Že sama uniforma policista 

naredi na učence vtis, zato so bile njegove besede 

in slike še bolj učinkovite. G. Kramar je učence 

seznanil z zakonskimi določili ter seveda z 

nevarnostmi pirotehničnih sredstev. Upamo, da je 

delavnica doprinesla k temu, da bodo praznični 

dnevi minili veselo, brez nezgod in nepotrebnega 

pokanja. G. Kramarju se zahvaljujemo za izvedeno 

delavnico. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

DECEMBRSKA ŠOLSKA PRIREDITEV 

December je vesel in prazničen mesec. Ker prazniki ljudi 

povezujejo, so pomembni tudi učencem in delavcem naše šole. 

Naša podružnica je manjša šola, kjer se vsi poznamo, se 

vsakodnevno trudimo za znanje, sodelovanje, medsebojno 

sprejemanje, občutek pripadnosti, prijateljstvo… K razvoju 

vrednot 

za 

katere 

se ves 

čas 

trudimo 

in 

prijetnemu vzdušju na šoli pa je doprinesla tudi naša šolska 

prireditev, zadnji šolski dan v tem koledarskem letu. 

Prireditev je potekala v šolski telovadnici in v programu so 

nastopili vsi naši učenci.  V sproščenem in kulturnem vzdušju 

se je nadaljevalo tudi druženje in praznovanje učencev po 

oddelkih. Ta dan med vsemi na PŠ Dvor tolikokrat  izražene dobre želje za prihajajoče leto, naj resnično obrodijo sadove 

in tudi vsem vam prinesejo zdravo, zadovoljno in uspešno leto 2019. 

Zapisala: Zvonka Struna 

JAVNA DECEMBRSKA PRIREDITEV 
Že tradicionalno šolarji 
in delavci PŠ Dvor konec 
decembra pripravimo 

javno prireditev, da 
skupaj naredimo vstop 
v novo koledarsko leto 
in počastimo dan 
samostojnosti in 
enotnosti. Tudi to 
šolsko leto smo 
pripravili prireditev za 
javnost, ki je potekala 
18. 12., v večernih urah, v telovadnici PŠ Dvor. V programu so nastopili vsi 
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učenci naše podružnice in se predstavili s skrbno pripravljenimi točkami, kjer so učenci peli, plesali, dramatizirali, 
deklamirali, telovadili in tako pokazali svoje različne spretnosti in znanja. Slavnostna govornica je bila gospa 
ravnateljica, ga. Mira Kovač. Obiskovalci, ki so napolnili našo telovadnico, so odhajali zadovoljni, vse nas pa 
je  prevevala skupna želja, vse dobro in lepo v novem letu. 

Zapisala: Zvonka Struna 
 

OBELEŽILI SMO SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

2. 2. smo imeli delovno 

soboto in izkoristili smo 

jo za javno prireditev, ki 

je v našo telovadnico 

privabila veliko 

obiskovalcev. Pozdrave 

župana in dobre želje za 

uspešno prireditev in 

šolsko delo je prenesel 

občinski svetnik  g. Rok 

Zupančič. Ravnateljica 

šole, ga. Mira Kovač, je učencem podelila priznanja in nagrade, ki so si jih prislužili s sodelovanjem na šolskem 

literarnem in likovnem natečaju Globine vesolja. V bogatem programu so se predstavili vsi otroci naše podružnice. Po 

zapeti Zdravljici  so se pevci OPZ PŠ Dvor predstavili še s: Jaz pa 

pojdem na Gorenjsko, Ne joči Zemlja, Na planincah luštno biti, Ste 

videli polža in Tvoje ime, Slovenija.  Pesmi so učenci spremljali z 

lastnimi instrumenti, se v njih predstavljali kot solisti in vse pod 

vodstvom ga. Nine Zajc, ki je pevce spremljala tudi na klavirju,  lepo 

zapeli. Učenci pa so se predstavili tudi s prizorčkoma Povodni mož in 

Žogica Nogica.  V pripravo in izvedbo obeh dramatizacij so vsi učenci 

in mentorice vložili veliko dela. Nastopajoči so se izkazali kot 

deklamatorji in  igralci. Svoje delo sta dobro opravili tudi mladi 

povezovalki programa iz četrtega razreda. Prireditev je uspela, 

nastopajočim in mentorjem je prinesla  veliko ustvarjalnega 

veselja  in zadovoljstva ob poplačanem trudu. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

ŠPORTNO PUSTNI DAN 

Na pustni torek smo športno 

pustni dan pričeli s plesom. 

Plesne korake je pustnim 

šemam/učencem predstavila 

gospa Tina Gregorič, ki na naši 

šoli za učence vodi tudi 

popoldansko dejavnost ZUMBA 

KIDS. Učenci so z navdušenjem 

posnemali gibanje plesne 

animatorke in se ob plesnih 

ritmih dodobra razmigali. Po malici smo odšli na pohod. Pot nas je najprej peljala v 

Stavčo vas, kjer so nas prijazno sprejeli in pogostili Štravsovi in Kuhljevi. Na Dvoru nas 

je počakala gospa Hočevar in pustnim šemam nasula bonbonov. Športno dopoldne smo veseli in zadovoljno utrujeni 

zaključili v telovadnici, ko so se pustne šeme pomerile v štafetnih igrah. 

Zapisala: Zvonka Struna 
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PEKLI SMO KRUH IN ODKRIVALI KULTURNO DEDIŠČINO 

Četrtošolci smo v petek imeli bogat dan, 

spoznavali smo pot od zrna do kruha in 

kulturno dediščino domačega kraja. V šoli 

smo spoznali pot kruha nekoč in danes. Pri 

Rezljevih na Dvoru, v Blatnikovem hramu, 

smo pod vodstvom gospe Rezelj Pečar 

spoznali pripravo testa za kruh in 

se preizkusili z gnetenjem testa ter se 

okrepčali s pripravljenim prigrizkom. Videli 

smo, kako kruh shaja in kako se ga vlaga 

v krušno peč. Dobili smo tudi vsak svoj  res 

dober hlebec kruha in z njim razveseli 

domače. Dediščino našega kraja smo 

odkrivali pri Murnovih na Dvoru. Gospod 

Murn nam je pokazal svojo raznoliko in zanimivo zbirko eksponatov nabranih v 

Suhi krajini. Ob izdelkih iz železarne, knjigah, stolih.. smo odkrivali preteklost domačega kraja in življenje naših 

prednikov. Gospod Murn nam je še zaigral in po skupni pesmi in sladkem prigrizku smo zadovoljno odšli v šolo. 

Četrtošolci se iskreno zahvaljujemo obema družinama za topel sprejem, posredovano znanje in zanimiv dopoldan. 

Zapisala: Zvonka Struna 

SREČANJE DRUŽIN 

V pomladnih mesecih, ko se v naravi ponovno prebuja življenje 

in vse brsti in cveti, se zavemo svojih korenin tudi ljudje. Takrat 

občutimo večjo hvaležnost do staršev, zavemo se pomena 

družine. Člani družin učencev in delavke PŠ Dvor smo se 22. 3. 

2019 , ob 15.30 uri,  zbrali pri domu PGD Ajdovec. Peš smo odšli 

do Frate. Učenci so se pri domu Frata predstavili s kulturnim 

programom in se tako staršem zahvalili za njihov trud, ljubezen, 

skrbnost, pomoč, podporo, nesebičnost … Pohod smo 

nadaljevali in se vrnili k domu PGD Ajdovec. Staršem so se 

učenci tu zahvalili še z vazicami in pisno zahvalo.  Za domom je 

skupina staršev imela že pripravljen ogenj, ki je veselo gorel in 

žarel ter vabil k peki dobrot iz nahrbtnika. V žerjavici je gospod 

Legan iz 

Stavče vas, ki je bil med starši tudi glavni organizator, spekel krompir, 

ki je teknil vsem. Pohodnikom smo ponudili še topel čaj in 

piškote.  Pričel se je družabni del, ki smo ga nadgradili z 

individualnimi GU. Da smo skupno druženje lahko izvedli so nam 

priskočili na pomoč starši naših učencev, hvala vsem. Posebno 

zahvalo med njimi pa bi radi izrekli g. Leganu. Brez  vseh vas in 

vedenja, da medsebojno sodelovanje bogati vse, na Ajdovcu, kljub 

lepemu vremenu, ne bi bilo tako toplo, varno, domače, prijetno… 

Sproščujoče druženje se je nadaljevalo v večer, ki je bil res pravi 

pomladni in ožarjen s čudovitimi barvami sončnega zahoda. 

Zapisala: Zvonka Struna 
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ANGLEŠKI TABOR 
Star pregovor pravi: “Več jezikov znaš, več veljaš.” Da bi učencem naše šole 
omogočili stik z avtohtonimi govorci angleščine in izboljšali njihovo znanje tega 
jezika, načrtujemo v polletnem času angleški tabor. Ker pa se za dejavnosti ljudje 
lažje odločimo, če vemo, kaj naj pričakujemo, smo organizirali predstavitveni uri 
tabora. Iz Anglije sta tako na PŠ Dvor prišla dva njihova učitelja. Na igriv način in 
strokovno sta izvedla uri angleščine ter predstavila delo v taboru. Učenci so bili  pri 
delu zelo aktivni in navdušeni nad angleščino, izvajalca pa sta pohvalila urejenost 
šole in vodljivost ter discipliniranost učencev. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

 

 

OČIŠČEVALNA AKCIJA 

Čista okolica nam poleg zdravega okolja za bivanje ponuja še prijetne občutke: 

koristnosti ob urejanju, krepi delavnost, povezanost v skupini Vse to smo občutili 

29. 3., ko smo urejali okolico  naše šole. Najprej smo  ob cesti v smeri proti 

Žužemberku in proti Dvoru ter Mačkovcu pobrali smeti, nato pa se lotili pometanja 

in odstranjevanja plevela v okolici šole. Bili smo uspešni pri delu in dopoldne je 

hitro minilo. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 
 

BIVALI SMO V CŠOD LIPA 

10. in 11. 6. so učenci 4. r. PŠ Dvor skupaj z učenci 3. in 4. r. PŠ Šmihel in učenci 4. r. 

OŠ Žužemberk bivali v CŠOD Lipa. Čas nam je zelo hitro mineval, saj smo ga 

preživeli  v različnih aktivnostih. Tako smo:  izdelali vozilo na notranji pogon, 

pridobivali električno energijo (hidroelektrarna, vetrna elektrarna, sončna 

elektrarna) in jo porabljali, se orientirali po naravnih znamenjih, s kompasom ter po 

zvezdah in kartirali. Čas pa smo si vzeli tudi za igro in večerni pohod. Izvedli smo vse 

načrtovane dejavnosti, vmes pa so so se učenci pevci še v popoldanskem času 10. 6. 

udeležili regijskega tekmovanja OPZ v Semiču in dosegli zlato priznanje. Učitelji v 

CŠOD Lipa so pohvalili vodljivost in aktivnost učencev, zadovoljni učenci pa so dom 

Lipa zapuščali polni novih znanj in izkušenj. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

TEDEN RK NA PŠ DVOR 

Biti človek, opaziti sočloveka, mu ponuditi pomoč v stiski… Teden 

povečane humanitarnosti  PŠ Dvor  tudi to šolsko leto ni obšel. 

Četrtošolci so  pod vodstvom razredničarke pripravili Košarico RK 

in zanimiv ter doživet kulturni program  ob sprejemu  prvošolcev 

med mlade člane RK. Da je bilo vse bolj slovesno, smo povabili 

predsednico KORK Dvor ga. Marijo Legan., ki je učence 

nagovorila, jim čestitala ob vstopu med mlade člane RK in jim tudi 

prinesla priložnostno darilo KORK Dvor. Pohvalila je tudi 

pripravljenost pomagati  ljudem v stiski učencev in staršev PŠ 

Dvor,  ker se je ta  lepo odrazila v  uspešni akciji Košarici RK. 

Zapisala: Zvonka Struna 
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OBISKALI SMO MIKROGRAFIJO, ADRIO MOBIL IN SI OGLEDALI PREDSTAVO ŠKRAT KUZMA 

Znanje, ki smo  ga pridobili v  šoli smo nadgradili in ga osmislili z  našim 

kulturnim dnevom. Najprej smo si ogledali Mikrografijo. Videli smo kako 

poteka:  priprava dokumentov za e hrambo, skladiščenje starih dokumentov, 

razvijanje računalniških programov. Presenečeni smo bili, kaj vse se shranjuje v 

e obliki ter kakšno opremo za to delo potrebujejo. V trezorju smo videli tudi 

njihove strežnike in varovanje strežnikov. Naše potovanje po Mikrografiji z zelo 

prizadevnimi in prijetnimi vodiči/zaposlenimi  smo zaključili s  pogostitvijo, ki jo 

je tako kot ogled omogočila gospa 

Renata Lavrič,  mamica našega 

četrtošolca in za to zanimivo izkušnjo 

se ji iskreno zahvaljujemo. Drugi del 

zanimivega in razgibanega dne je bil 

ogled predstave Škrat Kuzma dobi 

nagrado v KCJT Novo mesto. 

Predstava je bila scensko, 

dramaturško in igralsko zelo dobro 

pripravljena. Uživali smo  ob ogledu in spoznali,  da ni lepo, če drugim 

povzročamo težave, zato da se mi imamo lepo. Dan smo zaključili z ogledom 

proizvodnje Adria Mobil. Bili smo presenečeni nad številom izdelanih 

mobilnih domov, njihovim videzom, številom zaposlenih, organizacijo dela. 

Najbolj smo si zapomnili premikanje tekočega traku in timsko delo skupin ob 

traku. Doživeli pa smo tudi sladko presenečenje, ki ga tokrat za nas pripravila 

Jožica Jordan, ki je tudi mama našega četrtošolca in tudi njej se iskreno 

zahvaljujemo. 

V šolo smo se vrnili polni vtisov, hvaležnosti in premišljevali ter se pogovarjali o videnem, naših poklicnih željah, trudu, 

odgovornosti… 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 

 

 

 

 

Nek  pregovor pravi: »Kdor dobro knjigo prebere, zlat cekin pobere.« Učenci PŠ 

Dvor so pobrali kar nekaj »cekinov«, saj so celo šolsko leto pridno brali in 

opravili naloge za bralno značko. Za nagrado za pridno branje je mlade bralce 

obiskal ilustrator Uroš  Hrovat in pred učenci ustvarjal svoje ilustracije ter jih s 

svojim delom navdušil. 

Zapisala: Zvonka Struna 
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UTRINKI S PODRUŽNICE ŠMIHEL 

 
PŠ Šmihel je v tem šolskem letu obiskovalo 9 učencev. Razdeljeni so bili v dva kombinirana oddelka. V kombinaciji 1. 

in 2. r. – 4 učenci,  je poučevala gospa Anja Rojc, v kombinaciji 3. in 4. r. – 5 učencev, je poučevala gospa Marjeta Zore.  

Skozi celo šolsko leto smo opravljali različne naloge po letnem načrtu. Trudili smo se, da bi naše prednostne naloge v 

celoti realizirali. V letošnjem šolskem letu smo realizirali prednostne naloge, ki so bile skupne za celotno šolo in 

podružnice: 

- VZGOJA ZA VREDNOTE - kultura, obnašanje, bonton za otroke, bonton oblačenja ob različnih priložnostih, 
spoštovanje, medsebojna pomoč, strpnost, sprejemanje drugačnosti…  
Vse to smo poskušali realizirati v okviru pouka, pri interesnih dejavnostih, vsakodnevno. Dejavnosti, ki smo jih 
izvajali: pogovori v jutranjem krogu, zbiralne akcije, natečaji in projekti, glasbeni pravljici.  

- ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA in GIBANJE - minuta za zdravje, rekreativni odmor, sprehodi v naravo, zračenje 
prostorov, pitje vode. 

- UČENJE V NARAVI - izvajanje pouka v naravi (naravoslovni dan v gozdu, učenje ob naravnih oblikah gibanja v 
okolici šole, opazovanje sprememb ob različnih letnih časih, ure ŠPO na travnatem igrišču v Šmihelu, sprehodi 
po varnih poteh v okolici šole). 

- KREPITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA OTROK IN MEDSEBOJNIH ODNOSOV - socialne igre za krepitev pozitivnih 
odnosov. 

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s pozitivnimi novostmi iz preteklih let: 

• medrazredno sodelovanje (skupno praznovanje rojstnih dnevov, kombinirano dežurstvo in skupna ura 
športa/likovne  umetnosti, skupni delovni program PŠ),  

• delavnice s starši (kostanjev piknik, voščilnice, pomladanska dekoracija, zaključni piknik), 

• sodelovanje s kulturnim društvom (stojnica ob žegnanju v Šmihelu, voščilnice),  

• sodelovanje z gasilci (evakuacijska vaja),  

• sodelovanje z Rdečim križem Šmihel (sprejem mladih članov RK, ga. Marija Miklavčič in ga. Silva Papež),  

• interesni dejavnosti v okviru RAP- VZZŽ – vzgoja za zdravo življenje (ga. M. Zore) in ustvarjalnost, gibanje in 
zdravje (ga. Anja Rojc)  

• delo v naravi (naravoslovni dan, sprehodi, športni dnevi),  

• zbiranje papirja,  

• ločevanje odpadkov,  

• solidarnostne akcije (Košarica RK, podarim zvezek), 

• socialne igre v jutranjem krogu, pri urah RAP, 

• pravljični dan s knjižničarko in go. M. K. Hočevar (ob začetku bralne značke).  
Zapisala vodja PŠ Šmihel: Marjeta Zore 

ANGLEŠČINA 
Interesna dejavnost angleščina se je izvajala v 1. razredu. Krožek je obiskovala ena učenka, ki obiskuje 1. razred. 
Realizirali smo 71 ur, kar predstavlja 101 % realizacijo. Dejavnosti so potekale po načrtovanem programu, ki je bil 
zastavljen na začetku šolskega leta. Vsa načrtovana učna snov je bila predelana, vsebina je sledila izbranim temam iz 
vsakdanjega življenja, učenje pa je potekalo preko igre, pesmi, zgodb itd. Cilji interesne dejavnosti temeljijo na 
poslušanju in služnem razumevanju ter govornem sporočanju in sporazumevanju. Vsi učenci so bili pri interesni 
dejavnosti uspešni. Učenci so bili motivirani za delo in z veseljem spoznavali nov jezik. 

Mentor: Teja Gosenar 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK 
Pri krožku je sodelovalo 5 učencev in učenk iz tretjega in četrtega razreda. Uporabljali smo didaktično opremo, kot so: 
Mali radovednež, Moje prvo raziskovanje sveta, Enciklopedija živali… Učili so se napisati besedilo in ga oblikovati. Vsak 
učenec je prepisal pesem in ga dopolnil s sliko, ki jo je narisal s programom slikar. Učenci 4. r. so pri krožku utrjevali 
kolesarske vsebine in opravili kolesarski izpit. 

Mentorica: Helena Smrke 

VZGOJA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE 
V okviru dejavnosti vzgoja za zdravo življenje ali VZZŽ smo izvajali zelo različne dejavnosti. Vanj je bilo vključenih 9 
učencev in vsi so ga pridno obiskovali. Izvajali smo naslednje dejavnosti: ritmično-gibalne igre, meditacijske zgodbe, 
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igra vlog, prometna pravila, ples in osnove prve pomoči. V okviru teh ur smo se intenzivno pripravljali na kulturni 
prireditvi, ki smo jih izvedli na naši podružnici. 

Mentorica: Marjeta Zore 

OPZ 
Pri OPZ smo sledili splošnim ciljem pevskega zbora: spodbujanje petja ljudskih in umetnih pesmi, igranje na glasbila 
(spremljava pesmi), povezovanje petja z dramsko igro in izraznim plesom, razvijanje osebnosti, razvijanje interesa za 
bogato preživljanje prostega časa, poglabljanje zavesti o kulturni dediščini, vrednotah in različnosti. Cilje smo realizirali 
z načrtovanima glasbenima pravljicama Babica zima in Pod medvedovim dežnikom. Predstavili smo se na PŠ ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, božiču in novem letu ter ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela. Z glasbenimi 
točkami smo se predstavili z združenimi pevskimi zbori v Žužemberku na prireditvi ob spominu na znane Suhokranjce 
in ob dnevu državnosti ob zaključku šolskega leta. 

Mentorica: Marjeta Zore  

USTVARJALNOST, GIBANJE IN ZDRAVJE 
Interesna dejavnost ustvarjalnost, gibanje in zdravje je potekala vsak četrtek 5. šolsko uro. V okviru interesne 
dejavnosti sem izvajala zelo različne dejavnosti. Vanj je bilo vključenih 8 učencev od 1. do 4. razreda in vsi so ga pridno 
obiskovali. Spodbujala sem ustvarjalnost, dobre medsebojne odnose, prijateljstvo, skrb zase in svoje bližnje, skrb za 
zdravo življenje, zdravo okolje. Izvajali smo različne sprostitvene dejavnosti. Velikokrat smo v okviru tega krožka 
poskrbeli za bolj zdrav način življenja (sprehodi in igre v naravi, igre na igrišču in v telovadnici, priprava zdravega napitka 
in peka piškotov…). Dejavnosti sem prilagajala aktualnim dogodkom in potrebam (prazniki, priprava na kulturne 
prireditve – dramatizacija, petje in ples). 

Mentorica: Anja Rojc 

Dogodki na PŠ Šmihel: 

TRADICIONALNO ŽEGNANJE V ŠMIHELU 

 

“Pozdravljeni, moje ime je Mihael in k vam prinašam MOČ. V 

vsakem izmed vas prebiva osebna moč in moja naloga je, da 

vam pomagam to moč prepoznati in jo v Ljubezni živeti!”  To 

je sporočilo nadangela Mihaela, ki goduje 29. septembra in v 

Šmihelu je takrat žegnanje. Tudi tokrat smo se udeležili 

tradicionalne prireditve, ki jo je organizirala in vodila ga. Maja 

Papež Iskra. V parku so bili razstavljeni likovni izdelki učencev 

PŠ Šmihel. Učenci so za svoje likovno ustvarjanje prejeli 

priznanje. Predstavili smo se s svojo stojnico, na kateri so bili 

izdelki učencev: glinene hiške, obeski, zapestnice in domači 

piškoti. Na prireditvi je nastopil moški pevski zbor Dvorjani. 

 

 

PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, BOŽIČU IN NOVEM LETU 

 

 

 

V sredo, 19. 12. 2018, smo na PŠ Šmihel s prireditvijo počastili 

našo domovino Slovenijo ter vsem navzočim pričarali božično 

novoletni čas. V programu so nastopili vsi učenci PŠ Šmihel. 

Predstavili so se z bogatim programom: recitacijami, 

deklamacijami, glasbeno pravljico, petjem in plesom. Za glasbeno 

spremljavo je poskrbela učiteljica Nina Zajec. Hvala! Učenci so se 

zelo potrudili in tako uspešno zaokrožili koledarsko leto.  
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DOBRODELNE JASLICE V ŠMIHELU 

 

 

Tudi letos se je ga. Angelca Bedene odločila, da v svojem 

gostišču postavi jaslice z dobrodelno noto. Zbrani denar bo 

namenila nakupu modernejše inzulinske črpalke za učenca s 

sladkorno boleznijo. Učenci PŠ Šmihel so si ogledali jaslice in 

darovali po svojih zmožnostih. Letos je razstava jaslic še 

posebno zanimiva, kajti krasijo jo figure, ki so nastale iz 

odpadnega materiala z ustvarjalnostjo, ki jo je prispevala ga. 

Anita Kuhelj. Jaslice so vredne ogleda. 

 

 

PREŠERNOVANJE NA PŠ ŠMIHEL 

 

Prvi teden februarja je na PŠ Šmihel minil v duhu 

kulture in našega največjega pesnika Franceta 

Prešerna. Ves teden smo z učenci spoznavali življenje 

in delo Franceta Prešerna. V četrtek, 7. 2., smo imeli 

kulturni dan, ki je bil posvečen recitacijam njegovih 

pesmi, učenci so zbirali fige ob kvizu Jezični dohtar in 

likovno ustvarjali njegov portret. Kako veliko in 

pomembno zapuščino nam je Slovencem zapustil 

France Prešeren, se učenci PŠ Šmihel prav dobro 

zavedajo. 

 

 

 

 

 

SREČANJE DRUŽIN OB MATERINSKEM DNEVU 

Ob materinskem dnevu smo na našo podružnico povabili družine naših 

učencev. Odzvali so se v velikem številu. Njihovi otroci so jih razveselili s prisrčnim 

programom. Najbolj živahno pa je bilo, ko so zavihali rokave in skupaj ustvarjali. Tokrat 

pomladno dekoracijo, ki bo krasila njihove domove. Razšli smo se s prijetnimi vtisi tega 

srečanja. 

 

 

 

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU IN PRAZNIK DELA 

V sredo, 24. 4. 2019, smo na PŠ Šmihel s prireditvijo 

obeležili dva prihajajoča praznika: dan upora proti 

okupatorju in praznik dela. Program, pri katerem so se 

učenci izredno izkazali, je vseboval recitacije in 

deklamacije ter lutkovno predstavo Pod medvedovim 

dežnikom. Prepletala se je tematika prihajajočih 

praznikov, s kratkim slikovnim filmom pa smo 

obiskovalcem želeli približati naše dosedanje delo, ki nas 

zelo bogati. Učenci so ob različnih aktivnostih, na 

pripravah in na sami prireditvi krepili naslednje vrline: 

pogum, samostojnost, vztrajnost, sodelovanje in pomoč.  



62 
 

POMOČ, SOLIDARNOST, POVEZANOST – RDEČI KRIŽ 

Teden RK smo pričeli z aktivnostmi, pri katerih so sodelovali učenci PŠ Šmihel in 

izkazali kar nekaj znanja prve pomoči in hkrati pokazali, kako pomembna je 

solidarnost, pomoč in sočutje do soljudi (osnove prve pomoči, pravljica Križem 

Kapica, košarica RK). Učenci in njihovi starši so po svojih najboljših močeh 

prispevali darove v KOŠARICO, ki se je polnila cel teden. Obiskali sta nas gospa 

Silva Papež in gospa Marija Miklavčič. Gospa Silva je učence seznanila z nastankom 

Rdečega križa ter delom aktivistov, ki v domačem kraju skrbijo za socialno 

ogrožene ljudi in jim vselej priskočijo na pomoč. Gospa Marija Miklavčič je učence 

razveselila s pravljico. Prvošolca sta bila sprejeta v mlada člana Rdečega križa. 

 

 

 

 
 
PRVI ŠOLSKI DAN NA PODRUŽNICI ŠMIHEL 
Uspešno smo zapluli v novo šolsko leto. Učenci so že zjutraj prihajali z nasmejanimi 
obrazi, še bolj pa so se razveselili srečanja s svojimi prijatelji in sošolci. Posebno 
pozornost smo prav vsi namenili prvošolcema, ki sta pogumno prestopila šolski 
prag, spoznala šolo in pravila ter se zelo razveselila sladkega presenečenja. Tega smo 
bili deležni vsi in ta dan nam bo še dolgo ostal v spominu. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
TEDEN MOBILNOSTI IN OBISK POLICISTA 
V tednu mobilnosti smo na PŠ Šmihel veliko pozornosti namenili varnosti v 
prometu. Ogledali smo si prometno varnostni načrt, se sprehodili po poteh v 
okolici šole, obiskal pa nas je tudi policist g. Edvard Kramar. Najprej je v času 
pouka obiskal učence, na RS pa je nekaj časa namenil staršem. Učencem je na 
njim primeren način predstavil delo policije in opozoril na varnost v prometu. 
Ravno tako starše. Skozi celo šolsko leto bomo skušali poskrbeti za varnost v 
prometu. 

 
 

 

 

POHOD NA PLEŠIVICO 

V petek, 14. 9. 2018, smo realizirali športni dan. Izvedli smo pohod na Plešivico z ogledom 

kulturnih spomenikov na Plešivici. Vreme je bilo prijetno, otroci, učiteljici in spremljevalec 

navdušeni, zato nam je v celoti uspelo. Na Plešivici smo se sprehodili do kašče in spomenika 

in naredili krajši postanek. Ravno pravi čas smo se vsi zadovoljni in srečni vrnili v Šmihel. 
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DRUŽBENO KORISTNO DELO 

V četrtek, 20. 9. 2018, smo z učenci PŠ Šmihel opravili kar nekaj koristnega zase in soljudi. 

Najprej smo pobrali jabolka na šolskem vrtu. Ker nas je letos narava bogato obdarila z 

jesenskimi dobrotami, bomo lahko te sadove kar nekaj časa uživali tudi na naši šoli. Nato smo 

se odpravili v Klečet, kjer smo pri učenki doma pomagali ličkati koruzo. Zelo zanimivo. Učenci 

so se potrudili po svojih najboljših močeh. Iskreno se zahvaljujemo Vam, družina Muhič, ker 

ste nam omogočili ličkanje, prijetno druženje in bogato malico. Hvala. 

 

 

 

 

 

V FOTOGRAFIJI UJETI TRENUTKI 

Preživeli smo čudovit sobotni dan, 29. 9. 2018. V naši družbi so bili učenci in učiteljice 

PŠ Ajdovec. Realizirali smo kulturni dan v okviru projekta *Kulturna dediščina*. Tema 

projekta je bila tokrat fotografija. Nekdanji učenki PŠ Šmihel, Maša Koler in Rebeka 

Bedene, sta pripravili svojo lastno fotografsko razstavo. Maša Koler je pripravila 

predstavitev o fotografiji nekoč in danes. Tudi učenci PŠ Šmihel so prinesli od doma 

veliko starih fotografij in na hodniku v vetrini je nastala zanimiva razstava 

*Fotografija skozi čas*. Izvedli smo ustvarjalno delavnico *Uokviri svojo družinsko 

fotografijo*. Res so nastali lepi okvirji oz. podstavki za družinsko fotografijo. Hvala 

vama, Maša in Rebeka, za vajin prispevek. Hvala PŠ Ajdovec za obisk in prijetno 

druženje. Hvala vsem družinam učencev PŠ Šmihel za fotografije, ki krasijo naš 

hodnik. 

 

ŽIVIMO ZDRAVO 

V četrtek, 4. 10. 2018, nas je obiskala diplomirana medicinska sestra in 

učencem na njim primeren način predstavila zdrave življenjske 

navade, predvsem osebno higieno. Učenci so sodelovali pri pogovoru, 

obnovili, kako se pravilno in temeljito umijemo roke in zobe ter s 

pobarvankami izdelali plakat o osebni higieni. Nadaljevali smo z 

ustvarjalno delavnico. Učenci so izdelali lepljenko, ki predstavlja 

košaro zdravih dobrot. Za zaključek smo pripravili zdrave prigrizke in 

napitke. Ker je bilo lepo vreme, smo dan izkoristili še za pohod v naravi. 

KOSTANJEV PIKNIK NA ŠOLSKEM VRTU V ŠMIHELU 

Lepo vreme nas je privabilo, da smo se v sredo, 10. 10. 2018, dobili na šolskem vrtu in z izjemno organizacijo naših 

staršev izvedli kostanjev piknik. Prijetno druženje s starši in učenci je dopolnil vonj lepo pečenega kostanja, ki ga je 

spekel g. Franci Barle. Tudi ostali starši so nas presenetili z dobrotami, še posebno pa smo veseli veselih in prijaznih 

obrazov, s katerimi je prijetno pokramljati. 

NA POMOČ!!! 

S pomočjo PGD Šmihel smo v petek, 26. 10. 2018, uspešno 

izvedli evakuacijsko vajo na PŠ Šmihel. Ob 13.00 smo zaslišali 

sireno in se takoj odpravili na zbirno mesto, ki je na vrtu PŠ 

Šmihel. Dva učenca sta ostala ujeta v šoli. Gasilci PGD Šmihel 

so ju uspešno rešili. Po vaji je sledila predstavitev gasilskih 

vozil, seznanitev s prvo pomočjo in za zaključek preizkus 

špricanja z vodo.  
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ČEBELICE, ČEBELICE NAŠE STE PRIJATELJICE 

Na PŠ Šmihel je med 12. in 16. novembrom potekal medeni teden. Odvijalo se je veliko 

zanimivih aktivnosti, pri katerih so učenci zelo uživali. Brali smo pravljico o čebelah, 

spoznavali kranjsko sivko preko filma, plesali čebelji ples, pekli in okušali slastne 

medenjake in izdelali čebelnjak z zanimivimi panjskimi končnicami. 

 

 

SANKANJE IN IGRE NA SNEGU V ŠMIHELU 

 

Kljub pomanjkanju snega v letošnji zimi, nam je na PŠ Šmihel 

uspelo realizirati zimski športni dan. Izvedli smo ga v sredo, 

30. 1. 2019, na utrjeni progi v Šmihelu. Učenci so se spuščali 

z bobi in sanmi. Presenetljivo dobro je šlo. Poleg sankanja so 

učenci uživali pri oblikovanju snežaka ob vznožju proge. 

Učenci so bili zadovoljni, a tudi utrujeni in topel čaj jim je ob 

povratku v šolo prijal. 

 

 

LETOVANJE V ČRMOŠNJICAH 2019 

Učenci 3. in 4. razreda PŠ Šmihel so skupaj s četrtošolci iz 

Žužemberka in z Dvora dva dni bivali v CŠOD Lipa v 

Črmošnjicah. Izvedli smo tehniški in naravoslovni dan. 

Vreme je bilo kot naročeno, zato so se učenci brez težav 

orientirali v okolici doma, proizvajali elektriko v Divjem 

potoku, na soncu in ob pomoči vetra, izdelali voziček na 

notranji pogon in se v večernih urah s petrolejkami 

sprehodili v okolici Črmošnjic. V domu so nam ponudili 

izvrstno domačo hrano ter prijetno bivanje. 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA UČENCEV 3. IN 4. RAZREDA 

V petek, 7.6.2019, smo uspešno realizirali zaključno ekskurzijo. V prelepem 

vremenu smo spoznavali življenje nekoč na Jurjevi domačiji in gradu 

Bogenšperk. Učenci so se z zanimanjem preselili v preteklost in podoživljali 

pomembne dogodke, ki so se dogajali pred mnogimi leti. Zelo poučno in 

zanimivo je bilo. 

  

 

Ž 
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DOGODKI NA OŠ ŽUŽEMBERK 
Moje počitnice 
Približevalo se je poletje in z njimi dvomesečne počitnice. Imam jih zelo rada, ker lahko zjutraj dolgo spim ter vsak dan 
kaj novega doživim. Letošnje počitnice so bile zame prav posebne, saj sem del njih preživela pri svoji sošolki in najboljši 
prijateljici Klavdiji. Ko smo prišli na njihovo dvorišče, sva s Klavdijo hitro stekli po stopnicah njihove hiše, saj mi je 
nemudoma želela razkazati bivalne prostore. Skupaj sva razpakirali moj veliki potovalni kovček in oblačila zložili v njeno 
omaro. Ko sva z delom končali, so nas na mizi že čakale dobrote, ki jih je spekla njena mamica. Bili so slastni cmoki z 
marelično marmelado. Bili so tako dobri, da jih je v trenutku zmanjkalo. Po končanem kosilu smo pospravili mizo. Prišel 
je čas za igre v naravi. Ob igri sva pozabili na čas, saj sva se v hišo vrnili, ko se je zunaj že pošteno stemnilo. Bil je čas za 
kopanje, večerjo in ogled risank na otroškem programu. Ura je odbila dvaindvajset. To je bil čas za počitek. Odpravili 
sva se v posteljo in še dolgo v noč klepetali in si na mobilnem telefonu ogledovali fotografije. Navsezgodaj zjutraj naju 
je zbudila Klavdijina mlajša sestra Tamara, saj je na mizi že čakal zajtrk – sladke palačinke. Proti večeru so pome prišli 
očka, mamica in mlajša bratca. Ob vrnitvi domov sem spominjala lepih trenutkov s Klavdijo. Letošnje počitnice so bile 
zares dobre in posebne. Želim si, da se še kdaj ponovijo. 

Neža Novak, 5. a  

Potepanje po Bosni 
Letos smo se v naši družini odločili, da bomo dopust preživeli drugače. Nismo odšli na morje, ampak smo potovali po 
Bosni, Črni gori, Hrvaški in Srbiji. Najbolj všeč mi je bila Bosna. Najprej smo bili na Visokem. Prespali smo v majhni hiški 
z zelo lepim vrtom. Po zajtrku smo odšli na ogled bosanskih piramid in bili tam štiri ure. Po tem ogledu smo odšli v 
tipično bosansko restavracijo na bosansko kosilo, kjer smo poizkušali bosansko pito, burek, sarme … Po kosilu smo pot 
nadaljevali proti Sarajevu. Tam smo tri dni spali v zelo lepem stanovanju blizu Baščaršije. To je zelo stara tržnica. Tam 
smo bili ravno v času, ko se je odvijalo svetovno prvenstvo v nogometu. Na tržnici sem si kupil Modrićev dres, saj smo 
si tam ogledali finalno tekmo. Nato smo z žičnico odšli na bližnji hrib, kjer se je razprostiral pogled na celo mesto. Odšli 
smo tudi v vojni muzej – v Srebrenico. Tam prikazani dogodki so se nas zelo dotaknili. Bosna mi je bila zelo všeč. 
Navdušen sem bil nad redom, čistočo in prisrčnostjo ljudi. Vesel bom, če bomo še kdaj odšli v to državo. 

Gaber Horvat, 5. a 

 

EVROPSKI TEDEN KULTURNE DEDIŠČINE - FOTOGRAFIJA 

Včeraj, 25.9.2018, smo imeli kulturni dan. K nam je prišel Borut 
Petelin. On nam je predstavil fotoaparat star 113 let. 

Šli smo v temnico, kjer smo razvili pozitivno in negativno sliko. 
Naredili smo jih iz listov, ki so občutljivi na svetlobo. Pomočili smo jih 
v vodo. Tako so nastale slike, ki pa niso bile barvne, bile pa so črno-
bele. Ko smo končali, smo odšli v učilnico 5. b, kjer smo delali 
fotoaparate iz odpadne embalaže. Ko smo jih končali, smo jih 
pospravili. Na koncu smo pogledali film in analizirali dan. 

Dan je bil zelo lep, fotoaparati so bili zelo lepi. Cel dan sem uživala in 
izvedela sem veliko. 

Nika Mikec, 5.a 

 

Foto: Blanka Perpar 

 

EVROPSKI    TEDEN   KULTURNE   DEDIŠČINE - FOTOGRAFIJA 
25. 9. 2018, smo imeli tehniški dan. Tema je bila fotografija. Gospod Borut Peterlin je postavil temnico za razvijanje 
slik. Pokazal nam je trik z okroglo posodo z vodo. Postala je leča, skozi katero se je videla slika na papir. Nato nam je 
pokazal pozitivno in negativno fotografijo. Prva skupina se je slikala in v temnici smo razvili sliko. Tudi ostali skupini sta 
se slikali in razvili sliko. 
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Nato smo se zunaj slikali s celim razredom. Na tej 
sliki  smo uporabili pozitivni učinek. Potem smo si 
ogledali filmček Boruta Peterlina na računalniku. 
Naslednji dve uri smo iz odpadne embalaže, ki smo 
jo morali prinesti v šolo, naredili fotoaparat. 
Fotoaparat smo naredili iz različne embalaže in 
sicer iz: plastenk, kartonskih škatel, tetrapakov in 
na koncu smo ga pobarvali in nekateri so ga 
oblepili s kolaž papirjem. 
Dan je hitro minil in dneva je bilo konec. Ta dan mi 
je bil zelo všeč.  Še posebej mi je bilo všeč, ko smo 
razvijali fotografije, ker je bila kot čarovnija. 

Tim Mrvar, 5. a 
Foto: Blanka Perpar 

 
Jesenski pohod 

Na lepo, malo hladno jesensko jutro smo se 
odpravili na športni dan. Šli smo do Dvora in nazaj, 
po krožni poti. Šli smo mimo Zafare do Naralovega 
križa, nato pa čez Trebčo vas, kjer smo videli velik 
kmetij in konjev. Nadaljevali smo proti Sadinji 
vasi, Mačkovcu do Dvora. Pred dvorsko šolo nas 
je čakala gospa Zvonka Struna. Povedala nam je o 
zgodovini dvorske šole in kraja. Ko smo 
pomalicali, smo se odpravili proti Žužemberku. Šli 
smo mimo ribogojnice, čez Krko do Stavče vasi. 
Tam smo dobili karte in kompase in ponovili 

orientacijo. Nazaj smo prišli ravno na kosilo. Meni je bil ta pohod res všeč. 
Klavdija Maver, 5. a 
Foto:Blanka Perpar 

Torba me je nesla v šolo 
Ko sem šel po ulici, sem slišal, da je v grmovju nekaj zašumelo. To kar sem videl je bilo čudno. Imelo je dvoje velikih oči 
in velika usta. Bila je v obliki šolske torbe. Opazim, da je to moja torba. Strahoma se je dotaknem. Nato mi reče, naj se 
je ne bojim, da je ona pač moja torba. Kmalu sva se spoprijateljila in drugi dan šla v šolo.  Drugi dan mi pri testu ni šlo 
ravno dobro. Pogledal sem torbo. Pomežiknila sva si in povedala mi je vse odgovore v testu. Seveda sem imel vse točke. 
Učiteljica mi je čestitala za tako izboljšanje. Za živo torbo sem zaupal Nacetu, a Nace je to povedal celemu razredu. Vsi 
so mi zavidali. Seveda sem jim torbo tudi predstavil. Zvečer pa se je zgodilo nekaj čudnega. Sanjal sem vse preveč 
resnično. Sanjal sem da letim skupaj s torbo. Hotel sem se zbuditi, a mi ni uspelo. Opazim, da to sploh niso sanje, 
ampak resnica. Vidim, da ima moja prijateljica super moči. Ko sem to ugotovil sem se počutil tako mogočnega, da bi 
lahko osrečil vse revne otroke na tem svetu. Ta zgodba ima nesrečen konec, zato vam ga raje ne bom povedal. A če si 
boste res močno želeli se vam taka zgodba kdaj pripeti. 

Lovro Mesarič, 5. a 

Torba me je nesla v šolo 
Nekega dne sem šel v šolo. Sredi poti sem pogledal okoli sebe in občutil, da hodim po zraku. Ugotovil sem, da je torba 
hodila namesto mene. Na začetku mi je bilo všeč, nato pa je torba začela z mano ravnati kot da sem jaz torba in ona 
učenec. Tudi sošolci so imeli tak problem. Sošolec Janez je vedno zamujal, zdaj pa je zamujala njegova torba. Torbe 
niso znale dvigovati rok, govorile so ena čez drugo, zato je bila učiteljičina torbica zelo huda. Pomislil sem na nas, ker 
se tudi mi tako obnašamo. Na poti domov je torba skakala po sredi ceste. Doma pa se je ulegla pod stopnice in spala 
celo popoldne. Zvečer se spomni, da mora narediti nalogo, ukazala mi je, da naj naredim nalogo namesto nje. Ker pa 
mi je vedno ukazovala, sem razmišljal, kaj bi naredil, da bi se lepše obnašala. V torbo sem naložil kamenje. Naslednji 
dan je v šolo prišla zelo utrujena. Tudi ostalim sošolcem sem to svetoval. Zato so torbe hodile zelo utrujene, pri pouku 
pa so manj klepetale. Nekega dne sem ji hotel malo ponagajati. V torbo sem dal balon s helijem. Ko je bila utrujena, se 
je naslonila in balon je počil. Začela je smešno govoriti. Vsi so se ji začeli smejati, zato sva se dogovorila, da ji neham 
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nagajati, ona pa se bo lepše obnašala. Naše torbe so se nehale premikati, jaz pa sem se naučil, da se moramo v življenju 
lepo obnašati. Zdaj vem, da je zelo lepo biti prijatelj in ne sovražnik. 

Nejc Glavan, 5. a 

Torba me je nesla v šolo 
Vsake tri leta si kupim novo šolsko torbo. Od nekega dečka sem jo dobil zastonj. Na prvi šolski dan sem izvedel zakaj.                     
Kot vsako leto sem se veselil prvega šolskega dne. S svojo novo šolsko torbo sem šel v šolo. Na poti se mi je zdelo, da 
je nekdo kihnil in ker nikjer ni bilo nikogar, sem šel naprej. A nekdo je spet rekel, kako sem nevljuden. Nato sem na 
torbi opazil oči, usta in roke. Mislil sem, da sanjam, zato se nisem zmenil zanjo, ko je vprašala, če greva na sladoled. 
Čez par sekund je torba skupaj z mano letela v sladoledarno. Tam je kupila sladoled, ga pojedla in odletela v šolo. Ker 
sem zamudil, je bila učiteljica jezna. Med poukom je torba v učiteljico metala papirčke. Ker je mislila, da to delam jaz, 
sem dobil opomin. Ko sem šel iz šole, me je torba privlekla za grm, kjer je izbruhala portal. Potegnila me je vanj in 
znašel sem se v drugem svetu. Tam je bila narava zelo lepa in ni bila onesnažena. Hiše so bile iz lesa, torba pa me je 
vodila v največjo od njih. Med potjo mi je razložila, da le vsakih pet let lahko odpre portal, ki jo vodi v njen dom. V hiši 
je bilo zelo veliko kemikalij. Tam je bil tudi nek znanstvenik, ki se je torbe zelo razveselil. Pogovarjala sta se o tem, da 
bo čez nekaj let lahko za vedno postala človek. Nato se je torba poslovila od znanstvenika in z mano odšla nazaj v naš 
svet. Ko sva prišla domov, sem bil tako utrujen, da sem le odložil torbo in se ulegel na posteljo. A preden sem zaspal je  
zazvonila budilka in spet sem moral v šolo. 

Nik Miklavčič, 5. a 

 
Svinčnik 

 
Zlati svinčnik je prekrasna stvar, 

ki jo Nikec dobil je v dar. 
Ko med vrsticami drvi, 
za sabo sivo sled pusti. 

 
Pri kontrolki za njim radirka dirka, 

saj Nikec velikokrat se zmoti. 
Za konec pa naj povem še to, 

s svinčnikom pisat je lepo. 
Lovro Mesarič, 5. a 

 
Družina 

 
Moja mamica je ljubeča, 

rada jo imam, 
zato je nikomur ne dam: 

kosilo dobro naredi, 
zjutraj me zbudi … 

 
Očka vse zna, 

z mano kakšno neumnosti naredi, 
skupaj filme pogledava si, 

celo družino nasmeji… 
 

Sestra prava je težava, 
včasih rada bi, da je ni, vedno name se spravlja, 

ko pa me rabi, 
prijazno se naredi, 

a vseeno v moje srcu živi. 
Nika Mikec, 5. a 
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Moja družina 
Moja mami je prijazna, 

mi pomaga dan za dnem. 
Je zelo marljiva, 

včasih tudi nagajiva. 
 

Oči tudi je prijazen. 
Včasih se mu mudi 

in kar znori. 
Mene pa po navadi pomiri. 

 
Moja sestrica je majhna 

in včasih kaj ušpiči. 
Ko pa se ustraši, 

hitro k meni v naročje skoči. 
 

Moj bratec je prijazen 
in vse z drugimi deli, 
včasih pa se strma 

in vse mamici zatoži. 
Marcel Perko, 5. a 

 
 
 

Družina 
Moja družina me ima rada, 

mami mi kuha, 
ati pomaga, 

sestrica pa malo nagaja. 
 

Babi me razvaja, 
dedi mi ugaja, 

mama me pazi, 
ata pa se z mano važi. 

 
Imam tudi tete, 

ki mi nosijo bombone, 
za rojstni dan 

pa dobim balone. 
Luka Vidmar, 5. a 

 

Moja mama 
Moja mama prijazna je zelo, 
a včasih malo tečna kar tako. 

Ker utrujena je zelo, 
se na sedežno uleže 

in zaspi trdno. 
Res je! Ko zaspi, 

je nič več ne prebudi, 
razen budilke, 

ki stokrat zazvoni. 
 

Mojo mamo imamo v družini, 
radi vsi, 

tudi, če trdno zaspi 
ali pa se razjezi. 

Špela Blaznik, 5. a 
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Moja mama 
Moja mama je edina, 
edina na tem širnem svetu, 
zato z njo se igram, 
da kar največ od nje imam. 
 
Rad z njo preživljam čas, 
da včasih vriskam kar na glas. 
 
Zdaj ona zame skrbi, 
nekoč pa vse to se spremeni. 
Jaz zanjo skrbim 
in si družinico naredim. 
 
Kmalu bo ona vnučke dobila, 
da svoje zgodbe bo delila. 

Nejc Glavan, 5. a 
Mama 

Mama je kot sonce, 
ki sije na nebu, 
stisne me k sebi 
in me poljubi. 

 
Nežna je tvoja roka, 

ki me z ljubeznijo neguje, 
z nasmehom osrečuje, 

s poljubi obdaruje. 
 

Mama ti si kot roža, 
me zjutraj zbudiš, 

mi roko podaš 
in mi pomagaš. 

Nika Zupančič, 5. a   
Sestra ni dovolj 

Moja sestra je prijazna, 
a brata si želim, 

da življenje popestrim. 
 

Pa prosim očka, 
pa prosim mamo – 

odgovora ne dobim. 
Le kako naj življenje popestrim?! 

 
Za rojstni dan dojenčka – igračo dobim, 

a si vseeno pravega želim … 
Klavdija Maver, 5. a 

Oče in mama 
Mama se skrega, 

oče pa bega. 
A v redu je vse, 
ko poljubita se. 

 
Oče me gane, 

mama me hvali, 
Sestra me toži, 
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jaz pa sem le v svoji koži. 
Tara Štravs, 5. a 

 
Družina 

Družina je ena in edina. 
Skupaj rastemo 
in se razvijamo, 

eden za drugega navijamo. 
 

V družini si pomagamo, 
nikoli ne zmagamo. 

Med seboj se podpiramo, 
včasih tudi prepiramo. 

 
V družini se zabavamo 

in skupaj smejemo. 
Radi skupaj preživljamo čas, 

nihče ne more ločiti nas. 
Nejc Župec, 5. a 

 
Kaj kdo dela? 

V družini so ljudje – 
mama, oče in otrok, 

živijo lahko marsikje – 
hiša ali kakšen blok. 

 
Mama kuha, lika 

in pospravlja, 
oče avto si popravlja. 

 
Brat v sobi 

glasbo posluša, 
sestra hrano 

rada poskuša … 
 

Dedek in babica v postelji spita, 
jaz pa delam se, 
da dobra je pita. 

Nik Miklavčič, 5. a 
 
 

Mama in očka 
Kdo je mama? 

Mama je ena sama. 
Tista, ki te razveseli 

in ti milijon poljubčkov razdeli. 
 

Kdo je očka? 
Očka je en sam. 

Tisti, ki te rad ima 
in nasmejati te zna. 

 
Na njihov dan 

naj spomnimo se 
in iz srca jim zaželimo vse, 
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to pa je le najboljše. 
Hana Turk, 5. a 

 
 
Delovna sobota v šoli 
V februarju smo imeli delovno soboto. Imeli smo tehnični dan. 
Šivali smo vrečke. Z navdušenjem smo se lotili šivanja vrečk. Na 
prvo stran smo našili različne oblike. Vsak je izdelal svojo, 
drugačno od drugega. Pri tem so nam pomagale mamice in 
babica. Na koncu smo se jim lepo zahvalili in ostalo nam je še 
malo časa za igro. 

Patrik Blatnik, 5. a  
Foto: Blanka Perpar 

 
Kulturni dan v Novem mestu 
V sredo, 17. 4. 2019, smo imeli učenci 5. razreda kulturni 
dan. Naš namen je bil, da si ogledamo gledališko predstavo 
Erazem in potepuh ter znamenitosti Novega mesta. V šoli 
smo dobili malico. Nato smo šli na avtobus in se odpeljali 
proti našemu cilju. Najprej smo odšli v dvorano KC Janeza 
Trdine. Učiteljica nam je razdelila karte za ogled predstave. 
Poiskali smo vsak svoj sedež in čez nekaj časa se je začela 
predstava. Govorila je o Erazmu, ki ni imel staršev in je živel 
v sirotišnici. Nekega dne je zbežal iz sirotišnice. Na poti je 
srečal prijaznega potepuha. Erazem ga je prosil, če lahko z 
njim nadaljuje pot. Potepuh ga je sprejel. Na poti sta 
doživela številne dogodivščine, ki so ju povezale, zato se potepuh odloči, da fanta posvoji. Po predstavi nas je zunaj 
čakala vodička. Razkazala nam je znamenitosti Novega mesta. Najprej smo obiskali Kapiteljsko cerkev, videli rojstno 
hišo Božidarja Jakca, srednjeveško mestno jedro Novega mesta, Frančiškanski samostan, stavbo, kjer je imelo sedež 
Sokolsko društvo (tam je treniral Leon Štukelj), vodnjak, kjer je opeval svojo ljubezen Dragotin Kette, hišo, kjer je živela 
Primicova Julija, Knjižnico Mirana Jarca ... Po ogledu nas je prijazna vodička odpeljala do avtobusnega postajališča od 
koder smo se odpeljali nazaj v Žužemberk. Dan je bil pol zanimivosti in je hitro minil. 

Nika Zupančič, 5.a 
Foto: Blanka Perpar 

 
Sreča 

 
»Kaj je sreča?« 

se sprašujemo vsi. 
»Radi se imejmo, zaradi nas ljudi,« 

nam sreča govori. 
 

Srečo si narediš sam, 
in ne denar in ne slava. 

Če jo hočemo ujeti, 
poglejmo vase 

in smeha polno žlico poskusimo zajeti. 
 

Srečo želimo si vsi, 
zato radi se imejmo mi. 
Kdor rad ne bo se imel, 

tisti zlo bo počel. 
Žana Longar, 5. a 
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Zaključna ekskurzija 
V torek, 4. 6. 2019, smo zjutraj nasmejani prišli v šolo, ker 
smo se močno veselili zaključne ekskurzije. Z avtobusom 
smo se odpeljali V Ljubljano, ker smo si ogledali Parlament 
in Hišo eksperimentov. V Parlamentu smo si ogledali 
dvorani, k jih pogosto vidimo po televiziji: Državni zbor in 
Državni svet. Potem pa nam je vodička pokazala fresko in 
nam razložila, kaj je na nje upodobljeno. Na freski je 
predstavljena zgodovina Slovencev. Potem smo se 
sprehodili do Hiše eksperimentov. V Hiši eksperimentov 
smo si ogledali razno razne eksperimente in jih tudi 
poskusili. Ti eksperimenti so bili: vožnja avta, 

usposabljanje mlinčkov, ogledala … Potem smo si kupili sladoled in se sprehodili po Ljubljani. Ogledali smo si Prešernov  
spomenik, Frančiškansko cerkev, Stolnico svetega Nikolaja, Magistrat, Tromostovje, Robbov vodnjak, kip Valentina 
vodnika, tržnico … 

Luka Vidmar, Hana Turk, Nika Zupančič, 5. a 
Foto: Blanka Perpar 

Kolesarski dan v petem razredu 
Na kolesarski dan smo morali prinesti izpit, čelado in 
kolo. Na kolesarskem dnevu so se nam pridružili 
tudi: redarka, dedek naše sošolke (g. Dušan Mikec) 
in mamica našega sošolca (ga. Brigita Mrvar). 
Najprej sta g. Mikec in redarka pregledala naša 
kolesa, če so primerna za na cesto, obvestila sta nas 
o napakah pri kolesu.  Na pol poti te izjemne vožnje 
nas je pospremila redarka. Na poti smo naredili še 
par postankov, da smo se odžejali.  V Šmihelu smo 
se ustavili pri PŠ Šmihel. Prijazno sta nas sprejeli 
učiteljici ga. Marjeta Zore in ga. Anja Rojc. Pojedli 
smo sendviče. Po malici nam je go. Marjeta Zore 
povedala nekaj o šoli v Šmihelu. Pri cerkvi nas je čakala že go. Silva Papež. Povedala nam je nekaj utrinkov iz zgodovine 
Šmihela in razkazala par Alojzija Zupanca ter cerkev. Kmalu za tem pa se odpravili nazaj.  Lahko se pohvalimo, saj smo 
prevozili velike hribe in dolge doline. Mislimo, da smo lahko kar ponosni. 

Nejc Glavan, Neža Novak, Mia Piletič, Klavdija Maver, Tara Štravs, 5.a 
Foto: Blanka Perpar 

Športni dan - plavanje             
V sredo, 12. 6. 2019, smo imeli športni dan – plavanje. Odšli smo v Dolenjske toplice. Zjutraj smo odšli po sendviče in 
odšli na avtobusno postajo. Najprej smo se preoblekli v kopalke in nato namazali s sončno kremo. Pri tem smo si 
pomagali. Nato smo plavali za vajo in delali mrtvaka. Napočil je čas, da smo pokazali, kaj znamo. Bili smo kar uspešni. 
Komaj smo čakali zabavo na toboganih. Na videz niso bili prav strašni, a ko si se spustil, ti je voda usodno zalivala obraz. 
Ko si padel v vodo, si doživel močan šok, a vendar si preživel. Po spustih smo se prosto zabavali v bazenu. Ko smo 
končali z zabavo smo se preoblekli, se odpočili in veselo polizali sladoled. Z avtobusom smo odšli v šolo, kjer so nas 
pobrali drugi avtobusi in nas odpeljali domov. V Dolenjskih toplicah smo se zabavali in se imeli lepo.  
         Nika Mikec, Patrik Blatnik, Lovro Mesarič, 5. a 

 
V petem razredu 
Zdravo, jaz sem Klavdija, hodim v peti razred osnovne šole Žužemberk . Naj vam na kratko opišem vse, kar se je dogajalo 
v šoli. Prvi dan šole sem se počutila zmedeno, saj nisem vedela kaj, kako, zakaj. Bila sem zelo vesela, da sem za sošolko 
dobila mojo prijateljico. Bila pa sem malo razočarana, ker nisem bila sošolka mojega najboljšega prijatelja. In tako se 
je začela moja zgodba. V petem razredu mi je zelo všeč. Saj imamo prijazno učiteljico, ki se trudi, da bi postali odlični, 
uspešni učenci. Peti razred je malo težji, a če se potrudiš, imaš tudi tu lepe ocene. Peti razred mi je všeč tudi zaradi 
rojstnodnevnih daril, veliko izletov, ker so mize postavljene drugače kot v drugih razredih, lahko bi naštevala še dolgo 
in dolgo. So pa tudi stvari, ki mi niso všeč. Na primer: ni mi všeč, da imamo razred prav pred jedilnico, saj nam ta trušč 
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v kuhinji in glasovi otrok motijo pouk. No ampak peti razred mi je na splošno všeč. Upam, da bo ali da je tudi tebi bil 
všeč. 

Klavdija Maver, 5. a 

Peti razred 
Ob koncu počitnic se je pričelo novo šolsko leto. Prestopili smo prag petega razreda. Dobili smo nove sošolce in 
prijatelje iz podružničnih šol. Ko so nas razdelili, so bili eni bolj drugi manj zadovoljni. Naša nova razredničarka je bila 
ga. Blanka Perpar. Tako smo z njo odšli v učilnico 5. a in ona nam je predstavila vse učitelje, ki so nas to leto učili. Čez 
nekaj časa smo jaz, Tim, Nejc, Gaber, Maj in Žan začeli resno trenirati odbojko in se uvrstili na razna tekmovanja in tam 
tudi zmagovali. S tekmeci iz drugih šol smo se tudi dobro razumeli. A na glavnem tekmovanju smo bili zadnji, a vseeno 
odločni, da drugo leto osvojimo prvo mesto. V šoli smo imeli tudi različne spore, ki smo jih tudi zelo dobro rešili, s 
pomočjo učiteljice. Z novimi prijatelji se dobro razumem. Udeležil sem se tudi Župančičeve frulice, kjer sem moral 
deklamirati pesem: Pot.  Z mano je šla tudi učenka iz petega b razreda. Ko sem deklamiral, me je bilo zelo, zelo strah. 
Kar roke so se mi tresle in skoraj nisem mogel odpirati ust, a mislim, da je to krasna izkušnja v življenju. Srečen sem, 
ker imam tako zveste prijatelje in tako dobro učiteljico. Upam, da bo tudi drugo leto tako. 

Lovro Mesarič, 5. a 

Lokalno je kul 
Pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. 
razredu smo spoznavali, kako so pridelovali 
hrano nekoč in kako jo danes. Ugotovili smo, da 
se danes način pridelave hrane in obdelava 
kmetijskih zemljišč precej razlikujeta od 
kmetijstva nekoč. 
Ker je hrane danes dovolj, po drugi strani pa se 
vse manj ljudi ukvarja z njeno pridelavo in 
predelavo, smo kar nekaj časa namenili tudi tej 
temi. Ugotovili smo, da je doma ali lokalno 
pridelana hrana bistveno bolj kakovostna, ima 
več hranljivih snovi in po drugi strani prinaša 
nova delovna mesta, zato je zelo pomembno, da 

tudi v šolah spregovorimo o tej temi. V ta namen smo se odločili za sodelovanje z Društvom podeželske mladine Suha 
krajina. V petek, 21. 6. 2019, so nam člani društva pripravili zelo kakovostne delavnice, v katerih smo spoznavali vrste 
žit, njihovo moko in uporabo, iz kje izhaja sadje, ki ga dobimo na police naših trgovin, kako pride mleko na trgovske 
police in kaj vse izgubi na tej poti, kako prepoznati, ali so jajca sveža, kaj pomeni ekološka, talna ali hlevska reja … 
Preizkusili smo se tudi v molži krave. Za zaključek so zagnane mladenke in mladeniči pripravili še kmečke igre, na katerih 
so otroci zelo uživali. 

Zapisali: Blanka Perpar in Jana Mrvar 

Eko in Log rešujeta svet 
Nastopajoče osebe: pripovedovalec, maček Eko, maček Log, Lejla, Lejlina mama, Metka, mož iz prve hiše, soseda, nekaj 
otrok. 
Dogajalni prostor: trgovina, skedenj, Lejlina hiša, hiše v mestu. 
 
(Eko je oblečen v belo kratko majico s črnim napisom svojega imena, Log pa je oblečen v črno kratko majico z belim 
napisom svojega imena.) 
Pripovedovalec: Eko in Log sta mačka, ki živita v zapuščenem skednju. Eko je bele barve, Log pa črne. Poleg tega, da 
sta malo posebna, se čisto nič ne ozirata na poglede drugih, ampak to njuno posebnost s pridoma izkoriščata sebi in 
drugim v veselje.  
Bila je nedelja.  
Eko (hodi do trgovine): »Grem malo pred trgovino pogledat, danes je tam verjetno spet veliko ljudi in bom izvedel 
kakšno novo zgodbo. Ni mi jasno, zakaj tako lep dan namenijo prav za nakupovanje!« (ko pride pred trgovino) »O, 
koliko ljudi. Hej, tukaj sem, kaj me vidite? Kam se vam mudi? Av, pazite no, to je moj rep! Ooo, kako prijazna deklica 
me boža, mjav.« 
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Lejla: »Mami, poglej kako ljubek mucek. Ali ga lahko prosim obdržim? Obljubim, da bom lepo skrbela zanj. Poglej, čisto 
sam je tukaj, lahko ga povozi avto. Izgleda, da je tudi on nekaj bolan, tako kot jaz, poglej njegovo veliko tačko. Ali mu 
lahko pomagava? Aaaačih.« 
Lejlina mama: »Takoj izpusti tega mačka. Bog ve, kje se je že potikal, pa saj boš še zbolela zaradi njega. Si že začela 
kihati. Sicer pa ljubica moja, kako naj preživljam še mačka, če še naju težko? Pusti ga, pridi, greva domov.«  
Eko: »Kaj slišim? Že eno leto prihajam sem pa me še nihče ni hotel vzeti za svojega. Vsi me samo z nogo odrivajo stran 
in mi govorijo, da sem čuden maček. Prav zanima me, zakaj mamo tako skrbi, da bi deklica zbolela. Hm.  
Glasba: Dež https://www.youtube.com/watch?v=eOzFDG9zAn8 
Eko: »Dež pada, najbolje, da se odpravim kar domov, ker drugače me bodo pohodili tukaj pred trgovino. Že vem, 
povprašam Loga, morda mi lahko on pomaga in mi pove, zakaj je bila mama tako zaskrbljena za deklico.« 
Iz odra se umakne trgovina in se postavi skedenj.  
Eko pride domov v skedenj. Log je ta čas še spal. Preneha deževati. 
Eko: »Log, hitro, zbudi se, moraš mi pomagati.« 
Log: »Dobro jutro Eko. Danes si pa hitro nazaj. No da slišim, kakšne novice prinašaš.« 
Eko: »Nič kaj sočnega ti nimam za povedati. Sem pa pred trgovino videl mamo in hči. Mama je bila zelo zaskrbljena, 
ker me je deklica pobožala. Slišal sem, da je deklica rekla, da je nekaj bolna. Res bi ji rad pomagal, saj sem se ji zdel 
tako ljubek, da bi me vzela kar domov.« 
Log: »No, to pa je nekaj novega. Ti da si ljubek? Ah daj no, poglej se v ogledalo.« 
Eko: »Daj no, poslušaj me. Res bi ji rad pomagal. Ampak ne vem, kje živita.« 
Log: »No prav, pa greva malo naokoli, mogoče ju najdeva, saj imava odličen nos za take stvari.« 
Glasba: bobnanje (najprej tiho, potem čedalje bolj glasno) 
V ozadju se skedenj premakne iz odra, za njima se postavi Lejlina hiša. 
Eko: »Poglej Log, mislim, da sva že tukaj. Pokukajva v hiško (pogledata skozi okno). 
Log: »Ojoj, poglej, na polici je Lejlina slika, na mizici pa inhalator, gor je nalepka z njenim imenom. Verjetno ima deklica 
kakšno astmo ali pa alergijo in ji inhalator pomaga, da lažje diha.« 
Eko (prime se za nos): »Kaj pa tako smrdi tukaj naokrog? 
Log (se sprehaja gor in dol ter se drži za glavo): »Poglej, tam je velik kup odpadkov (pokaže na velik plakat, na katerem 
so nalepljene steklenice, embalaža mleka, nogavice, ogrizek, plastenka detergenta …), pravo odlagališče in to čisto 
blizu hiš! Najverjetneje smrad prihaja od tam!« 
Eko: »Ja, v takem pa res ne moreš živeti! Skrijva se, nekdo prihaja.«  
Metka (okoli vratu ima rutico): »Lejla, si doma? Prinesla sem ti nazaj knjigo, ki si mi jo posodila.« 
Lejla (stopi pred hišo): »O, Metka, kar sama si prišla, pa tako nevarno se je tukaj sprehajati zaradi teh velikih 
tovornjakov, ki dnevno drvijo tukaj mimo in puščajo odpadke! Ačih! Niti ob nedeljah nimamo miru.« 
Metka: »Ja, kar sama sem. Očka je odpeljal mamo v bolnico. Danes jo tako tišči v prsih in glava jo zelo boli.« 
Lejla: »To je zagotovo zaradi tega smradu! Joj, kako si želim, da bi tudi mi lahko živeli v čistem okolju.« 
Metka: »Tudi jaz Lejla, ampak žal ne moreva nič. Mi se trudimo po svojih močeh in pravilno odlagamo in ločujemo 
odpadke. Dokler se tega ne bodo vsi zavedali, bomo še naprej živeli v smradu. Zdaj pa grem hitro domov. Adijo.« 
Lejla: »Pazi nase, hodi ob robu ceste. Rutico si daj čez nos in usta. Adijo.« 
Log: »Slišiš Eko, še otroci se zavedajo, da v takem ne morejo živeti in znajo ločevati! Narediti morava načrt!« 
Eko: »Dajva, narišiva jim zabojnike. Opomniva jih, da je pomembno da ločujejo odpadke, tako bo manj teh velikih 
odlagališč z mešanimi odpadki.« 
Log: »Ja, prav imaš, če bodo ločevali, lahko odpadno embalažo ali steklo še reciklirajo in dobijo uporaben izdelek.«  
Eko (vzame velik list in na njega nariše z zelenim flomastrom zelen zabojnik): »Takole, tale zelen zabojnik bo za steklo. 
Steklene kozarce, steklenice … » 
Log: »No, jaz pa bom narisal rumen zabojnik za embalažo. Misliš, da bodo vedeli, kaj je embalaža? Najbolje, da kar 
narišem gor plastenke, plastične vrečke … » 
Eko: »Še moder zabojnik potrebujeva za papir.« 
Log: »Ja in rjavega za biološke odpadke: zelenjavo, sadje, razne olupke in ostanke hrane.« 
Eko: »Takole, poglej, lepo sva tole naredila. Zdaj pa poiščiva prazne zabojnike in prilepiva najine risbe. Tako bodo 
postali pravi zabojniki in ljudje bodo točno vedeli, kam naj odložijo kakšen odpadek.« 
Glasba: bobnanje (najprej tiho, potem čedalje glasneje) 
V ozadju se umakne Lejlina hiša ter velik plakat z odpadki, nazaj se postavi skedenj in še 2 hiši ter vsi 4 zabojniki.  
Log: »Poglej, uspelo nama je! Zdaj pa poglejva, če bo to spodbudilo ljudi k ločevanju.« 
Eko (sedita na tleh in opazujeta, vmes pride nekdo in vse odpadke odloži kar v moder zabojnik): »Log, poglej, niti malo 
se ni potrudil, da bi razvrstil svoje odpadke. Imam idejo (zašepeta Logu nekaj na uho)!« 

https://www.youtube.com/watch?v=eOzFDG9zAn8


75 
 

Glasba: Ping Pong band - Za lepšo prihodnost -https://www.youtube.com/watch?v=gRuI468SJXU 
Log in Eko raztrosita odpadke po tleh (Gnilo sadje, obleke, papirje, steklenice, plastenke ...) 
Eko: »Misliš, da bodo ljudje razumeli, kaj jim želiva povedati s tem?« 
Log: »Bova videla. Umakniva se in opazujva.« 
Mož iz prve hiše: »Hej, ljudje, kaj tako srdi tukaj? Ojoj, kakšno pa imamo? V takem pa res ne moremo živeti.« 
Soseda iz druge hiše reče skozi okno: »Tudi opozorilo za vodo je prišlo, da je ne smemo piti, ker je onesnažena. Počakaj, 
pridem pomagat, samo okno še zaprem, da smrad ne pride v hišo.« 
Soseda: »Prinesla sem še rokavice.« 
Glasba: Ping Pong band - Za lepšo prihodnost -https://www.youtube.com/watch?v=gRuI468SJXU 
Na trgu pred hišami ljudje poberejo smeti in jih skupaj pri zabojnikih pravilno razvrstijo, kamor spadajo. Med sabo se 
pogovarjajo, kako je lahko do tega prišlo, tiščijo si nosove in skupaj ugotavljajo, kam naj odložijo kakšen odpadek. 
Mož iz prve hiše: »Tako, naše mesto smo očistili. Zdaj pa se trudimo vsi po svojim močeh, da bomo pravilno razvrščali. 
Če koga vidite, da bo narobe dal kakšen odpadek, ga pa le opozorite!« 
Iz odra se umaknejo hiše in zabojniki. Nazaj se postavi Lejlino hišo in velik plakat z odpadki. 
Lejlina mama sedi na klopi pred hišo, zraven nje je Lejla: »Lejla, poglej, kaj sem našla pod klopjo. Škatlico. Le kaj je v 
njej? 
Lejla: »Pokaži, pokaži, odpriva jo.« 
Lejlina mama: »No, pa dajva, odpriva jo. Pogle,j pismo je. Daj, ti ga preberi.« 
Lejla: »Pokaži. Takole piše: Draga Lejla in mama. Ker vaju že nekaj časa opazujeva pri vajinem skrbnem ločevanju 
odpadkov in zavzemanju za to, da bi čim več ljudi osvestili o pomenu le-tega, vama v zahvalo izročava skromno 
nagrado, ki pa jo le dobro izkoristita. Slišala sva za mamino skrito željo, a ker nista imeli dovolj denarja, upava, da bosta 
zdaj s skupnimi močmi lahko izpolnili mamino željo. Vse dobro. Eko&Log.« 
Lejlina mama: »Oooo, pa saj ne morem verjeti. Poglej Lejla, denar. Le kdo je nama podaril toliko denarja? Veš kaj sem 
slišala? Da so ljudje v mestu začeli ločevati odpadke.« 
Lejla: »Kaj res? Bomo zdaj končno lahko dihali svež zrak in se bo zmanjšal ta velik kup odpadkov pri naši hiši?« 
Lejlina mama: »Ja, upam. Veš, še nekaj sem razmišljala. Sedaj, ko imava dovolj denarja, bi lahko odprla reciklažni center 
in s tem bi tudi spodbudila ljudi, da so res pozorni pri ločevanju. Tako bi zmanjšali velik kup odpadkov in dobili bi nove, 
uporabne izdelke. Kaj praviš na to?« 
Lejla: »Mama, prosim, naredi to! Pomagala ti bom.« 
Na oder prideta še Eko in Log.  
Lejla: »Mama, poglej, kaj ni to tisi muc, ki je bil pred trgovino? Pa še prijatelja ima s sabo. Poglej, kako naju milo gledata. 
Prosim mama, ju lahko obdrživa?« 
Lejlina mama: »Prav, lahko. Vendar obljubi mi, da bosta od zdaj naprej tvoja skrb. To pomeni, da si odgovorna za njiju. 
Zjutraj in po šoli jima daš hrano ter zamenjaš vodo.« 
Lejla: »Hvala, mama. Seveda bom lepo skrbela za njiju.« 
Glasba: Gašper Rifelj – Zadihaj - https://www.youtube.com/watch?v=COoUie2INl8 
Pripovedovalec: Ljudje so se res začeli zavedati, da ločujejo odpadke zaradi sebe, svojega zdravja in ne zaradi drugih. 
Tudi Lejlino zdravje se je izboljšalo, saj svojega inhalatorja skoraj ni več potrebovala. Tudi vi ne marate smradu? Znate 
pravilno ločevati odpadke? 
Glasba: Ping Pong band - Za lepšo prihodnost -https://www.youtube.com/watch?v=gRuI468SJXU  

Avtorici: Lana Štrasberger, Sanja Štravs, 5. b 
Aurora in prijatelji 
Nastopajoči: Aurora, David, Lili, Leo, množica ljudi, riba 1, riba 2, pripovedovalec. 
Aurora gre s prijatelji na plažo.   
 
Aurora: Joj, kako je vse umazano. 
Leo: Prav imaš, vse je onesnaženo! 
Lili: Kako pa bomo zdaj plavali? 
David: To je treba popraviti! 
Lili: In poglejte tisto tovarno. Veliko dima gre iz nje. 
Aurora: Imam načrt! Zberimo množico ljudi in očistimo plažo.  
Vsi: Prav! 
Aurora: No, zdaj pa pritegnimo pozornost ljudi. 
Vsi: Poslušajte!  
Aurora: Te smeti je treba pobrati. V soboto ob dveh popoldne se vsi zberite, pokličite prijatelje in očistimo ta nered. 

https://www.youtube.com/watch?v=gRuI468SJXU
https://www.youtube.com/watch?v=gRuI468SJXU
https://www.youtube.com/watch?v=COoUie2INl8
https://www.youtube.com/watch?v=gRuI468SJXU
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Množica ljudi : Ja! 
Pripovedovalec: V soboto so se ljudje zbrali in začeli pospravljati. Pobiralo je 20 ljudi, našli so plastenke, pločevinke, 
vrečke, papir, kartonaste škatle in celo hladilnik ter pralni stroj. Zbrali so kar 9 vreč smeti! Nato so jih odpeljali v ZRC. 
Aurora: Uspeli smo. 
Riba 1: Prav imaš. 
Aurora: Kdo je to rekel? 
Riba 1: Jaz! 
Aurora: Ti, riba. Ali sanjam? 
Riba 2: Ne! Ti si bila izbrana za pogovor z živalmi. 
Aurora: Super! Prosim, povejta, kdo smeti plažo. 
Ribi: Ne veva. Pojdi na policijo. 
Aurora: Hvala za idejo. 
Pripovedovalec: Aurora je odšla na policijo in policija je ukrepala. Zdaj je plaža čista. Čakaj, kako se že temu reče? Aja, 
srečen konec!  

Maj Štrucelj, Larisa Gregorčič, Marija Travnik, 5. b 
 

Čisto okolje 
Gozdovi in travniki 

so najlepši svet. 
Tam je lepo živet. 

Če pa še smeti 
tam ne bi bilo, 

bi čebele bile hvaležne zelo. 
Vsak za sabo naj smeti pospravi in 

tako čisto naravo ohrani. 
Jan Pirc, 5. b 

 
Delovna sobota 
V soboto, 11. 5. 2019, smo imeli pester dan. Ko smo prišli v šolo, smo se zelo veselil, saj je učiteljica v petek rekla, da 
bomo delali poskuse. Učiteljica nam je razdelila liste. Veselo smo prebrali navodila in nato odšli iskat pripomočke, ki 
smo jih potrebovali za poskus. V vsaki skupini smo si razdelili delo. V naši skupini smo se razumeli zelo dobro, zato smo 
izvedli vse poskuse. Zelo smo bili veseli, ko nam je poskus uspel. Meni je bil najbolj všeč poskus Barvna simfonija. Izvedli 
smo 11 poskusov. Srčno upam, da bomo še kdaj imeli tak dan. 

Sanja Štravs, 5. b 
 
 

Mavrica 
Danes pred hišo čaka me najlepši samorog, 

odpelje v daljavo me, 
kjer sliši se prijeten zvok. 

 
Tam skačejo zajčki in ptice letijo, 
mavrične barve se soncu smejijo. 
Tam slapi šumijo in metulji letijo 

ter ptice žvrgolijo. 
 

Na mavrici rastejo sladke rastline, 
v mestih pa pisane hiše in doline. 

 
Najraje plešem in skačem po mavrici 
in si želim, da bi bilo kot v pravljici. 

     Ema Žbogar, 5. b 
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KAJ JE TA TRUŠČ?! 
Joj! Čajna ženička je zrasla visoko kot stolpnica. 

Čajna ženička je živela mirno življenje s svojim možem in mačko Katko. Čeprav je imela veliko dela na svoji njivi, si je 
večkrat vzela čas tudi za punčko, ki jo je občasno pazila. Rada ji je brala pravljice, se z njo skrivala v gozdu, pekli sta 
piškote in čistili po stanovanju. 
Nekega jutra pa čajna ženička ni mogla vstati iz postelje. Mož ji je iz kuhinje brundal, da bi rad jedel zajtrk, a ženička ni 
in ni mogla odpreti oči, niti premakniti nog. »Ojej! Kaj se dogaja z mano?« Nekaj časa je še ostala v postelji in tiho 
molila, nato pa le premaknila noge iz postelje in z zaprtimi očmi odšla v kopalnico. Še dobro, da je vedela, kje ima 
zložene svoje stvari, da se je lahko preoblekla in uredila ter čisto počasi odšla v kuhinjo. Mož je ležal na kavču in niti 
opazil ni, da ima žena zaprte oči. Pripravila mu je ocvrta jajca, nato pa čisto tiho odšla iz hiše, da v gozdu nabere trske 
za peč. Čeprav je zunaj že sijalo močno sonce, ona tega ni opazila. Hodila je po poti, ki jo je dobro poznala. Svet z 
zaprtimi oči je bil drugačen. »No, poglej, poglej, zdaj ko ne vidim, slišim še travo rasti!« Kar naenkrat pa jo je močno 
zazeblo. Roke je spodvila pod jopico, sklonila glavo in počepnila. »Zakaj grmi, zakaj se lomijo veje, kaj se dogaja tam 
spodaj???« Od silne želje, da bi videla, kaj se dogaja, je odprla oči in zopet se ji je povrnil vid nazaj. Pod sabo je zagledala 
majhne rožice … »Joj, ne, pa saj to so drevesa, na dlani imam lahko celo mojo vas,« je rekla čajna ženička. Bila je visoka 
kot najvišja stolpnica na svetu. »Kako pa naj zdaj pobiram suhljad po gozdu, le kdo bi mi lahko pomagal?« »Hej, ti tam 
zgoraj, zakaj se dereš da se trese cela vas?« Jo je vprašal orjaški rjavi medved. Čajna ženička se je priklonila, se mu 
nasmehnila in rekla: »Ja kakšen lušten medvedek si, bi te kar domov vzela za mojo punčko. Nič se ne derem, samo na 
glas se sprašujem, kdo bi mi pomagal nabrati suhljad po gozdu, zvečer se shladi v hiši in danes zjutraj sem komaj vstala 
iz postelje, kdo ve, kaj bo jutri.« Medved ji je predlagal, da ji lahko pomaga on, če bo ona njemu pomagala poiskati 
njegovo družino, ker že tri dni tava po gozdu, a jih ne najde. Čajna ženička se je ozrla naokoli in nedaleč stran res 
zagledala medvedjo družino. Prijela jih je v dlan in ponesla do medveda, ki je že pridno nosil na kup suhljad. A, da je 
bilo delo hitreje narejeno, mu je pomagala vsa družina. Čajna ženička si ni upala dvigniti noge, da bi se odpravila domov, 
kajti strah jo je bilo, da bi ponesreči pod sabo pohodila kakšno ubogo žival. »In kaj naj zdaj s tem, ijoj, hijoj!« In ko je 
izrekla te besede, so okoli nje že stali jeleni. Sklonila se je in največjega med njimi pobožala z mezinčkom po rogovih. 
»Zakaj ste nas klicali, velika gospa?« »Nisem vas klicala, samo na glas razmišljam, kako naj nesem tole suhljad do doma, 
da bom zvečer lahko zakurila v peči. Strah me je, da bom koga pomendrala pod mojo nogo.« »Mi ti bomo znesli tole 
do doma, ti pa nam pokaži, kje je velik travnik, obdan okrog in okrog z vodo,« je rekel največji jelen v čredi. Čajna 
ženička se je zahvalila in rekla: »O, kako lepo od vas, seveda vam z veseljem pomagam, se pravi, iščete otok? Kako pa 
boste prišli na njega, ali vas jaz ponesem tja?« »Ne, sami bomo tekli, nato pa preplavali del poti. Tam bomo imeli mir 
in čisto, neokrnjeno naravo,« je rekel največji jelen. In res se je tako zgodilo. Ko je čajna ženička stala še nekaj časa 
tam, jo je spet močno zazeblo. Zopet je spodvila roke, zaprla oči in počepnila. Zapihal je močan veter, da se je še čajni 
ženički na glavi zamajal en pramen sivih las. Dvakrat je zagrmelo, nato pa se je vreme naenkrat spet umirilo. Čajna 
ženička je godrnjala sama pri sebi: »Čudno tole vreme danes, tako hitro se spreminja, da komaj dohajam, kaj se 
dogaja!« Ženička je odprla oči, vstala in od veselja kar poplesala proti domu, kajti končno je bila spet normalno velika. 
»Tole vreme pa name res čudno vpliva danes. Veter, veter, kam hitiš in mene v svoj objem loviš? Prosim, pusti me, 
dovolj je bilo, raje soncu pomežikni in se k oblakom povzdigni. No, zdaj pa moram res hitro domov, da me slučajno 
spet kaj ne ulovi. Še tega bi mi bilo treba, da se spremenim v majhno ženičko.« 
Ko se je vrnila v hišo, mož še opazil ni, da je ni bilo doma. Iz kavča je zamomljal, da ga zebe in da je zopet lačen. Čajna 
ženička je odšla do njega, ga prijela za roko in ga odpeljala na vrt pred hišo, kjer je bilo zloženo polno suhljadi. Ko je 
videl, kaj ga čaka na vrtu, se je prijel za glavo in rekel: »Ja tri zrele rdeče češnje! Kaj pa je to? Da se ni slučajno kdo 
zmotil in pred našo hišo ponesreči pustil toliko suhljadi? Pa saj to je očiščen cel gozd? Kako? Kdaj?« Čajna ženička ga 
je objela ter mu povedala, da kljub temu da je celo popoldan preležal na kavču, ga ima vseeno rada in da želi v zameno, 
da ji pripravi topel okusen obrok. In mož se je res prvič v življenju sam lotil priprave kosila. Ja, tudi to se zgodi.  

Lana Štrasberger, 5. b 
 
 

 
Sreča 

Sreča je kot drevo, 
če ga zalivaš, bo zraslo. 

Če se ne jeziš, 
bo tvoja sreča še večja in svetlejša. 

 
Če drevesa ne 
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zalivaš, oveni. 
Če se jeziš, 

bo ovenela tudi 
tvoja sreča. 

 
Zato pazi, da 
tvoja sreča 
ne oveni. 

Da bo žarela 
še veliko dni. 

Maja Pucelj, 5. b 
 
 

Nevihta 
Oblaki so črni, 

dežek rosi, 
le kaj bo prinesel 
sen temne noči. 

 
A dolgo ni treba, 
ko grom zagrmi, 
se strele podijo, 

kot da jih kdo lovi. 
 

Nevihta se bliža, 
nič prijetno nam ni, 
saj nikoli ne vemo, 

kdaj se nam kaj hudega zgodi. 
 

Še Piki, naš kužek, 
se strašno boji, 
v kletki se trese 

in škriplje z zobmi. 
 

Ubogo živalco 
v garažo zapremo, 

zdaj groma ne sliši in mirno zaspi. 
 

Imeli smo srečo, 
nevihta je mimo, 

le nekaj dežja 
je padlo na tla. 

Luka Novak, 5. b 
 

Prava družina 
Družina je za vse nas največja toplina. 

Ko fant in dekle odločita se, 
da se poročita, otroke vzgojita, 

tako nastane družina ulita. 
 

V njej sta mama in oče, 
imata številne obveznosti, 

otroci pa ves dan igrajo 
se z igračkami. 
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Naj bo dež, sonce, veter, 
snega en meter, 

družina skupaj bo ostala 
in vse preizkušnje premagovala. 

 
Prava družina se ob joku nasmeje, 

ob kregu pobota, 
skupaj pogreje 

in to brez ene same odeje. 
Marija Travnik, 5. b 

 
 

Družina 
Družina je naš raj, 

kjer imamo se fajn, 
kjer počutimo se varno in lepo 

z  ljudmi, ki jih imamo radi zelo. 
 

A tudi, ko kaj narobe gre 
in zaideš v težave, 

ti družina ob strani stoji, 
te spodbuja in bodri. 

 
Staršem sem hvaležen, ker 

skbijo za mene, čeprav 
jih včasih zanima samo učenje. 

 
S sestro se igrava in krajšava čas, 

včasih tudi skregava in 
vpijeva na glas. 

 
Brez starih staršev življenje ne 
bi bilo isto, saj me pustijo, da 
počnem stvari, ki me veselijo. 

 
A tu je še naš kuža don - 

zvesti družinski član, 
ki nas razveseljuje prav 

vsak dan. 
 

Dužina je moj dom in pomeni 
mi vse: ljubezen, srečo, veselje 

in zaupanje. 
Gal Muren, 5. b 

 
Sreča 

Sreča ni le domišljija, 
ki se rodi v tvoji glavi. 

Sreča je občutek, 
ki ti da krila. 

 
Sreča je doma povsod, 

le odpreti ji moramo vrata, 
da bo našla pravo pot, 

pot do nas. 
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Mene je že obiskala sreča, 
ker ji nisem še zaklenila vrat, 
zato se vrača vsakodnevno, 
le nasmeh je ključ do vrat. 

 
Vsak si sam kuje svojo srečo, 
vsak je sam svoj gospodar. 
Če si skromen in nasmejan, 

lahko si srečen, da si s srečo obdan. 
Lana Štrasberger, 5. b 

 
 
 

Družina 
 

Družina, ti si nekaj, 
nekaj lepega, 

nekaj iskrenega 
in nekaj zelo popolnega. 

 
Si nekaj, 

kar me razume, 
kar me varuje, 

kar me spoštuje 
in kar me osrečuje. 

 
Družina, ti si nekaj, 

za kar me najbolj skrbi 
in kar me osrečuje vse dni. 

v meni se takrat pogum prebudi. 
 

Družina, rada te imam 
in hvala, hvala za vse, 
kar si naredila zame 

in hvala, hvala, 
ker to niso le sanje, 

ampak resnično! 
najboljšo 

družino imam. 
Lana Plot, 5. b 

 
 

Kaj je družina? 
 

Družina je ljubezen, 
ti daje vso oskrbo, 
ki jo potrebuješ. 

 
V družini imamo sestre, 
brate, mamo in očeta. 

 
Ni pa vedno tako, 
kot bi moralo biti. 

v družini ni vedno samo lepo. 
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Potrebno se je potruditi, 
potrebno je za skupno 

dobro kaj storiti. 
 

Ko oči in mami sta sitna, 
najraje bi kar ušel. 
a na koncu vidim, 

da imata prav. 
Da rada bi me naučila, 

kako ravnati, ko velik bom postal. 
Luka Novak, 5. b 

 
Družina 

Če si reven ali bogat, 
družino moraš imeti rad. 
Očka, mama, sestra, brat, 

zaupaj jim, imej jih rad. 
 

Če si majhen ali velik, 
nad tabo vedno nekdo bedi. 

To je tvoja mala družina 
in ti si njihov tim. 

 
Če skupaj držite, 
si odnos gradite, 

tesne vezi potrebujemo vsi. 
 

Če si žalosten, 
te mami razveseli. 

Stisne te k sebi 
in te iz objema ne spusti. 

 
Če potrebuješ pomoč, 

prosi zanjo. 
Očka ti z veseljem 

pomagal bo. 
 

Na koga pomisliš, 
ko ti je hudo? 

Na koga se lahko zaneseš, 
če tla se ti zamajajo pod nogo? 

 
Večkrat si povejmo, 

da nam je lepo. 
Večkrat si naredimo, 
da nam še lepše bo. 

 
Povejte si še eno lepo misel za lahko noč, 

ker ta ti vlije moč 
in da zagon, 

da premagaš vsak vzpon. 
Lana Štrasberger, 5. b 
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Sreča in žalost 
Sreča je svet, 

v katerem je lepo živet, 
tam zabavajo se vsi, 
nikoli ti dolgčas ni. 
Žalost je za v smeti. 

Ali se strinjaš tudi ti? 
Žalost je prazna vreča, 
polna vreča, pa sreča. 

Maj Štrucelj, 5. b 
 

Narava potrEbUje Redno spoštovanJE 
 

Piha, poje, žvrgoli, 
meni se nikamor ne mudi. 

Le veter me nese in kuštra lase. 
Le kdo je tisti, ki vse to počne? 

 
Vse je črno gor na nebu, 

malo me je strah kljub dnevu. 
Hitro se podvizam domov, 

na varno, toplo in rolete vse dol. 
 

Malo pokukam izpod odeje, 
komaj še diham, sopih in štejem. 

Treska, grmi in strehe več ni! 
 

Že se sliši zvok siren, 
sedim in komaj sledim. 

Ali se to res dogaja 
ali je to le šala? 

 
Ko pogledam gor v nebo, 
dež mi spere izžeto telo. 

Hvala bogu za gasilce. 
Jim je kdo že izrekel čestitke? 

 
Ko se ozrem nazaj, 

pomislim na to, kako bi bilo, 
če ostala bi brez vsega … 

 
Topla roka me objame, 

v tistem trenutku vse me prevzame. 
Jok in solze kar polzijo, 

na varnem sem, vse bo minilo. 
 

Narava ima svojo moč, 
mi pa drug drugega za pomoč. 
Imejmo se radi, pomagajmo si, 

za okolje skrbimo in eko podprimo. 
Lana Štrasberger, 5. b 
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Veseli svet 
 

Kje se zabavaš, 
se ne obotavljaš, 

kje si vedno vesel, 
kje boš vse rad imel? 

Ko slišiš ta pisk, 
lahko greš na obisk 

v svet, ki se imenuje sreča. 
A, ko se ugasne sveča, 

se zbudiš 
in zvečer nazaj zaspiš. 

Maj Štrucelj, 5. b 
 
 

Neurje 
S čudovitim sončnim vzhodom se je pričel ta dan, 

jaz pa gledam skozi okno še kar precej zaspan. 
 

Ko zajtrk sem pojedel, sem hlače si oblekel 
ter urno iz hiše stekel. 

 
Zunaj čakala me je druščina že cela, 

ki ni bila prav nič vesela. 
Zazri v nebo so bili, 

kjer so črni oblaki se zbirali. 
 

Kmalu prek gričev veter se je pripodil, 
ki ni prav nič prijazen bil. 

 
S sabo debele, težke kaplje je prinesel 

in drevesa močno zatresel. 
 

Grom in strela sta grozila, 
a bosta z močnim dežjem vse zalila. 

Tudi veter se jezi: tuli, piha na vse strani, 
listje in veje sem ter tja podi. 

 
K sreči huda ta zmešnjava se kmalu je končala. 

Sonce s toplimi žarki je te črne oblake in dež pregnal. 
Žan Prijatelj, 5. b 

 
Sreča 

Sreča je najlepša navada, 
ki jo imamo v srcu 

in na obzorju. 
Žalost je prepovedana, 

zato nikoli ne bodi 
žalosten. 

 
Žalost, pojdi stran in srečo 

daj na plan, saj žalost 
ne obstaja več. 

 
Srečen bodi vsak dan, 
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da preženeš žalost 
stran. 

 
Sreča je vedno s tabo 

v tvojem srcu. 
Neža Skube, 5. b 

 
Zaključna ekskurzija 
V torek, 4. 6. 2019, smo učenci 5. b in 5. a odšli na poučno ekskurzijo v Ljubljano. Z avtobusom smo se odpeljali ob 
7.30. Pot je hitro minila in komaj sem čakala, da začnemo z ogledi. Ko smo prispeli, smo najprej pojedli malico, nato  
se peš odpravili in obiskali stavbo slovenskega parlamenta. Vsi obiskovalci Državnega zbora morajo ob vstopu opraviti 
pregled. Tako preverijo, ali imajo s seboj kakšno nedovoljeno stvar, nato pa smo si ogledali parlament. Sprejela nas je 
vodička, ki nam je predstavila zgodovinsko fresko Slavka Pengova v preddverju velike dvorane ter na kratko zgodovino 
poslopja Državnega zbora in zgodovino Slovenije. Veliko dvorano, kjer zaseda Državni zbor pa smo si ogledali z balkona. 
Vodička nam je na balkonu predstavila delo v parlamentu, delovanje državnega zbora. Z njega smo si lahko natančno 
ogledali delovna mesta poslancev. Nazadnje smo vstopili še v staro dvorano, kjer se sestaja državni svet. Tako smo 
izvedeli nekaj več o delovanju slovenskega parlamenta ter utrdili že usvojeno znanje, ki smo ga pridobili letos v šoli. 
Ogled je trajal šolsko uro. Ker smo bili ravno v parlamentu, lahko še povem, da se bliža dan državnosti, ki je slovenski 
državni praznik. Praznujemo ga 25. junija in je dela prost dan v Republiki Sloveniji. Spominjamo se leta 1991, ko je na 
25. junija Slovenija postala neodvisna. Nato je bil na vrsti ogled Hiše eksperimentov. Tega obiska sem se zelo veselila, 
saj sem si že v petek, 31. 5. 2019, z učiteljicama Petro Regent in Andrejo Šercer Robič ogledala Znanstival, ki ga prireja 
enkrat letno Hiša eksperimentov v Ljubljani. To je tridnevni festival, kjer spodbujajo radovednost in ustvarjalnost otrok 
ter prikazujejo mini izobraževanja in eksperimente iz znanosti. Poteka na ulicah, mostovih in trgih Ljubljane. V Hiši 
eksperimentov še nisem bila, zato sem bila zelo vznemirjena. Najprej nam je gospod povedal nekaj o eksperimentih, 
nato smo odšli eksperimentirat: mehurčkologija, barvologija, zvokologija, ležanje na žebljih … Po zelo zanimivem 
obisku Hiše eksperimentov smo si ogledali še Ljubljano. Videli smo tržnico, Tromostovje, Prešernov trg, Mestno hišo, 
Robbov vodnjak ter Zmajski most. Ljubljana mi je bila zelo zanimiva, zato se bom poleti s starši z vlakom odpeljala do 
nje in spoznavala še njeno okolico, ki je zelo bogata. Po ogledu Ljubljane smo imeli čas tudi za sladoled, ki je zelo prijal, 
kajti ta dan so bile temperature zelo visoke. Za nami je bil zelo zanimiv dan. Obisk in ogled Državnega zbora mi bo ostal 
v lepem spominu, najbolj všeč pa mi je bila Hiša eksperimentov. Všeč mi je, da na koncu leta odidemo na tak zaključni 
izlet, da lahko zraven izvemo kaj novega ali poglobimo in utrdimo snov, ki smo jo skozi šolsko leto pridobili. 

Lana Štrasberger, 5. b 
Plavalni športni dan 
V torek, 12. 6. 2019, smo šli na plavalni športni dan v Dolenjske Toplice. Komaj sem čakala, ker že dolgo nisem bila tam. 
Z nami so bili tudi učenci 5. a, 6. a, 6. b. Izpred šole smo odšli ob 8.15. Pot mi je hitro minila. Ko smo prišli v toplice, 
smo se najprej preoblekli v kopalke, izbrali vsak svoj ležalnik, se namazali s kremo za sončenje, nato pa v zunanjem in 
notranjem bazenu vadili mrtvaka in različne tehnike plavanja. V velikem zunanjem bazenu so učitelji športne vzgoje 
preverili naše plavanje. Učitelj Bojan nam je dal navodilo, da čim hitreje preplavamo bazen po dolžini. Ker sem bila 
hitra pri plavanju, me je učitelj na koncu pohvalil. Ob 10.00 smo imeli čas za malico, nato  smo lahko odšli na tobogane. 
Najbolj všeč mi je bil zaviti tobogan. Ker je v obliki velike cevi, so v njem lučke, da je pot osvetljena. Imeli smo čas tudi 
za igro v bazenu, kjer sem se potapljala, delala prevale in stoje ... Preden smo odšli, smo si lahko kupili še sladoled, ki 
je zelo prijal v tisti vročini. Športni dan smo zaključili ob 12. 30, ko nas je avtobus odpeljal proti domu. Čeprav je bilo 
zelo zabavno, sem bila ob koncu dneva utrujena. Poletne počitnice preživim na morju, zato komaj čakam 5. julij, ko se 
bom za en mesec in pol poslovila od domače postelje in uživala v našem stanovanju na morju. 

Lana Štrasberger, 5. b 
Naravoslovni dan 
V torek, 19. 3. 2019, smo imeli naravoslovni dan. Z avtobusom smo se odpeljali v Novo mesto, kjer smo si najprej 
ogledali Dolenjski muzej, nato razstavo Leona Štuklja ter nazadnje Zbirno reciklažni center v Žužemberku. Dolenjski 
muzej je bil ustanovljen leta 1950. Kustosinja nam je predstavila stalno zbirko: prazgodovine, starejše kamene dobe, 
mlajše kamene dobe in Rimljane na Dolenjskem. Izvedela sem, da so v starejši kameni dobi uporabljali kremenovo 
rezilo za orodje in orožje. V mlajši kameni dobi se je pojavilo poljedelstvo. Živeli so ob reki ali ob jami. Jamski vhod so 
varovali pred sovražniki. Pod jamo so imeli rodovitno prst in pitno vodo. Ukvarjali so se z lovom na severne jelene in 
srne. Ogledali smo si kamen, v katerem so ostanki svizčevih kosti. V tej dobi so si ljudje naredili sekire iz kamna. Za to 
so porabili veliko časa. Da so zvrtali od 0,3 mm do 0,5 mm luknjo, so porabili približno dve uri. V bakreni dobi so imeli 
že majhne sekire in bodala iz brona. To najdbo so našli šele leta 2002. V bronasti dobi so ljudje že imeli hiše pletene iz 
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vej. Premazali so jih z blatom ali glino. Kultura žarnih grobišč je bila od 13. do 8. st. pr. n. št. Nakit so izdelovali iz bakra 
in stekla. Da so dobili modro barvo, so zmešali skupaj steklo in baker. Ko je umrl moški, so ga pokopali v grobišče ter 
vanj položili še njegovo orodje in orožje. Čelado ali oklep so najprej večkrat udarili s kamnito sekiro, da se je zvilo, da 
ga sovražniki niso mogli več uporabljati, v primeru, da so izkopali truplo. Če je bil moški bogat, so poleg njega pokopali 
še konja. Ko je umrla ženska, so jo pokopali z njenim nakitom. V tem času se je začela menjava izdelkov. Izkopanine so 
našli arheologi, restavratorji pa so dele teh izkopanin merili in sestavljali v celoto. Iz starejše železne dobe je še vedno 
ohranjeno obzidje na Vinkovem Vrhu. V tej dobi so talili železo v posebni peči. Da se je železo zares stalilo, so 
potrebovali 24 ur. Razstava Arheološka podoba Dolenjske vsebuje pomembne arheološke predmete, ki so jih našli v 
Kandiji na Kapiteljski njivi v Novem mestu. Izkopavali so jih 33 let. Najpomembnejši so: bronasta situla, raznobarvne 
jagode, nakit iz jantarja in brona. Ogledali smo si še bronasto in železno orožje iz starejše železne dobe. Videli smo 
bronaste čelade, lončene posode, imenovane kantaros, ki so okrašene s človeškimi in živalskimi glavami. Zapomnila 
sem si še, da so rdeče steklo dobili iz zlata. V izkopaninah so našli 2000 steklenih jagod (nakit iz kroglic). Dolenjski muzej 
je edini, ki hrani tolikšno zbirko teh jagod. Grobovi so bili zavarovani s kamni. V Novem mestu so našli 9 okrašenih situl. 
Na situlah so bili upodobljeni bogati ljudje, boji, življenje. En pas situle je bil ponazorjen z lovom rib v mreži. Manjša 
kamena doba je trajala od 3. do 1. st. pr. n. št. Iz te dobe je značilno, da so umrle zažigali. V grobove žensk so dodali 
njihov nakit (fibule, jagode). Na ozemlje so prišli Kelti, ki se niso bali nikogar, čeprav so v boju včasih tudi izgubili. Kelti 
so prišli do Male Azije. Dolenjska pod Rimljani (od 1. do 3. št.), za to obdobje je značilno, da so grobovi bili označeni 
(žara). Rimljani so imeli posode in nakit iz stekla, svetilke na olivno olje … Mesto Trebnje je že imelo vodovod iz gline. 
Ob rimski cesti so bili miljniki. Po ogledu Dolenjskega muzeja, smo imeli kratko malico, nato pa odšli do muzeja, kjer 
smo si ogledali spominsko razstavo z naslovom Leon 120 let. Posvečena je našemu največjemu olimpijskemu prvaku 
Leonu Štuklju. Leon Štukelj se je rodil v Novem mestu. Je pomembna osebnost, v svoji disciplini je bil v samem 
svetovnem vrhu. Na razstavi je predstavljena njegova športna pot. Nastopil je na sedmih velikih tekmovanjih in skupno 
osvojil 20 kolajn: 8 zlatih, 6 srebrnih, 6 bronastih. Samo na olimpijskih igrah je skupno osvojil 6 kolajn. Izvedela sem, 
da je bil slab v teku, plavanju, metanju uteži, vendar pa je bil izvrsten v gimnastiki. Končal je študij prava. Po končani 
športni karieri je najprej delal kot sodnik v Novem mestu, nato tudi v Lenartu in Mariboru, kjer je živel vse do smrti. Na 
razstavi je prikazano veliko predmetov iz njegovega zasebnega življenja: stare razglednice, kavč, stol, omara, športni 
copati, fotografije njegove družine, srečanja z znanimi osebnostmi ter spomin na praznovanje njegove 100 – letnice v 
Novem mestu. Videli smo tudi veliko njegovih upodobitev na različnih umetniških delih. Vse do smrti zaradi nenadnega 
srčnega napada le nekaj dni pred 101. rojstnim dnevom je bil aktiven in je vsakodnevno vadil na krogih v domačem 
stanovanju. Na njegov 100. rojstni dan je bila organizirana velika proslava v rodnem Novem mestu. Dočakal je 100 let, 
11 mesecev in 26 dni. Danes se po njem imenujeta športni dvorani v Novem mestu in v Mariboru, trg v Mariboru ter 
Osnovna šola Leona Štuklja v Novi vasi. Mesto Maribor mu je podelilo tudi zlati grb. Po ogledu razstave smo se z 
avtobusom odpeljali nazaj do Žužemberka, kjer smo si ogledali še Zbirno reciklažni center. Videla sem veliko zabojnikov 
za ločeno zbiranje odpadkov. Odpadke ločujemo zato, da ne onesnažujemo narave. Gospod nam je povedal, da lahko 
občani oddajo tudi kosovne odpadke iz gospodinjstev, večje sestavljene elemente, gradbene odpadke, odpadke iz 
vrtov (razne obreznine grmovnic in drevja, listja …), ostale odpadke, kot so deli raznih strojev in naprav, gume, 
izrabljeno električno in elektronsko opremo ter nevarne odpadke. Pokazal nam je tudi čistilno napravo. Vsako leto 
hočejo dodati še kakšen zabojnik za lažje zbiranje odpadkov. Zbirno reciklažni center deluje vsako sredo od 7.00 do 
17.00 ter vsako prvo soboto v mesecu od 8.00 do 12.00. Po končanem ogledu smo se vrnili v šolo. Naravoslovni dan 
mi bo ostal v lepem spominu. Izvedela in videla sem veliko novega. Ko sem se doma pogovarjala z očijem o Dolenjskem 
muzeju, sem izvedela, da na mestu, kjer je še vedno ohranjeno obzidje na Vinkovem Vrhu, imamo mi gozd. Povedal mi 
je, da je to obzidje arheološko zaščiteno. Komaj čakam nedeljo, da grem od blizu pogledat to obzidje.     

Lana Štrasberger, 5. b 

Obisk gospoda Wraighta 
V OŠ Žužemberk učenci 7. b razreda radi obiskujemo pouk angleščine. 
Predmet angleščina je moj najljubši predmet, saj mi je zelo zanimiv. Da 
nam bi bil pouk angleščine še bolj zanimiv sta nam učiteljici, ga. Mia 
Penca Vehovec in ga. Sanja Nose, pripravili poseben obisk pri pouku 
angleščine. Obiskal nas je g. Wraight. Gospod je Anglež in prihaja iz 
Londona. V Sloveniji živi že 12 let, in sicer v Beli krajini. Za začetek smo 
mu učenci zapeli himno naše šole. Naš gost nam je predstavil življenje 
Napoleona. Opisal nam je vpliv Ilirskih provinc na našem ozemlju. 
Povedal nam je veliko o načinu bojevanja, kako so se bojevali - ko se je 
začel boj, so imeli posebne zvoke, da so vedeli kaj narediti. Predstavil 
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nam je veliko zbirko starin. V zbirki so bili vojaški pribor, vojaška oprema, obleke , meč, krogle z bojišča ter potrebščine 
za osebno higieno. S seboj je prinesel tudi črnilo in peresa. Poskusili smo lahko pisati s peresom in steklenim peresom. 
Gospod Wraight je naša imena prebral po slovensko in šlo mu je zelo dobro. Iz našega razreda je izbral učenca, ki ga je 
oblekel v pravega narednika. Nadel mu je vojaško opremo - to je bila bela srajca , zelen suknjič, kapa, pas za meč, 
steklenicoa za vodo in nahrbtnik. Dal mu je tudi puško. Meni je bila ta izkušnja zelo všeč, saj sem spoznala nekaj o 
življenju Napoleona ter prvič videla in slišala govoriti čisto pravega Angleža. Zelo pa sem bila presenečena, saj je gospod 
poskusil razumeti slovensko. Take ure angleščine so mi všeč in upam, da bomo imeli še kakšno tako uro angleščine. 

Iza Bradač, 7. b 

600 RAZGLEDNIC OB 600-LETNICI MESTA ŁOMŻA NA POLJSKEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujemo obvezni izbirni predmet nemščina, smo se skupaj z učenci iz osmih evropskih 
držav pridružili projektu »600 razglednic ob 600-letnici mesta Łomża na Poljskem«, ki je potekal pod okriljem skupnosti 
evropskih šol e-Twinning. Učenci iz Łomże so ob obeležitvi  600-letnice obstoja mesta pisali razglednice svojim 
sovrstnikom po Evropi in ko so le-te končno prispele tudi v Žužemberk, smo se jih neznansko razveselili. Z velikim 
zanimanjem smo prebrali vsak svojo razglednico in občudovali lepe podobe na njej. Še posebej nam je bilo všeč, da so 
večino razglednic učenci naredili sami.  

 

 

 

 

 

 

 

Ni nam preostalo drugega, da se tudi mi potrudimo. Poprijeli smo za delo in rezultat trdega dela so razglednice, ki smo 
jih poslali našim sovrstnikom na Poljsko.  
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Projekt je bil silno zanimiv, saj smo spoznali sovrstnike iz Poljske, izpopolnili svoje znanje nemščine in geografije, 
predvsem pa smo neznansko uživali in ozavestili misel avstrijskega filozofa Ludwiga Wittgensteina: »Meje mojega 
jezika so meje mojega sveta.«      

Zapisali: učenci izbirnega predmeta nemščina z učiteljico Mijo Penca Vehovec 

BOŽIČNE DELAVNICE NA GOETHE-INSTITUTU LJUBLJANA 
V prazničnem decembru smo se devetošolci nadvse razveselili 
povabila Goethe-Instituta Ljubljana. V okviru izbirnega predmeta 
nemščina smo se udeležili njihovih jezikovno-ustvarjalnih delavnic z 
božično-novoletno tematiko. Najprej smo v delavnici pod vodstvom 
dr. Mojce Leskovec, 
asistentke za didaktiko 
nemščine na Filozofski 
fakulteti Univerze v 
Ljubljani, na igriv in 
zabaven način spoznavali 
besedišče, povezano z 

božičem in novim letom. Reševali smo logične uganke, risali, plesali, peli, si 
ogledali risanko in se na koncu preizkusili še v kvizu. Po bogati pogostitvi s 
sendviči, sadjem, čokolado in z napitki smo se podali še na potovanje skozi 
čas. Ciril Horjak, priznani slovenski risar, nas je ob predstavitvi svoje 
aplikacije Luther/Trubar –reformatorja in upornika seznanil z 
zgodovinskimi dogodki 16. stoletja. S spoznanji, kaj  dosežki obeh reformatorjev pomenijo za nas danes, smo se lotili 
še zadnjega današnjega preizkusa – risanja stripa z naslovom Luther in Trubar danes: Božična jeza ali božično upanje? 
Naloga nam je šla vsem dobro od rok in na koncu smo bili zelo veseli mentorjeve pohvale. Delavnice so nam bile zelo 
všeč in upamo, da bo takšnih priložnosti za učenje nemščine in razširjanje obzorij še mnogo.  

Zapisali: Merisa Selimbašić in Lexi Cundrič, 9. b, z učiteljico Mijo Penca Vehovec 

EKSKURZIJA V SALZBURG IN RUDNIK SOLI V BERCHTESGADNU 

Kako premagati strah pred novim in neznanim, 
drugimi kulturami in tujimi jeziki ter pri tem 
pridobiti neprecenljive izkušnje za življenje? 

Odgovor poznamo učenci 6., 7., 8. in 9. razreda, 
ki smo se v soboto, 13. 4. 2019, podali v kraje, 
kjer se ne sliši slovenska beseda. Polni 
pričakovanj smo se najprej odpravili proti 
rudniku soli v Berchtesgadnu v Nemčiji, kjer 
smo preoblečeni v rudarska oblačila na 
zabaven način usvajali znanje o pridobivanju 
soli. Hitra vožnja z jamskim vlakcem, spust po 
dveh lesenih drčah, umirjeno drsenje s 
splavom čez slano jezero in številni svetlobni 
učinki so  vsem narisali velik nasmešek na 
obraz in nas pripravili na naslednjo 
pustolovščino v Salzburgu v Avstriji, rojstnem 
kraju slavnega Wolfganga Amadeusa Mozarta. 
V ritmu glasbe številnih pouličnih glasbenih in 
umetniških ustvarjalcev smo se sprehodili 
skozi slikovito staro mestno jedro in ob 
občudovanju mestnih znamenitosti spoznavali 
bogato zgodovino mesta. Najlepše trenutke 
smo doživeli pri samostojnem raziskovanju 
mesta. Brez zadržkov smo vstopali v trgovine s 
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spominki, v nemščini in angleščini poklepetali s prodajalci, naročali hrano in pijačo in vestno opravljali projektne naloge 
iz znanja nemščine, glasbe, kemije in geografije.  

Z vzponom do mogočne trdnjave 
Hohensalzburg, ki se vzpenja nad 
mestom, se je ogled mesta končal 
in polni lepih vtisov smo se 
odpravili proti domu. Po 
doživetem potovanju izven meja 
svoje države smo postali 
bogatejši, modrejši in bolj odprti 
za vse novo in drugačno. 

 

 

Zapisali: učenci izbirnega predmeta nemščina z učiteljico Mijo Penca Vehovec  

 
NEMŠKE URICE 
Interesno dejavnost, v katero so bili vključeni elementi RAP, je obiskovalo 14 
učencev 2. in 3. razreda.  Obravnavane teme, ki so bile povezane z ožjim okoljem 
učencev, so se prepletale z vsebinami gibanja, hrane in zdravja. Ob temah Jaz in ti,  
Moje telo in dobro počutje ter Prehrana so učenci ozavestili zdrav način življenja in 
spoznavali osnovne vrednote pri jedi za mizo, predvsem pa so razvijali govorne 

spretnosti v 
nemščini. Učenci 
so bili pri urah zelo vedoželjni in vedno pripravljeni 
za igrivo učenje. 
Nov jezik so 
usvajali ob 
didaktičnih in 
gibalnih igrah, 
glasbi, kratkih 
filmih, likovnem 
ustvarjanju in 
pri pripravi 

zdrave malice. 
Kaj nas je najbolj razveseljevalo?   
Izdelovanje lutk na palici, razgibavanje ob melodijah Lichterkinder, kratki filmi z 
nogavično lutko Socke, čarovniški triki, reševanje križank ob sprehodu po razredu,  
risanje zabavnih zelenjavno-sadnih obrazov, nagajivost treh prikupni lutk  – Fritza, 
Karija in Buja – in seveda  peka peciva ter priprava polnjenih jabolk s sadno solato.  
Priprava slastne malice je najbolj prebudila naše čute, zato se bomo v naslednjem 
letu podali na nove dogodivščine, kjer bo še več priložnosti za odkrivanje novih okusov  – na Popotovanje po kuhinjah 
Evrope v nemščini. 
 
 
 
 
 
 
Zapisali: učenci 2. in 3. razreda z učiteljico Mijo Penca Vehovec 
 

Zapisali: učenci 2. in 3. razreda z učiteljico Mijo Penca Vehovec 
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PRVI ŠOLSKI DAN 
V ponedeljek, 3. 9. 2018, je prvikrat skozi šolska vrata vstopilo kar 26 

prvošolčkov. Na ta pomemben dan so jih v šolo pospremili starši. Ob 

prihodu jih je najprej pozdravila gospa ravnateljica, učenci 3. razreda  

so jim zapeli šolsko himno. Sledil je prav poseben vstop v 1. razred. 

Učenci so morali iti skozi tunel. Na koncu tunela jih je pričakal aplavz, 

rumena rutica in priznanje ob vstopu v šolsko obdobje. Starši so nas 

pustili same, mi pa smo se malo bolj spoznali, poslušali pravljico, se 

naučili pesmico. Dan smo zaključili s torto. Na vratih so učence že 

čakali ponosni starši. Vstop otroka v šolo predstavlja prelomnico za 

vso družino. S tem se začne novo obdobje, z veliko večjo 

odgovornostjo, tako za otroke, kot za starše. Naloga nas odraslih pa 

je, da skupaj z otroki ponovno raziskujemo čudeže, ki jih prinašata radovednost in vedoželjnost. Lepe stvari ustvarjajmo 

skupaj; s svojimi mislimi, dobro voljo in s srcem. Vsem 26 prvošolčkom želim uspešno, radostno in izzivov polno šolsko 

leto. 

Zapisala: Katarina Vrhovec 

 

JESENSKI ŠPORTNI DAN 

 

V soboto, 29. 9. 2018, je bil športni dan za učence in učenke 7. r, 8. r. in 9. 

r. Tekmovanje je potekalo v treh disciplinah in sicer: v krosu, metu žvižgača 

in športnih igrah. Po končanih tekmovanjih so se vsi učenci skupaj z učitelji 

zbrali na igrišču šole, kjer je bila podelitev medalj za kros in priznanj za 

tekmovalce v športnih igrah. Športni dan ob lepem jesenskem vremenu se 

je zaključil v pravem športnem duhu. 

Zapisala: Helena Smrke 

 

DEJAVNOSTI OB TEDNU KULTURNE DEDIŠČINE 

V prejšnjem tednu so na šoli in po podružnicah potekale različne 

dejavnosti v okviru Tedna kulturne dediščine. Dejavnosti na temo V 

fotografiji ujeti trenutki, so bile zasnovane že pred koncem prejšnjega 

šolskega leta.  Izvajale so se prav v vseh razredih. V 5. in 8. razredu pa so 

imeli v okviru tega tedna tehničen dan in na šolo smo povabili priznanega 

fotografa, Boruta Peterlina, ki je s svojimi delavnicami predstavil tehniko 

fotografiranja črnobelih fotografij z izvirnim, sto-trinajst let starim, 

fotoaparatom in razvijanjem teh fotografij na star način v temnici. V drugi 

polovici dneva so učenci 

v delavnicah izdelovali Camero obscuro (8. r.) in fotoaparat iz 

odpadne embalaže (5. r.). Pri predmetih angleščine in nemščine so 

izdelali angleški in nemški slovar (besede v povezavi s fotoaparatom 

in fotografijo). V avli šole je 

nastala lepa razstava vseh 

izdelkov, ki so nastali na 

delavnicah. Še posebej pa 

smo veseli razstavljenih 

starih fotoaparatov in 

fotografskih pripomočkov, ki nam jih je v namene razstave posodil Branko 

Zaman, ki je nekoč obiskoval krožek fotografiranja pri nekdanjem učitelju g. 
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Kodretu. Taki projekti so še posebej dobrodošli, saj bogatijo delo naše šole, znanje in izkušnje učencev in učenk. Za 

uspešno izpeljan teden se zahvaljujem vsem sodelujočim. 

Zapis in foto: Helena Smrke 

 

DRUGAČNE URE ANGLEŠČINE 

V sklopu dejavnosti ob evropskem dnevu jezikov smo sedmošolcem 

pripravili malce drugačno uro angleščine. Ga. Mija Penca Vehovec se 

je dogovorila z zakoncema Wraight, ki sta se pred trinajstimi leti iz 

Londona preselila v Belo krajino, da nas obiščeta in učencem 

pripravita angleško čajanko. Zaradi slabega počutja se dogodka ga. 

Gill ni mogla udeležiti, se je pa njen soprog pripeljal dobesedno do 

zob oborožen. Gospod Dennis, 81-letni mladenič, promotor 

zdravega življenja in gibanja (namreč ne pije kave niti alkohola, vsak 

dan pa 

preteče več 

kot 10 km) je 

učencem 

pripravil uro z Napoleonom. Predstavil jim je Napoleonovo 

življenje, pojasnil vpliv Ilirskih provinc na našem ozemlju, način 

bojevanja in še mnogo drugega. S seboj je prinesel obsežno 

zbirko vojaške opreme, obleke, krogle z bojišča, vojaški jedilni 

pribor, čutaro, potrebščine za osebno higieno, ki so jih imeli 

takrat in celo že precej star piškot. S seboj je imel črnilo ter 

peresa, učenci so se lahko preizkusili tudi v zapisu z uporabo le-

tega ter način pisanja nato primerjali s steklenim nalivnim 

peresom. V vsaki skupini je g. Wraight izbral tudi učenca, ki si je lahko nadel vso prineseno vojaško obleko, pokrivalo 

ter ostale dodatke, ki so ga spremenili v čisto pravega narednika. To in še mnogo več je dragocena izkušnja z naravnim 

govorcem angleščine, ki si jo v prihodnje še želimo in močno spodbujamo. 

Zapisala: Sanja Nose 

 

ŠVN CERKNO 

Na deževno ponedeljkovo jutro smo se pogumno odpravili na 

plavalno šolo v naravi v CŠOD Cerkno. Okrog 10. 45 uri smo 

prispeli na naš cilj in gospod Domen nam je predstavil dom ter 

hišna pravila. Nato smo se nastanili v svoje sobe, kjer so učenci 

razpakirali svoje kovčke ali potovalke in postlali svoje 

postelje. Učenci so bili pri opravilu kar samostojni in so si med 

seboj pomagali. Po kosilu smo šli na plavanje, kjer so učitelji 

plavanja preverili plavalno predznanje in učence razdelili v 

homogene skupine. Po malici smo odšli na Fotolov, kjer so 

se učenci v osmih skupinah podali na spoznavanje 
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kulturne in naravne dediščine Cerknega. Naučili so se 

veliko novega, pri nekaterih vprašanjih so jim pri odgovorih 

pomagali tudi prijazni mimoidoči. Sledila je večerja, po njej 

pa nočni pohod s svetilkami. Utrinke današnjega dne so 

učenci zapisali v svoje dnevnike in se utrujeni ter polni 

novih vtisov podali na nočni počitek. V torek smo se 

prebudili v lep sončen dan. Po zajtrku smo se odpravili na 

bazen, kjer smo nadaljevali z urjenjem plavanja: skoki na 

noge in na glavo, podmornica, plavanje pod vodo, plavanje 

s pomočjo pripomočkov … Potem smo se preoblekli, si 

posušili lase in se vrnili v CŠOD na kosilo. Po krajšem 

odmoru smo se ponovno odpravili na bazen in tam spet nadaljevali s plavanjem dve uri. Vrnili smo se na malico, nato 

pa smo se razdelili v dve skupini. Del učencev je pod vodstvom mentorjev gradilo bivake v gozdu, drugi del pa so se na 

igrišču igrali štafetne igre, igre z žogo ter krepili mišice na fitnes 

napravah na prostem. Med prostim časom so učenci kupili 

razglednice, igrali namizni nogomet in namizni tenis, družabne 

igre po sobah ali se spočili. Po večerji je sledil zapis v dnevnike 

in na razglednice ter lepljenje ribic na plakat. V sredo smo se 

po obilnem zajtrku spet odšli na plavanje. Urili smo vse, kar 

smo do sedaj osvojili in se skušali v tem še izboljšati. Sledilo je 

sušenje, preoblačenje in odhod na kosilo, po odmoru pa zopet 

dve uri plavanja v bližnjem bazenu. Vrnili smo se na malico, 

nato smo se razdelili v dve skupini. Prva je odšla v gozd delat 

bivake, druga je ostala na igrišču, kjer so se v lepem sončnem 

vremenu igrali različne igre. Po večerji so na obisk muzeja 

najprej odšli žužemberški tretješolci, ajdovški in dvorski učenci 

so ta čas izpolnjevali dnevnike. Po štiridesetih minutah smo se 

zamenjali in si ogledali zanimivo predstavitev z naslovom Pust 

je kriv. Nato smo se že malo utrujeni, a polni novih vtisov, pripravili na spanje. Učiteljice so otrokom za lahko noč 

prebrale pravljico. Četrtek smo tako, kot vse dni do sedaj začeli z zajtrkom in plavanjem v dopoldanskem času. Po 

kosilu je sledil še popoldanski del plavanja, kjer so učitelji preverili znanje, ki so ga učenci dosegli. Prav vsi učenci so 

napredovali. Po popoldanski malici smo pisali v dnevnike in šli na športno plezanje na steno v bližnjo osnovno šolo. Po 

večerji smo zapeli Vse najboljše deklici Karolini, ki je praznovala rojstni dan. Nato je sledila zabava. Učenci so pripravili 

kratek program, v katerem so predstavili svoje sobe, nato so prejeli priznanja za sodelovanje v šoli v naravi in izvedeli 

so ocene za urejanje sob. Ko smo mislili, da je zabave že konec, se je prava zabava šele začela. Učenci so imeli ples 

oziroma disko. Pred spanjem smo še spakirali in se z mislimi na domače in dom odpravili na spanje. V petek so se učenci 

dopoldan sprostili  v bazenu. Po kosilu smo podelili priznanja in ponosno lahko rečemo, da so vsi učenci napredovali. 

Nato smo se z avtobusom odpravili na ogled bolnišnice Franje. Domov so se v objem staršem  vrnili utrujeni, ampak 

polni vtisov in novega znanja. 

Zapisala: Petra Avguštin 

DROBTINICA – DOBRODELNA TRŽNICA 

V soboto, 13. 10. 2018, je bil Svetovni dan hrane, zato se je po Sloveniji 

odvijala dobrodelna akcija 

Drobtinica. Potekala je tudi v 

našem kraju, na trgu ob 

vodnjaku. Na stojnici so se 

prodajale domače dobrote, 

predvsem kruh, drobno pecivo, 

krofi, ki so jih spekle članice 

Društva kmečkih žena Suha 

krajina, prostovoljke RK in ostale 
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gospodinje. Pri prodaji sva sodelovali učenki Eva Nahtigal Lavrič in Neja Potočnik. Akcija je potekala pod okriljem 

Rdečega križa Slovenije, območne enote Žužemberk pod vodstvom ge. Alenke Sajovec. Ker je prostovoljni prispevek 

in izkupiček od prodaje namenjen učencem OŠ Žužemberk s podružnicami, sta sodelovali tudi učiteljici ga. Alenka 

Pavlin in ga. Klara Legan. S prodajo smo začele ob 8.00 uri in do 10.00 ure že vse prodale. S končnim izkupičkom, 497 

€,  smo bile vse zadovoljne. Vsem krajanom in mimoidočim se zahvaljujemo za dobrodelnost. 

Zapisala: Neja Potočnik, 7. a 

 

LABORATORIJSKO DELO PRI PREDMETU NARAVOSLOVJE 

Laboratorijsko delo je pri 

nekaterih predmetih ena 

izmed ključnih metod 

poučevanja, saj povezuje 

teoretična znanja s prakso. 

Prav tako je osnovna 

sestavina učnih načrtov v 

vseh programih. Pri vseh 

naravoslovnih predmetih se 

trudimo izvajati čim več laboratorijskega dela. Tako so učenci 6. razreda izvajali poskuse na temo električni, vodni in 

toplotni tok. V sedmem razredu pa so učenci z eksperimentom, ki je vezan na kemijsko spremembo ugotavljali vrsto 

reakcije, vrsto plina, ki nastaja pri tej reakciji ter določili reaktante in produkte. 

Zapisala: Helena Smrke 

 

KOSTANJEV PIKNIK NA KOMENCI 

V soboto, 13. 10., je pot mlade in nekoliko manj mlade 

planince PD Krka Novo mesto vodila v Žužemberk in njegovo 

okolico. Zbrana množica (nekaj čez 100 pohodnikov) je ob 9. 

uri  krenila z avtobusne postaje, preko mostu čez reko Krko 

proti Stranski vasi. Po gozdni kolovozni poti smo se podali do 

vasi Gradenc. Tam smo si ogledali obeležje, postavljeno v 

čast strmoglavljenemu ameriškemu letalu v času 2. svetovne 

vojne. K sreči ima ta zgodba srečen konec, saj je vseh 9 

vojakov s pilotom po zaslugi domačinov in partizanov 

preživelo strmoglavljenje. Po postanku smo se v povzpeli do 

lovske koče na Komanci. Tu so si otroci in 

njihovi starši sami spekli hrenovke in se 

pogreli z že pripravljenim čajem. Vodniki PD 

Krka Novo mesto  so za konec spekli še veliko 

mero jesenskega kostanja. Druženje je minilo 

v lepem medsebojnem druženju vseh 

planincev iz okolice Novega mesta. Ob koncu 

pa še enkrat zahvala g. Rajku, ki je zopet 

pripravil ogenj na Komanci in uredil vse 

manjše ter velike podrobnosti, da je 

organizacijsko pohod dobro uspel. 

 

 

 

Zapisala: Irena Platiše, mentorica planinske skupine OŠ Žužemberk 

in vodnica PD Krka Novo mesto 
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SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV 

V petek, 26. 10. 2018, je ob 

16. uri potekalo tradicionalno 

srečanje starejših občanov  v 

jedilnici šole. Dogodek vsako 

leto organizira KORK 

Žužemberk v sodelovanju s 

šolo. Dogodka se je udeležilo 

malo manj kot petdeset 

gostov. Učenci so za otroke izdelali lična darilca ter zanje pripravili kratek 

kulturni program. Na prireditvi ni manjkalo petja in nasmejanih obrazov 

otrok, ki so marsikateremu starejšemu občanu polepšali dan. Goste so pozdravili predsednica Krajevne organizacije RK 

Žužemberk, Alenka Sajovec, gospod župan ter predsednik Območnega združenja RK Novo mesto, Marjan Grahut. 

Program so popestrile recitatorke Silva Mohorčič in Ivanka Škrbe, pesmi Magde Kastelic Hočevar je prebrala gospa 

Lilijana Hrovat. Kuharice šole so za starejše ljudi pripravile okusno in obilno večerjo, tako da nihče ni odšel domov 

lačen. Po večerji so ljudje med seboj poklepetali in se poveselili. Veseli in hvaležni so bili vsem, ki so se na ta dan 

potrudili zanje, da bi se ob tej priložnosti počutili karseda  dobro in prijetno. Tistim, ki smo se na ta dogodek pripravljali, 

pa je bila največja nagrado to, da smo videli zadovoljne obraze vseh povabljenih, ki jim takšna srečanja pomenijo veliko. 

Mentorica RK na šoli:  Petra Avguštin 

 

RASTEM S KNJIGO 

 

V sredo, 24. 10. 2018, smo se s sedmošolci v okviru nacionalnega projekta 

Rastem s knjigo odpravili v Novo mesto, kjer smo si ogledali Knjižnico 

Mirana Jarca in se odpravili na literarni pohod v Novem mestu.  Učenci so 

si ogledali oddelke splošne knjižnice (splošni oddelek, oddelek za odrasle 

in oddelek za mladino) ter načine in potek izposoje. Knjižničarka Marinka 

Kren jim je predstavila novosti mladinskega leposlovja in jih motivirala za 

branje. Ogledali so si tudi dragocene predmete, ki jih hrani knjižnica in 

gradivo za uporabnike s posebnimi potrebami. Vsak sedmošolec je nato v 

okviru projekta v dar 

dobil knjigo AVTOBUS 

OB TREH (Nataša Lonzeretti Kunz). V drugem delu kulturnega 

dneva pa nas je knjižničarka Mateja Kambič popeljala po Novem 

mestu. Najprej smo si ogledali še Komeljevo sobo, kjer knjižnica 

hrani posebno zbirko (zemljevidi, stare razglednice, stari časopisi 

…) in Cesarjevo sobo (osebna knjižnica komedijanta Janeza Cesarja 

in njegovi osebni predmeti, ki so bili podarjeni knjižnici). Po tem 

smo si v Novem mestu ogledali postaje znamenitih pisateljev in 

pesnikov, ki so živeli, delali ali ustvarjali v Novem mestu vsaj del 

njihovega življenja. Preživeli smo lep kulturni dan in izvedeli veliko 

novega in zanimivega, predvsem pa motivirani za branje in 

obiskovanje knjižnice. Upam, da bo motivacija za branje pri učencih vztrajala še naprej. 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 

DAN SPOMINA NA ZNANE SUHOKRANJCE 2018 

V petek, 9. 11. 2018, je bila v prizidku telovadnice OŠ Žužemberk kulturna prireditev, na kateri smo počastili znane 

Suhokranjce. Obeležje v parku pred Občino Žužemberk so dobili: olimpionik Leon Štukelj, gospodarstvenik in 

dobrotnik  Jože Kastelic ter kontraadmiral in minister Ivan Kern. V uvodnem nagovoru je ravnateljica Mira Kovač 

pozdravila številne goste, med katerimi je bil slavnostni govornik Andrej Rahten, znanstveni svetnik Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti – prof 
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esor, zgodovinar in poznavalec Ivana Kerna. Prireditve se je udeležil dr. Zvone Žigon, predstavnik Urada za Slovence v 

zamejstvu in po svetu, sorodniki znanih Suhokranjcev in ostali krajani. V programu so pod vodstvom Nine Zajec in Žige 

Jernejčiča nastopali združeni pevski zbori OŠ Žužemberk s podružnicami in OŠ Prevole. Program sta spretno povezovala 

Betka Blatnik in Nejc Kranjc, učenca 8. b razreda. Z gimnastično točko so program popestrili učenci iz OŠ Prevole. 

Učenec Mark Gliha je prebral, kako v šoli spoznavamo in gojimo spomin na znane Suhokranjce. Življenjsko zgodbo 

Ivana Kerna je predstavila njegova nečakinja ga. Darja Okorn. Spomin na olimpionika vsako leto počastimo s položitvijo 

lovorjevega venca pri Bildovi domačiji v Zafari in doprsnem kipu pri vhodu v šolo. Gospod Tomaž Zajc, nekdanji tajnik 

Leona Štuklja nam je povedal zanimivo anekdoto iz njegovega življenja. Pod mentorstvom naših učiteljev so bile v 

preteklosti izdelane raziskovalne naloge, ki so bile temelj za oblikovanje Muzeja znanih Suhokranjce v naši šoli. V 

drugem delu programa, ki se je odvijal v Parku znanih Suhokranjcev, so bila odkrita  obeležja. Na slavnostnem odkritju 

sta sodelovala učenca Luka Papež in Marija Mrvar. Program je popestril z igranjem na harmoniko Nik Novak iz 6. b. V 

času poletnih prireditev v mesecu juliju, so že bila odkrita obeležja vojskovodji Andreju pl. Auerspergu, teologu in 

zgodovinarju dr. Francu Grivcu in filmski igralki Rozaliji Sršen – Zali Zarani. S tem je naš kraj in celotna občina bogatejša 

za novo kulturno obeležje. 

Zapisala: Klara Legan 

 

ŠOLA V NARAVI – CŠOD AJDA, 8. RAZRED 

Prvi dan smo se udobno nastanili, dodobra najedli ter se pripravili na nove 

dogodivščine, ki so nas čakale. Seznanili smo se s pravili, določili dežurne 

učence in 

spremljevalke pri 

različnih 

dejavnostih, ob 

treh pa smo se v 

dveh skupinah 

naužili svežega 

zraka, saj smo se 

preizkusili v nordijski hoji ter prestopili mejo s sosednjo Avstrijo. 

Po večerji so sledile animacije in priprave na nočni počitek. 

Naslednje jutro smo se ogreli 

s telovadbo na prostem in 

okrepčali z zajtrkom. Ob devetih smo imeli delo v dveh skupinah, ki sta se tekom 

dopoldneva zamenjali – nekateri so začeli s poukom prve pomoči – poškodbe kosti 

in sklepov, drugi pa so se odpravili v gozd – postavljanje bivališč in zavetišč Popoldne 

so potekale različne aktivnosti: plezanje za eno skupino in 

 dejavnost v gozdu – določanje 

dreves po popkih ter piki in ugrizi.  

Sredino jutro nas je pozdravilo s 

čudovitim razgledom na okolico, 

zato smo se podali v vas Libeliče, 

kjer  smo si  ogledali črno kuhinjo, 

kmečko zbirko, kostnico, staro 

učilnico in še marsikaj v sklopu 

muzeja, ki ga imajo. Po kosilu je bil 

ponovno pouk prve pomoči, in sicer na temi transport ponesrečenca 

ter termične poškodbe. Učenci so spoznali ogromno teoretičnega 

znanja, ki so ga nato tudi preizkusili. Četrtkovo jutro smo pričeli brez jutranje telovadbe, saj je temperatura padla pod 

ničlo. V dopoldanskem času smo imeli v sklopu prve pomoči to, kar so učenci najbolj čakali, in sicer temeljne postopke 

oživljanja. Najprej smo se seznanili s teorijo, nato je vsak na svoji lutki izvedel postopke oživljanja glede na prikazano 

situacijo nesreče. Druga skupina je medtem spoznavala lokostrelstvo, imeli smo kar nekaj učencev in učiteljico, ki so 

zadeli v središčno rumeno. Po malici sta se skupini zamenjali. Na popoldanskem meniju smo imeli ponovno plezanje 
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in dejavnosti Gozd v učilnici, tokrat zamenjani skupini. Zaključni večer smo preživeli z Ajdovizijo. Učenci so se 

razporedili v skupine in zasijali na odru. Program je vodil 

vsestranski Jan Papež iz 8. a, posamezna skupina se je morala 

najprej predstaviti, nato odmrmrati znano pesem, katere 

naslov so morali ostali uganiti. Sledili sta še dve pantomimi, 

pokazati so morali točno določeno žival in  hišni pripomoček. 

Učenci se lepo sodelovali in prispevali svoj del k nasmejanemu 

zadnjemu večeru na domu Ajda. V petek zjutraj smo spakirali, 

nato poslušali še zadnje nauke iz prve pomoči in preživetja v 

naravi, po še enem obilnem kosilu se okrog 13. ure odpravili 

proti domu. 

povzeto po dnevnih zapisih Sanje Nose na spletni strani OŠ Žužemberk 

 

 

PLASTIČNA ZIMA JE PRIŠLA 

V sredo, 28. 11. 2018, smo na zunanjem igrišču dobili prav poseben obisk. Brezplačno so nam pripeljali mobilno 

drsališče iz Višnje Gore. V okviru projekta MOBILNO DRSALIŠČE KOT MEDGENERACIJSKO STIČIŠČE, ki ga sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so se naši učenci lahko preizkusili v 

drsanju na umetnem drsališču. Drsališče res ni bilo veliko, je pa bilo za pokušino in uvod v zimo, ki prihaja. Učenci so v 

drsanju uživali in nadejamo se lahko, da bodo obiskali katero izmed drsališč tudi v prihodnje. Najbližje bo postavljeno 

v Dolenjskih Toplicah že to soboto. 

Zapisal: Marjan Kužnik 

             
 

 

DAN SLOVENSKE HRANE 

V okviru dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila vlada Republike 

Slovenije, poteka v šolah in vrtcih po Sloveniji projekt Tradicionalni 

slovenski zajtrk. Obeležujemo ga tretji petek v novembru. Opominja 

nas na pomen polnovrednega zajtrka in zdrave prehrane, hkrati pa 

otrokom zagotavlja hrano iz lokalnega okolja. Tudi tokrat so vsi 

predšolski in osnovnošolski otroci pozajtrkovali tradicionalni 

slovenski zajtrk, 

ki ga 

sestavljajo: 

maslo, mleko, 

črni kruh, med 

in jabolko. Med 

so nam podarili lokalni čebelarji (Mihael Potočar, Roman Setnikar, 

Jože Hrovat, Čebelarstvo Glavič, Jure Muhič in družina Muhič). Na 

Osnovni šoli Žužemberk smo se v tednu pred tradicionalnim 

slovenskim zajtrkom (12.11.-16.11.2018) posvetili zdravemu 

prehranjevanju in slovenski hrani. Na šoli so v vseh oddelkih 

potekale številne aktivnosti, ki so se odvijale v okviru pouka, pri 



96 
 

razredni uri ali kot dnevi dejavnosti. Med aktivnostmi so bili pogovori o zdravi prehrani, pomenu zajtrka, kulturi 

prehranjevanja, pomenu lokalno pridelanega sadja in zelenjave, lakoti po svetu, obisk kmetije, sadovnjaka in 

čebelnjaka Meda na PŠ Dvor. Učenci 6.a in b  so imeli tehniški dan in so pripravljali tradicionalne slovenske jedi ter 

spoznavali kulturo prehranjevanja in zapuščino naših prednikov. 

Zapisala: Nina Kocjančič 

 

 

LIKOVNE NOVIČKE 1.DEL 

V letošnjem šolskem letu smo se z nekaj učenci udeležili likovne 

ustvarjalnice na OŠ Toneta Pavčka. Izdelovali smo grafiko z zanimivo 

tehniko tiskanja na tekstil. Sodelovale so tri učenke M. Mrvar, M. 

Selimbašić in Julija Papež. Udeležili smo se tudi likovnega natečaja 

Lions Kluba. Letošnja tema je bila Kindness matters. Sodelovali so 

učenci likovnega snovanja 9. razreda. 

Zapisala: Maja Mlakar 

 

 

 

 

PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

V petek, 21. 12. 2018, je na OŠ Žužemberk potekala javna prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. V uvodu je 

spregovorila ravnateljica ga. Mira Kovač. Kasneje se ji je pridružil še župan Občine Žužemberk, g. Jože Papež. V bogatem 

programu, ki je zajemal pete pesmi, deklamacije, igranje na glasbila, ples, dramsko igro, so se predstavili učenci naše 

šole. Osrednja gostja prireditve je bila ga. Barbara Ozimek, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Novo 

mesto, ki je predstavila delovanje Rdečega križa na območju Dolenjske ter nekatere solidarnostne akcije. Prireditev 

smo zaključili z mislijo: »Če imate lepe misli, bodo sijale z vašega obraza kot sončni žarki in zmeraj boste videti 

čudovito.« Naj vas lepe misli spremljajo tudi v letu 2019. 

Zapisala: Jana Mrvar 

 

TURNIR FIRST LEGO LIGE NA OŠ ŽUŽEMBERK 

V soboto, 5. 1. 

2019,  je v šolski 

telovadnici potekal 

kvalifikacijski – 

regijski turnir, First 

Lego Liga 

Slovenija,  skupine C. 

Organizator turnirja 

Zavod Super Glavce 

in gostitelj OŠ Žužemberk sta skupaj izpeljala tekmovanje, na katerem 

je sodelovalo 19 osnovnošolskih in srednješolskih ekip. Raziskovalno dejavnost in dejavnost robotike, ki se v tem 

projektu prepleta še z vrednotami, izvajamo v popoldanskem času že 

drugo leto tudi na naši šoli. Zanimanje otrok je veliko in se je v letošnjem 

letu podvojilo. Ekipa je številčna, okoli 20 otrok in smo veseli vsake 

pomoči. V letošnjem letu nam je v veliko pomoč g. Aljaž Štrucelj, ki s 

svojim znanjem in idejami širi naše obzorje. Zahvaljujemo se tudi našemu 

domačemu podjetju Keko oprema, ki je v našem delu prepoznal 

potencial pri poučevanju prepotrebnega kadra na naravoslovnem 

področju.  Na turnirju so bili zelo uspešne ekipe: Eko Robotki iz OŠ 

Šentvid, Robo Bos iz OŠ Bistrica ob Sotli in Space Pixels iz OŠ Jožeta 
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Moškriča. Vsem iskreno čestitamo. Naša ekipa -  Drzni robotki 

so se zelo izkazali na tekmi robotov, kjer sta zavzeto 

sodelovala Jaka Setnikar in Anej Maver. Pri projektu so 

sodelovali Gašper Petje, Jasmina in Maruša Tome, Žan 

Zarabec in Lexi Cundrič. Ekipa je zasedla 13 mesto.  Od 

začetka septembra, ko smo prejeli prve komplete za letošnjo 

temo V Vesolje pa vse do danes, je viden velik napredek, zato 

smo upravičeno lahko  ponosni. Uvodnega dela tekmovanja 

se je udeležil tudi gospod župan, Jože Papež, ki je 

tekmovalcem in mentorjem zaželel uspešno tekmovanje. Za 

vso podporo in posluh smo hvaležni našemu vodstvu, ge. Miri 

Kovač, ki nam vedno stoji ob strani.  

Zapisala:  mentorica  ekipe Drzni robotki, Helena Smrke 

Foto: so-mentor, Aljaž Štrucelj 

 

SNEŽNA IDILA NA MIRNI GORI 

Današnje sobotno 

druženje po belokranjskih 

gozdovih in vrhovih je 

marsikateremu 

udeležencu današnjega 

pohoda privabil nasmeh 

na obraz. Pohodno turo 

smo pričeli na smučišču 

Bela-Gače. Po uspešno premagani strmini nas je gozdna kolovozna in ravno prav zasnežena pot vodila proti koči na 

Mirni gori. Pravo zimsko vreme z mrazom, malo pršiča na poti in dokaj jasnimi razgledi na okoliške griče so naredili 

naše popotovanje še bogatejše. Po okusni malici in toplem čaju v koči na vrhu smo se po markirani (krožni) poti vrnili 

proti smučišču. Otroci so si iz listja in vreč izdelali svoja lastna “vozila” za dričanje po snegu. Veselje in zadovoljstvo 

otrok in njihovih staršev je bilo ob koncu veliko. Bili smo sklepčni, da je za nami še en lep, zanimiv in doživetij poln dan. 

Hvala vsem udeležencem pohoda za dobro voljo, vzpodbudne besede in medsebojno pomoč. Varno in srečno do 

skupnega snidenja. 

Zapisala: Irena Platiše 

Z DESETIM BRATOM V VIŠAVE 

V teh dneh se veliko omenja kulturo, zato smo se danes z učenci 8. ter 9. 

razredov podali na kulturni dan v dolenjsko prestolnico. Osmošolci so 

prijeten dan začeli v družbi gospe Mateje Kambič, bibliotekarke iz 

novomeške knjižnice Mirana Jarca. Pospremila nas je na literarni sprehod 

po Novem mestu in nam povedala mnogo novega o znanih imenih s 

področja literature in likovne 

umetnosti v povezavi  s samim 

mestom. Devetošolci so si 

medtem pod vodstvom gospe 

Cecilije  Smolič ogledali 

frančiškansko knjižnico, nato sta se skupini zamenjali. Vrhunec dneva in 

pevskih tonov  smo doživeli v Kulturnem centru Janeza Trdine. Ob 11. uri smo 

prisluhnili operni priredbi Jurčičevega Desetega  brata, ki je sad dela našega 

nekdanjega učitelja glasbe g. Aleša Makovca. S ponosom smo na odru 

spremljali tudi našega bivšega učenca Blaža Konciljo. Če je bil operen dan 

tudi kaj zoprn, vam bodo povedali učenci in učenke sami. Med debelima dvema urama glasbene predstave je bil sicer 

odmor, vendar so poslušalci svoji prvi operi zbrano prisluhnili in večina ni ostala ravnodušnih. 

Zapisala in fotografirala: Sanja Nose. 



98 
 

 

NARAVOSLOVJE Z RIBIČEMA V 7. RAZREDU 

Riba, ribič, ribolov in reka Krka so bili osrednja nit naravoslovja v sedmem razredu. Ker smo leta 2017 v sklopu projekta 

Kulturna dediščina spoznali, da nas člani RD Novo mesto lahko veliko naučijo in o marsičem podučijo, smo jih povabili 

k urama naravoslovja. V sklopu rednih ur in vsebin po učnem načrtu je 

tekla beseda predvsem o ribah, ribolovu in ekološkem vedenju do 

narave. Učenci so se naučili, katere ribe so značilne za reko Krko, razlike 

med salmonidnimi in ciprinidnimi vrstami, ob trofeji sulca dele ribe, 

razvoj ribe od ikre do mladice, ribiško opremo, načine lovljenja in 

odgovornosti ribiča do reke. G. Drago Piškur in g. Vlado Špelič sta 

dolgoletna člana ribiške družine Novo mesto in hkrati tudi člana 

pododbora v 

Žužemberku. Učence 

sta s svojim znanjem in 

čutom do narave popeljala skozi zanimiv vodni in obvodni svet naše 

zelene lepotice Krke. Ob tem sta mlade nagovorila, da narava v bližini 

njihovih domov ponuja številne zanimivosti za koristno in zdravo 

preživljanje prostega časa ter da naj računalnike in telefone zamenjajo 

za raziskovanje le-te. Hvala, da sta si vzela čas in prenesla znanje ter 

izkušnje na naše učence. 

Nekaj vtisov učencev: 

– Všeč mi je, ker imam rad ribe. Zelo so zanimive, veliko vrst jih je. Naučil sem se, katere so največje in najbolj nevarne. 

– Bilo je zelo zanimivo, saj smo se veliko novega naučili. Spoznala sem vrste rib, kako se včlaniti v RD in načine lovljenja. 

Spoznali smo Krko in ribe v njej. 

– Bilo mi je zelo zanimivo, sam sem izvedela nekaj novih podatkov, npr. 

kakšen je razvoj rib. Všeč mi je bilo, da sta s seboj prinesla veliko 

pripomočkov, da smo si lažje predstavljali. 

– Veliko rib je ogroženih, ribe imajo škrge, sulec je kralj voda, so različni tipi 

ribolova, ribe imajo plavuti. 

– Zanimivo, da ne smemo rib iz akvarijev spuščati v reko. Skrbela bom za 

naravo, ker želim obdržati življenje lepo. Doma imam njihovo igro človek ne 

jezi se, knjige o ribolovu in ribiško palico. Predstavitev mi je bila všeč. 

– Kralj voda je sulec. Som je največja evropska riba. Ribe se lovi samo z 

dovolilnico. 

Zapisali: učenci 7. a in 7. b, Klara Legan. 

Foto: Helena Smrke 

 

 

TEHNIČNI DAN OSMOŠOLCEV NA SREDNJI GRADBENI IN LESARSKI ŠOLI 

Učenci obeh osmih razredov 

so si v okviru poklicne 

orientacije ogledali 

srednješolski center v Novem 

mestu. Bolj natančno so 

spoznali programe na srednji 

gradbeni in lesarski šoli. 

Vključeni so bili v dve 

delavnici. Na gradbeni šoli so z 

računalniškim programom 

opremljali notranjost hiše. Ob tem so največ časa namenili opremljanju svoje sobe. Učenci so dali domišljiji prosto pot 

in nastalo je kar nekaj zanimivih idej. Na delavnici lesarske šole so izdelali pručke. Mentorji so z njihovimi dijaki pripravili 
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dele, ki so jih učenci spretno sestavili skupaj. Nastalo je 15 pručk, ki smo jih odnesli v šolo. Ob tem moram poudariti, 

da so tudi učenke z zanimanjem spremljale predstavitev poklicev in se spretno vključile v delavnici. Nekaj utrinkov iz 

gradbene delavnice si lahko ogledate na fotografijah. 

Zapisala: Klara Legan 

 

 

PODELITEV BRALNIH PRIZNANJ 

Na šoli velik poudarek dajemo 

branju in motivaciji za branje. Vsako 

leto na šoli poteka tekmovanje za 

bralno značko, pod okriljem društva 

Bralna značka. Tekmovanje je 

potekalo od 17. 9. 2018 do 5. 4. 

2019. Učenci so morali prebrati 

knjige in se naučiti pesmice ter jih 

povedati mentorici bralne 

značke. Učenci, ki končajo 

tekmovanje, dobijo bralno priznanje, šola jih za trud nagradi. 

V ponedeljek, 15. 4., smo slovesno zaključili letošnje bralno 

leto in obeležili zaključek BZ ter podelili bralna priznanja. Na šoli smo gostili priznanega ilustratorja in avtorja Uroša 

Hrovata, ki je učencem z ilustracijami prikazal, kako nastaja strip in jih motiviral za branje. Nastale so čudovite 

ilustracije, avtor je z zelo zanimivim in aktivnim nastopom motiviral učence. Letos je bralno priznanje osvojilo 264 

učencev naše šole. Vsem učencem čestitam za osvojeno bralno priznanje in želim, da bi knjiga ostala njihova zvesta 

spremljevalka vse življenje. 

 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 

Foto: Helena Smrke 

 

5 x STOP JE KUL 

V soboto, 11. 5. 2019, smo v šoli imeli 

delovno soboto. Namesto pouka smo 

imeli preventivno-izobraževalne 

delavnice  na temo varna pot. 

Animatorji z zavoda Varna pot so nam 

predstavili svoj program. Na zabaven 

način so nam predstavili, kako se 

moramo kot udeleženci v prometu 

vesti, da zagotovimo lastno varnost in 

varnost drugih. Povedali so nam veliko 

zanimivosti, ena izmed teh je ta, da ima pri 90 km/h ima 

človek, ki tehta 68 kg, skoraj 2 toni naletne teže, kar je 

ogromno. S seboj so imeli tudi očala, ki simulirajo pijanost. 

Večina animatorjev je udeležencev v nesrečah ali so bili v 

njih udeleženi njihovi bližnji. Hčer predstavnika tega zavoda je v osnovnošolskih letih 

doživela hudo nesrečo. Pijani voznik brez vozniškega dovoljenja in neregistriranim vozilom 

je trčil vanjo s hitrostjo 79 km/h. To dekle je ob trku letelo nekaj 10 metrov.  Prisoten je bil 

tudi udeleženec izjemno hude prometne nesreče, gospoda Andrej Pegan. Predstavil nam 

je svojo zgodbo in posledice nesreče, kar je bilo precej pretresljivo. Menim, da se premalo 

ozavešča ljudi, kako je pomembna je varnost v prometu. 

Tilen Gnidovec, 9. b 
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Na praktičnem delu so usposobljeni študentje – moderatorji Zavoda Varna pot po skupinah s socialnimi igrami, vodeno 

diskusijo in demonstracijo predstavili naslednje teme: 

- pomen varnostnih sistemov in možnih posledic neuporabe le-teh; 

- komunikacija v prometu, uporaba telefonov v prometu; 

- diskusija o naletnih težavah in reakcijskem času; 

- diskusija o odnosu do alkohola in drog ter nevarnosti tega za udeležence v prometu, preizkus pijanih očal. 

Učence smo spodbudili, da se o tematiki varne mobilnosti pogovarjajo o domačem okolju, da s koristnimi informacijami 

in opozorili, ki so jih slišali, seznanijo tudi starše, svoje brate in sestre, predvsem pa, da upoštevajo cestna 

pravila.                                                                                                     

 Zapisala in foto: Helena Smrke 

 

 

 

ZDRUŽENI OTROŠKI PEVSKI ZBOR OŠ ŽUŽEMBERK IN PŠ DVOR USPEŠNO NASTOPIL NA OBMOČNI REVIJI PEVSKIH 

ZBOROV V NOVEM MESTU 

Na naši šoli in njenih podružnicah deluje kar sedem 

pevskih zborov. Pevci starejšega otroškega pevskega 

zbora Žužemberk in Dvor so tokrat združili moči in se 

združeno predstavili na območni reviji otroških pevskih 

zborov “Pesem pomladi”. Revija je potekala v torek, 12. 

marca 2019, v Novem mestu. Ob klavirski spremljavi 

pianistke ge. Maje Tanjšek in pod zborovskim vodstvom 

ge. Nine Zajec, so se predstavili s tremi pesmimi in bili po 

mnenju strokovne spremljevalke ge. Tatjane Mihelčič 

Gregorčič predlagani na regijsko raven. Uspeha so se zelo 

razveselili. Ugotovili so, da ima glasba neverjetno moč, da 

združuje, povezuje, odkriva nova prijateljstva in nas vedno 

znova popelje v čudoviti svet harmonij. Omenjeni zbor 

boste imeli priložnost slišati, 10. maja 2019, ko se bodo 

udeležili velikega regijskega tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov v Semiču, na katerega se pridno 

pripravljajo. Zaželimo jim vso srečo! 

Zapisala: Nina Zajec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

V preteklem tednu so na naši šoli potekale delavnice v sklopu TVU. Pet različnih delavnic je obiskalo več kot 80 učencev. 

Delavnice so bile izobraževalnega namena in učenci so se urili v nemškem jeziku, na likovnem področju, v robotiki in 

računanju. Hvala vsem udeležencem delavnic in izvajalcem. 

Zapisala in fotografirala: Helena Smrke 
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HUMANITARNA AKCIJA “KOŠARICA” 

Ob tednu Rdečega križa (8.5. – 15. 5.) so mnogi učenci pokazali, da imajo čut 

za solidarnost, saj so ob humanitarni akciji KOŠARICA na šoli zbrali veliko 

prehrambnih izdelkov, izdelkov za osebno nego in tudi  šolskih potrebščin. Vse 

skupaj je bilo zbranih veliko izdelkov v skupni vrednosti okoli   530  evrov.  Pri 

akciji so bili v veliko pomoč krožkarji RK, saj so vse izdelke zložili, uredili in 

prešteli. Vsi izdelki, ki smo jih pri tej akciji zbrali, bodo dodeljeni socialno 

šibkejšim družinam naše 

občine.  Tri učenke 8. 

razreda pa so pomagale 

aktivistkam Rdečega 

križa iz Žužemberka tudi 

pri akciji KOŠARICA v 

trgovini na trgu.  Dekleta 

so nagovarjala 

mimoidoče ter 

poskrbela, da so se 

vozički polnili z različnimi izdelki. Obiskala nas je tudi poslanka 

Nsi, ga. Iva Dimic in prispevala kar voziček izdelkov, za kar se ji 

najlepše zahvaljujemo. Vsem, ki so kakorkoli pomagali v tem 

tednu, se zahvaljujemo za izkazano pomoč. 

Mentorica RK na šoli: Petra Avguštin 

ZLATI BRALCI 

Učenci, ki vseh devet let pridno berejo in opravljajo 

bralno značko, v 9. razredu prejmejo posebno 

priznanje in postanejo zlati bralci. Letos je 13 

devetošolcev postalo zlati bralec oziroma zlata 

bralka. V sredo, 15. 5. 2019, smo se udeležili 

prireditve za zlate bralce v KC Janeza Trdine v 

Novem mestu. Učenci so si ogledali nastop Roka 

Terkaja in dr. Igorja Sakside ter prisluhnili učencem 

Glasbene šole Marjana Kozine. Sledila je podelitev 

knjižnih nagrad - vsak učenec je prejel knjigo Oblike 

neba Borisa A. Novaka. Na koncu ni manjkala niti 

pogostitev učencev. Učencem iskreno čestitam za 

osvojeno priznanje in njihov dosežek in želim, da bodo še naprej ostali zvesti knjigi. 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 
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BRANJE NE POZNA MEJA 
Mednarodni projekt 
Branje ne pozna 
meja/Čitanje ne 
poznaje granice bi 
lahko poimenovali 
tudi prijateljstvo ne 
pozna meja. Na naši 
šoli namreč že peto 
leto sodelujemo s 
hrvaško Osnovno šolo 
Marije Jurić Zagorke iz 
Zagreba in med nami 
so se stkala že prava 

prijateljstva. V letošnjem šolskem letu so v projektu sodelovali šolska 
knjižnica, učenci 7. a in učiteljica Andreja Šercer Robič. Med šolskim letom 
smo brali knjigo Jaz osel, ki jo je napisal hrvaški pisatelj Zvonimir Balog. Učenci hrvaške šole so brali delo Andreja 

Rozmana Roze, Kako je Oskar postal detektiv. V sredo, 
8. 5. 2019,  smo odšli v Zagreb, kjer je bilo organizirano 
letošnje zaključno srečanje. Učenci hrvaške OŠ so nas 
sprejeli s kratkim kulturnim programom, nato pa je delo 
potekalo v različnih delavnicah, ki so se navezovale na 
prebrana dela. Po končanih delavnicah smo si ogledali 
največjo hrvaško knjižnico - Narodno sveučilišće Zagreb. 
Zatem smo odšli na jezero Bundek, kjer so se učenci 
družili med seboj in krepili medvrstniške vezi. Po koncu 
srečanja z učenci hrvaške šole smo odšli še na slovensko 
veleposlaništvo v Zagrebu, kjer so nas sprejeli, nam 
predstavili delo veleposlaništva, razkazali stavbo in nas 
pogostili. Nato pa smo se odpravili, polni lepih in 

pozitivnih vtisov ter nepozabnih spominov, proti domu. Projekt smo tako letos zaključili, naslednje leto pa bomo s 
projektom zagotovo nadaljevali. 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 
 

 

ZDRUŽENI OTROŠKI PEVSKI ZBOR OŠ ŽUŽEMBERK IN PŠ DVOR PREJEL ZLATO ZBOROVSKO PLAKETO 

Združeni otroški pevski zbor OŠ Žužemberk in 

PŠ Dvor se je pod vodstvom zborovodkinje 

Nine Zajec in klavirske spremljave Maje 

Tajnšek udeležil regijskega tekmovanja 

otroških in mladinskih pevskih zborov. 

Tekmovanje je potekalo 10. maja 2019, v 

Semiču in bilo strokovno spremljano s strani 

žirije v sestavi Petra Grassi, Marinka Šuštar in 

Manja Gošnik Vovk. Pevci so skladbe odpeli 

tehnično dovršeno, intonančno čisto in 

muzikalno. Za odličen nastop in kvalitetno 

izvedbo so tako prvič prejeli zlato priznanje in 

posebno priznanje za najboljšo zborovodkinjo 

debitantko. S tako velikim uspehom so pevci dokazali, da sodijo v vrh slovenskega zborovstva in v prihodnosti še veliko 

obetajo. 

Zapisala: Nina Zajec 
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DAN DRŽAVNOSTI V DRUŽBI GOSPODA LOJZETA PETERLETA, NATO SKOK V POČITNICE 

Že tradicionalno smo na OŠ Žužemberk zadnji šolski dan 

posvetili kulturni prireditvi ob  jutrišnjemu prazniku dneva 

državnosti. Ozrli smo se v zgodovino nastanka slovenskega 

jezika in kulture vse do prelomnega leta 1991, ko smo  razglasili 

samostojno in neodvisno Slovenijo. Letos smo še posebej 

ponosni, da je bil z nami poleg župana gospoda Jožeta Papeža, 

ki budno spremlja utrip na šoli,  tudi gospod Lojze Peterle, ki je 

bil v času osamosvojitve in vse do danes izjemno pomemben 

mož na političnem parketu tako v Sloveniji kot tudi v Evropi. 

Glavna misel na sceni je bila Združena v raznolikosti, kar je tudi 

slogan Evropske unije – naše domovine v širšem pomenu. Člani 

mladinskega pevskega zbora so v domiselni točki predstavili potek nastajanja EU in pod velikim modrim dežnikom z 

dvanajstimi rumenimi zvezdicami zapeli tudi Odo radosti. V programu, ki so ga pogumno vodili brata Tilen in Vid 

Urbančič ter sestri Maja in Nina Dovč, smo se ozrli na dosežke preteklega leta, podelili priznanja za vrhunske dosežke 

šole, največji obisk knjižnice ter razglasili športnika in športnico šole – ta naslov sta letos prejela devetošolca David 

Pajnkiher in Marija Mrvar. V osrednjem delu so oder popestrile tudi mažoretke z matične šole ter podružnic Ajdovec 

in Dvor. Javno smo se zahvalili mentoricam raziskovalnih nalog, ki sta zaslužni za izdelano maketo šole Žužemberk in 

projekt V fotografiji ujeti trenutki pod okriljem Dnevov evropske kulturne dediščine. S knjižnimi nagradami smo izrazili 

svojo hvaležnost tudi zunanjim mentorjem različnih dejavnosti in ostalim dobrim ljudem, ki prispevajo velik delež k 

bogatemu programu šole. Vsem omenjenim se zahvaljujemo za sodelovanje, učencem, učiteljem in tudi staršem pa 

želimo prijetne ter predvsem dolge počitnice. 

Zapisala: Sanja Nose 

Fotografije: Foto Maver 

 

 

THE ENGLISH EXPERIENCE CAMP – ANGLEŠKI TABOR NA NAŠI ŠOLI 

Uspelo nam je zbrati dovolj otrok, željnih angleške kopeli v teh vročih julijskih dneh. To ne 

pomeni, da se 28 prijavljenih otrok z naše in drugih šol namaka v hladni vodi, ampak da so 

obkroženi s pravo angleščino pri različnih dejavnostih – angleščini, športu, umetnosti in 

drami. Prijavljeni imajo kar naporen urnik, večina je zelo motiviranih, mlajši imajo malce več 

težav z razumevanjem, saj so z njimi pri vseh aktivnostih tri naravne govorke angleščine, ki 

ne znajo slovensko, zato so otroci prisiljeni, da se nekako sporazumevajo. Tabor na šoli 

poteka prvič in traja 5 delovnih dni.  V petek ob 16. uri se bo angleška dogodivščina na 

suhokranjskih tleh zaključila s krajšo predstavitvijo za starše. 

Kako se imajo naši udeleženci, pa lahko vidite na fotografijah v galeriji. 

Zapisala: Sanja Nose, koordinatorka tabora 

 
 

VRTEC V KNJIŽNICI 

Šolske knjižnice ne uporabljajo 

in obiskujejo le učenci in 

učitelji, ampak tudi vrtčevski 

otroci. Branje pravljic, 

navajanje otrok na knjigo in 

obiskovanje knjižnice je v 

predšolskem obdobju namreč 

zelo pomembno. Tega se 

močno zavedamo tudi na naši 

šoli, zato vzgojiteljice z vrtčevskimi skupinami večkrat obiščejo šolsko 

knjižnico. Tako so v petek, 19. 10., šolsko knjižnico obiskali otroci iz Vrtca 
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Žužemberk. Najprej so si ogledali knjižnico in knjige, ki so v njej. Pogovorili smo se o tem, kaj lahko v knjižnici delamo, 

kako se v knjižici vedemo in kako ravnamo s knjigo. Nato so otroci prisluhnili pravljici Hiška za vse. Po pravljici pa so po 

knjigah, ki jih v knjižnici najdemo, še pobrskali in si jih ogledali. Želim in upam, da bodo veselje do poslušanja pravljic 

in branja ohranili še naprej. 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 

PRAVLJIČNI KROŽEK 

Ure pravljic obiskujejo učenci 1. in 2. razreda. V knjižnico prihajajo vsak 

četrtek in petek peto šolsko uro, kjer poskrbim za prijetno vzdušje in za 

pravilno izbiro knjig z vzgojno tematiko. Pri izbiri pravljice upoštevam 

starost otrok, praznike, letne čase, dogodke. Zgodbo  otrokom 

pripovedujem ali berem. Po končani pravljici si učenci ogledajo ilustracije 

v knjigi, nato pa sami ilustrirajo, oblikujejo podobe/osebe iz plastelina ali 

pa zgodbo dramatizirajo. Učenci se navajajo  na red v knjižnici in pravilen 

odnos do knjige. Najpomembnejše pa je, da bodo knjige tudi sami 

vzljubili. 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 

KIZ V 8. B RAZREDU 

Učenje ni le učenje snovi iz 

učbenika, zvezka … učenje je 

mnogo več. Učimo se vse 

življenje, na vsakem koraku. 

Učimo se tudi v knjižnici. 

Dejansko je knjižnica center 

učenja, vir informacij, hramba 

znanja, knjig … Kadar se učimo 

aktivno in kadar samo iščemo 

informacije, si snov dosti bolj zapomnimo. V petek, 19. 4. 2019, so imeli 

učenci 8. b uro KIZ v knjižnici. Namesto frontalnega pouka in poslušanja 

razlage, so bili učenci iskalci znanja, iskalci informacij in oblikovalci ure, jaz sem jih le usmerjala in pomagala ali 

svetovala, če so potrebovali pomoč. Učenci so se razdelili v 4 skupine. Vsak član skupine je imel svojo zadolžitev. Učenci 

so si poiskali gradivo oziroma tematsko področje, ki jih zanima, poiskali informacije v knjigah in nato izdelali plakat, na 

katerem so predstavili svojo izbrano temo. Tako so brskali po Guinessovi knjigi rekordov in iskali slovenske rekorde, 

raziskovali zgodovino Slovenije … Pri uri so zelo uživali in nastali so lepi plakati. Informacije, ki so jih našli, pa si bodo 

sigurno zapomnili, saj so poiskali sami. 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 

 

VEČER V KNJIŽNICI 

Tudi letos smo se priključili 

mednarodnemu dogodku NOČ KNJIGE 

2019. V petek, 26. 4. 2019, je bil v šolski 

knjižnici za učence od 7. do 9. razreda 

organiziran večer v knjižnici. Kot našo 

častno gostjo smo gostili Magdo Kastelic 

Hočevar. Večer v knjižnici smo tudi letos 

posvetili poeziji in ustvarjanju – prebirali 

smo pesmi, pisali misli in verze ter 

skupaj ustvarjali verižice. Seveda smo poskrbeli tudi za to, da nismo bili lačni, zato smo 

za sodelovanje prosili Nino Kocjančič, ki je poskrbela za odlično večerjo. Dan in večer 

sta minila v zelo prijetnem vzdušju, povezanem s poezijo in ustvarjanjem. Za obisk in sodelovanje se najlepše 

zahvaljujem Magdi Kastelic Hočevar in Nini Kocjančič. 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 
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E-TWINNING- THAT IS MY TALENT 

Z učenci 3. razreda smo v šolskem letu 2017/2018 

sodelovali v mednarodnem projektu z naslovom That is 

my talent. Vsak učenec je prejel svojih » 5 min slave« v 

razredu, ko je ostalim sošolcem predstavil svoj talent. 

Talent, ki ga je učenec predstavil, je bila lahko katerakoli 

stvar, pri kateri sam čuti, da je dober (petje, ples, igra, 

deklamiranje, 

sestavljanje kock, 

risanje, ustvarjanje, 

šivanje, pisanje zgodb, 

pesmic, 

pospravljanje). Bistvo je v tem, da otrok sam pri sebi 

najde svoje močno področje in ga samozavestno 

predstavi tudi drugim. V projektu smo se povezali tudi z OŠ Dolenjske Toplice ter z 

nekaterimi evropskimi šolami. Na portalu tega projekta smo mesečno 

objavljali slike in zabeležili utrinke nastopov ter skupaj z ostalimi šolami 

soustvarjali mesečni časopis. Otroci so bili nad projektom navdušeni in z 

veseljem so prikazovali svoje talente ostalim sošolcem. Prejeli smo tudi znak 

kakovosti:  etw_europeanqualitylabel_136318_sl 

 Zapisala: Petra Avguštin 

 
ZDRUŽENI OTROŠKI PEVSKI ZBOR OŠ ŽUŽEMBERK IN PŠ DVOR PREJEL ZLATO ZBOROVSKO PLAKETO 

Na naši šoli in njenih podružnicah deluje kar sedem pevskih 
zborov. Pevci starejšega otroškega pevskega zbora 
Žužemberk in Dvor so tokrat združili moči in se združeno 
predstavili na območni reviji otroških pevskih zborov "Pesem 
pomladi". Revija je potekala v torek, 12. marca 2019, v Novem 
mestu. Ob klavirski spremljavi pianistke Maje Tajnšek in pod 
vodstvom zborovodkinje Nine Zajec, so se predstavili s tremi 
pesmimi. Strokovna spremljevalka revije prof. Tatjana 
Mihelčič Gregorčič je zbor prepoznala kot nadpovprečno 
uspešen in ga priporočila na regijsko tekmovanje otroških in 
mladinskih pevskih zborov. Tekmovanje je potekalo 10. maja 

2019 v Semiču. Tudi tukaj pevci s svojim nastopom niso prepričali samo poslušalcev, ki so jih nagradili z bučnim 
aplavzom, ampak tudi strokovno žirijo v sestavi Petra Grassi, Marinka Šuštar in Manja Gošnik Vovk. Pevci so skladbe 
odpeli tehnično dovršeno, intonančno čisto in muzikalno. Za odličen nastop in kvalitetno izvedbo so tako prvič prejeli 
zlato priznanje in posebno priznanje za najboljšo zborovodkinjo debitantko. S tako velikim uspehom so pevci dokazali, 
da sodijo v vrh slovenskega zborovstva in v prihodnosti še veliko obetajo.  
Na pevskih vajah otroci ob petju razvijajo tudi svojo 
ustvarjalnost in ob tem nenehno izražajo svoja čustva ter 
misli. Poleg veselja in radosti, pa ob pesmi razvijajo tudi 
občutke pripadnosti, sprostitve in druženja, ki imajo v 
skupinah, kot je pevski zbor, čisto poseben čar. Ponosni smo 
lahko na lepo in ubrano petje mladih, življenja in radosti 
polnih otrok, ki se iz dneva v dan trudijo in razvijajo svoje 
spretnosti in talente, katere jim je mati narava položila v 
zibelko. 
 

Zapisala: zborovodkinja Nina Zajec 

http://etwinningoszbk.splet.arnes.si/files/2019/04/etw_europeanqualitylabel_136318_sl.pdf
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CICI PEVSKI ZBOR NASTOPIL NA VELIKEM ODRU 
V vrtcu Žužemberk deluje Cici pevski zbor, ki ga sestavlja 
23 otrok iz skupine Ribic. Otroci se pevskih vaj udeležujejo 
enkrat tedensko in preko glasbenih iger ter petja pesmic 
spoznavajo čudoviti glasbeni svet ter se navdušujejo za 
zborovsko glasbo. Otroke predvsem uvajamo v 
spoznavanje zborovske pesmi in značilnosti zborovskega 
petja. S skupinskim petjem jih aktivno vključujemo v 
glasbeno poustvarjanje in jih postopoma navajamo na 
estetsko doživeto zborovsko petje. Cici pevski zbor se je 
tekom leta izkazal za zelo uspešnega, saj so otroci svoje 
glasbene sposobnosti neverjetno hitro razvijali. Ne samo, 

da je njihovo petje ubrano ter čisto in da so intenzivno razvili svoj glasovni obseg temveč so razvili tudi sposobnost 
petja dvoglasnega kanona, kar je za razvojno stopnjo 
predšolskih otrok velik uspeh. Njihove sposobnosti smo se 
odločili pokazati tudi širši javnosti in tako prvič nastopili na 
območni reviji predšolskih in prvo šolskih pevskih zborov 
»Gugajo se pesmice«. Revija je potekala 9. maja 2019 v 
Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Otroci 
so prvič nastopili na velikem odru koncertne dvorane pred 
približno 300 poslušalci, kar je bilo za njih posebno 
doživetje. Nastopili so zelo suvereno in bili s strani 
strokovne spremljevalke prof. Cvetke Krampelj pohvaljeni 
za njihov glasbeni napredek.  
Prav petje je tisto, ki pozitivno vpliva na razvoj motorike, hkrati zmanjšuje napetost in pomaga razvijati otrokov spomin 
in čustveno inteligenco. To pa so vrednote, ki jih v današnjem, prehitrem tempu življenja, nikakor ne smemo 
zanemariti. Zato dajmo otrokom priložnost, da z glasbo v svoje življenje vnesejo radost in veselje, s pesmijo pa se 
sproščajo, čustveno plemenitijo in bogatijo. 

Zapisala: zborovodkinja Nina Zajec 

Petje prinaša poletje v Žužemberku 

 Svojevrsten, že tradicionalni glasbeni dogodek z naslovom »Petje 
prinaša poletje« so v 
petek, 17. maja 2019 
pripravili v Osnovni šoli 
Žužemberk. Pod 
vodstvom Nine Zajec so 
se predstavili mladi 
pevci in pevke 
mladinskega in 
otroškega pevskega 
zbora Osnovne šole 

Žužemberk, skupaj z otroškim pevskim zborom podružnične šole Dvor in 
Ajdovec. 

S predanim in ustvarjalnim delom so žužemberški osnovnošolci zelo uspešni na glasbenem področju. Svojstveno 
kulturno izraznost so pokazali tudi učenci Kud Glasbene muze v igranju na klavir. V goste sta prvič prišla tudi trobilni 
kvintet Krka pod vodstvom umetniškega vodje Marka Jeniča in pihalni orkester Glasbene šole Emila Adamiča, ki ga 
vodi Matej Rihter. Na koncu so se združeno predstavili vsi zbori skupaj s pihalnim orkestrom in s poletnimi melodijami 
razgreli navdušeno občinstvo. 

Zapis in foto: Slavko Mirtič 
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FOTOGRAFSKI UTRINKI 

 

 
Učiteljica Sanja Nose je vodila intervju z osrednjo gosto na prireditvi ob kulturnem prazniku, Magdo Kastelic Hočevar. 

 

 

 
Učenci dramskega krožka so zaigrali dramsko igro pod mentorstvom Jane Mrvar. 
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Na prireditvi je nastopil učenec Tobija Črnivec. 

 

 

 
Učenka Marija Travnik je zaigrala na klavir. 
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Ravnateljica OŠ Žužemberk, Mira Kovač 

 

 

 

 
Gost prireditve ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta – Lojze Peterle 
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MPZ OŠ Žužemberk 

 

 

 
Podelitev knjižnih nagrad mentorjem raziskovalnih nalog 

 



111 
 

 
Podelitev priznanj učencem za največje dosežke šole 

 

 

 
Razglasitev športnika in športnice šole za šolsko leto 2018/2019 
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ZAPISI V KNJIGI VTISOV 
 

 

Dan spomina na znane Suhokranjce (9. 11. 2018): 
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Prireditev ob dnevu enotnosti in samostojnosti (21. 12. 2018): 
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Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku (7. 2. 2019): 
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Petje prinaša poletje (17. 5. 2019): 
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Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta (24. 6. 2019): 
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______________________________________________________________________________________ 

Glasilo Z bregov Krke izhaja 51. leto. Zbornik o delu in uspehih v šolskem letu 2018/2019 je nastal v sodelovanju 
učencev, učiteljev, mentorjev, staršev in zunanjih sodelavcev OŠ Žužemberk, podružnic Ajdovec, Dvor in Šmihel. 

 

Fotografirali: učitelji OŠ Žužemberk, Foto Maver, Rok Nose 

Zbrala, uredila in oblikovala: Tinka Fric Kočjaž, univ. dipl. bib. in ped. 

Preslikava fotografij: Tinka Fric Kočjaž, univ. dipl. bib. in ped. 

Fotokopiranje in vezava: Milena Škrbe, tajnica 

Lektorirale: Sanja Nose, prof., Andreja Šercer Robič, prof., in Nataša Škrbe, prof. 

Odgovorna: Mira Kovač, prof., ravnateljica 

 

 

Izšlo maja 2020 v 10 izvodih 


