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UVOD 

»Za dober skok v življenje  
se moramo odriniti s trdega mesta.« 
                        (avtor neznan) 
 
Osnovno vodilo dela in življenja naše šole je skrbno oblikovan Letni delovni načrt ob začetku šolskega leta. 
Začrtane smernice se izvajajo tekom šolskega leta, se pa vseskozi tudi dopolnjujejo in dograjujejo. V osnovi 
smo v šolskem letu 2015/16 sledili dolgoletni viziji zavoda, ki vključuje temeljne smernice poslanstva 
osnovnošolskega sistema:  

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

Strokovni delavci in učenci so se trudili k uresničevanju naslednjih kratkoročnih ciljev, ki so se uresničevali v 
okviru pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, delovanja oddelčnih skupnosti in doma: 

- Osveščanje učencev o pasteh interneta - varna raba interneta (nadaljevalna prednostna naloga 
oblikovana po programu za razrednike, učitelje in starše); informiranje staršev in učencev v 
informativnem kotičku, uporaba gradiva državnih institucij za varno rabo interneta, izvedba natečaja 
na to tematiko, podpis spletne zaobljube, pogovori - iskanje izkušenj učencev, izvedba delavnice za 
8. in 9. razred v sodelovanju s predstavnikom organizacije safe.si, za ostale učence od 5. do 7. razreda 
pa delavnice v izvedbi strokovnih delavk šole. 

- Gibanje - ozaveščanje o vplivu gibanja na zdravje z načrtovanimi gibalnimi dejavnostmi v šoli in doma 
(minuta za zdravje - po vajah na plakatih), vadba za vozače, skrb za kvaliteto ur ŠPO in ŠD, razgovor 
pri RU, predavanje za starše v decembru »Rezultati Športno-vzgojnih kartonov in pomen gibanja na 
zdrav otrokov razvoj, spodbuda k peš hoji v šolo. 

- Ločevanje odpadkov in higiena prostorov ter umivanje rok: razgovori pri RU, namestitev košev z 
ustreznimi nalepkami po razredih, očiščevalna akcija. 

- Vzgoja za vrednote – poštenje in načrtno spoznavanje bontona: razgovor o resnici in laži, kraji in 
vrnitvi tuje lastnine, razvijanje empatije, igra vlog, branje zgodb na to temo. 

- Strpnost med sošolci (ničelna toleranca do psihičnega in fizičnega obračunavanja): razgovori v okviru 
RU in pri pouku (opredelitev vzrokov in posledic nestrpnosti z navodili, kako odgovoriti na izzivanje; 
takojšnje ukrepanje ob dogodku; sprotno in tesno sodelovanje s starši konfliktnih učencev; priprava 
IP za oddelka, kjer se nestrpnost pojavlja; socialne igre; igre vlog z reševanjem problemske situacije; 
izdelava zvezd kvalitet in drevo pozitivnih misli, branje zgodb ... 
 

Število učencev in oddelkov šole ter vrtca 
1. septembra 2015 je pričelo šolo obiskovati 354 učencev. Ena deklica se je izpisala iz 1. razreda centralne 
šole 31. decembra 2015, en deček pa 31. januarja 2016. Šolanje je zaključilo 352 učencev, od tega 12 na PŠ 
Ajdovec, 57 na PŠ Dvor, 20 na PŠ Šmihel in na centralni šoli 263. Od tega je bilo 170 vozačev, ki jih je varno 
vozilo podjetje »FS« in hišnik s šolskim kombijem. 
S 1. 9. 2015 so bili v vrtec sprejeti vsi otroci naše občine, ki so izpolnjevali predpisane pogoje. V  11 skupin je 
bilo vključenih 187 otrok, od tega 34 novincev. 12. - polovični oddelek v DV Brulec se je začel polniti 4. 1. 
2016.  V predšolsko vzgojo je bilo do konca leta vključenih skupaj 200 otrok.   
Za organizacijo in izvedbo dela in življenja na šoli ter v vrtcu je skrbelo 87 aktivnih delavcev šole.  
 
Organizacija dela v šoli in dosežki 
Na centralni šoli je pred poukom potekal en oddelek jutranjega varstva in po pouku trije oddelki podaljšanega 
bivanja. Vanj se je občasno vključevala tudi učenka PŠ Šmihel. Na PŠ Dvor je deloval en oddelek JV in dva OPB, 
kamor so bili vključeni tudi učenci PŠ Ajdovec, ki so potrebovali organizirano varstvo.  
Redni pouk je potekal po predmetniku. Poučevanje v dveh manjših učnih skupinah je potekalo v oddelku 9. 
razreda, kjer je bilo 27 učencev, in sicer pri predmetih SLJ, TJA, MAT ter v okviru 30 % ur pri LUM. Učenci 7., 
8. in 9. r. so obiskovali pouk iz 14 OIP: izbrani šport odbojka, šport za sprostitev, šport za zdravje, likovno 
snovanje I, II in III, multimedija, računalniška omrežja, urejanje besedil, nemščina I in III, obdelava gradiv – les 
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in obdelava gradiv – umetne snovi ter verstva in etika I. Učenci 1. razreda so obiskovali NIP TJA, in sicer na 
centralni šoli in na PŠ Dvor. Nekateri učenci 4. in 5. razreda centralne šole so obiskovali NIP umetnost, šport 
in računalništvo (ena skupina učencev na centralni šoli in ena na PŠ Dvor). Za 16 učencev so bile zagotovljene 
ure DSP. Nekateri so prejemali pomoč pri usvajanju učne snovi v individualni, nekateri pa v skupinski obliki. 
Ure DSP je izvajala specialna pedagoginja in učitelji - odvisno od določil odločb o usmeritvi ZRSŠ. ZŽS je 
obiskovalo 163 učencev. 
Učenci so na centralni šoli in na podružničnih šolah skupaj obiskovali 35 interesnih dejavnosti, ki so jih vodili 
učitelji in prostovoljni mentorji iz kraja.  

V septembru je bilo trinajstim učencem podeljen status športnika, ki so ga ohranili do konca šolskega leta. 
Šolski obisk je bil ob koncu leta 95,5 %. Sodelovanje s starši je bilo dobro, saj je bilo v povprečju 5,5 stikov 
na učenca. Učni uspeh je bil po štirih popravnih izpitih 100 %. Od tega je bilo 30,96 % učencev zelo uspešnih, 
66,19 % uspešnih in le 2,83 % manj uspešnih. NPZ je potekal v 6. in 9. r. iz SLJ, MAT in TJA. Pri vseh treh 
predmetih v 6. razredu je bil dosežek rahlo pod slovenskem povprečjem, v 9. razredu so bili rezultati pri 
vseh treh predmetih nad slovenskim povprečjem.  
Ob koncu leta je bilo v okviru OS od 1. do 9. r. podeljenih 268 pohval za dobre ali visoke dosežke v znanju, 
za aktivno sodelovanje na tekmovanjih, natečajih, pri interesnih dejavnostih ali v oddelčni skupnosti, za 
pomoč sošolcem ali spoštljiv odnos do odraslih in sošolcev, za trud in aktivno sodelovanje pri pouku ter za 
druge dosežke na izobraževalnem in vzgojnem področju.  
V 9. razredu je bilo učencem, ki so vsa osnovnošolska leta dosegali visoke dosežke v znanju, podeljenih 7 
priznanj s knjižnimi nagradami in ti učenci so tudi zapisani v zlato knjigo OŠ Žužemberk. 
Priznanja šole za največje dosežke na tekmovanjih iz znanja in na športnih tekmovanjih ali natečajih je šola 
podelila 49 učencem. Upravičeni do visokega šolskega priznanja so bili tisti učenci, ki so dosegli 1. ali 2. 
mesto na področnih tekmovanjih ali 1., 2., 3. ,4. mesto na državnem nivoju. 
Zaradi vedenjskih odstopanj od pravil hišnega reda so bili tekom leta izdani 3 ustni opomini, 8 pisnih 
obvestil pred pisnim opominom ter 1 pisni vzgojni opomin. 

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, Proteusovega tekmovanja 
iz BIO, KEM, ZGO, GEO, tekmovanje iz TJA, FIZ, MAT – Kenguru, Računanje je igra, Hitro računanje, SLJ – 
Cankarjevo priznanje, tekmovanje deklamatorjev Župančičeva frulica, Cici vesela šola, Vesela šola, Računanje 
je igra, revija PZ, tekmovanje čebelarjev, tekmovanje za čiste zobe, bralna značka (SLJ in TJA), tekmovanje OS 
v obisku knjižnice, naravoslovno tekmovanje Kresnička, gasilsko tekmovanje, športna značka Zlati sonček in 
Krpan, nogomet, odbojka, badminton, namizni tenis, šah, atletika. 
V okviru pouka in interesnih dejavnostih so bili izpeljani številni literarno-likovni natečaji na teme: ekologija, 
promet, zdravo življenje, zdrava prehrana, domoljubje, naravoslovne vsebine, in tudi šolski literarno-likovni 
natečaj z naslovom Himna in zastava naše šole.     
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: 
- Raziskovalna naloga: Irma Jančar, pisateljica z Ajdovške planote. 
- Raziskovalna naloga: Poroka naših babic in dedkov. 
- »Himna in zastava naše šole«: literarno-likovni natečaj - idejna predloga učencev, strokovno oblikovanje 

g. Matej Kocjančič, ga. Nina Zajec in g. Jože Kumer. Himna in zastava šole sta bili razglašeni na prireditvi 
ob slovenskem državnem prazniku in zaključku šolskega leta leta.  

- Zdrav življenjski slog. 
- Načrtno spoznavanje znanih Suhokranjcev - po programu v okviru pouka in pri RU ter ID. 
- IP – »Branje nas povezuje«. 
- Bralni projekt »Naša mala knjižnica« z obiskom poljske ilustratorke Agate Dudek.  
- »Varna raba interneta« v sodelovanju z organizacijo Safe.si. 
- Mednarodni projekt »Branje ne pozna meja«, projekt med slovensko in hrvaško OŠ (OŠ Marije Jurić 

Zagorke).  
- Turizmu pomaga lastna glava z naslovom »Naravoslovni žur ob reki Krki«: – promocija kraja in izdelava 

raziskovalne naloge z udeležbo na tekmovanju, april 2016, v Mercator centru v Trebnjem. 
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- Projekt NIJZ ob mednarodnem dnevu boja proti kajenju (november), pogovor pri RU z učenci od 5. do 8. 
r. o škodljivosti kajenja in podpis zaobljube, da letošnje šolsko leto ne bodo prižgali cigarete. 

- Mednarodni projekt Kulturna dediščina: Igre in plesi nekoč (od maja 2015 do maja 2016).  
- Projektni teden ob projektu »Tradicionalni slovenski zajtrk«: dogodki na temo zdravega načina 

prehranjevanja, obisk čebelarja, ogledi šolskega čebelnjaka itd, tradicionalni slovenski zajtrk je vseboval 
med iz dvorskega čebelnjaka, mleko domačega kmeta in slovenski kruh. 

- Projekt »Rad pišem z roko« - sodelovanje v tednu vseživljenjskega učenja (TVU Andragoškega centra 
Slovenije). 

- Od 5. do 11. oktobra svetovni teden otroka: delavnice z učenci (pogovor o tednu otroka, branje zgodbic, 
kostanjev piknik v popoldanskem času, kuharske delavnice, štafetne igre, ura KIZ-a) in akcije v povezavi s 
prometno varnostjo (varna pot do šole, otroška pobarvanka za prvošolčke, risanje na asfaltu, obisk 
redarke in policista, kviz o prometu, razmišljanje o načinih sporazumevanja (ustno, pisno, mimika, glasba; 
osebno, po telefonu, preko interneta …), vrste nasilja in primeri pravilnega ravnanja, kadar do nasilja 
pride - pomen kakovostnega sporazumevanja. 1. sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti (sprejem 
letnega delovnega načrta, časovnica delovanja ŠS, volitve v šolski parlament, prednostne naloge šole, 
pobude in predlogi učencev). 

- Od 9. do 13. novembra intenzivno izvajanje programa spoznavanja znanih Suhokranjcev: v okviru 
predmetov, RU in dni dejavnosti v sliki in besedi, obiščejo njihova obeležja, ki se nahajajo v bližini 
posameznih enot, pripravijo referate, pišejo in rišejo na to temo, izdelke razstavijo na vidna mesta šole. 
Dodobra spoznajo koledar znanih Suhokranjcev, ki ga ima vsaka OS in si vsi učenci v spremstvu razrednika 
obvezno ogledajo muzej znanih Suhokranjcev.  

- Teden prometne varnosti.  
Sledili so si številni kulturni dogodki s sodelovanjem naših učencev in njihovih mentorjev: 
- 19. srečanje Društva pesnikov slovenske glasbe v OŠ Žužemberk s programom: krajša kulturna prireditev 

pri spomeniku Leona Štuklja, predstavitev šole, ogled muzeja znanih Suhokranjcev, redna letna seja 
Društva pesnikov slovenske glasbe, september 2015;  

- Predstava pravljičnega junaka Nodija na PŠ Ajdovec - darilo Potujoče knjižnice učencem na Ajdovcu ob 
začetku šolskega leta. 

- V okviru tedna prometne varnosti: Uprizoritev prometne nesreče v sodelovanju z ekipo CZ, reševalcev z 
reševalnim vozilom ZD Novo mesto, policistom Policijske postaje Dolenjske Toplice in Ministrstvom za 
notranje zadeve - športnika karateista in člani PGD Žužemberk; 21. 9. 2015.  

- Evakuacijska vaja na centralni šoli, na podružnicah in v enotah vrtca na temo »Kako ravnati v primeru 
potresa oz. požara« s cilji: poznavanje pravil ravnanja v primeru nesreče, dobro poznavanje načrtov 
evakuacijskih poti iz različnih učilnic in postavitev na zbirnem mestu, oktober 2015. 

- Prireditev šole v sodelovanju z ostalimi društvi v občini ob predstavitvi evropskega projekta na temo 
kulturne dediščine – praznovanja »Poroka naših babic in dedkov«, september 2015. 

- Prireditev za starše otrok vrtca na temo Poroka nekoč, za starše otrok iz skupin vrtca Žužemberk in PŠ 
Dvor, oktober 2015. 

- Dan spomina na znane Suhokranjce s slavnostno otvoritvijo spominskega obeležja v Parku znanih 
Suhokranjcev, na trgu v Žužemberku: dr. Frana Bradača, Antona Gnidovca - škofa in Auersperga,                                         
november 2015. 

- Obisk članov Društva upokojenih učiteljev SVIZ na centralni šoli z ogledom šole in spoznavanjem 
značilnosti naše šole,  19. 11. 2015. 

- Dobrodelni koncert z adventno tržnico - november 2015 (zbiranje sredstev za senčila pri vrtcu Dvor in za 
pomoč pri sofinanciranju razširjenih programov šole za naše učence, ki prihajajo iz socialno šibkejših 
družin). 

- Prireditev za predšolske otroke in njihove starše ter za javnost »Pohod z lučkami« v mesecu decembru. 
- Obisk občinskega dedka Mraza v telovadnici centralne šole in PŠ Dvor, december 2015. 
- Javna božično-novoletna prireditev na PŠ Dvor na temo Sreča je …, december 2015.  
- Srečanje z upokojenimi delavci šole: kulturni program in pogostitev, december 2015. 
- Javna prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti in novemu letu na PŠ Šmihel in PŠ Ajdovec, 

december 2015. 
- V prizidku telovadnice OŠ Žužemberk gledališka predstava »Božična simfonija« v izvedbi Gledališča Ku 

Kuc in obisk dedka Mraza z darili za obdaritev oddelkov - za otroke vrtca, december  2015.    
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- Kulturna prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti z božično-novoletnim pridihom v                                
OŠ Žužemberk, december 2015. 

- Šahovski medgeneracijski turnir v jedilnici centralne šole v okviru Šahovskega društva Novo mesto, v 
organizaciji zunanje mentorice šaha, december 2015.  

- Predstava s čarodejem na temo ekologije - g. Roman Frelih, za starejše otroke vrtca na Dvoru in v 
Žužemberku. 

- Javna kulturna prireditev ob kulturnem prazniku na PŠ Dvor, februar 2016. 
- Javna kulturna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v prizidku šole in otvoritev razstave v mali 

dvorani »Barve življenja« ljudske slikarke Adele Margite Petan in akademske slikarke Joane Zajac 
Slapničar, februar 2016. 

- Javna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku na PŠ Ajdovec z gostjo pisateljico Irmo Jančar. 
- Sodelovanje učencev in otrok vrtca na otvoritvi Suhokranjskih dobrot – kulinarične razstave Društva 

kmečkih žena na trgu, februar 2016. 
- Organizacija Območnega tekmovanja iz GEO na naši šoli, marec 2016. 
- Državno tekmovanje iz MAT na OŠ Žužemberk s 127 tekmovalci in 20 mentorji, april 2016. 
- Javna predstavitev v prizidku telovadnice - gledališka predstava z naslovom Tri muce v izvedbi strokovnih 

delavk vrtca na Jurčičevi ulici, april 2016. 
- Očiščevalna akcija, 22. 4. 2016.  
- V okviru SPV Občine Žužemberk predavanje krajanom na teme: statistični podatki s področja prometne 

varnosti; nasveti udeležencem v prometu; delo redarke in njene pristojnosti; predstavitev perečih 
problemov, april 2016. 

- Knjižni sejem za učence od 1. do 4. razreda na centralni šoli, maj 2016. 
- Očiščevalna akcija v širši okolici šol, april 2016. 
- Javna prireditev ob prazniku dela in dnevu upora proti okupatorju na PŠ Šmihel, april 2016. 
- Zaključek natečaja »Naravne in druge nesreče - Delujmo preventivno« v okviru Uprave RS za zaščito in 

reševanje, OE NM, ob 10.00 v prizidku telovadnice centralne šole (45 nagrajencev in 20 mentorjev iz 
Dolenjske regije), maj 2016.  

- Gostovanje učencev iz OŠ Marije Jurić Zagorke iz Zagreba v okviru projekta Branje ne pozna meja. Obisk 
učencev 4. in 7. razreda - skupaj 40 učencev in sodelovanje v delavnicah z učenci 5. in 8. razreda naše šol 
z ogledom znamenitosti Žužemberka, maj 2016. 

- Udeležba sedmih naših učencev na Ekstemporu v mestu Gradež v Italiji, maj 2016. 
- Prireditev ob zaključku tekmovanja v BZ – izlet na Ranč Aladin (razredna stopnja) in na Trubarjevo 

domačijo (predmetna stopnja), maj 2016. 
- Krvodajalska akcija, junij 2016 v okviru Zavoda za transfuzijsko medicino in RK Slovenije. 
- Izpitna kolesarska vožnja učencev 5. r. ob pomoči mentoric, policista in članov ZŠAM, junij 2016.  
- Valeta – slovo od devetošolcev, ob 17.30, v prizidku telovadnice - ga. N. Škrbe, 14. junij 2016. 
- Obisk ekipe »Mini Planica«, na kateri so se preizkusili v smučarskih skokih učenci od 1. do 4. r. centralne 

šole in PŠ Dvor, junij 2016. 
- Zaključna prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta v OŠ Žužemberk: počastitev 

kulturnega praznika, predstavitev raziskovalnih nalog, podelitev priznanj najuspešnejšim učencem, 
razglasitev športnika leta.   

Tudi sodelovanje s starši je bilo dobro. Poleg rednih oblik srečanj, kot so RS in GU imajo veliko vrednost 
neformalne oblike sodelovanja s starši in z družinami: obisk babice - peka parkeljnov, predstavitev poklica 
kuharice, kostanjev piknik, delavnice s starši, oče organiziral pridobitev rabljene računalniške opreme, 
predstavitev poklica, dela in opreme električarja, oče prostovoljno počistil asfaltne površine v okolici PŠ Dvor 
(lastni stroj), starša četrtošolca predstavitev znanja iz PP, starši spremljevalci na pohodih in ekskurzijah, 
babica prebrala učencem pravljico, starši pomagali obnoviti poškodovane lesene kozolčke na gozdni učni poti, 
namestitev plakatov itd. 
Bogato je bilo sodelovanje z zunanjimi organizacijami, društvi, zavodi, in sicer s Policijsko postajo Dolenjske 
Toplice (predstavitev dela policista, izvedba projekta Policist za en dan in Policist Leon svetuje, predstavitev 
poklica redarke, predavanje policista ob novem letu na temo Bodi zvezda – ne meči petard, za učence PS, 
predavanje policista učencem PS in staršem prvošolcev na 1. RS, obisk prvošolčkov in starejših skupin vrtca 
ter sprehod z njimi po varnih poteh, pomoč policistov pri izvedbi kolesarskega izpita, spremstvo učencev na 
avtobusu s podukom o kulturi potnikov, nadzor prometa v okolici šol v prvih dveh tednih septembra), 
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Društvom upokojencev (popestritev občnega zbora s kulturnim programom naših učencev), Društvom 
kmečkih žena (sodelovanje na kulinarični razstavi in prispevek naših učencev v kulturnem delu na otvoritvi 
razstave), Zvezo borcev, OORK in KORK, JSKD (sodelovanje na Območni reviji PZ), Šahovskim klubom Novo 
mesto, Preventivnim zdravstvenim kabinetom Novo mesto (izvedba zdravstveno preventivnih delavnic za vse 
oddelke šole), ZD Žužemberk (redni zdravstveni in zobozdravstveni preventivni pregledi, predavanje za 
starše), PGD, TD Suha Krajina (vodenje obiska učencev na gradu, učenci so kot mladi člani TD zastopali 
Žužemberk na Turističnem festivalu s predstavitvijo projektne naloge in sodelovaje učencev harmonikarjev 
na Trških dnevih), ČD Dvor in Straža (razstava o čebelah na podružnični šoli Šmihel), KD Šmihel (sodelovanje 
učencev in mentoric na žegnanju s tržnico in na javni prireditvi ob novem letu Žive jaslice) in ZB Žužemberk 
(čiščenje okolice spomenika na Cviblju in priprava recitacijskih točk na komemoraciji ob spomeniku na 
Cviblju). 
Učenci so sodelovali v zbiralnih in humanitarnih akcijah: zbiranje zamaškov, kartuš, odpadnih baterij, 
solidarnostna akcija za 17-letnega Godfreya Chimarizenija »Botrstvo Malawi« in sodelovanje v akciji »Pokloni 
zvezek« v okviru KARITAS. 
V preteklem šolskem letu je bil posodobljen plakat Naši znani Suhokranjci in zloženka Gozdna učna pot 
Ajdovček, interno glasilo Dvorski utrinki 15/16 – PŠ Dvor, glasilo Z bregov Krke, brošura Znani Suhokranjci za 
leto 15/16 z dopolnilno vsebino, glasilo Ajdovčki PŠ Ajdovec in brošura Himna in zastava naše šole. 
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.   

 
                                                                                   Ravnateljica: Mira Kovač, prof. 

 

HIMNA OŠ ŽUŽEMBERK 

(Tekst: učenci OŠ Žužemberk in g. Matej Kocjančič) 

 

Žužemberk je kraj veselja, naša šola v njem stoji, 

tu na skali grad bohoti se in Krka žubori. 

V našo šolo so hodili znane žene in možje, 

slavo kraja so ponesli v širni svet in čez morje. 

 

Ref: V naši šoli se učimo in prijateljstva gradimo, 

tu se kujemo, zorimo in se znanja veselimo. 

 

Suhokranjci smo najboljši, šola nam je v ponos, 

saj v znanju ali športu nam nihče, nikjer ni kos 

Naša šola sploh ni šala, naša šola resna je, 

saj ima še velik vrtec in kar tri podružnice. 

 

Ref: V naši šoli se učimo in prijateljstva gradimo, 

tu se kujemo, zorimo in se znanja veselimo. 
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FOTOGRAFSKI UTRINKI 

 
Scena na prireditvi ob Dnevu spomina na znane Suhokranjce (13. 11. 2015). 

 
Učenci PŠ Dvor so predstavili znanega Suhokranjca dr. Frana Bradača (13. 11. 2015). 
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Položitev lovorovega venca k doprsnemu kipu Leona Štuklja, znanega Suhokranjca (13. 11. 2015). 

 

Odkritje novih spominskih plošč v parku znanih Suhokranjcev (13. 11. 2015). 
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Cici pevsi zbor je zapel na dobrodelnem koncertu (27. 11. 2015). 

 

Ravnateljica Mira Kovač je nagovorila zbrane na dobrodelnem koncertu (27. 11. 2015). 
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Dobrodelni koncert sta povezovala Maja Kokol in Matej Kocjančič (27. 11. 2015). 

 

Na dobrodelnem koncertu sta zapela tudi OPZ in MPZ pod vodstvom Nine Zajec (27. 11. 2015). 
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Dramska skupina je zaigrala na kulturni prireditvi pod vodstvom Jane Mrvar (24. 12. 2015). 

 

Učenci 4. razreda so zaplesali pod vodstvom Petre Avguštin (24. 12. 2015). 
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DEJAVNOSTI NA OŠ ŽUŽEMBERK 

PROMETNA DEJAVNOST, KOLESARSKI IZPIT 

V 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.  

V začetku šolskega leta sva učitelje seznanili s projekti in dejavnostmi, ki naj bi potekali v Sloveniji in na OŠ 

Žužemberk s podružnicami in v Vrtcu. 

V okviru 1. roditeljskega sestanka sva starše učencev 5. razreda seznanili s potekom kolesarskega izpita, s 

katerim sva pričeli v oktobru. Učenci so v naslednjih mesecih spoznavali vsebine teoretičnega dela izpita in v 

februarju opravili izpit iz teorije prometne varnosti. Pri tem nama je bila v veliko pomoč računalničarka ga. 

Helena Smrke. S pričetkom lepega vremena, smo postavili poligon, kjer so se učenci urili v spretnostni vožnji 

s kolesom. Ko so poligon prepeljali brez napak, smo izvedli praktični del na cesti. Učenci so izpit opravili 8. 6. 

2016. Potekal je v sodelovanju s policistom g. Edvardom Kramarjem, redarko go. Karmen Cesar, 

predstavnikoma ZŠAM-a g. Dušanom Mikcem in g. Cirilom Leganom, go. Heleno Smrke in mentoricama. Vsi 

učenci so ga uspešno opravili in pridobili kolesarsko izkaznico. 

Učenci 5. razreda so bili vključeni tudi v projekt Policist Leon svetuje. Z njim smo pričeli marca. 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.). Pripravili smo 

pestro paleto dogodkov. Prišla sta judoista g. Andraž Jereb in g. Aljaž Sedej, ki sta se nam predstavila kot 

policista športnika. Policist g. Edvard Kramar nam je iz svojih bogatih delovnih izkušenj povedal, kje smo kot 

potniki in pešci najbolj ranljivi in poudaril, da se je za našo lastno varnost v avtomobilu potrebno privezati, 

kot kolesarji moramo nositi čelado. Kako izgleda, če pride do najhujšega, ker nismo upoštevali prometnih 

pravil, so nam pod vodstvom g. Janeza Kranjca prikazali člani civilne zaščite. V sodelovanju s člani 

Prostovoljnega gasilskega društva Žužemberk in Reševalno službo Zdravstvenega doma Novo mesto, so 

izvedli igrani prizor reševanja udeležencev prometne nesreče. Temu dogodku so prisostvovali učenci iz OŠ 

Žužemberk s podružnicami ter OŠ Prevole. 

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. Učenci od 5. do 9. razreda so se podučili o nudenju prve pomoči. 

Delavnico je izvedla ga. Klara Legan. V vrtcu 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. 

Veliko časa sva namenili prenovitvi Načrta varnih poti. V novi obliki naj bi bil na vidnem mestu obešen v 

začetku šolskega leta 2016/17. 

V mesecu marcu je bilo v sodelovanju s SPV-jem Občine Žužemberk v avli OŠ Žužemberk organizirano 

predavanje, ki sta ga izvedla policist g. Edvard Kramar in redarka ga. Karmen Cesar. Teme: statistični podatki 

s področja prometne varnosti; udeleženci v prometu – avtomobilisti, traktoristi, motoristi, kolesarji; delo 

redarke in njene pristojnosti; predstavitev perečih problemov. 

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. 

V sodelovanju z g. Dušanom Mikcem so predstavniki oddelčnih skupnosti, s prižiganjem svečk obeležili 

svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. 

Ga. Jana Mrvar je bila dejavna v SPV-ju Občine Žužemberk. 

Mentorici: Blanka Perpar in Jana Mrvar 
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ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT 

V šolskem letu 2015/16 smo ŠS in ŠP imeli dva skupna sestanka, uvodnega in zaključnega. Oboji smo imeli po 

pet sestankov. V šolsko skupnost so vključeni vsi učenci matične šole in podružnic od 1. do 9. razreda. 

Sestankov so se udeleževali predstavniki od 2. do 9. razreda matične šole, podružnice in 1. razred so bili 

obveščeni o delovanju z zapisnikom. Na zaključnem sestanku sta bila prisotna tudi predstavnika 1. razreda. 

Na sestanke je bila vabljena tudi ravnateljica. Na uvodnem sestanku ŠS in ŠP sva mentorici predstavili 

program dela in izvolili smo predsednico šolske skupnosti (Patricija Rajer, 9. r.). Potrdili smo tudi predstavnike 

oddelkov za šolski parlament. Učence sva spodbudili k podajanju predlogov, za ta namen je bila uporabljena 

tudi skrinjica predlogov v avli šole. Šolska skupnost je v tekočem letu: 

- sodelovala pri obeležitvi dneva spomina na žrtve prometnih nesreč z Jano Mrvar in predstavnikom 

za varnost v cestnem prometu, prižgali so svečko na zgornjem parkirišču; 

- sodelovala pri zbiralnih akcijah (star papir, baterije, kartuše, zamaški, pokloni zvezek, botrstvo 

Malawi); 

- izdelala voščilnice za zaposlene ob dnevu učiteljev in ob novem letu; 

- obeležila mednarodni dan strpnosti, svetovni dan Zemlje; 

- sodelovala pri izvedbi kulturnih prireditev; 

- sodelovala pri akciji Vsak dan je nov začetek – 40 dni brez alkohola; 

- naredila analizo dela ob koncu prvega polletja in ob zaključku leta (z ravnateljico), predstavniki so 

kritično analizirali delo oddelka, izpostavili pozitivne dosežke in dodali predloge za izboljšanje šibkih 

točk; 

- prebirala, posredovala in analizirala predloge iz skrinje ter z možnostmi uresničitve seznanila 

predstavnike ŠS na zaključnem sestanku; 

- spodbujala zdravo prehrano in zdrav način življenja. 

Predstavniki oddelkov oz. posamezni učenci so se s predlogi lahko obrnili na mentorici ali predsednico ŠS 

glede predlogov, pripomb ali težav. Oblikovana je nova spletna stran šole, kjer ima svoj kotiček tudi ŠS in ŠP. 

Želimo si, da bi v naslednjem letu zaživela s prispevki članov šolske skupnosti. 

Šolski parlament je sodeloval s šolsko skupnostjo, imeli smo dva skupna sestanka. Temo, za katero smo se 

pripravljali, smo obravnavali na ločenih sestankih. V šolskem parlamentu so sodelovali učenci od 2. do 9. 

razreda, podružnične šole so na sestankih lahko sodelovale s prispevkom/poročilom o delu. Sodelovanje je 

potekalo tudi z razredniki – mentorica je pripravila gradivo na temo otroškega parlamenta (Pasti 

mladostništva) in ga posredovala razrednikom ter jih prosila, naj nekaj časa na razrednih urah namenijo 

pogovoru o tej tematiki. Sledili so trije sestanki s predstavniki šolskega parlamenta in delo na omenjeno temo. 

Najprej so predstavniki poročali o delu v razredih. Zaradi nepoznavanja teme (večinoma je niso poznali oz. 

obravnavali) smo se o njej najprej pogovorili, nato je sledilo delo v skupinah (pasti mladostništva v sedanjosti 

in preteklosti, nevarnosti »zavijanja v vato«, odnosi s starši, sorojenci in vpliv prijateljev). Na naslednjem 

srečanju smo delali v dveh skupinah in izvedli debato. Učenci so najprej v skupinah razmišljali o danih trditvah 

(1. »Mladi morajo pridobiti izkušnje, s katerimi bodo prišli v dobo odraslosti. Le tako bodo postali samostojni, 

odgovorni … Z izkušnjami se učimo. Praviloma ima večjo vrednost težko pridobljena izkušnja.« 2. »Večina 

današnjih staršev želi svoje otroke »zaviti v vato« in ne dovoli stik s tveganimi situacijami. Ali je tvegane 

situacije sploh mogoče umakniti iz sveta mladih? Zakaj bi to bilo dobro/slabo«). Nato so svoja razmišljanja 

predstavili in jih zagovarjali pred ostalimi učenci, ki so jih izzvali z vprašanji oz. mnenji. Učenci in mentorica 

so nato uskladili mnenje o predstavniku šole za regijski parlament. Prva izbira je bila devetošolka, rezerva 

osmošolka. Zaradi kasnejše odločitve devetošolke, da ne bo sodelovala, je na regijski parlament odšla 

osmošolka. Učenci so tudi predlagali teme za 27. otroški parlament: hrana in nevarnosti Facebooka (Za 

naslednje leto je bila na državnem otroškem parlamentu izbrana tema Otroci in načrtovanje prihodnosti). 

Zastavljeni program je bil realiziran. Mentorici si želiva več samoiniciativnih pobud s strani učencev. 

Mentorici: Petra Regent in Andreja Šercer Robič 
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USTVARJALNI GIB 

Pri ID ustvarjalni gib so bili učenci 4. razreda. H krožku so zelo radi prihajali. Pri ustvarjalnem gibu smo veliko 

likovno ustvarjali ob različnih priložnostih. Večinoma smo ustvarjali z odpadnim materialom. Večkrat smo se 

igrali tudi gibalne in rajalne igre. Srečevali smo se enkrat tedensko. Pod spretnimi prsti učencev so nastali 

različni izdelki, ki so pogosto krasili naš hodnik. Krožkov ustvarjanja si želijo učenci tudi še naprej. 

Mentorica: Petra Avguštin 

RDEČI KRIŽ 

Pri krožku Rdečega križa smo se srečevali občasno. Na uvodni uri sem učencem razložila pomen te 

organizacije in njihovo vlogo pri krožku. Učenci so pomagali pri pripravi božične tržnice, sprejemu prvošolčkov 

v Rdeči križ in humanitarni akciji KOŠARICA. Dejavnosti RK so nekoliko okrnjene, saj v kraju zaenkrat še ne 

deluje KORK. Učenci so pokazali, da imajo čut za solidarnost in pomoč. V vseh akcijah so bili v veliko pomoč. 

Mentorica: Petra Avguštin 

MALA ODBOJKA 

Dejavnost je redno obiskovalo 18 učencev, veliko se jih je priključilo kasneje. Po urniku smo vadili ob 

ponedeljkih in sredah po dve uri, učenci so prihajali na treninge vsak dan. Motivacija je bila pri vseh zelo 

visoka. Udeležili smo se veliko tekmovanj v okviru šole in izven nje. Povsod smo dosegali prva mesta, v vsem 

letu nismo izgubili niti ene tekme. Postali smo tudi državni prvaki v mali odbojki.  

Mentor: Bojan Brulec 

MINI ODBOJKA 

Redno je dejavnost obiskovalo 25 učencev, občasno še toliko več. Vadili smo po urniku, ob torkih 6. uro ter 

ob četrtkih in petkih preduro. Veliko učencev je prihajalo v telovadnico tudi vse druge dni pred in po pouku. 

Učenci so bili neverjetno motivirani za treninge. Velika vzpodbuda jim je bila igranje na državnem prvenstvu 

v mini odbojki, kjer so na koncu postali državni prvaki. Vse čestitke! 

Mentor: Bojan Brulec 

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK 

Knjižničarski krožek je potekal ob četrtkih, zjutraj pred poukom. Sodelovale so učenke, ki rade berejo, so 

vedoželjne in imajo lep odnos do knjig ter sošolcev. Pri krožku so se navajale na vestno delo v knjižnici. 

Zavijanje, lepljenje, iskanje in pravilno, odgovorno postavljanje knjig nazaj na police jim niso več povzročali 

težav. S svojim obnašanjem so vsem obiskovalcem knjižnice dajale zgled, kako se primerno vedemo, 

pomagale so pri iskanju knjig in svetovale najmlajšim obiskovalcem. Zavzeto so pomagale  pri izbiri in pripravi 

tematskih razstav v knjižnici ter za urejenost Muzeja znanih Suhokranjcev. Vsak mesec smo v okviru krožka 

pregledale rešene knjižne uganke, jih preštele in nato izžrebale nagrajenca. Skrbele smo za urejenost knjižnice 

in knjižnih polic, zato smo družno prijele tudi krpe za brisanje prahu. Učenke so pomagale organizirati večer 

v knjižnici, ki je potekal 15. 4. – sodelovale so pri pripravi programa, vodile družabne in socialne igre, 

pomagale pri pripravi prostora in pri pospravljanju … Vse učenke si zaslužijo pohvalo. 

Mentorica: Tinka Fric Kočjaž 

VESELA ŠOLA I (4. do 6. razred) 

Pri krožku Vesela šola smo širili in bogatili splošno razgledanost otrok. Letos smo odkrivali skrivnosti gozdov, 

spoznavali vlake, letala in podmornice, reševali matematične orehe, odkrivali, kako delujejo možgani, se 

podučili o varnosti na spletu ter še in še. S krožkom Vesela šola sem pričela v septembru. Dobivali smo se 

enkrat tedensko ob četrtkih, in sicer šesto šolsko uro. Otroci so redno prihajali, raziskovali in odkrivali nove 

svetove. V marcu smo imeli šolsko tekmovanje, kjer je pet učencev osvojilo bronasto priznanje, eden je na 

državnem tekmovanju, ki je bilo letos na OŠ Šentrupert, osvojil srebrno priznanje. 

Mentorica: Blanka Perpar 
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VESELA ŠOLA III (7. do 9. razred) 

Na tekmovanje iz Vesele šole se je letos prijavilo 19 učencev in učenk od 7. do 9. razreda. Teme, ki so jih 

morali predelati, so bile: Pod drevesnimi krošnjami; Vlaki, letala, podmornice; Matematične kravžljanke; 

Možgani – krmilo telesa; Varnost na spletu; Gore in jezera; Zakaj ima čokolada mene tako rada. Iz prilog revije 

PIL smo prekopirali članke in jih speli v učno gradivo. Učenci so se samostojno pripravljali doma in v šolski 

knjižnici. Šolsko tekmovanje je potekalo 9. marca. 7 učencev je osvojilo bronasto priznanje. Državno 

tekmovanje je potekalo 13. 4. 2016 na OŠ Šentrupert. Udeležil se ga je učenec Aljaž Špec, ki je osvojil srebrno 

priznanje. 

Mentorica: Tinka Fric Kočjaž 

PRAVLJIČNI KROŽEK 

V letošnjem šolskem letu je pravljični krožek obiskovalo skupaj 22 učencev. Prvošolci so krožek obiskovali ob 

petkih, drugošolci ob četrtkih. Ura pravljic je za njih predstavljala sprostitev in poživitev šolskega urnika, 

obenem podaljšek ur slovenščine, saj je brana in povedana pravljica dober način uvajanja v jezik in 

književnost. Izbor pravljic, pripovedk in zgodbic je bil pester in skladen s prazniki, letnimi časi, navadnimi in 

mednarodnimi dnevi. Poučno vsebino so učenci prepoznavali in razumeli, kar so dokazovali v pogovorih, ki 

so sledili pravljicam. Po predlogi ali po prosti asociaciji so zgodbice upodabljali z risanjem, oblikovanjem ali 

uprizoritvijo. V letošnjem letu smo izvedli posebno uro pravljic, ki jo je namesto knjižničarke vodil učenec        

9. r., Peter Iskra. Učenci so tako izvedeno uro sprejeli zelo pozitivno, pravljici so prisluhnili in ustvarjali. Učenci 

so z zanimanjem poslušali in radi prihajali h krožku celo leto. Dobro so sodelovali v pogovoru in se navadili na 

red v knjižnici. 

Mentorica: Tinka Fric Kočjaž 

ANGLEŠKE URICE 

Pri angleških uricah smo spoznavali besedišče, pesmice, rime, ki so se povezovali z našo ostalo snovjo pri 

ostalih predmetih. Tako smo se ukvarjali s hrano, deli telesa, spoznavali smo živali. V snov sem vključevala 

tudi praznike (božič, velika noč) in druge običaje (noč čarovnic). Naučili smo se kar nekaj pesmic in rim. Učenci 

so h krožku radi hodili. 

Mentorica: Katarina Vrhovec 

DRAMSKI KROŽEK 

V šolskem letu 2015/16 sem vodila dramski krožek. Vanj je bilo vključenih 10 učencev od 4. do 6. razreda. 

Občasno sem povabila tudi druge učence. Izvedli smo 32 ur. Srečevali smo se ob ponedeljkih, in sicer 6. šolsko 

uro (13.10 – 13.55). V mesecu septembru smo se aktivno pripravljali za nastop na prireditvi z naslovom 

Poroke naših babic in dedkov. Učenci so na izviren, zabaven in poučen način prikazali, kako so poroke 

potekale včasih. Nastopili so v telovadnici OŠ Žužemberk, v mesecu aprilu so s to igro nastopili še v Domu 

starejših občanov Grosuplje.  

                       
http://www.dolenjskilist.si/media/objave/slike/v/novice/2015/09/26/img_5335.jpg    VIR: http://www.dolenjskilist.si/media/objave/slike/v/novice/2015/09/26/img_5308.jpg 

 

http://www.dolenjskilist.si/media/objave/slike/v/novice/2015/09/26/img_5335.jpg
http://www.dolenjskilist.si/media/objave/slike/v/novice/2015/09/26/img_5308.jpg
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Na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti so zaigrali igro V gozdu je prostora za vse (Udo Weigelt). 

Učence je na klavirju spremljala ga. Nina Zajec. Na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku so zaigrali 

igro Tiho, tukaj beremo (Becky Bloom). Učence je na klavirju spremljala ga. Nina Zajec. 

 
V mesecu marcu smo se udeležili srečanja gledaliških skupin v Šentjerneju. Predstavili smo se z igro Ježeva 

hišica. Učence je na klavirju spremljala ga. Nina Zajec. 

                    
 

               
 

Z igrami smo se večkrat predstavili tudi vrtčevskim otrokom iz stare šole. 

Učenci so sodelovali tudi pri pripravi rekvizitov, prav tako nam je na pomoč priskočilo nekaj učiteljic, in sicer 

ga. Minka Kramar Šteh, ga. Maja Mlakar in ga. Irena Špiler. 

Pohvalila bi vse sodelujoče učence, saj so se potrudili po svojih najboljših močeh. 

V mesecu maju smo za učence s Hrvaške zaigrali 
igro Čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča. 
Učence je na harmoniki spremljala učenka 
Vesna Zarabec. 
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Člani: Gabrijela Pajnkiher, Neja Potočnik, Anja Gorenčič, Lucija Longar, Nejc Kranjc, Tilen Kuhelj, Matic Lavrič, 

Tilen Gnidovec, Jaka Juršič, Živa Zajec. 

Mentorica: Jana Mrvar 

MPZ 

Pevski zbor je ob koncu šolskega leta obiskovalo 31 otrok. Delo je bilo organizirano na ta način, da smo v 

pevski zbor letos vključili 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 in njenega izvirnega večglasja, do umetne 

zborovske glasbe ter glasbenih izročil drugih narodov in kultur, 

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

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

Vaje so potekale štirikrat tedensko, nekatere ure so bile zaradi obveznosti pevcev slabše obiskane. Nastopali 

smo na Spominski uri znanih Suhokranjcev, dobrodelnem koncertu, šolski decembrski prireditvi, javni 

prireditvi ob kulturnem prazniku, ob obisku zagrebške šole in na zaključni šolski prireditvi. V aprilu smo se 

udeležili Revije pevskih zborov »Pesem pomladi 2016« v Novem mestu. S strani komisije smo dobili kar nekaj 

pohval za dobro delo in koristnih nasvetov za delo naprej. V ta namen smo pred pevsko revijo organizirali 

sobotne intenzivne pevske vaje, ki so potekale v šoli. Delo je bilo zelo zabavno, pozitivno naravnano in brez 

posebnosti.  

Mentorica: Nina Zajec 

OPZ 1 

Pevski zbor je ob koncu šolskega leta obiskovalo 21 otrok, ki so redno, enkrat tedensko, obiskovali pevske 

vaje. Poudarek vaj je bil predvsem na razvoju ritmičnega in melodičnega posluha, spodbujanju veselja do 

petja, razvijanje razločnega, sproščenega in dovolj glasnega petja ter učenju kulturnega nastopanja. Otroci 

so v tem šolskem letu dosegli velik napredek pri melodično in ritmično usklajenem petju. Veselili so se 

nastopov, se na njih tudi primerno vedli in sproščeno zapeli. Nastopali so na Spominski uri znanih 

Suhokranjcev, dobrodelnem koncertu, v decembru so nastopili na šolski kulturni prireditvi, februarja na javni 

kulturni prireditvi in na zaključni šolski prireditvi ob koncu šolskega leta. Delo z otroki je dobro teklo. Bili so 

pridni in zainteresirani za učenje novih pesmi. Za spodbujanje veselja do petja smo vsako vajo zaključili z 

bonusi oz. zabavnimi pesmicami in glasbenimi didaktičnimi igrami, ki so omogočale več gibanja ter kakšen 

komičen element.  

Mentorica: Nina Zajec 

OPZ 2 

Pevski zbor je ob koncu šolskega leta obiskovalo 12 učenk, ki so pevske vaje redno obiskovale, in sicer enkrat 

tedensko. Poudarek vaj je bil na razvijanju sposobnosti dvoglasnega petja, usposabljanju za skupinsko 

umetniško ustvarjanje in poustvarjanje. Velik poudarek smo dali razvoju oz. oblikovanju odnosa do slovenske 

ljudske pesmi in njenega izvirnega večglasja. Še vedno smo pri petju vključevali igro in razvijali veselje do 

petja. Repertoar je zajemal tako ljudske kot tudi umetne pesmi, primerne za otroške zbore. Ker je skupina 

majhna, smo lahko intenzivno delali na vokali tehniki in s tem razvijali glasovne obsege ter kvalitetno petje v 

zboru. Nastopili smo na Spominski uri znanih Suhokranjcev, dobrodelnem koncertu, v decembru na šolski 

kulturni prireditvi, februarja na javni kulturni prireditvi in na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta. 

Mentorica: Nina Zajec 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK, 3. razred 

Pri krožku so učenci spoznavali delovanje računalnika in računalniških programov. S pomočjo programa 

Microsoft Word so oblikovali in napisali preprostejša besedila. Z uporabo programa Slikar so risali in s tem 
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utrdili uporabo miške. Z didaktičnimi programi kot so Igrive številke 2, Potovanje med črkami in interaktivnimi 

vajami so utrdili svoje znanje. Bili so motivirani za delo. 

Mentorica: Helena Smrke 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK, 5. razred 

Pri krožku je sodelovalo 44 učencev iz 5. a in b razreda. Učili so se uporabljati program Microsoft Word za 

pisanje in oblikovanje besedila, preprostejših tabel… S programi Kolesarske vsebine in Kolesarske vaje so se 

pripravili na teoretičen del izpita. Novost v letošnjem letu je bila, da so učenci prejeli AAI račun in se 

interaktivno prijavljali na portal sio.si. Mentorici sta morali vsakega učenca posebej prijaviti na izpit. Za zagon 

takšnega načina opravljanja kolesarskega izpita je bilo potrebno veliko energije in medsebojnega 

sodelovanja. Največ časa so učenci utrjevali kolesarske vsebine. Učenci so v januarju opravljali teoretičen del 

kolesarskega izpita. 

Mentorica: Helena Smrke 

KUHARSKI KROŽEK 

Kuharski krožek so v 1. polletju obiskovali učenci 1. razreda, v 2. polletju učenci 2. razreda. V začetnih urah 

smo se pogovarjali o zdravi prehrani in higieni v času pripravljanja obrokov. V živahnih urah krožka smo 

pripravili zelenjavni namaz, dušena jabolka, rižev narastek, zelenjavno enolončnico… V predbožičnem času 

smo izdelali škatlico, katero smo napolnili s prazničnimi medenjaki. Učenci obeh razredov so krožek radi 

obiskovali. Najraje so pripravljali in uživali sladice. 

Mentorica: Irena Platiše 

PLANINSKI KROŽEK 

V letošnjem letu sva s somentorico Darjo Sedaj uspešno izpeljali šest pohodov. Izbirali sva različne lokacije po 

Sloveniji. Število pohodnikov se je gibalo med 40 in 60. Večinoma so to učenci 1. triade. Spodbudno je dejstvo, 

da se skupnih izletov udeležuje veliko otrok in staršev podružnične šole Dvor. Z učiteljico Darjo ugotavljava, 

da starši in otroci raje obiščejo kraje in hribe, ki nam niso tako blizu. Upava, da se bodo učenci in njihovi starši 

tudi v prihodnjem letu udeleževali organiziranih pohodov in tako prispevali k boljšemu vsesplošnemu razvoju 

njihovih otrok. 

Lokacija Datum Št. udeležencev Vsebina 

DONAČKA GORA 3. 10. 2015 49 Vzpon iz Svetega Jurija mimo Rudijevega doma na vrh. 

Vrnitev po isti poti do avtobusa. 

SORIŠKA PLANINA 7. 11. 2015 59 Krožna pot preko Lajnarja, grebenskega prečenja do 

Možica in spust h koči. Zgodovinski oris. 

SVETI PETER 12. 12. 2015 47 Zimski vzpon na bližnji hrib in ogled nove koče. 

KRKINA POT OD POMJANA 

DO STRUNJANA 

12. 3. 2016 64 Primorski svet (rastje, živalstvo, turizem…). 

FRIDRIHŠTAJN 16. 4. 2016 41 Krožna pot. Ostanki kulturne dediščine – grad Veronike 

Deseniške. 

DOM NA ZELENICI 4. 6. 2016 59 Vzpon do doma. Orientacija. Ogled ostankov 

koncentracijskega taborišča na Ljubelju. 

Mentorici: Irena Platiše, Darja Sedaj 

ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 

Na začetku šolskega leta smo se pogovarjali o tem, kaj pomeni zdrav način življenja (gibanje, prehrana, 

higiena, počitek…). Naredili smo tudi nekaj plakatov. Večino ur smo namenili gibanju na prostem: sprehodi, 

tek v naravi, spoznavanje okolice šole, igre na igralih in igrišču… Učenci so bili zelo aktivni, saj so ob vseh 

dejavnostih še dodatno razvijali gibalne spretnosti. 

Mentorica: Alenka Pavlin 
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TURISTIČNI KROŽEK 

Sodelovali smo na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava v Trebnjem. Učenci so pripravili projektno 

nalogo z naslovom Naravoslovni žur ob reki Krki. Raziskali so kulturno in naravno dediščino ter reko Krko in 

življenje v njej. Na podlagi svojih ugotovitev so učenci pripravili projekt, ki so ga predstavili predsedniku TD 

Suha krajina in na turistični stojnici v Trebnjem. Predstavitev na stojnici je potekala po njihovih zamislih. 

Učenci so pripravili turistični produkt. Povezali so se z različnimi akterji lokalne skupnosti, da so pridobili ideje 

in poskusno izpeljali različne delavnice. Za namen izpeljave projekta je Občina Žužemberk donirala 50 €. Na 

festivalu so učenci stojnico oz. svojo nalogo predstavili komisiji in obiskovalcem. Festival je potekal 5. 4. 2016 

v Mercator centru Trebnje. Učenci so osvojili srebrno priznanje. 

Mentorici: Tinka Fric Kočjaž in Andreja Šercer Robič 

LIKOVNI KROŽEK 

Pri likovnem krožku smo dopolnjevali znanje in tehnike. Učenke so bile zelo motivirane, zagrete in ustvarjalne. 

Rade so sodelovale na natečajih, iskale nove ideje in ustvarjale v tehnikah, ki jih pri pouku nismo uporabljali. 

Na natečaju je bilo nagrajena Polona Meglen, ki je prejela priznanje. Njeno delo je bilo tudi razstavljeno.  

Mentorica: Maja Mlakar 

 

ŠAHOVSKI KROŽEK 

V šolskem letu 2015/2016 je 18 učencev redno obiskovalo šahovski krožek, nekaj je bilo »občasnih« 

udeležencev. Krožek je bil razdeljen v dve skupini: ob ponedeljkih so se šahovskih potez učili najmlajši učenci 

(učenci do 3. razreda), ob torkih starejši učenci in tudi mlajši, ki so želeli nadgraditi svoje šahovsko znanje. V 

maju 2016 je bilo šahovsko šolsko prvenstvo, ki se ga je udeležilo 19 učencev in učenk. Učenci so se udeležili 

tudi številnih šahovskih tekmovanj, ki jih je organiziralo šahovsko društvo Krka Novo mesto (Dolenjska 

kadetska šahovska liga), državnega prvenstva v počasnem šahu in državnega prvenstva v pospešenem šahu. 

Udeležili smo se tudi ekipnega šolskega državnega prvenstva do 12 let pri deklicah in dečkih.  

Šolska tekmovanja: 

a) Področna prvenstva: 

- ekipno prvenstvo učenci do 12 let: 4. mesto, ekipa - Mohor Travnik, Gašper Longar, Nejc Muhič in Vid 

Urbančič; 

- ekipno prvenstvo učenk do 12 let: 1. mesto, ekipa - Lara Longar, Aja Amalija Pečar in Neja Mirtič; 

- ekipno prvenstvo učenci do 15 let: 5. mesto, ekipa - Štefan Travnik, Anže Kocjančič, Anej Novak 

Rozman; 

- učenci do 9 let: 29. mesto - Nejc Župec; 

- učenke do 9 let: 5. mesto - Marija Travnik; 

- učenci do 12 let: 8. mesto - Matej Zaletelj; 

- učenke do 12 let: 9. mesto - Aja Amalija Pečar; 

- učenci do 15 let: 5. mesto - Štefan Travnik. 

b) Državna prvenstva: 

- ekipno prvenstvo učenci do 12 let: 28. mesto, ekipa - Matej Zaletelj, Nejc Muhič in Anej Novak 

Rozman; 

- ekipno prvenstvo učenke do 12 let: 7. mesto, ekipa - Lara Longar, Aja Amalija Pečar in Neja Mirtič. 

c) Šolsko prvenstvo: 

- učenci do 9 let: 1. Žan Zaletelj, 2. Tim Mrvar, 3. Nik Mrvar (3 tekmovalci); 

- učenke do 9 let: 1. Nina Dovč, 2. Marija Travnik (2 tekmovalki); 

- učenci do 12 let: 1. Matej Zaletelj, 2. Mohor Travnik, 3. Gašper Longar (8 tekmovalcev); 

- učenke do 12 let: 1. Lara Longar, 2. Nuša Glavan, 2. Neja Mirtič, 2. Aja Amalija Pečar (4 tekmovalke); 

- učenci do 15 let: 1. Toni Travnik, 2. Štefan Travnik (2 tekmovalca). 
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Ostala šahovska tekmovanja: 

 Dolenjska kadetska šahovska liga 

Turnirji so bili v Krškem, Dolenjskih Toplicah, Kočevju, Trebnjem in Novem mestu. Učenci so 

tekmovali v starostnih skupinah do 12 let, od 12 let in do 18 let. 

V skupni razvrstitvi učencev so bili naši najboljši tekmovalci: 

o Do 10 let: Vid Urbančič 38. mesto (dečki), Aja Amalija Pečar 5. mesto (dekleta), na vseh petih 

turnirjih je tekmovalo 112 učencev in učenk. 

o Do 12 let: Matej Zaletelj 3. mesto (dečki), Lara Longar 16. mesto, na vseh petih turnirjih je 

tekmovalo 44 učencev in učenk. 

o Do 18 let: Toni Travnik 18. mesto (dečki), na vseh turnirjih je tekmovalo 39 učencev in učenk. 

 Posamično mladinsko državno šahovsko prvenstvo v počasnem šahu 

o Do 12 let: Matej Zaletelj 25. mesto. 

 Posamično pospešeno mladinsko državno šahovsko prvenstvo 

o Do 12 let: Matej Zaletelj 32. mesto. 

 

Mentorica: Neva Čopi 

 

ŠOLSKO IN OBMOČNO TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE 2015/2016 
Dne 19.1.2016 potekalo šolsko tekmovanje v znanju geografije na 
Osnovni šoli Žužemberk. Tekmovanja se je udeležilo 9 učencev iz 
devetega razreda. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov: pisni 
del (tema: Naravne znamenitosti Slovenije) in terenski del. Bronasto 
priznanje je prejelo pet učencev: Maja Glavan, Peter Iskra, Ana Može, 
Patricija Rajer in Sašo Šercelj. V skladu s pravilnikom sta se je ena 
učenka uvrstila na območno tekmovanje, in sicer Maja Glavan.  
Območno tekmovanje iz znanja geografije je potekalo 8.3.2016 na 
Osnovni šoli Žužemberk. 
Tekmovanja se je udeležilo 

46 učencev iz 27 okoliških šol. Tekmovanja se je udeležila tudi naša 
učenka 9. razreda Maja Glavan. Mentorje in učence smo pozdravili 
s kratkim kulturnim programom. Sledil je razpored učencev in 
nadzornikov po učilnicah, kjer so učenci pisali prvi pisni del, ki je 
trajal 60 minut. Tema prvega pisnega dela je bila »Naravne 
znamenitosti Slovenije«. Po prvem pisnem delu učenci prejmejo 
navodila s karto za terensko delo po Žužemberku.  Učenci so 
morali biti pozorni na naravnogegrafske in družbenogeografske posebnosti na petih točkah. Prva točka je bila 
pri stari šoli, druga pri mlinu, tretja pri Krki na Loki, četrta pri cerkvi Sv. Miklavža in peta pri gradu Žužemberk.  

 Za terenski ogled so imeli na voljo 60 minut. Po končanem ogledu so 
se z zapiski vrnili v učilnice in pričeli s pisanjem drugega pisnega 
terenskega dela tekmovanja. Navodila za terensko delo in pisne 
naloge je pripravila mentorica tekmovanja na Osnovni šoli Žužemberk 
ga. Martina Volk v sodelovanju z g. Antonom Polšakom iz Zavoda za 
šolstvo Območna izpostava Novo mesto. Na državno tekmovanje se je 
uvrstilo 5 učencev. Naša tekmovalka Maja Glavan je dosegla 20. mesto 
in se ni uvrstila na državno tekmovanje.  Mentorji in tekmovalci so 
pohvalili naše gostoljubje in odšli domov s prijetnimi vtisi iz Suhe 

krajine. 

Zapisala: Martina Volk 

 



20 
 

RAZISKOVALNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

1. Znana Suhokranjka: IRMA JANČAR, pisateljica 

Raziskovalna naloga o suhokranjski pisateljici je nastala pod 

mentorstvom učiteljic Milene Legan in Irene Prodanić. Pri 

nastanku raziskovalne naloge so 

sodelovali tudi vsi učenci PŠ 

Ajdovec. 

Irma Jančar se je rodila v 

Srednjem Lipovcu, 9. 2. 1941, 

mami Julijani Mirtič in očetu  

Valentinu Mirtiču. Ima sestro 

Gabrijelo. Oče Valentin je padel med vojno že leta 1942. 

Osnovno šolo je do 5. razreda obiskovala na Ajdovcu, potem je zaradi preselitve 

šolanje nadaljevala v gimnaziji Stična in na Filozofski fakulteti ter se izšolala za 

poklic učiteljice. 

Kot učiteljica je službovala v Šentvidu pri Stični, v Stični 

in v Pirničah pri Medvodah. Hkrati je vodila tudi 

številne projekte o kulturni dediščini in kot mentorica 

skupaj z otroki zbrala in razstavila veliko tega gradiva 

na lokalnih in republiških razstavah. Poklic je 

opravljala z dušo in srcem ter je s tem žela tudi 

uspehe. Pravi, da so jo otroci v šoli veliko naučili. 

Napisala je sedem knjig za odrasle in otroke: Tonka z 

Gore, Sledi, Polž na verigi, Čebela Sivka, Zmaji našega 

mesta, Deset eko zgodbic za lahko noč, Zmajček 

Pometajček. V zgodbah se vrača v svoje otroštvo, rojstni 

kraj in opisuje doživetja in običaje življenja včasih. V 

zadnjih letih se je posvetila predvsem otroški literaturi, 

rada piše za otroke in o otrocih. Veliko ji pomeni tudi 

ekologija. Že kot učiteljica si je v razredu vsak dan vzela 

5 minut za pravljico. Njene zgodbe so objavljene v 

revijah kot so Trobentica, Kekec in Zmajček. Preizkusila 

se je tudi v branju svojih zgodb na radiu Slovenija, 

kjer je bila njena pravljica izbrana izmed stotih v 

oddaji Pravljice za lahko noč. Eno njenih zgodb so 

tudi lutkovno uprizorili na nacionalni televiziji. 

Irma je danes babica in prababica v pokoju. Je zelo 

aktivna. Poleg pisanja zelo rada veze in kuha. Njeni 

prti, prtički in sličice, ki so s križci izdelani na 

lanenem platnu, je nadaljevanje bogatega izročila v 

pogled v praznično doživljanje preprostega človeka 

in dokaz njegovega občutka za oblikovanje. 
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2. Poroke naših babic in dedkov 

V šolskem letu 2014/2015 je šola pristopila k projektu Evropska kulturna 

dediščina. Odločili smo se, da raziščemo, kako so se nekoč poročale naše 

babice in dedki. K projektu je 

pristopila cela šola in vrtec. Z 

delom smo začeli že junija 

2015, ko smo med učence 

poslali poizvedbo o tem, kako 

so se poročali njihovi predniki, 

iskali stare fotografije in 

predmete. Povezali smo se s 

TD Suha krajina in z njihovo 

pomočjo v juniju izvedli delavnico, v kateri so učenke in učenci  vezli prtičke. 

V septembru 2015 smo izvedli delavnico, v kateri so učenci izdelovali poročne šopke iz krep papirja. 25. 9. 

2015 smo izvedli prireditev, s katero smo predstavili naše delo, projekt in izdelke, razstavili stare fotografije 

in predmete. Zaigrala je Dramska skupina, ki je predstavila, kako so 

poroke nekoč potekale. Pri 

vsem so sodelovali še: TD 

Suha krajina,  Društvo 

kmečkih žena, Društvo 

vinogradnikov in Konjerejsko 

društvo. Junija 2016 je kot 

plod vsega dela in celotnega 

projekta nastala še 

raziskovalna naloga pod 

mentorstvom Tinke Fric Kočjaž, Sanje Nose in Irene Platiše. 

Danes se ljudje ne poročajo več tako množično kot včasih, prav tako 

izginjajo običaji povezani s porokami nekoč. Običajno so se ženili pred 

pustom, po veliki noči ali v jeseni. Največ porok je bilo na pustno 

nedeljo. V postnem času ni bilo porok. Običaji povezani s poroko: 

- snubitev - v starih časih so starši bili tisti, ki so določali, s kom se bo kdo poročil. Snubit so šli ženinov 

oče, ženin in navadno njegova priča, ki so mu rekli tudi starešina. 

- postavljanje mlajev - na večer pred poroko, po navadi je bilo to v petek zvečer, so samski fantje in 

punce na ženinem in nevestinem domu postavljali in okraševali mlaje. Punce so se teden pred tem 

vsak večer zbirale in pletle verige, delale venček 

in spletle rože, da so mlaje lepo okrasili. 

- poročni dan - zjutraj so svatje in ženin z dvema 

vozovoma in konji odšli po nevesto. Na poti k 

poroki je sledilo šranganje. Ko so se dogovorili 

in je ženin naštel denar, so jih spustili k poroki. 

K poroki so odšli v cerkev, kjer je oče oddal 

hčer. Ko je nevesta prišla na ženinov dom, jo je 

ta zanesel čez prag. 

- svatba - po opravljeni civilni in cerkveni poroki 

je sledila svatba. Prvi dan, torej v soboto, je bila 

svatba na nevestinem domu, drugi dan na ženinovem. Pravilo je bilo, da je zadnja svatba (iz nedelje 

na ponedeljek) po navadi tam, kjer bosta mladoporočenca živela. 
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3. Vključevanje lokalne skupnosti v delo in življenje vrtca: Poroka nekoč 

Tudi vrtec (enota Stara šola) 

se je v šolskem letu 

2014/2015 pridružil projektu 

Evropska kulturna dediščina, 

ki ga je vodila Klavdija Longar. 

Pod njenim mentorstvom je 

nastala tudi raziskovalna 

naloga. 

Eden glavnih ciljev kurikuluma je spodbujanje razvoja lastne identitete in 

spoznavanje lastne kulture. V delo in življenje vrtca je mentorica vključila 

lokalno okolje in društva Suhe krajine ter v 

sodelovanju z njimi izvedla delavnice. 

Sodelovali so z naslednjimi društvi: Turističnim 

društvom, konjeniškim društvom, Društvom 

kmečkih žena Suhe krajine, Društvom 

upokojencev in Kulturno-umetniškim 

društvom. Poleg tega so sodelovali tudi s 

posamezniki iz občine: predstavnikom 

področja družbenih dejavnosti občine 

Žužemberk, ravnateljico in strokovnimi delavci 

OŠ Žužemberk, fotografom fotografskega 

studia Maver, frizerko iz frizerskega salona go. Mohorčič in šiviljo go. Hrovat. Skozi cel proces je potekalo 

intenzivno sodelovanje z družinami otrok, še posebej pa je  je bil dan 

poudarek na medgeneracijsko sodelovanje – z babicami in dedki, 

prababicami in pradedki. 

Projekt je mentorica izvedla v Vrtcu pri OŠ Žužemberk, v skupinah 

Miškolini in Ribice. Vključenih je bilo 42 otrok, starih od 4 do 6 let. 

Projekt se je izvajal jeseni, oktobra, leta 2015. Trajal je 3 tedne. 

Podatke so zbirali z opazovanjem, intervjujanjem, evalvacijskimi 

zapisniki po vsaki izvedeni dejavnosti, zbiranjem dokumentov, 

povratnimi informacijami, fotografiranjem in AV napravami (diktafon, kamera), izdelki otrok, zapisi 

komentarjev otrok na plakat. 

Izvedene so bile naslednje delavnice: izdelava poročnih 

venčkov in šopka,  cvetličarka izdela poročni venček, 

delavnica lectovih src in medene torte, frizerska delavnica, 

pekarska delavnica, glasbena delavnica, postavitev in 

okrasitev smrekic, ustvarjalna delavnica poročnih prstanov, 

šivanje prtov, delavnica kot obisk zlatoporočencev, poročni 

dan in fotografiranje, vožnja s kočijo, ogled šolske razstave starih predmetov, izdelava časovnega traka, 

risanje poroke, ogled posnetka sodobne poroke, prepevanje pesmi 

Mentorica je v okviru projekta izvedla vse zastavljene cilje in dejavnosti ter ocenila izveden projekt kot zelo 

uspešen. S strani Občine Žužemberk je bil projekt predstavljen Zavodu za varstvo kulturne dediščine. 
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016  
 

Polfinale državnega prvenstva v odbojki na mivki za učence in učenke 
V sredo, 7. 9. 2016, je na igriščih športnega parka Loka Novo 
mesto potekal polfinalni turnir državnega prvenstva v odbojki 
na mivki za učence in učenke. Učenci naše šole so si pridobili 
pravico nastopa v obeh kategorijah po osvojenih prvih mestih 
na področnem prvenstvu, ki je bilo 31. 5. 2016, prav tako v 
Novem mestu. V obeh konkurencah je nastopilo po 6 osnovnih 
šol. Dekleta so v finalni tekmi tesno izgubile z OŠ Grosuplje in 
zasedle drugo mesto na turnirju in s tem 5. - 8. mesto v državi. 
Še bolje 
so se 
odrezali 

fantje. Čeprav so nastopili brez svojega 
poškodovanega kapetana Tonija Travnika in bili dve 
leti mlajši od svojih nasprotnikov, so dokazali svoje 
znanje. Niso se ustrašili višjih in močnejših 
nasprotnikov, dobili vse štiri težke tekme, osvojili prvo 
mesto in si pridobili pravico nastopa na finalnem 
turnirju. Ta bo konec meseca, najbrž v Ankaranu. 
Dekleta so igrale v postavi: Rebeka Breznikar, Ula 
Hrovat, Nika Vidmar in Tjaša Pestotnik. 
Fantje so igrali v postavi: Jure Legan, Nejc Suhadolnik, Mohor Travnik in Gašper Longar.  
ČESTITAMO!                                                                                  Mentor: Bojan Brulec 
 Področno prvenstvo v odbojki na mivki za učence in učenke 

V torek, 31. 5. 2016, se je v športnem parku Loka v Novem mestu 
odvijalo področno prvenstvo v odbojki na mivki za 
osnovnošolce. Tekmovanje je bilo izpeljano že za naslednje 
šolsko leto. Zmagovalni ekipi sta se uvrstili v polfinale državnega 
prvenstva, ki bo v prvi 
polovici septembra. 
Učenci naše šole so se 
odlično odrezali. 
Premagali so vse 
svoje nasprotnike in 
osvojili obe prvi 

mesti. Dekleta so nastopile v postavi: Rebeka Breznikar, Ula 
Hrovat, Nika Vidmar in Tjaša Pestotnik. Fantje so igrali v postavi: 
Toni Travnik, Jure Legan, Nejc Suhadolnik in Mohor Travnik. 
Čestitamo.                                                                                                

Mentor: Bojan Brulec 
ŠOLSKO ŠAHOVSKO TEKMOVANJE 
Šolsko šahovsko prvenstvo je bilo v sredo, 18. maja. Udeležilo se ga je 19 tekmovalcev in tekmovalk, ki so 
med vrstniki preizkušali svoje šahovsko znanje.  Najboljši v svojih starostnih kategorijah so bili: 

Deklice do 9 let - NINA DOVČ, 
Dečki do 9 let - ŽAN ZALETELJ, 

Deklice do 12 let - LARA LONGAR, 
Dečki do 12 let - MATEJ ZALETELJ, 
Dečki do 15 let - TONI TRAVNIK. 

Hvala učiteljici Tamari za pomoč. 
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Še drugi naslov državnih prvakov, tokrat v mini odbojki, za Žužemberk 
Na finalnem turnirju v mini odbojki so v dvorani OŠ Stranje najmlajši odbojkarji Calcita Volleyballa še enkrat 
več v letošnji sezoni prikazali odlično igro in šele po izredno dramatičnem tretjem nizu v tekmi za prvo mesto 
morali priznati premoč ekipe KekoOprema Žužemberk z 2:1 (-7, 14, 25). V polfinalu so z 2:1 (18, -16, 23) 
premagali Braslovčane, ki so bili na koncu tretji, četrto mesto je osvojil Salonit Anhovo. Prva polfinalna tekma 
je potekala med ekipama Braslovče in domačinom turnirja Calcitom Volleyballom. Pri obeh ekipah je bilo 
videti začetno nervozo, predvsem veliko željo po uspehu, tako da je bilo kar nekaj lastnih napak na obeh 
straneh. Predvsem ekipa iz Braslovč je igrala vrhunsko obrambo, kjer so tudi še tako močne udarce Okorna 
pretvorili v svojo korist. Do izida 14:14 sta bili ekipi še izenačeni, nato se je tehtnica nagnila na stran 
Kamničanov, ki so prvi niz dobili z rezultatom 25:18. Drugi niz sta obe ekipi začeli v svojih šibkejših postavah, 
do rezultata 10:10 sta bili ekipi še izenačeni, nato je ekipa iz Braslovč naredila manj lastnih napak in zmagala 
s 25:16. O prvem finalistu je odločal tretji niz, ki sta ga obe ekipi začeli v svojih najmočnejših postavah. Za 
Kamničane so tako začeli Okorn, Blaževič in Frece, ki so v preveliki želji pregoreli. Vodili so še s 3:1, nato pa 
so Braslovčani na krilih nezaustavljivega Marolta pobegnili na skorajda neulovljivo prednost 16:7. Trener 
Kamničanov Jure Sitar je porabil oba polminutna odmora, še naprej pa je zaupal igralcem na igrišču, ki so mu 
vrnili z odlično vrnitvijo v tekmo. Domači odbojkarji so se končno razigrali, ulovili nekaj težkih žog, predvsem 
je Okorn začel zaključevati napade in pri izidu 19:19 je bil izid že izenačen. Do 21:21 sta bili ekipi še skupaj, 
potem so Calcitovci povedli 24:21, izkoristili so šele svojo tretjo zaključno žogo in se tako veselili uvrstitve v 
veliki finale. Braslovčam je ostala še tekma za 3. mesto. Druga polfinalna tekma je potekala med ekipama 
Salonit Anhovo in KekoOprema Žužemberk. Tudi na tej tekmi sta ekipi dvoboj začeli v svojih najmočnejših 
postavah. Vseskozi so imeli rahlo prednost igralci iz Žužemberka, ki so na koncu po zaslugi Hrovata tudi osvojili 
niz z rezultatom 27:25. Drugi niz sta obe ekipi igrali s šibkejšima postavama, vseskozi so narekovali ritem 
igralci iz Žužemberka, ki so bili v končnici tudi bolj zbrani, ta niz zmagali s 25:18 in se uvrstili v veliki finale. 
Tekma za tretje mesto je potekala med ekipa iz Salonita in Braslovčami. Braslovče so začeli prvi niz v svoji prvi 
postavi, na drugi strani se je trenerka Salonita odločila, da bo na parket postavila svojo drugo postavo. Tako 
je bil ta niz bolj enosmerni promet za Braslovče, ki so ga dobile z rezultatom 25:7. V drugem nizu so s svojo 
močnejšo postavo igrali Kanalci, vendar so jim bili do izida 16:15 Braslovčani tesno za petami, nato so osvojili 
le še tri točke. O tretjem mestu je odločal tretji niz, ki sta ga obe ekipi odigrali v najmočnejših postavah. 
Dvoboj je bil poln lepih potez, odlične igre v polju, predvsem pa z malo napak. Vseskozi so bili v rahli prednosti 
za točko ali dve igralci iz Braslovč, ki so v končnici niza zaigrali bolj preudarno in z manj napakami ter se z 
izidom 25:18 veselili tretjega mesta v državnem prvenstvu. Na vrsti je bil le še veliki finale, kjer sta se za naslov 
državnega prvaka udarili ekipi iz Žužemberka in Kamnika. Prvi niz so Kamničani začeli v svoji najmočnejši 
postavi, ekipa iz Žužemberka je finalni obračun začela s svojo slabšo postavo. Tako so Kamničani prvi niz 
gladko dobili z rezultatom 25:7 in v tem nizu je dal trener Sitar priložnost tudi še drugim igralcem Calcita 
Volleyballa. Čeprav je v drugem nizu igrala šibkejša postava domačinov, so Kamničani igrali dobro, vendar so 
imeli težave z realizacijo v napadu, saj igralcem Žužemberka žoga ni in ni padla na tla. Tudi v tem nizu so pri 
Kamničanih zopet dobili priložnost igralci s klopi, niz so osvojili igrali iz Žužemberka z rezultatom 25:14. O 
naslovu državnih prvakov je tako odločal tretji niz. Kamničani so ga igrali z Okornom, Blaževičem in Frecetom. 
Žužemberčani so predvsem po zaslugi res izjemnega Hrovata osvajali točko za točko. Do rezultata 16:12 za 
Žužemberk so bili Kamničani v krču in predvsem spet pregoreli v preveliki želji, toda podobno kot proti 
Braslovčam jim je uspela velika vrnitev. Pri izidu 25:24 so prišli celo do zaključne žoge za končno zmago, žal 
sta dve sumljivi sodniški odločitvi, kjer so bili domačini morda celo oškodovani za naslov državnega prvaka, 
prvo mesto osvojili gostje iz Žužemberka. Že drugič zaporedoma. »Prav vse ekipe si zaslužijo pohvale za 
odlične igre. Žal se nam v finalu ni izšlo, je že tako, da se je motiti človeško in treba je priznati premoč 
nasprotniku,« je še po enem odličnem rezultatu svojih varovancev dejal Jure Sitar. Za Calcit Volleyball so na 
finalnem turnirju igrali: Miha Okorn, Luka Blaževič, Gregor Frece, Enej Sladič, Domen Stele, Marcel Kotnik, 
Jakob Drolc, Miha Škrinjarič, Nace Jeglič, Gašper Babnik in Jaka Albič. Za Keko Opremo Žužemberk so v finalu 
igrali: Žiga Hrovat, David Pograjc, Jaka Piškur, Vid Urbančič, Anej Maver, Benjamin Jaklič, Dominik Hrovat, 
Domen Legan, Tomaž Pečjak in Luka Novak, trener ekipe je bil Bojan Brulec. Za najboljšega igralca Keko 
Opreme Žužemberka je bil izbran Žiga Hrovat, najboljši igralec Calcita Volleyballa je bil Miha Okorn, Braslovč 
Luka Marolt in Salonita Anhovega Benjamin Mugerli. 
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REZULTATI: 

Polfinale: 
Calcit Volleyball 

 
: ŠD Braslovče 

mini 

 
2:1 (25:18, 16:25, 25:23) 

 
Salonit Anhovo : KEKOOprema Žužemberk 0:2 (25:27, 18:25) 

za 3. mesto ŠD Braslovče mini : Salonit Anhovo 2:1 (25:07, 18:25, 
25:18) 

finale Calcit Volleyball : KEKOOprema Žužemberk 1:2 (25:07, 14:25, 
25:27) 

  

Kadetska šahovska liga 
Na Osnovni šoli Drska je bil 6. maja peti finalni turnir Dolenjske kadetske lige. Iz naše šole so tekmovali: Matej 
Zaletelj, Nejc Muhič in Anej Rozman v kategoriji dečki do 12 let in Aja Amalija Pečar v kategoriji deklice do 10 
let. Med našimi je bil najboljši Matej Zaletelj, ki je bil v svoji starostni kategoriji tretji. Letos je na devetnajsti 
Dolenjski kadetski ligi na vseh petih turnirjih sodelovalo 195 mladih šahistov in šahistk iz 36-tih osnovnih in 
srednjih šol Dolenjske, Kočevja in Posavja, med njimi je bilo tudi osemnajst učencev in učenk naše šole. 
Veselili smo se bronaste medalje pri deklicah do 10 let, ki si jo je prišahirala Aja Amalija Pečar, treh medalj 
Mateja Zaletelja med dečki do 12 let in Matejevega pokala za tretje mesto v skupni razvrstitvi. Veselili smo 
se tudi vsake posamične zmage v partiji in se učili, da so tudi porazi sestavni del tekmovanja. Zmagaš, izgubiš, 
zopet zmagaš …  

Prvo mesto na 2. mednarodnem turnirju v mali odbojki za pokal Savinjske doline 
Ekipa male odbojke OK Žužemberk se je v soboto, 23. 4. 
2016, udeležila mednarodnega turnirja v mali odbojki. V 
moški konkurenci je nastopilo 16 ekip, ki so bile 
razdeljene v štiri predtekmovalne skupine. Igrali smo v 
OŠ Braslovče, polfinale in finale v OŠ Šempeter. Po 
zmagah na šestih tekmah smo se na koncu veselili 
prvega mesta. Uspeh je toliko večji, ker so na turnirju 
nastopile vse najboljše slovenske ekipe. Že čez 14 dni bo 
finalni turnir, na katerem se bo tudi naša ekipa borila za 
nov naslov državnih prvakov. Pokal za najboljšega igralca 

je pripadel našemu kapetanu Juretu Leganu. Igrali so še: Mohor Travnik, Gašper Longar, Niko Longar, Nejc 
Suhadolnik, Urban Pečjak, Jernej Pucelj, Blaž Zupančič, Mark Gliha, Matic Hočevar in Tomaž Novak. 

Mentor: Bojan Brulec 

Stari in novi državni prvaki mladi odbojkarji Keko Opreme Žužemberk 
V soboto, 7. maja, je lep pomladanski dan v Ljubljano privabil številne pohodnike iz vse Slovenije. Vseeno pa 

se je kar lepo število odbojkarskih navijačev raje 
odpravilo v ljubljansko predmestje, natančneje na OŠ 
Sostro, kjer se je odvijal finalni turnir male odbojke za 
dečke. In vsi, ki so se tam ustavili, so imeli kaj videti. V 
prvi tekmi turnirja sta se med seboj pomerila stara 
znanca iz rednega dela državnega prvenstva. Prvi niz so 
zmajčki pričeli z drugo postavo, Primorci pa z 
najmočnejšo. Vendar niso imeli lahkega dela, saj so se 
jim zmajčki odlično upirali. Vse do sredine niza je bil 
rezultat dokaj poravnan. V sami končnici so odbojkarji iz 
Kanala le pokazali, da so boljša ekipa. V drugem nizu so 
imeli zmajčki manj dela in pred mladimi odbojkarji je bil 
le še 3. odločilni niz. Tega so domačini začeli silovito. 

Vendar jim tudi gostje niso ostali dolžni. Prednost zmajčkov se je vseeno ves čas vztrajno večala. In ko je pri 
rezultatu 22:14 za zmajčke že vse kazalo na njihovo zanesljivo zmago, se je še enkrat več pokazalo, kako 

http://sport-zbk.splet.arnes.si/files/2016/05/WP_20160423_20_14_39_Pro.jpg
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nepredvidljiva je lahko odbojka. Na koncu so domači odbojkarji z največjo težavo le izvlekli tako željeno 
zmago, ki so jo začinili s pristnim otroškim veseljem. V drugi tekmi turnirja so Dolenjci že takoj na začetku 
pokazali svojo moč. Mariborčani so tekmo začeli s prvo postavo, trener Žužemberka Bojan Brulec se s tem ni 
preveč obremenjeval. Takoj po prvem servisu je v igro poslal svoja dva najboljša igralca. Začetek prvega niza 
je bil dokaj izenačen, na sredini niza so Dolenjci naredili razliko, ki jo Mariborčani niso mogli več ujeti. Tudi v 
drugem nizu so bili boljši odbojkarji Žužemberka, ki so se na koncu veselili napredovanja v finale. V tekmi za 
bronasto kolajno sta se med seboj pomerili ekipi Maribor SGD Strdin in Salonit Anhovo. Maribor je tekmo 
začel v najmočnejši postavi, Primorci pa ne. Tako je bilo že v naprej jasno, da bomo gledali 3. niz. Tega so 
bolje začeli Mariborčani, vendar so jih igralci iz Kanala ob podpori bučnih navijačev hitro ujeli. Na sredini niza 
jim je kazalo še bolje, saj so povedli z rezultatom 17:15. S tem izidom se niso sprijaznili Mariborčani. Zaigrali 
so odločno, tako da je imel njihov najboljši igralec Rok Bračko lažje delo. Sedaj so Štajerci na krilih svojih 
navijačev prešli v vodstvo, ki ga do konca niza niso več izpustili iz rok. Tako so se zasluženo veselili bronaste 
kolajne. Finalna tekma je upravičila svoj naziv. Srečali sta se dve najboljši ekipi v Sloveniji. ACH Zmajčki I in 
KEKO Oprema Žužemberk sta pokazali, zakaj sta najboljši ekipi v Sloveniji. Ljubitelji odbojke so lahko na finalni 
tekmi uživali v predstavi obeh ekip. Prav neverjetno je bilo gledati, kaj fantje te starostne kategorije že 
zmorejo. Na trenutke so gledalci dobili občutek, da gledajo igrati kadete. Zmajčki so niz začeli s prvo postavo. 
Trener Žužemberka z drugo postavo in takoj po prvem servisu poslal v igro svoja dva najboljša igralca. Na 
igrišču sta si nasproti stala dva povsem enakovrednega tekmeca. Bolje so začeli gostje, vendar so zmajčki 
kmalu vzpostavili ravnotežje. Na igrišču in na tribunah se je kar iskrilo. Ni manjkalo lepih potez na eni in na 
drugi strani. Najboljši igralec turnirja Jure Legan je odlično vodil svojo ekipo, v napadu pa je bil, kljub dobremu 
bloku Zmajčkov skoraj neustavljiv. Vendar so imeli tudi zmajčki v napadu zelo razpoložene igralce. Jaka 
Prevorčnik, Žan Zajc in Nik Jerič so dobro parirali nasprotniku. Pri izenačenju na 23. točki smo videli najlepšo 
potezo na turnirju. Takrat je Jerič iz druge linije izvedel navidezni penal, kar je zmedlo gostujočo obrambo. 
Tako Zajcu brez bloka ni bilo težko zaključiti žoge. Pri 24. točki so bili v napadu uspešni gostje. 25. točko pa so 
zmajčki poslali v mrežo. Veselje na strani Dolenjcev je bilo izjemno. Morda je kdo pričakoval, da je s tem 
tekme že konec, saj imajo igralci Žužemberka zelo dobro drugo postavo. Še večjo prednost so imeli v tem 
setu, ker sta v njej igrala dva igralca iz prve postave. Trener Žužemberka je svojo najboljšo postavo hranil za 
morebiten odločilen 3. set, vendar so svoje delo opravili že po dveh dobljenih setih. Tudi v tem setu so bili 
zelo  razpoloženi zmajčki. Na krilih navijačev so sredi niza povedli s 13:14. Po odmoru na zahtevo gostujočega 
trenerja pa se je tehtnica prevesila na stran gostov. Ti so se na koncu iskreno veselili zaslužene zmage in 
osvojitve naslova državnih prvakov. Zmajčki pa niso bili preveč razočarani. Srebrna medalja je imela za njih 
zlati sijaj. 

avtor: ŠD Fit Črnuče 

Bistvo je da smo dobili finalno tekmo že po dveh setih, 
v katerih sta igrala po dva igralca iz prve postave. S tem 
smo po kvaliteti še bolj izenačili naši postavi in upali, da 
bo to zadostovalo za zmago že po dveh setih, kar se je 
tudi zgodilo.  Najboljši štirje naj bi skupaj zaigrali v 
morebitnem tretjem setu, kar bi nivo naše igre dvignilo 
še za polovico, vendar smo do zmage prišli  že prej in 
rezervni načrt  ni bil potreben. Naslov državnih prvakov 
so osvojili: kapetan ekipe Jure Legan, ki je bil izbran tudi 
za najboljšega igralca finalnega turnirja, Mohor 
Travnik, Gašper Longar, Nejc Suhadolnik, Urban Pečjak, 
Niko Longar, David Pajnkiher, Blaž Zupančič, Jernej 
Pucelj, Tomaž Novak, Matic Hočevar, Žiga Hrovat, Jaka Juršič in Mark Gliha. Vse čestitke igralcem za zavzeto 
treniranje in drugi zaporedni naslov prvakov, staršem za vso pomoč pri organizaciji za ta turnir, sošolkam in 
navijačem pa za spodbudo s tribun. 

Mentor: Bojan Brulec 
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 PODROČNO PRVENSTVO V ŠAHU 
S turnirjem za najmlajše učenke in učence, ki v šolskem letu dopolnijo 
9 let, se zaključijo šolska tekmovanja. Našo šolo so letos zastopali: 
Marija Travnik, Tim Mrvar, Nejc Župec, Maj Štrucelj in Gal Muren. 
Marija Travnik je bila peta med deklicami, pri dečkih je bil od naših 
najboljši Nejc Župec na devetindvajsetem mestu. Skupaj je tekmovalo 
kar 65 mladih šahistov in šahistk. 

 
 

DRŽAVNO EKIPNO TEKMOVANJE V BADMINTONU 
V torek, 12. 4. 2016, je v Mariboru potekalo državno ekipno tekmovanje v badmintonu za licencirane in 
nelicencirane igralce osnovnih in srednjih šol. Naša ekipa je nastopila v kategoriji nelicencirani 

osnovnošolci. V finalu so lahko nastopile prve tri ekipe s 
področnih tekmovanj, skupaj je tekmovalo 16 šol. Po 
tretjem mestu na področnem, smo tu presenetili s 4. 
mestom. Za nami sta ostali tudi obe dolenjsko-
belokranjski ekipi, ki sta bili na področnem pred nami. V 
predtekmovalni skupini smo premagali OŠ Križe (3:2), OŠ 
Gorenja vas (4:1) in OŠ Škofljico (5:0). V četrtfinalu smo 
dobili tekmo proti OŠ Kozje (3:0). Od tega dela naprej so 
se tekme končale po treh dobljenih nizih. Po poškodbi 
Rebeke Breznikar je tekmo posameznic dobila Nika 
Vidmar, drugo pa po izjemno borbeni in težki tekmi 
Tomaž Rojc. Toni Travnik in Tomaž Rojc sta v  igri v 
moških parov gladko dobila tretji dvoboj in končno 

zmago. V polfinalu smo izgubili z OŠ Križevci (3:2). Tomaž je gladko dobil prvo tekmo, Nika je izgubila drugo. 
Toni in Tomaž sta v paru gladko zmagala tretjo in povedli smo z 2:1. Zadnji dve tekmi pa smo izgubili v 
ženskem in mešanem paru. Tu je bila odločilna Rebekina poškodba, saj bi  v normalnih okoliščinah zaigrali v 
finalu in se borili za naslov prvakov. V tekmi za tretje mesto proti OŠ Veržej, ki smo jo izgubili s 3:2, smo bili 
tudi na dobri poti k zmagi, vendar enako kot v prejšnji tekmi zapravili vodstvo 2:1. Zmagala je Nika in gladko 
moška dvojica. Na takem tekmovanju smo nastopili prvič, zato vse čestitke igralcem za izjemno borbenost in 
uspeh. 

Mentor : Bojan Brulec 

NASLOV DRŽAVNIH PODPRVAKOV V ODBOJKI ZA STAREJŠE 
UČENCE 
V ponedeljek, 18. 4. 2016,  je v Kanalu potekalo finale 
državnega prvenstva v odbojki za starejše učence. Učenci OŠ 
Žužemberk so spet prikazali veliko znanja in morali priznati 
premoč le Mariborčanom. Z 2. mestom v državi so ponovili 
rezultat, ki so ga dosegli v odbojki na mivki. Igrali so: Tomaž 
Rojc, Jure Legan, Blaž Hrovat, Sašo Šercelj, Tim Legan,Mohor 
Travnik, Štefan Travnik, Mohor Travnik, Urban Pečjak, Gašper 
Longar, Toni Travnik, Blaž Zupančič in Nejc Suhadolnik. 
Uspešno jih je vodil trener Tom Pečar. 

Mentor: Bojan Brulec 

POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 
Naša šola je 6. 4. 2016 organizirala polfinalni turnir državnega prvenstva v odbojki za starejše učence - skupina 
B. Najprej smo igrali proti OŠ Kostanjevica in jo dobili z rezultatom 2:1. V zadnji tekmi so naši fantje le pokazali 
svojo kvaliteto in z zmago osvojili tudi 1. mesto. S tem smo se uvrstili na finalni turnir treh najboljših šol v 
Sloveniji. Igrali so: Tomaž Rojc, Štefan Travnik, Toni Travnik, Mohor Travnik, Jure Legan, Tim Legan, Gašper 
Longar, Urban Pečjak, Nejc Suhadolnik in  Sašo Šercelj. 

Mentor Bojan Brulec 
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EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V ŠAHU DO 12 LET 
Po enoletnem premoru smo se letos zopet udeležili državnega ekipnega prvenstva osnovnih šol v šahu do 12 
let. Tekmovanje je bilo na Otočcu, poleg ekipe dečkov smo imeli letos prvič tudi ekipo deklic. Ekipe dečkov se 
je držala smola, zagodla jim je bolezen. Tako so namesto s štirimi igralci igrali le s tremi in na ta način takoj 
pri vsakem dvoboju poklonili točko nasprotnikom. Na koncu so osvojili 28 mesto. Kljub temu so lahko 
zadovoljni, saj so Matej Zaletelj, Nejc Muhič in Anej Rozman osvojili več kot polovico možnih točk. Za deklice 
je bilo to prvo državno ekipno prvenstvo. Premagale so tri ekipe in osvojile sedmo mesto. V ekipi so igrale: 
Lara Longar, Aja Amalija Pečar in Neja Mirtič. Imeli smo se lepo, pridobili smo veliko novih izkušenj in se že 
veselimo naslednjega državnega prvenstva. 
 
VELIKONOČNI TURNIR V MALI ODBOJKI V ZAGREBU 

Na Velikonočnem turnirju v mali odbojki v Zagrebu je nastopilo 8 
moških in 16 ženskih ekip. Žužemberk so v moški konkurenci 
zastopali lanski državni prvaki v mini odbojki. Po lanskem 5. mestu 
na tem turnirju so naši  letos prikazali daleč najboljšo igro in 
zasluženo osvojili 1. mesto. V finalu so premagali Panvito iz Murske 
Sobote, ki bo glavni favorit za osvojitev letošnjega naslova državnih 
prvakov v mali odbojki. Za Žužemberk so igrali: Jure Legan, Nejc 
Suhadolnik, Mohor Travnik, Gašper Longar, Niko Longar, David 

Pajnkiher, Urban Pečjak, Blaž Zupančič. 
Mentor: Bojan Brulec 

PODROČNO PRVENSTVO V MALI ODBOJKI ZA MLAJŠE UČENKE 
V sredo, 30. 3. 2016, je naša šola organizirala področno prvenstvo 
v mali odbojki za mlajše učenke. Nastopilo je 5 najboljših ekip 
Dolenjske in  Bele krajine. Naša dekleta so se trudila po najboljših 
močeh, pomagali so jim tudi številčni in glasni navijači. Po dveh 
zmagah in dveh porazih so na koncu osvojile 3. mesto. Pohvaliti 
velja naše najmlajše igralke Mašo, Laro, Evo in Nušo, ki so 
premagale vse štiri druge ekipe nasprotnic. Osnovno šolo 
Žužemberk so zastopale: Maša Pucelj, Lara Longar, Eva Lavrič 
Nahtigal, Nuša Glavan, Špela Longar, Sara Vidmar, Tina Vidic, 
Laura Košiček, Valentina Kužnik, Vesna Zarabec, Janja Longar, 
Neža Kuhelj, Teja Skube. 

Mentor: Bojan Brulec 
ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE 
Tekmovanje je organizirala OŠ Kolezija iz Ljubljane. Tekmovanje je bilo izvedeno 8. 3. 2016. Nastopile so tri 
ekipe. Naše punce, ki vadijo le enkrat tedensko pod mentorstvom Neve Čopi, niso imele možnosti za dosego 
boljšega rezultata.Večina igralk Kolezije igra za klubsko ekipo Vitala, podobno je tudi z igralkami iz Grosuplja. 
Z veliko količino treningov in tekmovanj imajo zato veliko prednost tudi na šolskih tekmovanjih. Kljub vsemu 
čestitke našim puncam in trenerki Nevi Čopi. 

Mentor: Bojan Brulec 

PODROČNO PRVENSTVO V MALI ODBOJKI ZA MLAJŠE UČENCE 
OŠ Žužemberk je bila organizator turnirja, ki je potekal 22.3.2016. 
Udeležilo se ga je 5 ekip. Veliko premoč nad tekmeci so prikazali naši 
fantje. Po štirih gladko dobljenih tekmah, tekmecem v osmih setih, 
v nobenem niso oddali več kot deset točk. Šolo je zastopalo 15 
naslednjih igralcev: Jure Legan, Mohor Travnik, Gašper Longar, Niko 
Longar, Nejc Suhadolnik, David Pajnkiher, Matic Hočevar, Mark 
Gliha, Tilen Gnidovec, Jaka Juršič, Tomaž Novak, Urban Pečjak, Blaž 
Zupančič, Jernej Pucelj in Žiga Hrovat. 

Mentor: Bojan Brulec 
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POSAMIČNO DRŽAVNO PRVENSTVO V BADMINTONU 
Državno prvenstvo je organizirala OŠ Starše, potekalo je 9. 3. 2016. Udeležila se ga je Rebeka Breznikar, 
učenka 8. razreda, ki je zmagala na področnem prvenstvu. Rebeka je začela tekmovanje v skupini C za 
nelicencirane igralke. Gladko je dobila prvi dve tekmi in zasedla prvo mesto v skupini. V izločilnih tekmah na 
izpadanje ji žreb ni bil naklonjen. Že prvo tekmo je dobila močno nasprotnico Kajo Škrban iz Lendave. Po 
slabšem začetku tekme je nadaljevala odlično in nasprotnico ujela na 15. točki. V končnici je imela več sreče 
Kaja, ki je na koncu osvojila 3. mesto. Rebeka je izpadla in zasedla 9.-18. mesto v Sloveniji. Veliko več sreče je 
imela Gabrijela Ivančič, ki jo je Rebeka premagala z  21:9 in je napredovala kot druga v skupini C. Prišla je celo 
do bronaste medalje. Rebeki čestitamo za ta uspeh, naslednje leto pa ji želimo več sreče. 

Mentor: Bojan Brulec 

PODROČNO TEKMOVANJE V NAMIZNEM TENISU 
V torek, 16. 2. 2016, je v Stopičah potekalo področno tekmovanje v namiznem tenisu. Učenci so zelo uspešno 
zastopali našo šolo, saj so mlajši učenci in učenke v ekipnem tekmovanju dosegli odlično 2. mesto, starejši 
učenci in učenke 7. mesto. 
REZULTATI POSAMEZNO: 

3. mesto: Lara Longar, 
11. mesto: Nuša Glavan, 

7. mesto: Žiga Hrovat, 
14. mesto: David Pograjc, 

7. mesto: Sašo Šercelj, 
9.mesto: Niko Longar, 

17. mesto: Janja Longar, 
24. mesto: Marija Mrvar. 

ČETRTFINALE DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE-SKUPINA C 
V torek, 1. 3. 2016, je na naši šoli potekalo četrtfinalno tekmovanje v odbojki za starejše učence. Naši učenci 
so prikazali daleč najboljšo igro in zasluženo osvojili prvo mesto. S tem rezultatom so se uvrstili v polfinale, 
to je med 9 najboljših šol v Sloveniji. Pohvaliti velja naše glasne navijače, ki so spodbujali naše igralce. 

Mentor:  Bojan Brulec 

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V MALEM NOGOMETU ZA MLAJŠE UČENCE 
Tekmovanja sta se udeležili naša šola in domačini iz Vavte vasi, zmagovalec si je zagotovil udeležbo na 
področnem prvenstvu. Tekmo smo odigrali 19. 2., trajala je 2 x 15 minut. Prvi polčas so odlično odigrali 
domačini in povedli s 5 : 1. V drugem polčasu so se naši bolje odrezali, bili enakovreden tekmec, rezultat je 
bil 2 : 1. Skupno 7 : 2 za Vavto vas. Oba gola za našo ekipo je dosegel Mark Gliha. Igrali so še: Ule Nejc, 
Zupančič Blaž, Mirtič Luka, Pečjak Urban, Pucelj Jernej in vratar Žiga Hrovat. 

Mentor: Bojan Brulec 

NA TURNIRJU REGIJ V KRANJU DOLENJSKA ZASEDLA 3. MESTO 
Na tradicionalnem turnirju regij starejših dečkov in deklic se je šest ekip dečkov in prav toliko ekip deklic 
pomerilo v ponedeljek, 15. 2. 2016, in v torek, 16. 2. 2016, v Športni dvorani Planina v Kranju. 
V reprezentanci sta poleg Vladimira Ivanova in Gala Rajšela iz Kočevja, Uroša Štefaniča, Lovra Jarkoviča in 
Tima Strajnarja iz Kostanjevice na Krki ter Štefana Travnika, Tonija Travnika, Mohorja Travnika, Tima Legana, 
Tomaža Rojca, Blaža Hrovata in Jureta Legana iz prestižne ter ugledne odbojkarske šole iz Žužemberka 
sodelovala tudi odbojkarja Krke, Valentin Galeša in Aljaž Ogulin. 
Na vseh treh pripravljalnih treningih se je presenetljivo dobro v vlogi organizatorja igre znašel Aljaž Ogulin 
tako, da sta mu selektorja Andrej Prah in David Obrstar zaupala mesto v prvi postavi Dolenjske. 
Prvi dan so odbojkarji Dolenjske kljub zavzeti in borbeni igri izgubili z razigranimi vrstniki iz Koroško – Celjske 
regije (Šempeter, Fužinar Metal Ravne, Vuzenica, Braslovče), ki so bolje servirali in sprejemali začetne udarce. 
Dolenjci so si pot v polfinale utrli z zelo dobro igro proti Primorski regiji (Salonit, GO Volley), ko je vidno vlogo 
odigral prav Aljaž Ogulin, ki je zelo dobro izkoristil zelo dober sprejem kapetana Tomaža Rojca, libera Tima 
Strajnarja in sprejemalca Tonija Travnika in tako v prvem nizu odlično zaposlil v napadu oba blokerja – Tima 
Legana in Štefana Travnika ter v napadu nezaustavljivega korektorja Uroša Štefaniča. V drugem nizu je 
namenil več uspešnih podaj obema sprejemalcema, od katerih se je v drugi polovici niza v napadu in pri skok 
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servisih odlično razigral kapetan Tomaž Rojc. V okviru taktičnih priprav na polfinalno tekmo s prvimi favoriti, 
Štajersko-Prekmurska regija (Maribor, Hoče, Panvita Pomgrad, Fram), je trener Andrej Prah zvečer opravil 
sestanek z vsemi igralci, kjer je predvsem poudaril nekaj osnovnih značilnosti igre nasprotnikov in popolno 
neučinkovitost vseh blokerjev Dolenjske, saj so v prvih dveh tekmah Dolenjci dosegli nič točk v bloku. 
Sestanek se je končal po predavanju o načinih uspešnega blokiranja in smiselnosti bloka za pravilno 
postavitev ostalih igralcev v obrambi. Med polfinalno tekmo je prva postava Dolenjske – Aljaž, Timi, Tomaž, 
Toni, Štef, Tim in Uroš poizkušala upoštevati vse, kar je bilo povedano na sestanku. Zelo uspešni so bili v 
obrambnih nalogah, dosegli so tudi prve tri direktne bloke, toda ogromno preglavic so imeli Dolenjci z 
izrednimi servisi Jara Vezjaka, Urbana Hafnerja, Tilna Založnika in Roka Možiča in s tem posledično z 
organizacijo napadov. Z odličnimi bloki (6 direktnih blokov) , odličnimi podajami organizatorja igre Urbana 
Hafnerja, tudi z večjim številom neizsiljenih napak. Rezultat v obeh nizih je bil temu razmerju primeren –         
19 : 25, 16 : 25 v korist Štajersko-Pomurske regije. V tekmi za tretje mesto so Dolenjci prav zaradi izredno 
slabega sprejemanja začetnih udarcev vrstikov iz Ljubljanske regije z okolico (Kamnik, Brezovica, ACH Črnuče) 
dokaj gladko izgubili prvi niz z 20 : 25. Nastop sprejemalca Tonija Travnika je ves čas prvega niza visel v zraku, 
saj je Toni na ogrevanju dobil močan udarec žoge v nos, tako da je večino prvega niza igral z vatama v nosu 
zaradi krvavitve. Večjo razliko je preprečil kapetan Tomaž Rojc, ki je ob koncu s skok servisi nanizal štiri točke 
in tako ostalim soigralcem dal signal za popoln napad v drugem nizu. To se je tudi zgodilo. Že na začetku 
drugega niza so ob odličnih servisih Aljaža Ogulina, ki ga ni zmedel boleč palec ob blokiranju nasprotnikovega 
napadalca že v prvi akciji, Dolenjci povedli za štiri točke in v nadaljevanju prednost obdržali na račun odlične 
igre v obrambi, bloku in napadih prek razigranega Uroša Štefaniča iz vseh pozicij. Rezervni igralci Dolenjske 
so se prebudili in pričeli bodriti prvo postavi, kateri je priskočil na pomoč, sicer odličnemu liberu Timu 
Strajnarjuše, drugi libero, Mohor Travnik, ki je bil zelo uspešen pri branjenju diagonalnih udarcev in predvsem 
sprejemanju skok servisov. Rezultat boljše igre je bilo izenačenje v nizih – 25 : 19 za Dolenjsko. 
V odločilnem nizu je Dolenjska prav prek Štefaniča povedla na začetku niza za dve točki in prednost ob odlični 
obrambi in boljšem sprejemanju obdržala do menjave polj – 8 : 6. Na strani, kjer so Dolenjci prvi niz izgubili, 
niso bili na začetku prav uspešni – igralci Ljubljanske regije so po treh uspešno izvedenih akcijah servisa, bloka 
in napada uspeli izničiti prednost Dolenjske na 11. točki, kar je prisililo trenerja Andreja Prah, da zahteva prvi 
odmor. Po kratkih in jasnih navodilih so Dolenjci zaigrali zelo zbrano, uspešno sprejeli prvi servis in takoj 
zaključili prek Štefaniča iz cone 2 – 12 : 11. Nato je po prvem zelo uspešno izvedenem servisu Štefaniča Uroša 
Dolenjska z enajstim direktnim ekipnim blokom blokerja Tima Legana povedla s 13 : 11. Po menjavi igralca na 
strani Ljubljanske regije se Uroš Štefanič prav nič ni zmedel – ponovno je serviral odlično in tako posledično 
omogočil Dolenjcem, da lažje izvedejo kontranapad, ki ga je zaključil prav on iz druge linije – 14 : 11. Na 
povsem identični način: dober servis, odlična postavitev obrambnih igralcev Dolenjske in s tem lepo izveden 
kontra napad ponovno prek korektorja Uroša, je Uroš z močnim napadom mimo dvojnega bloka nasprotnikov 
dosegel že svojo 17. točko na tekmi (57% napad) in tako popeljal ekipo Dolenjske na oder za zmagovalce – 3. 
mesto. Prvo mesto na turnirju je pripadlo Štajersko prekmurski regiji, ki je v finalu premagala Koroško Celjsko 
regijo z 2 : 0. Več o samem tekmovanju lahko najdete v prispevku na spletni strani odbojkarske zveze in na 
spletni strani OK Triglav, kjer je poleg prispevka tudi foto galerija. 

Avtor: Andrej Prah 

POSTALE SMO EKIPNE PODROČNE PRVAKINJE V ŠAHU MED MLAJŠIMI DEKLETI 
V torek, 9. februarja 2016, je bilo na OŠ Bršljin ekipno področno prvenstvo v šahu za osnovne šole. Našo 
šolo so zastopale tri ekipe. V kategoriji dečki do 12 let (učenci, rojeni 2004 in mlajši) so tekmovali: Mohor 
Travnik, Gašper Longar, Nejc Muhič in Vid Urbančič. V kategoriji dečki do 15 let (učenci, rojeni 2001 in mlajši) 
Štefan Travnik, Anže Kocjančič in Anej Rozman. V kategoriji deklice do 12 let (učenke, rojene 2004 in mlajše) 
Lara Longar, Aja Amalija Pečar in Neja Mirtič. Tokrat so se se najbolj izkazale deklice, saj so premagale 
vse nasprotnice in se veselile velikega pokala za prvo mesto. Mlajšim dečkom je do tretjega mesta zmanjkala 
točka in pol (osvojili so četrto mesto), starejši dečki so bili peti. 
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ŠAHOVSKA TEKMOVANJA V JANUARJU  
V mesecu januarju sta se odvili dve šahovski tekmovanji: 17. januarja je 
bilo v Novem mestu Dolenjsko klubsko področno prvenstvo v šahu, 29. 
januarja pa v Dolenjskih Toplicah še tretji turnir Dolenjske kadetske 
šahovske lige. Obeh tekmovanj so se udeležili tudi naši šahisti.V Novem 
mestu, na OŠ Drska, sta na področnem tekmovanju dečkov do 12 let 
tekmovala Nejc Muhič in Matej Zaletelj. Matej je šahiral odlično in 
osvojil tretje mesto. Ker je bilo področno prvenstvo hkrati tudi 
kvalifikacijski turnir za nastop na državnem prvenstvu, si je Matej 
priigral nastop na državnem prvenstvu v počasnem šahu, ki bo med 21. 

in 28. februarjem v Portorožu. V soboto, 29. januarja, smo šahirali na tretjem turnirju Dolenjske kadetske 
šahovske lige. Šahovsko znanje je preskušalo deset naših tekmovalcev: Štefan Travnik, Toni Travnik in Anže 
Kocjančič v starostni kategoriji do 18 let; Matej Zaletelj in Nejc Muhič do 12 let in Aja Amalija Pečar, Neja 
Mirtič, Jaka Setnikar, Nejc Župec in Tim Mrvar do 10 let. Tokrat smo se veselili prve dekliške medalje. Za tretje 
mesto med deklicami do 10 let je bronasto medaljo prejela Aja Amalija Pečar. 

Avtor: Neva Čopi 

PODROČNO EKIPNO PRVENSTVO V BADMINTONU ZA UČENKE IN UČENCE 
Prvenstvo je potekalo 2. 2. 2016, organizirala ga je OŠ Mirna. V vsaki kategoriji je nastopilo 7 šolskih ekip. 
Naša šola je nastopila z obema ekipama. Za ekipo mlajših učencev in učenk so igrali: Urban Pečjak, Blaž 
Zupančič, Janja Longar in Teja Skube. V predtekmovalni skupini smo dvakrat zmagali in izgubili proti 
domačinom. V polfinalu smo potem morali priznati premoč kasnejšim zmagovalcem iz Črnomlja. V tekmi za 
tretje mesto so bili boljši od nas tudi OŠ Center iz Novega mesta. Kljub zadnjima porazoma smo s četrtim 
mestom lahko zelo zadovoljni. Igralci prve ekipe so namreč pred tekmovanjem zboleli in zadnji dan smo jih 
morali zamenjati in na novo sestaviti ekipo. Za ekipo starejših učencev in učenk so igrali Tomaž Rojc, Toni 
Travnik, Erika Mohorčič in Nika Vidmar. Tudi v tej ekipi je žal zaradi poškodbe manjkala naša najboljša igralka, 
področna prvakinja posamezno, Rebeka Breznikar. V predtekmovanju smo premagali OŠ Mirana Jarca iz 
Črnomlja in tesno z rezultatom 3:2 izgubili proti domačinom. V polfinale smo napredovali kot drugo uvrščena 
ekipa, za nasprotnika pa dobili zmagovalca druge skupine OŠ Loka Črnomelj. Igrali smo dobro, žal sreča ni bila 
na naši strani. Dve tekmi smo izgubili z 21:20, končni rezultat je bil 3:2 za Črnomelj. V tekmi za tretje mesto 
so nas spet čakali domačini. Tokrat smo jim vrnili za poraz v predtekmovanju in jih premagali s 3:1. S tretjim 
mestom smo si priborili pravico nastopa na državnem prvenstvu, ki bo meseca aprila. 

Mentor: Bojan Brulec 

PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE 
Tekmovanje je potekalo 7. 1., organizirala ga je osnovna šola 
Metlika. Nastopilo je šest ekip. Prvo mesto so zasedle 
domačinke, druge so bile naše učenke. Obe ekipi sta se uvrstili v 
nadaljnje tekmovanje. Igrale so: Rebeka Breznikar, Ula Hrovat, 
Katja Struna, Teja Pečjak, Anja Hunjet, Tjaša Pestotnik, Nika 
Vidmar, Erika Mohorčič, Katja Kuhelj in Natalija Bedene. 
Zahvaljujemo se trenerki Nevi Čopi za vodenje tekem in prevoz v 
Metliko. 

Mentor: Bojan Brulec 

 

PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 
Tekmovanje je potekalo 6.1., organizirala ga je osnovna šola Mokronog. 
Nastopilo je šest ekip. Prepričljivo so zmagali naši učenci in se uvrstili v 
nadaljnje tekmovanje. Igrali so: Tomaž Rojc, Štefan Travnik, Toni Travnik, 
Mohor Travnik, Blaž Hrovat, Tim Legan, Jure Legan in Nejc Suhadolnik. 

Mentor: Bojan Brulec 

 

http://sport-zbk.splet.arnes.si/files/2016/02/IMG_5246.jpg
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MEDGENERACIJSKI ŠAHOVSKI TURNIR 

Tudi med božično-novoletnimi počitnicami smo šahirali. Naši učenci so povabili medse starejše šahiste. Na 
turnirju, ki smo ga poimenovali “Medgeneracijski turnir”, je sodelovalo 8 šahovskih veteranov, 9 mladih 
šahistov in šahistk ter mentorica šahovskega krožka. Odigrali smo pet kol. Razmišljali smo, vlekli poteze in 
sklušali čim boljše odigrati. Imeli smo se lepo, končni rezultat pa tako ali tako ni bil pomemben. 

Mentorica Neva Čopi 
PODROČNO OSNOVNOŠOLSKO PRVENSTVO V ŠAHU 
OŠ Drska v Novem mestu je tudi letos gostila posamično področno osnovnošolsko prvenstvo v šahu. V dveh 
starostnih kategorijah je tekmovalo skupno 79 mladih šahistov in šahistk, med njimi jih je bilo deset tudi iz 
naše šole. Tudi letos sta pri starejših dečkih (rojeni 2001 in mlajši) tekmovala Toni in Štefan Travnik. Pri 
mlajših dečkih (rojeni 2004 in mlajši) smo imeli najštevilčnejše zastopstvo: Matej Zaletelj, Mohor Travnik, 
Gašper Longar, Anej Rozman, Bine Kocjančič in Nejc Muhič, pri mlajših deklicah sta nastopili Aja Amalija Pečar 
in Neja Mirtič. Naši najboljši tekmovalci so bili Štefani Travnik, ki je bil med starejšimi dečki peti, Matej 
Zaletelj, ki je bil med mlajšimi dečki osmi inAja Amalija Pečar, ki je zasedla deveto mesto med mlajšimi 
deklicami. 

Mentorica: Neva Čopi 
MIKLAVŽEV TURNIR V ODBOJKI 
Na povabilo novoustanovljenega ženskega odbojkarskega kluba Metlika smo se v nedeljo, 6. decembra, 
udeležile 1. Miklavževega turnirja v odbojki. Poleg nas in organizatorja sta sodelovali še ekipi iz Novega mesta 
in Črnomlja. Ker sta v telovadnici OŠ Metlika dve igrišči, smo igrale po sistemu vsak z vsakim. Šlo nam je 
odlično. V prvi tekmi smo po napeti in izenačeni borbi premagale domačinke z rezultatom 2:1. Naslednja 
tekma proti ekipi Novega mesta je bila prava srhljivka. Po gladko izgubljenem prvem nizu in skoraj 
izgubljenem drugem nizu, ko so nasprotnice že vodile s 24:16, smo po dramatični končnici v tretjem nizu, ki 
smo ga dobile z 21:19, slavile zmago z 2:1. Z enakim rezultatom se je končala tudi tretja tekma proti ekipi 
Črnomlja. Na turnirju smo zasedle prvo mesto in se veselile nagrade – obiska adrenalinskega parka v 
Podzemlju. Naš uspeh je še toliko večji, saj je bil to turnir kadetinj (dekleta, ki obiskujejo prvi in drugi letnik 
srednje šole), v naši ekipi pa so, poleg devetošolk Natalije Bedene, Katje Struna in Anje Hunjet, osmošolk Ule 
Hrovat, Nike Vidmar, Tjaše Pestotnik in Rebeke Breznikar, igrale le tri kadetinje: Ula Mohorčič, Eva Pršina in 
Nina Mohorčič. Turnir je bil lepo organiziran in z veseljem se ga bomo udeležili tudi naslednje leto. Ženskemu 
odbojkarskemu klubu Metlika želimo uspešno športno pot. 
 

2. TURNIR DOLENJSKE KADETSKE LIGE V ŠAHU 
Pričela so se tudi šahovska tekmovanja. V petek, 11. decembra, smo 
tekmovali na 2. turnirju Dolenjske kadetske lige v Kočevju. Tokrat 
smo se tja odpeljali z avtobusom Šahovskega kluba Krka Novo 
mesto. Šahovsko znanje je preskušalo devet naših 
tekmovalcev: Štefan Travnik in Toni Travnik v starostni kategoriji do 
18 let, Mohor Travnik, Matej Zaletelj in Nejc Muhič do 12 let, Bine 
Kocjančič, Aja Amalija Pečar, Vid Urbančič in Marija Travnik v skupini 
do 10 let. Dobro smo šahirali in se vsi skupaj veselili prvega mesta 
Mateja Zaletelja med fanti do 12 let. Čestitke Matej. 

Mentorica: Neva Čopi 
 
MEDOBČINSKO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU 
Tekma starejših učencev med OŠ Vavta vas in OŠ Žužemberk, se je odigrala v ponedeljek, 9. 11., na igrišču OŠ 
Žužemberk. Tekma je bila zelo izenačena in tak je bil tudi rezultat po rednem delu 1:1. Sledilo je izvajanje 
kazenskih strelov. Po prvih treh strelih je vsaka ekipa zadela dvakrat, v podaljšku so gostje prvi zadeli, naš 
strel je zaustavila prečka. Končni rezultat je bil 4:3 za goste, ki bodo nadaljevali tekmovanje na področnem 
prvenstvu. Tekmo je odlično sodil Marjan Kužnik. Pohvala velja tudi vsem našim igralcem, ki so se 
enakovredno kosali z gosti, pri katerih vsa ekipa trenira nogomet pri KRKI iz Novega mesta. Najboljši igralec 
tekme je bil naš Tomaž Rojc, ki je dosegel tudi oba naša gola. Igrali so še : Tim Legan (vratar), Sašo Šercelj, 
Domen Ule, Toni Travnik, Štefan Travnik in Mitja Zupančič. 

Mentor: Bojan Brulec 

http://sport-zbk.splet.arnes.si/files/2015/12/IMG_5001.jpg
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Področno posamično prvenstvo v badmintonu 
Osem naših učencev in učenk se je udeležilo področnega prvenstva v 
badmintonu. Tekmovanje je potekalo 3. 11. na Osnovni šoli  Mirna.   Največji 
uspeh je dosegla Rebeka Breznikar, ki je zmagala v kategoriji starejših učenk in se 
uvrstila na državno prvenstvo. Zelo dobro je igral tudi Toni Travnik, ki je v 
konkurenci 35-tih tekmovalcev zasedel 4. mesto. Niko Longar, Janja Longar in 
Erika Mohorčič so obstali pred polfinali  in zasedli 5.-8. mesta. Gašper Logar je 
zasedel 9.-16. mesto, Marija Mrvar 17.-24. mesto, Nika Vidmar pa 19.-26. mesto. 
Uspeh naših učencev je še toliko večji, ker so bili leto mlajši od predpisanih 
starostnih kategorij. Skupaj je nastopilo 122 tekmovalcev in tekmovalk. 

Mentor: Bojan Brulec 

DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI V ANKARANU 
V sredo, 30. 09. 2015, se je v Ankaranu odvijalo državno prvenstvo v odbojki na mivki za osnovne šole. Našo 
šolo so zastopali: TOMAŽ ROJC, ŠTEFAN TRAVNIK, TONI TRAVNIK, TIM LEGAN in MOHOR TRAVNIK. Po 
napetem boju z burjo in nasprotniki, so dosegli odlično 2. mesto. ČESTITAMO! Za prevoz in spremstvo na 
tekmovanju se zahvaljujemo g. Pečarju. 

REZULTAT FINALA UČENCI: 
1. mesto OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR 

2. mesto OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK 
3. mesto OSNOVNA ŠOLA KANAL 

4. mesto OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA ČRNUČE 

EVROPSKO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA KADETINJE 
Slovenska ženska kadetska rokometna reprezentanca, v kateri 
nastopa tudi naša bivša učenka, Živa Čopi, je v drugi polovici 
avgusta nastopila na evropskem prvenstvu v Makedoniji. Vrnila 
se je z drugim največjim uspehom slovenskega ženskega 
rokometa. Osvojila je 5. mesto in zaostala le za 
reprezentancami, ki zavzemajo svetovni vrh ženskega rokometa 
(Danska, Rusija, Madžarska, Romunija). V svoji predtekmovalni 
skupini so dekleta dokaj gladko premagale reprezentanci Češke 
in Makedonije in remizirale z ekipo Švedske. Že s tem dosežkom 
so se kvalificirale na svetovno prvenstvo, ki bo drugo leto na 

Slovaškem. Drugi del je reprezentanca kočnala z dvema porazoma proti Romuniji in Rusiji, čeprav so bila 
dekleta enakovredna Romunkam do 10 minut pred koncem srečanja. Boj za razvrstitev od 5. do 8. mesta so 
naša dekleta začela z zmago proti Franciji (30:24) in potem po veliki borbi v boju za peto mesto premagale še 
Hrvatice z rezultatom 24:22. Živa je na prvenstvu v šestih tekmah zadela 26 golov, bila tretja najboljša strelka 
v naši reprezentanci in najučinkovitejša izvajalka sedemmetrovk na prvenstvu (5/5). 

Zapisal: Marko Čopi 

POLFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ODBOJKI NA MIVKI ZA UČENCE IN UČENKE 
V sredo, 9. 9., se je na novomeški Loki odvijalo polfinale državnega 
prvenstva v odbojki na mivki. Tekmovalo je 12 šolskih ekip, po 6 
pri moških in ženskah. Dekleta so v svoji skupini izgubila obe tekmi 
in na koncu zasedle 5.-6. mesto. Bile so leto mlajše od svojih 
nasprotnic in kljub temu so se jim dobro upirale. Igrale so: Rebeka 
Breznikar, Ula Hrovat, Tjaša Pestotnik in Erika Mohorčič. Fantje so 
iz tekme v tekmo igrali bolje in v finalu premagali odlično ekipo 
Kostanjevice. Igrali so: Štefan Travnik, Toni Travnik, Tomaž Rojc in 
Tim Legan. Prvouvrščeni ekipi sta se uvrstili na finalni turnir, med 
štiri najboljše ekipe v Sloveniji. Ta bo konec meseca. 

Mentor: Bojan Brulec 
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Nivo tekmovanja: MEDOBČINSKA 

Tekmovanje Kategorija Učenci Razred Mesto 

 
 
 

MALI NOGOMET 
Vavta vas 

 

 
 
mlajši dečki 

Nejc Ule 
Blaž Zupančič 

Luka Mirtič 
Urban Pečjak 
Jernej Pucelj 
Mark Gliha 
Žiga Hrovat 

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

 

 

2. mesto 

 

 

MALI NOGOMET 

Vavta vas, 9. 11. 2015 

 

 

starejši dečki 

Tim Legan 
Tomaž Rojc 
Sašo Šercelj, 
Domen Ule 
Toni Travnik 

Štefan Travnik 
Mitja Zupančič 

9. r 
9. r 
9. r 
9. r 
8. b 
9. r 
9. r 

 

2. mesto 

Nivo tekmovanja:  PODROČNA 

 
 

 
 

ODBOJKA 
Metlika, 7. 1. 2016 

 

 

 

starejše 
deklice 

Tjaša Pestotnik 
Rebeka Breznikar 

Erika Mohorčič 
Ula Hrovat 

Katja Kuhelj 
Katja Struna 
Anja Hunjet 

Natalija Bedene 
Tea Pečjak 

Nika Vidmar 

8. b 
   8.a 

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

 

 

 

2. mesto 

 
 

 

ODBOJKA 
     Mokronog, 6. 1. 2016 

 

 

 

starejši dečki 

Mohor Travnik 
Nejc Suhadolnik 

Jure Legan 
Tomaž Rojc 
Tim Legan 

Štefan Travnik 
Toni Travnik 
Blaž Hrovat 

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

 

 

1. mesto 

 
 
 

 
MALA ODBOJKA 

Žužemberk, 
30. 3. 2016 

 

 

 

 

deklice 

 

Maša Pucelj 
Lara Longar 

Eva Lavrič Nahtigal 
Nuša Glavan 
Špela Longar 
Sara Vidmar 

Tina Vidic 
Laura Košiček 

Valentina Kužnik 
Vesna Zarabec 
Janja Longar 
Neža Kuhelj 
Teja Skube 

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

 

 

 

 

3. mesto 
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MALA ODBOJKA 
Žužemberk, 
22. 3. 2016 

 

 

 

 

dečki 

Jure Legan, 
Mohor Travnik 
Gašper Longar 

Niko Longar 
Nejc Suhadolnik 
David Pajnkiher 
Matic Hočevar 

Mark Gliha 
Tilen Gnidovec 

Jaka Juršič 
Tomaž Novak 
Urban Pečjak 
Blaž Zupančič 
Jernej Pucelj 
Žiga Hrovat 

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

 

 

 

 

1. mesto 

ODBOJKA 
NA 

PESKU                                       
Novo mesto, 3. 6. 2015 

 

starejši dečki 

Tomaž Rojc 
Štefan Travnik 
Toni Travnik 
Tim Legan 

9. r 
9. r 
8. b 
9. r 

 

1. mesto 

ODBOJKA 
NA 

PESKU 
Novo mesto, 3. 6. 2015 

 

starejše  
deklice 

Tjaša Pestotnik 
Rebeka Breznikar 

Erika Mohorčič 
Ula Hrovat 

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

 

2. mesto 

 
 
 
 

ŠAH 
Novo mesto 

 

ekipno 
do 12 let 

 
 
 
 

ekipno do  
12 let 

 
ekipno do   

15 let 
 

Mohor Travnik 
Gašper Longar 

Nejc Muhič 
Vid Urbančič 

 
Lara Longar 

Aja Amalija Pečar 
Neja Mirtič 

 
Štefan Travnik 
Anže Kocjančič 
Anej Rozman 

6. a 
6. a 
5. a 
3. r 

 
5. r 
4. r 
4. r 

 
9. r 
9. r 
5. r 

4 . mesto 
 
 
 
 
 

2 . mesto 
 
 

5. mesto 

 
 
 

ŠAH 
Novo mesto, 
29. 12.2015 

posamično 
do 9 let 

 
 

dekleta 
posamično 
do 12 let 

 
dečki 

posamično 
do 12 let 

 
 

dečki 
posamično 
do 15 let 

Marija Travnik 
Tim Mrvar 
Nejc Župec 
Maj Štrucelj 
Gal Muren 

 
Aja Amalija Pečar 

Neja Mirtič 
 

Matej Zaletel 
Gašper Longar 
Mohor Travnik 

Nejc Muhič 
Anej Rozman 

Bine Kocjančič 
 

Štefan Travnik 
Toni Travnik 

 

2. r 
2. r 
2. r 
2. r 
2. r 

 
4. r 
4. r 

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

 
9. r 
8. b 

5. m 
 

29. mesto 
 

 
9. m 

10. m 
 

8. m 
10. m 
12. m 
16. m 
25. m 
33. m 

 
 

5. m 
13. m 
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BADMINTON 
Mirna, 

3.11. 2015 

 
 
 

posamično 
 

 

Rebeka Breznikar 
Erika Mohorčič 

Nika Vidmar 
Toni Travnik 
Niko Longar 

Gašper Longar 
Marija Mrvar 
Janja Longar 

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

1. m 
5. - 8. m 

19. - 26.  m 
4. m 

5. - 8. m 
9. - 16. m 

17. - 24. m 
5. - 8. m 

 

 

BADMINTON 
Mirna 

 
ekipno - 
starejši 

 
 
 

ekipno -
mlajši 

 

Nika Vidmar 
Erika Mohorčič 

Tomaž Rojc 
Toni Travnik 

 
Urban Pečjak 
Blaž Zupančič, 
Janja Longar 
Teja Skube 

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

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

 

3. m 
 

 
 
 

4. m 

 

 

NAMIZNI TENIS 

Stopiče, 

16. 2.2016 

 

 

ekipno 
in 
 

posamično 
 

Janja Longar 
Marija Mrvar 
Niko Longar 
Sašo Šercelj 

 
Žiga Hrovat 

David Pograjc 
Lara Longar 
Nuša Glavan 

6. b 
6. b 
6. b 
9. r 

 
5. b 
5. b 
5. b 
5. b 

ekipno 7. m 
24. m 
17. m 
9. m 
7. m 

ekipno 2. m 
7. m 

14.  m 
3. m 

11. m 

Nivo tekmovanja: DRŽAVNA 

BADMINTON 
Maribor, 

12. 4. 2016 

 

ekipno 

Rebeka Breznikar 
Nika Vidmar 
Toni Travnik 
Tomaž Rojc 

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

 

4. mesto 

 

ODBOJKA 
1/4 finale 

Žužemberk, 
1. 3. 2016 

 

 

dečki 

Tomaž Rojc 
Štefan Travnik 
Toni Travnik 

Mohor Travnik 
Jure Legan 
Tim Legan 

Gašper Longar 
Urban Pečjak 

Nejc Suhadolnik 
Sašo Šercelj 

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

 

 

1. mesto 

 

 

ODBOJKA 
½ finale 

Žužemberk, 
6. 4. 2016 

 

 

 

 

 

dečki 

 
Tomaž Rojc 
Toni Travnik 

Mohor Travnik 
Jure Legan 
Tim Legan 

Gašper Longar 
Urban Pečjak 

Nejc Suhadolnik 
Sašo Šercelj 

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

 

 

 

1. mesto 
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ODBOJKA 
finale 
Kanal, 

18. 4. 2016 
 

 

 

 

 

 

dečki 

Tomaž Rojc 
Jure Legan 
Blaž Hrovat 
Sašo Šercelj 
Tim Legan 

Štefan Travnik 
Mohor Travnik 
Urban Pečjak 

Gašper Longar 
Toni Travnik 

Blaž Zupančič 
Nejc Suhadolnik 

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

 

 

 

2. mesto 

 

 

ODBOJKA 
¼finale 

Ljubljana, 
8. 3. 2016 

 

 

 

deklice 

Tjaša Pestotnik 
Rebeka Breznikar 

Erika Mohorčič 
Ula Hrovat 

Katja Struna 
Anja Hunjet 

Natalija Bedene 
Nika Vidmar 

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

 

 

3. mesto 

ODBOJKA NA PESKU 
½ finale 

Novo mesto, 
9. 9. 2015 

 

deklice 

Rebeka Breznikar 
Ula Hrovat 

Tjaša Pestotnik 
Erika Mohorčič 

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

 

5. –  6. m 

ODBOJKA NA PESKU 
½ finale 

Novo mesto, 
9. 9. 2015 

 

dečki 

Tomaž Rojc 
Tim Legan 

Štefan Travnik 
Toni Travnik 

Mohor Travnik 

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

 

1. mesto 

 
ODBOJKA NA PESKU 

Finale 
Ankaran 

 

dečki 

Tomaž Rojc 
Tim Legan 

Štefan Travnik 
Toni Travnik 

Mohor Travnik 

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

 

2. mesto 

 

ŠAH 
Otočec 

 

ekipno 
do 12 let 

Lara Longar 
Aja Amalija Pečar 

Neja Mirtič. 
Nejc Muhič 

Matej Zaletelj 
Anej Rozman 

5. b 
4. r 
4. r 
5. r 
5. r 
5. r 

 

28. mesto 

BADMINTON 
OŠ Starše 

starejše 
učenke 

Rebeka Breznikar 8. a 9. - 19. mesto 

 
Atletsko tekmovanje 

Kros: 
 

  Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Špela Pucelj 6. a 

2. mesto Neža Kuhelj 6. b 

3. mesto Tia Flander 6. a 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Mark Gliha 6. b 

2. mesto Jakob Travnik 6. b 

3. mesto Matic Longar 6. a 
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Tek na 60 m: 

 

 

     

Met žvižgača: 

   

 

 

Kros: 

  
  

 

 Tek na 60 m: 

 
  

 

Met žvižgača: 

   

 

 
Kros: 

   

 

 

 

Tek na 60 m: 

 

 

 

Met žvižgača: 

 

 

 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Mark Gliha 6. b 

2. mesto Mohor Travnik 6. a 

3. mesto Jure Legan 6. a 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Janja Longar 6. b 

2. mesto Špela Pucelj 6. a 

3. mesto Marija Mrvar 6. b 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Marija Mrvar 6. b 

2. mesto Lucija Zupančič 6. a 

3. mesto Tina Koncilja 6. a 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Mohor Travnik 6. a 

2. mesto Jure Legan 6. a 

3. mesto David Pajnkiher 6. a 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Karmen Turk 5. b 

2. mesto Sara Sadar 5. b 

3. mesto Pia Repar 5. a 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Žiga Hrovat 5. b 

2. mesto Nejc Muhič 5. b 

3. mesto Aleksander Bende 5. b 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Karmen Turk 5. b 

2. mesto Pia Repar 5. a 

3. mesto Sara Sadar 5. b 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Žiga Hrovat 5. b 

2. mesto Aleksander Bende 5. b 

3. mesto Domen Legan 5. b 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Urša Godec 5. a 

2. mesto Lara Longar 5. b 

3. mesto Nika Rugelj 5. a 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Žiga Hrovat 5. b 

2. mesto David Pograjc 5. b 

3. mesto Matic Luzar 5. b 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Neja Mirtič 4. r. 

2. mesto Patricija Pečjak 4. r. 

3. mesto Kaja Miklavčič 4. r. 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Matej Pucelj 4. r. 

2. mesto Dominik Hrovat 4. r. 

3. mesto Vid Vidic 4. r. 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Neja Mirtič 4. r. 

2. mesto Ula Črnagoj 4. r. 

3. mesto Maša Pograjc 4. r. 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Matej Pucelj 4. r. 

2. mesto Dominik Hrovat 4. r. 

3. mesto Andrej Pečjak 4. r. 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Gabrijela Pajnkiher 4. r. 

2. mesto Maša Pucelj 4. r. 

3. mesto Eva Nahtigal Lavrič 4. r. 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Vid Vidic 4. r. 

2. mesto Matej Pucelj 4. r. 

3. mesto Benjamin Jaklič 4. r. 



39 
 

Kros: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Badminton: 

 

 Odbojka 1 : 1 učenke 

 

 

             

 

 

             Odbojka 1 : 1 učenci 

 

učenci 8. in 9. razred 

1. mesto: Tomaž Rojc 

2. mesto: Toni Travnik 

3. mesto: Štefan Travnik 

 

Namizni tenis: 

 

učenci 6. in 7. razred 

1. mesto: Niko Longar 

2. mesto: Nejc Suhadolnik 

3. mesto: David Pajnkiher 

 

 

učenci 8. in 9. razred 

1. mesto: Sašo Šercelj 

2. mesto: Tomaž Rojc 

3. mesto: Toni Travnik 

 

 

Športnica šole: REBEKA BREZNIKAR 

Športnik šole: TOMAŽ ROJC 

 

 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Vesna Zarabec 7. b 

2. mesto Katja Jaklič 7. a 

3. mesto Špela Longar 7. b 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Jernej Pucelj 7. a 

2. mesto Nejc Ule 7. b 

3. mesto Rok Može 7. b 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Katja Kuhelj 8. a 

2. mesto Tricija Bolhar Novak  8. b 

3. mesto Ana Slak, 

Erika Mohorčič 

8. a 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Toni Travnik 8. b 

2. mesto Jure Sodin 8. b 

3. mesto Klemen Kmet 8. a 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Štefan Travnik 9. r. 

2. mesto Mitja Zupančič 9. r. 

3. mesto Anže Kocjančič 9. r. 

Mesto: Ime in priimek: Razred: 

1. mesto Patricija Rajer 9. r. 

2. mesto Maja Glavan 9. r. 

3. mesto Natalija Bedene 9. r. 

 

učenci 6. in 7. razred 

1. mesto: Niko Longar 

2. mesto: David Pajnkiher 

3. mesto: Gašper Longar 1. mesto: Lara Longar 

2. mesto: Nuša Glavan 

3. mesto: Urša Godec  

učenke 8. in 9. razred 

1. mesto: Rebeka Breznikar 

2. mesto: Nika Vidmar 

3. mesto: Erika Mohorčič 

1. mesto: Žiga Hrovat 

2. mesto: David Pograjc 

3. mesto: Aleksander 

Bende 
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UTRINKI S PŠ AJDOVEC 

 

Šolsko leto smo na podružnici začeli in končali z 12 učenci, deset deklic in dva dečka. Leto je minilo mirno in 

brez posebnosti. Vsi učenci so uspešno zaključili razred. Nismo imeli poškodb in večjih disciplinskih prekrškov, 

manjše smo reševali sprotno s pogovori. Večkrat je tekel pogovor o vožnji na šolskem kombiju. Učenci niso 

dovolj dosledno upoštevali pravil varne vožnje (pas, glasnost, neprimerno vstopanje in izstopanje, 

nenazadnje tudi pozdravljanje šoferja ni bilo vedno tako kot je potrebno). Starejši učenci so bili do mlajših 

dovolj strpni in razumevajoči. Prav gotovo k temu pripomorejo skupne ure ŠPO in LUM, skupna praznovanja 

rojstnih dni in skupne priprave na prireditve ter ostale skupne dejavnosti. 

 

Učenci so delovali kot MČRK. Prvošolke so bile med člane sprejete v maju. Predstavili smo organizacijo in 

obnovili naloge le-te. Starejši učenci so jim pripravili kratek kulturni program. Skrbeli smo za zdravje in osebno 

higieno. Pri malici so učenci že drugo leto pili nesladkan čaj. Med odmori so pili vodo iz šolskega vodnjaka. 

Malica je vsebovala veliko ekološko pridelane hrane. Enkrat smo se posladkali s sladkimi češnjami, ki smo jih 

nabrali na šolski češnji. Dvakrat so učencem delavnice pripravile medicinske sestre preventivnega kabineta iz 

Novega mesta na temo zdravje. Veliko smo se pogovarjali o koristnem preživljanju prostega časa in na to 

tematiko izdelali glasilo Ajdovčki. Izvajali smo naloge športnega programa Zlati sonček od 1. do 3. razreda in 

Krpan v 4. razredu.  

 

Na hodniku smo imeli ekološki kotiček, ločeno smo zbirali odpadke, papir, plastiko, baterije in drugo 

embalažo. Zbirali smo zamaške za Zalo. Dvakrat smo izpeljali zbiralno akcijo starega papirja, kateri so se poleg 

staršev pridružili tudi krajani. V aprilu smo pobirali smeti ob cesti do bližnjih vasi. Skrbeli smo za urejeno šolo 

in njeno okolico, vzgojili lončnice za zunanja okna, sadike tagetes za na gredice in skalnjak. Grabili listje in 

travo, očistili plevel na gredicah in skalnjaku. Učenci so pridno sodelovali pri različnih likovnih natečajih: 

Otroci za varnost v prometu (Nacionalni inštitut za javno zdravje), Zdravkove dogodivščine - Zdravje (Zdravko 

LIDL, organizirala trgovina LIDL), šolski literarni in likovni natečaj - Zastava in himna naše šole. Učenci so prejeli 

4 priznanja, Regijski natečaj - Naravne in druge nesreče: Delujmo preventivno, Strip – likovni natečaj, nagrado 

in priznanje je prejela Neža Skube iz 2. razreda, 8. Juniorjev natečaj VODA – je nujna za življenje vseh oblik 

organizmov, Uhu-jev kreativni natečaj »Ustvarite svojega junaka – Peter Klepec«, Ribiška družina Novo mesto 

– ribe, priznanje za sodelovanje sta dobila Lovro Rozman, 3. r., Jernej Rogelj, 4. r., priznanje in nagrado pa sta 

dobili Ana Jarc in Julija Papež iz 4. razreda, Moja domovina- od zrna do kruha, priznanje za sodelovanje Ana 

Jarc, 4. r., priznanje in nagrado Lovro Rozman in Sara Kuhelj, 3. r., ter Julija Papež in Neža Pust, 4.r. 

Sodelovali smo pri solidarnostni akciji Pokloni zvezek, pomagamo Godfreyu Chimarizeni, za božično novoletni 

bazar izdelovali adventne venčke in kuhali marmelado. 

 

Spodbujali smo branje, razvijali  bralno razumevanje in povečali obisk v šolski in potujoči knjižnici. Sodelovali 

smo v dveh projektih: 1., 2. razred Naša mala knjižnica; 3., 4. razred - Branje nas povezuje. Skupaj smo 

spoznavali otroške knjige pisateljice Irme Jančar. Eno njeno zgodbico smo tudi dramatizirali in nastala je 

raziskovalna naloga o pisateljici Irmi Jančar.  

 

Šolsko leto je bilo uspešno tako na učnem, vzgojnem kot delovnem področju. Takega si želimo tudi v naprej.  

                                                                                                               Milena Legan, vodja PŠ Ajdovec 
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OPZ 

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 12 učencev, ki so po 

kvaliteti petja v tem šolskem letu dobro napredovali. Pevsko vajo so obiskovali enkrat tedensko po 2 uri 

skupaj. S svojim pevskim programom so nastopali na vseh šolskih prireditvah PŠ Ajdovec, združeno so z 

ostalimi zbori OŠ Žužemberk nastopili na Spominski uri znanih Suhokranjcev in na zaključni prireditvi. Delo na 

Ajdovcu je bilo zelo prijetno, saj imajo vsi pevci dober glasbeni posluh in so vajeni suverenega in odločnega 

nastopanja. Zaradi njihovih dobrih pevskih sposobnosti smo zgodaj začeli z razvijanjem dvoglasnega petja, ki 

jim je 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 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK 

Uporabljali smo didaktično opremo Mali radovednež, Moje prvo raziskovanje sveta, Enciklopedija živali… in 

interaktivne vaje za 4. in 5. razred. Učenci so se učili napisati besedilo in ga oblikovati. Vsak učenec je napisal 

pismo Božičku in ga dopolnil s sliko. Učenci so radi hodili h krožku in bili zelo motivirani. 

Mentorica: Helena Smrke 

PRAVLJIČNO-DRAMSKI KROŽEK 

Krožek so obiskovali vsi učenci. Srečevali smo se ob četrtkih v času predure. Začeli smo z branjem pravljic, v 

katerih nastopajo gozdne živali. Želeli smo uresničiti prednostno nalogo učenja v naravi in iz narave. O 

prebranih pravljicah smo se pogovarjali, jih ilustrirali in iskali vzgojni nauk. Napisali smo dramatizacijo 

pravljice pisateljice Irme Jančar z naslovom Kaj kuhata zajček Binček in lisica Mica, katero smo se tudi naučili 

in jo zaigrali na kulturni prireditvi. Skupaj smo se naučili kar šest krajših prizorov: Naredimo ptičjo krmilnico; 

Misijonar, dobrotnik, škof Janez Gnidovec; Naredimo ptičjo valilnico; Pri studencu za vasjo; dramatizirana 

predstavitev raziskovalne naloge o pisateljici Irmi Jančar. S prizorčki smo se predstavili na javnih in šolskih 

prireditvah. Učenci so v svoje delo vložili veliko truda. Bili so pohvaljeni in nagrajeni z aplavzom. 

Mentorica: Milena Legan 

KNJIŽNICA 

Tudi v letošnjem šolskem letu sem vodila šolsko knjižnico. Vsak ponedeljek zjutraj smo se z  učenci srečali v 

učilnici 3. in 4. razreda. Učenci so si izposojali knjige, jih pregledovali in glasno brali sošolcem. Nekajkrat nas 

je obiskala tudi knjižničarka Tinka Fric Kočjaž. Skupaj z njo smo izpeljali 4 ure knjižnično-informacijskih znanj. 

Naša knjižnica je letos bogatejša za dve novi knjigi pisateljice Irme Jančar. Tudi sicer smo več časa namenili 

pisateljici. Odločili smo se in o njej napisali raziskovalno nalogo. Ob kulturnem prazniku je bila naša gostja na 

prireditvi. Postavili smo razstavo njenih knjig, Na splošno je bil obisk v šolski knjižnici bolj skromen. Največ so 

si izposojali knjige za bralno značko in domače branje. V tekmovanju obiska v šolski knjižnici je bila na prvem 

mestu drugošolka Neža Skube, ki je na zaključni prireditvi ob dnevu državnosti prejela praktično nagrado in 

na podelitvi bralne značke prejela nagrado za naj bralko. Drugo mesto so dosegli prvošolci, tretje tretješolci 

in zadnje četrtošolci. V tekmovanju največ povedanih zgodb je bila zmagovalka v 1. in 2. r. Ajša Novak Rozman, 

v 3. in 4. r. pa Sara Kuhelj. Prejeli sta knjižno nagrado. Vsi učenci so opravili bralno značko. Mislim, da smo 

uspešno izpeljali prednostno nalogo, kjer smo dali poudarek branju in obiskovanju knjižnice. Zelo zavzeto so 

enkrat mesečno vsi obiskovali potujočo knjižnico. Z učenci smo sodelovali v dveh projektih: 1. in 2. r. Naša 

mala knjižnica; 3. in 4. razred Branje nas povezuje. Trudili smo se, da je bila knjižnica ves čas urejena. Zadnje 

dni pouka so učenci pobrisali prah na policah in knjige lepo zložili.  

Mentorica: Milena Legan 
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USTVARJALNI PRSTKI 

V 1. polletju sem izvajala interesno dejavnost z naslovom 

Ustvarjalni prstki. Planiranih sem imela 15 ur in vse ure  

sem realizirala. Pri interesni dejavnosti so vsi učenci 

aktivno sodelovali in dejavnost so zelo radi obiskovali. 

Ustvarjali smo na teme iz vsakdanjega življenja, praznikov 

in dogodkov v šoli, poustvarjali smo tudi po pravljicah ter 

se preizkusili v vlogi pesnikov in pisateljev. Ustvarjali smo 

iz različnih naravnih in umetnih materialov, ki jih imamo 

v šoli, nekatere odpadne so učenci prinesli od doma. 

Izdelke smo razstavili, kasneje pa so jih učenci odnesli 

domov ali pa smo jih podarili. Razvijali smo ročne 

spretnosti, fino motoriko in  vztrajnost.  

Mentorica: Irena Prodanić Vasić 

POGUMNO V NOVO ŠOLSKO LETO 

V novo šolsko leto je  šolski prag v Sloveniji prestopilo približno 22000 prvošolcev od tega so na naši 

podružnici tri prvošolke. To so: Manca Rozman, Ajša Novak Rozman in Eva Štravs. Vsi smo jih z veseljem 

sprejeli in jim zaželeli dobrodošlico na naši majhni šoli, ki jo letos obiskuje 12 učencev. Skupaj smo pogumno 

zakorakali v novo šolsko leto 2015 /2016. Spoznali smo hišni red in razredna pravila, pogovorili smo se o 

prometni varnosti, se sprehodili po bližnji okolici in po malici z delom nadaljevali po razredih. Dan smo 

zaključili s slastno čokoladno tortico. Učiteljici sva veseli prenovljenega kabineta z učili in  prebeljenih sten na 

hodniku ter vedoželjnih učencev. 

Irena Prodanić Vasić 

ŠPORTNI DAN – JESENSKI POHOD NA DVOR 

V sredo, 9. 9. 2015, smo imeli športni dan. Odpravili smo se na  dolg pohod od Ajdovca do Dvora. Zelo smo 

bili utrujeni, ko smo prišli na Dvor. Tam smo obiskali ljudsko knjižnico, kjer nam je prijazna knjižničarka 

povedala veliko informacij o različnih knjigah in delovanju knjižnice. Prebrala nam je pravljico z naslovom 

Jazbec in strašni vihar. Nato smo si ogledali še šolski muzej, čebelnjak Medo in se še malo sprostili na šolskem 

igrišču. Domov smo se odpeljali s kombijem. 

Julija Arh, 3. r.   

Teden otroka na PŠ Ajdovec 
Tako kot vsako leto smo tudi letos obeležili teden otroka, v katerem so potekale različne dejavnosti. V 
ponedeljek, 5. 10. 2015, se je teden otroka začel tudi z dnevom učiteljev. V zahvalo nama je mami Jerneja 
Roglja iz 4. r. sestavila kratko pesmico Pesmica za učiteljici: 

Četrto leto vstopamo v lepo šolo ajdovško. 
Sprejeli sta nas dami dve, to sta naši učiteljici. 

Sta prijazni in veseli, kdaj pa kdaj pa tudi strogi, vendar 
pa zaradi tega, učenci nismo prav nič bogi. 

skupaj pišemo, rišemo, pojemo, seštevamo, odštevamo, 
množimo in pri tem se prav vsi veselimo. 

vlivata nam znanje, moč, kar nam bo v veliko pomoč. 
Ko enkrat bomo odšli od vas, ne bomo pozabili vas. 

Ob današnjem prazniku, želimo vam vse lepo, da še vrsto 
let razveseljevali bi otroški svet. 

Sestavila: Mateja Rogelj  

Učenci 1. in 2. razreda so imeli izlet na Ljubljanski grad: 
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SKUPAJ Z  VITEZOM ERAZMOM PO LJUBLJANSKEM  GRADU 
V ponedeljek, 5.10.2015, smo učenci 1. in 2. razreda preživeli  zanimiv kulturni 

dan na Ljubljanskem gradu.  Na grad smo prišli peš.  Pod vodstvom vodičke smo 
spoznali težko  življenje viteza Erazma. Skupaj z načrtom, ki ga je pustil Erazem 

smo se sprehodili po gradu in ugibali ter 
podoživljali, kaj vse je moral Erazem 

prestati, ko je bil zaprt v ječi. Uspelo  nam 
je ugotoviti, kje je pobegnil iz gradu. Za 
Erazma se je  zgodba žalostno končala,  

sovražnik ga je našel v Predjamskem 
gradu. Dan smo zaključili  še z vožnjo z 

vzpenjačo, kar je bilo za učence še 
posebno doživetje. 

Zapisala: Milena Legan 

 Učenke so o  kulturnem dnevu povedale: 

 »Zanimiva mi je bila stolpna ječa, kjer je bil zaprt Erazem.«   (Eva Štravs, 1. r.) 

 »Uživala sem, ko sem se prvič peljala z vzpenjačo.«                  (Neža Skube, 2. r.) 

 »Všeč mi je bil vitez Erazem, ker je bil tako pogumen.«           (Ajša Novak Rozman, 1. r.) 

 »Na razglednem stolpu sem videla veliko hiš in stolpnic.«      (Manca  Rozman, 1. r.) 

V torek, 6. 5. 2015, smo risali s kredami na asfalt na temo prijateljstva. 

                            

 

V sredo, 7. 10. 2015, smo imeli predavanje o 
zdravih navadah (zdravstveni dom NM). 
Pogovarjali smo se tudi o vrstah nasilja in 
obravnavali pesmico Andreja Rozmana Roze: 
Nekaj ti moram povedat. 

 
V četrtek, 8. 10. 2015, smo obiskali potujočo knjižnico, kjer so za nas pripravili pravo presenečenje. S seboj 
so pripeljali Nodija, ki nas je razveselili s figuricami iz balona. V jedilnici pa smo se posladkali s palačinkami.  
 

 

 

V petek, 9. 10. 2015, smo  teden otroka zaključili z izdelavo  plakata, na katerem smo prikazali krog 
prijateljstva in za konec smo si ogledali še risani film.  
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Obisk pisateljice Irme Jančar na Ajdovcu 
Tudi letos smo na podružnični šoli Ajdovec obeležili slovenski kulturni praznik z javno prireditvijo. V četrtek, 
11. 2. 2016, smo ob 17.00 uri, v gasilskem domu PGD Ajdovec z Zdravljico slavnostno začeli kulturni program. 
S pevskimi in dramskimi točkami in recitacijami so se predstavili učenci naše podružnice. Program je z zvoki 
harmonike popestrila naša nekdanja učenka Vesna Zarabec iz 7. razreda. Tudi pevci vinogradniškega 
pevskega zbora so se prijazno odzvali našemu povabilu in so zapeli dve pesmi. Kot slavnostni gostji sta bili 
zdajšnja ravnateljica ga. Mira Kovač, ki nas je v uvodnem pozdravu nagovorila, podelila priznanja in nagrade 
šolskega likovnega ter literarnega natečaja  z naslovom »Zastava in himna naše šole«; in prejšnja ravnateljica 
ga. Jelka Mrvar, ki nam je predstavila dolgoletni projekt o znanih Suhokranjcih , ki se redno dopolnjuje in 
bogati z novimi člani. V tem projektu vsako leto pridno sodelujejo tako učenci kot tudi učiteljice z 
raziskovalnimi nalogami. Na naši podružnici jih je od leta 1995 do 2015 nastalo kar 11. Kot posebna gostja 
naše prireditve je bila pisateljica gospa Irma Jančar, ki je rojakinja Ajdovške planote, rojena v Srednjem 
Lipovcu. Veselo se je odzvala našemu povabilu in skozi intervju smo spoznali njena knjižna dela in življenje. 
Napisala je knjige za odrasle in otroke. Njeno zadnje delo je knjiga za naslovom Deset eko zgodbic za lahko 
noč. Eno izmed teh smo z učenci na prireditvi predstavili  z dramatizacijo. Za bogat kulturni program se 
zahvaljujemo vsem nastopajočim učencem, učiteljici pevskega zbora ga. Nini Zajec, harmonikašici in pevcem 
vinogradniškega pevskega zbora in vsem trem gostjam. Zahvala gre tudi PGD Ajdovec, ki nam vsako leto 
odstopijo in pripravijo dvorano.  

Zapisala: Irena Prodanić 

Letovanje v CŠOD Lipa – Črmošnjice ( 25. in 26. 4. 2016)  
Učenci 3. in 4. r. iz PŠ Ajdovec, učenci               
4. r. PŠ Dvor in OŠ Žužemberk smo se 
odpravili na dvodnevno letovanje v CŠOD 
Lipa v Črmošnjice. Glede na vremensko 
napoved smo imeli kar srečo z 
vremenom in učenci so uživali, se veliko 
novega naučili, svoje znanje prenesli v 
praktične dejavnosti. Tam smo pod 
vodstvom njihovih učiteljev  izvedli 
različne dejavnosti in delavnice:  
- pohod na Mirno Goro,  
- pridobivanje elektrike iz vodne energije,  
- spoznavanje razlike med sončnimi 
celicami in sončnimi konektorji,  
- gozdni detektivi, 
- nočni pohod - orientacija po zvezdah. 
 

PRI  IZVIRU  REKE   KRKE 
Učenci prvega in drugega razreda PŠ Ajdovec, Šmihel, učenci 2. razreda iz Žužemberka in Dvora smo v 
ponedeljek, 9.5.2016, preživeli  poučno dopoldne v Gradičku pri izviru reke Krke. Po jami  nas je vodil vodič 
Slavko.  Izvedeli smo  veliko o kapnikih, o živalih, ki živijo v jami in  o vodi, ki  spreminja svojo gladino glede 
na vreme.  Več časa smo se zadržali pri sifonskem jezeru in opazovali  strop v jami.  Kapniki so oblikovani v 
različne podobe živali in obraze ljudi.  V  Gradičku pri Podržajevih so učenci imeli malico, si kupili sladoled in 
spominke. Dan smo  zaključili   s sprehodom do Krke, kjer smo si pogledali sončno uro na cerkvi sv. Kozma in 
Damjana.                                                                      

Zapisala: Milena Legan 

O Naravoslovnem dnevu so učenke 1. in 2. razreda PŠ Ajdovec zapisale: 
- »Šli smo v Krško jamo, tam smo videli  kapnik  v obliki hobotnice. V jami smo videli netopirja. V jezeru 

živijo tudi človeške ribice, ki dočakajo starost  sto let. Na cerkvi smo videli sončno uro.« 
                                                                                                              Neža Skube, 2. razred 

- »V jami mi je bilo všeč. Videli smo kapnike, netopirje ter kamna v obliki zmajeve glave in papigo. V 
jami je bilo hladno. Videli smo tudi jezero, ki je temno zelene barve. Vodič nam je predstavil človeško 
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ribico. V jami so ogromne skale. Jama in izvir reke Krke sta mi bila zelo všeč. Upam, da ju bom šla še 
kdaj pogledat.« 
                                                                                                                   Eva Štravs, 1. razred 

- »Zelo zanimivo je bilo, ker sem videla netopirje. Iz kapnikov je kapljala voda. Iz kapnikov so bili 
oblikovani zmajeva glava, čarovnica, hobotnica…« 
                                                                                                     Ajša Novak Rozman, 1. razred 

- »V jami sem videla netopirja. Tam so bili tudi kapniki. V jami je bilo zelo hladno in mokro. V jami je 
zanimivo. Izvedela sem, da človeška ribica živi 100 let. Tam sem si kupila sladoled.« 
                                                                                                         Manca Rozman, 1. razred 
 

Zaključna ekskurzija 3. in 4. razred  
V četrtek, 2. 6. 2016, 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 najprej polizali sladoled,  nato pa nas je čakal ogled Kostanjeviške jame. Vodič nam je povedal, kaj 
vse lahko vidimo v jami in kaj se je vse v jami dogajalo. Videli smo različne kapnike. Izvedeli smo tudi zgodbo 
o velikanu. V jami pa smo preizkusili tudi čisto temo, saj je vodič na trenutek ugasnil luč. Najbolj mi je bila 
všeč Kostanjeviška jama.  

Zapisala: Neža Pust 
 
21.12. 2015; Prireditev za starše posvečena samostojnosti in enotnosti, božiču in novemu letu 

Učenci celotne podružnice so se s kulturnim programom 
predstavili svojim staršem. Naučili  so se različne recitacije in 
zaigrali so dramski prizorček z naslovom Naredimo ptičjo 
hišico. Vse skupaj je pospremilo petje pevskega zborčka, ki ga 
obiskujejo pod vodstvom ga. Nine Zajec. V mesecu decembru 
praznujemo kar dva državna praznika: božič in dan 
samostojnosti in enotnosti. O njih smo se v šoli veliko 
pogovarjali. Na koncu so učenci staršem izročili voščilnico s 
skromnim darilcem. Srečanje smo zaključili s čajem in piškoti.  
 
 
 

 
 
24.12. 2015; Zadnji šolski dan v letu 2015  
 
Zadnji šolski dan v tem letu smo imeli kulturni dan. Pogovarjali 
smo se o božičnem in novoletnem času in nato svoje znanje 
preizkusili v kvizu. Po malici smo imeli kulturni program ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti. Temu je sledilo medsebojno 
obdarovanje, prepevanje božičnih pesmi v obliki karaok in 
gledanju risanke.  
 

 
 

DAN SPOMINA NA MRTVE 
Na lep sončen jesenski dan smo se učenci PŠ Ajdovec peš odpravili na 
Frato, da se s prižigom svečke  in minuto molka spomnimo na  žrtve 
vojne.  
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IZDELKI ZA DOBRODELNO TRŽNICO 

V ponedeljek, 16. 11. 

2015, smo na naši 

podružnici izpeljali 

ustvarjalno delavnico s 

starši in učenci. Izdelovali 

smo adventne venčke, 

okrasili lončke z 

marmelado in steklenice z 

bezgovim sokom. Vse izdelke bo možno kupiti v petek, 27. 11. 2015, 

na dobrodelnem koncertu s tržnico v OŠ Žužemberk. Ves potrebni material za izdelke smo kupili z denarjem 

od starega papirja, tako da smo kar 60 € darovali v dobrodelne namene. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 

staršem, ki so se delavnice udeležili in nam pomagali.  

Projekt Branje nas povezuje 

V letošnjem šolskem letu so učenci 3. in 4. razreda sodelovali v 
projektu Branje nas povezuje. V okviru tega smo izpeljali 
različne dejavnosti in ena od teh je bila tudi knjižni sejem. 
Učenci so v šolo prinesli eno svojo knjigo, ki so jo na knjižnem 
sejmu zamenjali za drugo knjigo in jo prejeli v trajno last. Skoraj 
vsi učenci so sodelovali pri zamenjavi knjig. Knjižni sejem je 
uspel in upamo, da ga  naslednjo leto ponovimo.  

 
KULTURNA PRIREDITEV 

 
V četrtek, 11. 2. 2016, smo imeli kulturno prireditev in na 
njej sem se imela zelo lepo. Dobila sem priznanje za 
likovni izdelek, ki sem ga narisala na temo Šolski grb. 
Priznanje mi je podelila ravnateljica ga. Mira Kovač. Na 
prireditvi je bila poseben gost tudi pisateljica Irma Jančar, 
ki je vsem otrokom prinesla za darilo revijo Zmajček. 
Govor je imela tudi gospa Jelka Mrvar. Peli smo različne 
pesmi in zaigrali smo kar dva dramska prizorčka. Na koncu 
sem bila zelo vesela, saj smo dobili bonbone. Kupili smo 
knjigo z naslovom Deset eko zgodbic za lahko noč. Mami 
in oči sta me zelo pohvalila. Bila sem srečna in vesela.  
Zapisala: Nika Skube, 3. r.  

DELAVNICA ZA MATERINSKI DAN 
V ponedeljek, 21. 3. 2016, smo imeli delavnico za starše v okviru 
materinskega dne. Starše smo 
v uvodu pozdravili s kratkim 
kulturnim programom. Učenci 
so recitirali pesem. Manca 
Rozman iz 1. r., Sara Kuhelj iz 
3. r. in Julija Arh iz 3. r. so na 
klavir zaigrale nekaj skladb.  
Nato smo druženje nadaljevali 
z delavnico, v kateri so učenci 

s svojimi starši izdelovali velikonočno dekoracijo. Mamicam  so učenci 
podarili okvir s svojo sliko, ki smo ga izdelali iz ovitka za CD-je.  
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Sodelovanje na likovnem natečaju ribiške družine Novo mesto 
Ob praznovanju 70. obletnice ribiške družine 
Novo mesto so se v Komisiji za delo z mladimi 
odločili, da izvedejo likovni natečaj na temo 
rib in ribolova. Tudi naša podružnica je na 
natečaju sodelovala in nagrajeni sta bili dve 
sliki učenk: Julije Papež in Ane Jarc iz 4. r. V 
četrtek, 19. 5. 2016, so imeli v kulturnem 
domu Janeza Trdine slavnostno prireditev ob 
70. obletnici obstoja ribiške družine Novo 
mesto, kjer so bili povabljeni tudi vsi 
nagrajenci likovnega natečaja in njihovi 
mentorji. Likovna dela učencev so razstavili in 
učenci so dobili priznanje za sodelovanje ter 

praktično nagrado – ribiško palico. Vsa nagrajena likovna dela so tudi objavljena v glasilu ribiške družine novo 
mesto z naslovom Zeleni tolmuni Krke. 

PUSTNO RAJANJE 

Na pustni torek 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. Pustne maske so se predstavile 

svojim sošolcem; obiskale so nas mucke, miki miške, princeske in 

kraljične iz ledenega kraljevstva, vojak, kavboj in indijanka ter 

volkulja. Nato smo rajanje nadaljevali s sprevodom po vasi, ki ga 

je spremljalo petje. Nasmeh na obraze smo naslikali mimoidočim 

in jim polepšali dan. Dobili pa smo tudi nekaj bombonov. 

Mmmmm so bili sladki! 

Podelitev bralnih priznanj in obisk ranča Aladin 

V torek, 17. 5. 2016, smo šli 

v Žužemberk, kjer smo 

počakali na avtobus. Z 

avtobusom smo se odpeljali 

na ranč Aladin. Izlet je bil 

nagrada za učence, ki smo 

opravili bralno značko. Tam 

smo imeli kratek kulturni program, ogled živali na ranču in čas za 

igro na zanimivih igralih. Ko je bila ura 11. 00, smo se odpravili nazaj 

proti domu. Najbolj so nama bile všeč živali in igrala.  

Zapisali: Neža Skube, 2. r. in Neža Pust, 4. r.  

 

SPREJEM MLADIH ČLANOV V ORGANIZACIJO RDEČEGA KRIŽA 
V petek, 13. 5. 2016, smo  med mlade člane RK sprejeli učenke 
1. razreda.   Skupaj smo ponovili naloge RK ob predstavitvi 
Power pointa. Za zaključek pa smo prebrali pravljico  z 
naslovom Križem kapica, jim zapeli pesmico in razdelili 
skromna darila.     
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ŠD - Jesenski pohod na Dvor 
V sredo, 9. 9. 2015, smo imeli 
športni dan in smo se odpravili na  
dolg pohod od Ajdovca do Dvora. 
Zelo smo bili utrujeni, ko smo prišli 
na Dvor. Tam smo obiskali ljudsko 
knjižnico, kjer nam je prijazna 
knjižničarka povedala veliko 
informacij o različnih knjigah in 
delovanju knjižnice. Prebrala nam je 
pravljico z naslovom Jazbec in strašni vihar. Nato smo si ogledali še 

šolski muzej, čebelnjak Medo in se še malo sprostili na šolskem igrišču. Domov smo se odpeljali s kombijem.  
Zapisala: Julija Arh, 3. r.   

Teden mobilnosti in tehniški dan na temo prometa  
V času od 16. 9. do 22. 9. je bil teden mobilnosti. Na naši podružnici 
so potekale različne dejavnosti na to temo, ki smo jih predstavili na 
razstavi.  V ponedeljek, 21. 9. 2015, smo imeli tehniški dan na temo 
prometa. Zjutraj smo si najprej v OŠ Žužemberk ogledali šolske 
prostore in muzej. Nato smo imeli malico. Potem smo šli v 
telovadnico, kjer sta nam policista predstavila judo. Gospod Edvard 
Kramar nas je spomnil na obnašanje v prometu in  javnih prevoznih 
sredstvih. Nato smo se odpravili na igrišče, kjer so nam predstavniki 
civilne zaščite, reševalne službe, gasilci in policisti prikazali prometno 
nesrečo, kjer so reševali ponesrečenca iz avtomobila, sopotnika in 

deklico, ki je padla s kolesa. Prikazali so dajanje umetnega dihanja in uporabo defibrilatorja, oskrbovali so 
različne rane. Po ogledi smo se vrnili na Ajdovec,kjer smo svoje vtise prenesli na papir.  

Jernej Rogelj in Julija Papež, 4. r. 

Učenci PŠ Ajdovec na obisku pri »medvedu« 

V sredo, 30. 9. 2015, smo imeli učenci od 1. do 4. razreda na PŠ Ajdovec 
naravoslovni dan. Odšli smo na obisk k lovcu g. Dušanu Iskri, ki je član 
lovske družine Plešivica - Žužemberk. Pokazal nam je svojo lovsko sobo. 
V njej smo videli ustrojene in nagačene živali ter lovske puške. Razložil 
nam je, kako 
postaneš lovec, 
opisal kakšno obleko 
in opremo nosijo, 
kdaj se lahko strelja 
živali in s kakšno 
puško. Povedal nam 
je tudi veliko 
značilnosti o živalih. 
Zanimivo mi je bilo 
slišati, kakšen krst 
imajo lovci, preden 

postanejo člani lovske družine. Nato smo se s kombijem 
odpeljali na Plešivico, kjer se odpre prelep pogled na 
dolino. Z daljnogledom  smo  raziskali bližnjo okolico. Ogledali smo si lovsko kočo, krmilnico, prežo in uživali 
smo v naravi. Proti Velikemu Lipovcu smo se odpravili peš. Na poti pa nam je lovec pokazal še krmišče za divje 
prašiče in medvede. Opazili smo tudi sled medveda.  Ob tej priložnosti se najlepše zahvaljujemo za prijazen 
sprejem in pogostitev na domu gospoda Dušana ter njegovo sodelovanje z našo šolo, ki si ga želimo tudi v 
bodoče.  

Zapisala: Neža Pust, 4. r.  
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Športni dan – Plavanje v Termah Čatež 

V torek, 21. 6. 2016, smo imeli športni dan. Skupaj z učenci iz PŠ Šmihel in z učenci 4. razreda OŠ Žužemberk, 

smo se zjutraj ob 7. 30 odpravili proti Termam Čatež. Na bazenu smo se razdelili na tri skupine: 1. in 2. r. PŠ 

Šmihel in Ajdovec, 3. in 4.r. PŠ Šmihel in Ajdovec ter 4. r. OŠ Žužemberk. Plavalne sposobnosti učencev je 

preverila ga. Darja Sedaj. Po opravljenih nalogah so se učenci poveselili na toboganih in na gusarski ladji. 

Seveda ni zmanjkalo časa za malico in sladoled. Dopoldan je hitro minil. Domov smo se vrnili veseli, a zelo 

utrujeni, okrog 14. 00.  

 

Tehniški dan – S kolesom v promet  
V petek, 27. 5. 2016, smo imeli 
učenci od 1. - 4. razreda tehniški 
dan S kolesom v promet. Skoraj 
vsi učenci so ta dan v šolo 
pripeljali kolesa in čelade. Vadili 
smo spretnostno vožnjo s 
kolesom po poligonu na igrišču, 
vadili smo vožnjo v navideznih 
križiščih, v razredu smo obnovili 

pomembne prometne znake za kolesarje. Pregledali smo, če so kolesa 
ustrezno opremljena in se naučili, kaj vse mora imeti kolo, da bo pravilno opremljeno in brezhibno. Učenci so 
bili nad dejavnostmi navdušeni in ugotovili so, kaj morajo še trenirati in vaditi, da bodo potem v 5. razredu 
opravili kolesarski izpit.  
 
TEHNIŠKI DAN NA KMETIJSKI ŠOLI GRM 

V  torek, 3. 11. 2015, smo imeli učenci 1. in 2. razredov centralne 
šole in podružnic tehniški dan  na  šoli Grm v  Novem mestu. 
Sprejeli so nas prijazni dijaki in nas odpeljali  po njihovi veliki 
šoli. Učenke iz Ajdovca so se pridružile  učencem iz Šmihela in 
skupaj smo preživeli  ustvarjalno dopoldne pod vodstvom 
prizadevnih profesorjev, ki poučujejo dijake na  šoli Grm. V prvi 
delavnici so se učenci naučili izdelovati zvezdice iz ržene slame. 
Pa ne samo to. Profesorica je nazorno predstavila, kako je 
potrebno pripraviti slamo, da lahko iz njih izdelujemo okraske. 
S pomočjo mentorice in dijakov so v drugi delavnici nastali  
čudoviti adventni venčki. Uporabili so zelene vejice tise, okraske 

in svečke. Vse nastale  izdelke smo odnesli  v šolo za prodajo na  bazarju.  Učenci so bili pridni in vztrajni, v 
njihovi veliki šoli so se dobro počutili. 
 
ŠPORTNI DAN NA SNEGU 

Božično-novoletne počitnice 
so minile in zapadel je sneg. 
Grrrrrrhhh so  bili učenci jezni. 
Rekli so: »Zakaj pa ni zapadel 
sneg med počitnicami?!«. Ja, 
taka je pač narava…. V šolo po 
počitnicah smo se vrnili s 
snegom pobeljeno ajdovško 
planoto. To priložnost smo 

izkoristili, da naredimo zimski športni dan. V četrtek, 7. 1. 2016, 
smo se oblekli v zimska oblačila in dopoldan namesto v učilnici 
preživeli na snegu. Zelo smo uživali. Učenci so se spuščali po dolini in pred šolo so naredili snežene može.  
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Spominska ura znanih Suhokranjcev 

V petek, 13. 11. 2015, smo sodelovali na prireditvi v telovadnici 

na OŠ Žužemberk, ki je bila posvečena znanim Suhokranjcem. 

Predstavili smo se z dramskim prizorčkom, v katerem smo 

prikazali trenutke iz življenja dr. Janeza Gnidovca. Po prireditvi 

smo si še vsi skupaj ogledali odkritje reliefov, posvečenih trem 

znanim Suhokranjcem  v parku.  

 

PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA 
Učenci prvega in drugega razreda smo v letošnjem šolskem letu sodelovali v projektu Naša mala knjižnica.  
Spoznali smo kar šest zanimivih zgodbic: Groznovilca v hudi hosti, Čudežni prstan, Pečka, kapica in puding, 
Junaček Travček, Trapaste zgodbe in Polenček odpre  muzej.  Skupaj s pravljičnimi  junaki  smo  raziskovali 
svet,  razvijali domišljijo in bogatili besedni zaklad.  Ker pisatelji prebranih zgodbic izhajajo iz različnih držav, 
smo spoznali zastavo Litve, Poljske in Norveške. Trikrat smo tudi sodelovali v nagradni igri, ko smo izdelali 
Groznovilco,  grad za velikega  Trola. Prijavili smo tudi naj bralni kotiček. V razredu smo  uredili prostor, kjer 
smo brali in pripovedovali pravljice.  Star  stol smo spremenili v pravljični naslonjač, na katerem smo sedeli,ko 
smo pripovedovali zgodbe.  Radi smo brali in imeli smo se lepo. 

Učenci 1 . in 2. razred PŠ Ajdovec:  Neža Skube, Ajša Novak Rozman, Eva Štravs  in Manca Rozman in 
učiteljica Milena Legan 

 

 

 

Grad smo naredili iz odpadnega materiala. 

 

 

 

 

 

 

 

Pobarvali smo šolski stol,   ki je sedaj postal naš 
pravljični  naslonjač, na katerem pripovedujemo 

zgodbe.  
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA  NA VAČAH 

Učenci prvega in drugega razreda smo  v zadnjem tednu pouka realizirali še zadnji dan dejavnosti. Imeli smo 
naravoslovni dan. Po dobri uri vožnje smo se po zelo ovinkasti cesti  pripeljali na Vače. Tam so nas  je sprejeli  
prijazni  pastirci. Razdelili smo se v dve skupini in skupaj z njimi preko celega dopoldneva spoznavali življenje 
pastirjev nekoč. Naučili smo se, kako  iz lanu dobimo laneno platno, spoznali kar nekaj pastirskih iger in 
pesmic.  Pomalicali smo pastirsko malico, ki so jo za nas pripravili v culici.                                                          

                                                                                                                                   Milena Legan 

»Malo me je bilo strah, ko sem se dotaknila ameriškega goža.«                (Ajša Novak Rozman, 1. razred) 

»Božala sem madagaskarskega ježka, bil je zelo prijazen.«                       (Neža Skube, 2. razred) 

»V gozdičku   smo se  igrali pastirske igre in hodili s hoduljami.«              (Manca Rozman, 1. razred) 

»Bilo mi je všeč, ko smo se igrali igri in božali kozo.«                                (Eva Štravs, 1. razred) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnji šolski dan in prireditev ob dnevu državnosti  

V petek, 24. 6. 2016, je bil zadnji šolski dan. Zjutraj smo učencem najprej podelili spričevala, priznanja in 

pohvale. Analizirali smo dosežke in se pogovorili o tem, kako je potekalo šolsko leto. Po malici smo se odpravili 

v Žužemberk na kulturno prireditev. Tam smo predstavili raziskovalno nalogo o  pisateljici Irmi Jančar in 

sodelovali pri pevskem zboru. Program je bil pester in bogat z različnimi dramskimi ter pevskimi točkami. 

Slavnostno smo dvignili novo šolsko zastavo in zapeli novo šolsko himno. Ga. ravnateljica je učencem podelila 

priznanja za visoke dosežke.   
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UTRINKI S PŠ DVOR 

Marie Curie je rekla: »Naučili so me, da pot napredka ni ne hitra ne lahka.« Tudi šolsko delo je pot napredka 

in ni vedno lahko. 

Cilj, ki je nam vsem znan kot vizija naše šole, lažje dosežeš, če imaš določene prednostne naloge. Te so nam 

kompas in letos smo imeli enake kot centralna šola. Na poti napredka smo tako na PŠ Dvor v tem šolskem 

letu spremljali 57 učencev,  21 dečkov in 36 deklic.  27 učencev je bilo vozačev, vsi učenci so malicali, redno 

je kosilo  56 učencev.  V oddelkih smo izvedli 192 dni pouka in vse načrtovane dneve dejavnosti. Povprečen 

obisk je bil 96 %, učenci so  skupaj izostali 1680 ur pouka. 

Učni uspeh PŠ Dvor je 100%, vsi učenci napredujejo v naslednji razred. Več učencev je potrebovalo pomoč v 

okviru DOP. Tako smo izvedli 65 ur DOP MAT in 58ur DOP SLJ. Dva učenca sta prejemala skozi celo leto DSP, 

ki jima jo je nudila ga. Darja Starc. Šolski svetovalni delavki sta redno vzdrževali stike s šolo (pomoč pri 

odkrivanju učnih motenj v 4. in 3. r., izobraževalni RS za starše, narek za odkrivanje motenj branja in pisanja, 

pogovori z učencem z vedenjskimi težavami).  Za sposobnejše učence smo izvedle dodatni pouk - 8 ur SLJ, 12 

ur MAT, 2 uri NIT ter 1 uro SPO, pri samem pouku so reševali dodatne naloge. Učenci 1. in 2. razreda so opisno 

ocenjeni: 36, 66 % je bilo zelo uspešnih učencev, uspešnih je bilo prav tako 36, 63 %, manj uspešnih 23, 31 %. 

V  3. in 4. razredu je šolsko leto 12 učencev zaključilo s povprečno oceno - odlično (5),  9 učencev s povprečno 

oceno - prav dobro (4), 6 učencev s povprečno oceno – dobro (3). Pohvalo za prizadevno delo v OS, ID… je 

prejelo 52 učencev. 

Delo na PŠ je potekalo organizirano. Opaziti je večjo živahnost učencev, slabše upoštevanje navodil, hišnega 

reda nasploh, kar je sindrom današnjega časa. Posledice so vidne. Letos smo trem učencem 4. r. izrekli 

opomin pred vzgojnim ukrepom. Več težav so nam povzročali še trije učenci, ki so pogosto motili šolsko delo 

z neprimernim obnašanjem.  

Učiteljice smo se sestajale vsak ponedeljek zjutraj in se dogovarjale o organizaciji dela, aktualnejše stvari smo 

se dogovorile kar med odmori. 

Ker se najbolj obrestuje naložba v znanje, smo učencem ponudili pestro paleto ID: dramski krožek, čebelarski 

krožek, OPZ, KPPČ, PRO/UST, pravljični krožek, računalniški krožek, angleščino za učence 1., 2. in 3. r., RK in 

BZ (SLJ in angleška) in tekmovanj: iz matematičnega področja Računanje je igra in Kenguru, iz naravoslovnega 

področja Kresnička, iz slovenskega jezika Cankarjevo tekmovanje, iz splošnega znanja in logike Cici vesela 

šola, veščine za življenje - Čisti zobje, Krpan in Zlati sonček ter čebelarsko tekmovanje. Bili smo uspešni: 

Kenguru - 11 priznanj (tudi prva mesta), Cankarjevo - 6 priznanj, Kresnička - 3 priznanja, čebelarsko - 2 srebrni 

na državnem tekmovanju. Sodelovali smo tudi na natečajih: šolski likovni in literarni natečaj Himna in zastava 

naše šole (15 priznanj, 2 praktični nagradi), natečaj GZ Novo mesto, natečaj PP Novo mesto - Otroci za varnost 

v prometu, natečaj ribiške družine Novo mesto - Sladkovodno ribištvo (nagrado in priznanje za likovno delo 

sta prejeli učenki iz 4. in 3.r., dobili sta ribiško palico in vse za ribolov); natečaj Kulturno naravoslovnega 

društva Naša Zemlja Od zrna do kruha (nagrado in priznanje je prejelo 5 učencev 4. r.); na prireditvi so prebrali 

naši pesmici in spis, natečaj Radi pišemo z roko, vključili so se vsi učenci 2. in 3. r. Ker smo upoštevale tudi 

misel Seneke, ki pravi, da se bolje naučiti nepotrebnih stvari kot ničesar, smo v pouk uvedle novosti in 

uspešne pristope. Tako smo izvedli: projekt 1. r.: Naša mala knjižnica; projekt Branje nas povezuje – učenci 

4. r., projektno delo ob tednu prometne varnosti, svetovnem dnevu hrane, tednu otroka, projekt cele 

podružnice S prijatelji je življenje lepše smo izvajale celo leto. V okviru projekta S prijatelji je življenje lepše 

sta nastala februarska javna prireditev z istim naslovom in glasilo PŠ Dvor. Učenci 3. r. so bili v plavalni ŠVN v 

Cerknem, četrtošolci v Lipi. Pouk smo obogatili s prihodi staršev v šolo in njihovih predstavitvijo poklica ali 

hobija (Novak- predstavitev poklica patronažne sestre, Kranjc- prikaz prve pomoči, Primc- obisk kmetije Murn 

- peka lectovih src in okraševanje, Kastelic-Humek- dekoracija s servetno tehniko, Murn- ogled starin in 

izdelkov Dvorske železarne). G. Obrstar je za učence 1. r. organiziral obisk Inštituta Jožef Štefan s praktičnim 

prikazom in delavnicami izdelave sladoleda ter robotkov. 21. 6. 2016 nas je obiskala ekipa Mini Planice in 
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učenci so se poskusili v skokih s smučmi. Vsi učenci so prejeli priznanje za pogumen prvi spust po mini 

skakalnici. Učencem je ta obisk prinesel veliko veselja. Uspešen je bil tudi pohodni ŠD na Frato z ogledom 

Grac Sprima in PŠ Ajdovec, kjer smo bili toplo sprejeti. Učenci so v tem šolskem letu 7-krat javno nastopili 

(DU, KORK, 2 skupni javni šolski prireditvi, 2 samostojni večerni javni prireditvi - program raznovrsten in 

dodelan). Za nas sta bili posebno doživetje šolski prireditvi, ki sta nas povezali in ustvarili posebno vzdušje 

povezanosti med učenci in učitelji. Seveda, brez sodelovanja s starši ni šlo, letos je bilo dobro in poleg RS in 

GU smo imeli še kulturna srečanja z UD v marcu, zaključna srečanja s pohodi, kulturnim in športnim 

programom. Starši so se vključevali tudi v solidarnostne in zbiralne akcije papirja, kartuš, zamaškov. V tem 

šolskem letu smo imeli tudi nekaj materialnih pridobitev: v učilnici 3.r. je bil popravljen LCD predvajalnik in 

kupljen računalnik in radio, v jedilnici smo dobili 2 mizi in 10 stolov ter jo tako usposobili, da cela šola lahko 

ima malico ali kosilo istočasno, v jedilnici je bila pred začetkom šolskega leta sanirana pregradna stena, kjer 

je zaradi zatekanja vode odstopal omet. Pomembno je tudi, da smo izvajalcem del pri gradnji PŠ Dvor podali 

reklamacijo zaradi: vertikalne razpoke na obeh daljših stenah telovadnice, masivnega odstopa stenske 

keramike v obliki mehurja in zastajanja vode v tuših v garderobi telovadnice, odpada omet in zastaja voda 

v/na pregradni steni med toaletnimi prostori in jedilnico in suhega sifon, ki povzroča zaudarjanje v jedilnici in 

po celem objektu, počrnelega, razpokanega in odpadlega lesenega dela na J in V strani fasade šole, strešnih 

oken V LK, ki ob nalivih zamakajo. Velika želja cele podružnice je ureditev podstrešja ali večje učilnice, saj bo 

učilnica, ki je prostorih nekdanje zbornice, premajhna, ker število učencev narašča. 

Naj zaključim z budistično modrostjo, ki pravi: »Če smo obrnjeni v pravo smer, moramo v tej smeri samo 

naprej.« Verjamem, da hodimo v pravo smer.  

Zvonka Struna, vodja PŠ Dvor  

OPZ 

Pevski zbor je ob koncu šolskega leta obiskovalo 37 učencev. Zbor smo razdelili na dva dela. Ob ponedeljkih 

so pevski zbor obiskovali učenci 1. in 2. razreda (22 učencev), ob sredah učenci 3. in 4. razreda (15 učencev). 

Repertoar se je razlikoval glede na njihove pevske in glasbene sposobnosti. V nižjih razredih smo posegli po 

lažjih pesmih in vključevali več glasbeno didaktičnih iger, intenzivno razvijali ritmični in melodični posluh, se 

navajali na ubrano petje in kulturo nastopanja. V višjih razredih smo razvijali sposobnosti dvoglasnega petja 

in razvijali skupinsko umetniško poustvarjanje. Velik poudarek smo dali razvoju oziroma oblikovanju odnosa 

do izvirne slovenske ljudske pesmi in njenega izvirnega večglasja. Repertoar obeh skupin je zajemal ljudske 

in umetne pesmi. Nekatere od teh so se pojavljale v obeh skupinah, da so na prireditvah peli združeno. 

Sodelovali so na Spominski uri znanih Suhokranjcev, na božično-novoletni prireditvi na Dvoru in na prireditvi 

ob kulturnem prazniku, prav tako na Dvoru. Ob zaključku šolskega leta so združeno peli z ostalimi šolskimi 

zbori. Delo je bilo zabavno, pozitivno naravnano in brez posebnosti.  

Mentorica: Nina Zajec 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK 

Pri krožku smo uporabljali didaktično opremo: Igrive številke, Potovanje med črkami, Moje prvo čudovito 

raziskovanje sveta, Moje sijajno človeško telo… Učenci so pisali na računalnik, napisali in oblikovali pismo. 

Učili so se napisati besedilo in ga oblikovati. Vsak učenec je napisal pismo Božičku in ga dopolnil s sliko. Učenci 

so radi hodili h krožku in bili zelo motivirani. 

Mentorica: Helena Smrke 

ANGLEŠKE URICE 

Letos sem na PŠ Dvor vodila interesno dejavnost Angleške urice za učence 2. razreda. Namen interesne 

dejavnosti je bil razvijati občutek za jezik in potrebo po nadaljnjem učenju ter pripraviti učence na učenje 

angleščine, ki sledi v naslednjih obdobjih šolanja. Cilji: usvojiti določen besedni zaklad, ki se nanaša na 

posamezne teme; razumevanje preprostih ustnih navodil učitelja; sposobnost kratke osebne predstavitve in 

vsakdanji pozdravi. Pri angleških uricah sem si pomagala z učbeniškim kompletom Magic Adventure 1, učenci 

so potrebovali brezčrtni zvezek, kamor so lepili učne in delovne liste. Posluževala sem se tudi ostalih 
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didaktičnih pripomočkov: avdio in video CDji, slikovni material, didaktične igre. Učenci so interesno dejavnost 

z veseljem obiskovali in zelo radi so sodelovali. Predelali smo nekaj osnovnih izrazov kot so: kako mi je ime, 

to je moj prijatelj, najljubša barva, števila do 10, barve, živali, deli telesa… Se je pa občasno poznala njihova 

utrujenost, saj je pouk potekal 5. šolsko uro in nekateri niso več bili zbrani in pozorni, ampak so bili utrujeni 

in naveličani. 

Mentorica: Irena Prodanić Vasić 

RDEČI KRIŽ 

V krožek so bili vključeni vsi učenci 4. razreda. Pri dejavnosti smo spoznavali delo RK, njegov nastanek in 

njegovo vlogo v današnjem svetu. Spoznavali smo, da je največje zdravilo človeku človek, ki zna prisluhniti in 

pomagati sočloveku. Spoznavali smo tudi, kako lahko pomagajo otroci, da je včasih dovolj vsakdanja pomoč 

ljudem doma, sosedom, prijazna beseda… Pozornost smo posvetili tudi skrbi za okolje, ki je ena izmed 

prednostnih nalog vsega človeštva. Vendar nismo le razmišljali in delali plakate, zavihali smo tudi rokave in 

sodelovali s KORK Dvor. V maju smo pripravili slovesni sprejem prvošolcev med mlade člane RK, sprejem je s 

svojo prisotnostjo obogatila predsednica KORK Dvor, ga. Legan, ki je prvošolce in krožkarje tudi nagradila s 

sladoledom in zvezki. Cel teden, od 9. 5. do 12. 5., smo dežurali ob košarici RK, ko smo zbirali različne 

potrebščine za ogrožene krajane našega okoliša. Zbiralni prostor smo lepo uredili, sproti zapisovali zbrani 

material in naredili zbirnik, ki je pokazal, da Suhokranjci vedo, kaj je solidarnost. Dejavnost je bila poučna, za 

učence zanimiva in potrebna, saj živimo v času, ko imamo ljudje vse manj časa in volje za sočloveka. 

Mentorica: Zvonka Struna 

PROMETNI KROŽEK 

Dejavnost je skozi celo šolsko leto potekala ob petkih pred poukom. Prvo polletje smo namenili izključno 

ustvarjalnim dejavnostim, drugo polletje pretežno spoznavanju prometnih vsebin. Pri ustvarjalnem delu 

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

plakatov (ob tednu prometne varnosti, ob tednu otroka, o zdravi prehrani…) in sodelovali pri pripravi izdelkov 

za dobrodelni novoletni bazar in izdelavi čestitk za starostnike. Ustvarjali smo tudi za natečaj Od zrna do kruha 

in za natečaj ribičev Sladkovodno ribištvo. Sodelovali smo tudi pri izdelavi scene za februarsko prireditev. V 

drugem polletju smo spoznavali prometne znake, križišča in krožišča,… vse vsebine, ki jih bodo učenci 

potrebovali pri opravljanju kolesarskega izpita. Ker so bile ob petkih pogosto realizirane druge dejavnosti (ND, 

ŠD, KD), je dejavnost pogosto odpadla in je realizacija nižja. Težava je bila tudi, da prostega termina za 

nadomeščanje dejavnosti učenci v urniku niso imeli, saj so vsak dan po pouku in pred poukom potekale 

dejavnosti, v katere je bilo vključena večina učencev. Učenci so k dejavnosti radi prihajali in se aktivno 

vključevali v delo. 

Mentorica: Zvonka Struna 

DRAMSKA SKUPINA 

Dramsko skupino (dramski krožek) je obiskovalo 12 učencev. Vanj so bili vključeni učenci od 1. do 4. razreda. 

Vaje smo imeli vsak četrtek preduro, pred samim prikazom igrice pa včasih tudi po pouku. Učenci so krožek 

radi obiskovali, pri delu so bili zagnani. V tem času smo se naučili nekaj krajših in eno daljšo igrico. Igrice smo 

zaigrali svojim sovrstnikom, otrokom iz vrtca, staršem na javni prireditvi.  

Najprej smo se ob igri spoznali, se sprostili in se igrali z lutko, katero so izdelali učenci sami. S tem so zlasti 

prvošolci „premagali“ strah pred nastopanjem. Kmalu smo se soočili z našo prvo igrico z naslovom Novoletno 

darilo – novoletna želja. Ker je bila to daljša igrica, smo za uprizoritev le te potrebovali nekoliko več vaje. 

Učenci so jo z velikim veseljem lepo sprejeli, saj jih je vsebina igrice pritegnila. Igrico smo predstavili javnosti 

pred božično–novoletnimi prazniki. To igrico smo zaigrali tudi otrokom v vrtcu PŠ Dvor in našim sovrstnikom.  

V mesecu februarju smo pričeli vaditi igrico Pikapolonica in pike, katero smo tudi zaigrali staršem za 

materinski dan. Medtem smo se naučili še igrici Pravljica o Rumenem, Zelenem in Belem zajčku in igrico Živali 

praznujejo 1. maj -  Ukradena torta. Namen smo imeli, da bi igrici zaigrali v času pred prvomajskimi prazniki, 

vendar nam žal teh igric ni uspelo prikazati, saj smo bili zaposleni z drugimi dejavnostmi. Vzporedno  smo se 
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učili še krajšo igrico Kričavi petelinček. To igrico smo zaigrali četrtošolcem ob sprejemu prvega razreda v 

MČRK, nazadnje pa še staršem ob zaključku šolskega leta. Igrica je bila lepo sprejeta. 

V igricah so sodelovali vsi učenci in se tako predstavili javnosti. Vsi učenci - člani dramskega krožka so se za 

igro vlog zelo trudili. Veselili so se novih iger in novih nastopov, s katerimi so popestrili prireditve. Vsi so se 

tudi trudili, da bi svojo vlogo odigrali kar najbolje. To jim je tudi uspelo. Tako so vsi učenci prejeli pohvalo za 

prizadevno in vestno delo v dramskem krožku.  Veseli smo bili, da smo z našimi nastopi popestrili programe 

in tako nekaterim polepšali dan. 

 Mentorica: Marta Baša 

KNJIŽNICA 

Izposoja knjig, ki je bila tudi glavna naloga šolske knjižnice, je potekala na PŠ Dvor redno, vsak teden v sredo 

zjutraj (predura). Sama sem realizirala 32 od predvidenih 35 ur, pred tem je knjižnico vodila še ga. Cvitković, 

ki je konec oktobra odšla na bolniško-porodniški dopust. Otroci so si v knjižnici torej knjige izposojali, jih 

prebirali in se o njih pogovarjali. Sam obisk knjižnice bi bil lahko boljši. Vzrok za nizko obiskanost delno 

pripisujem tudi dejstvu, da v šolskem poslopju deluje ljudska knjižnica, kjer je izbira književnih del vseeno 

večja in jo učenci zato tudi pogosteje obiskujejo. Prav tako so v sredo zjutraj potekali v času predure še krožki 

(pravljični krožek, zdrav življenjski slog) in dopolnilni pouk, kar je najverjetneje tudi prispevalo k slabši 

obiskanosti. Učence sem kljub temu ob obisku knjižnice spodbujala k temu, da upoštevajo pravila vedenja, s 

knjigami lepo ravnajo, si vzamejo čas in najdejo knjigo, ki jih pritegne k branju in tudi k pravočasnemu in 

doslednemu vračanju gradiva. Knjige so bile večinoma vrnjene pravočasno, v ustreznem oz. nepoškodovanem 

stanju. Določene učence je bilo potrebno vseeno večkrat opomniti na sprotno vračanje gradiva. Nekajkrat se 

je zgodilo tudi, da so učenci vrnili knjige v ljudsko knjižnico, vendar smo jih uspešno našli in prenesli v šolsko. 

Največkrat so knjižnico obiskali mlajši učenci, pri čemer je bila v ospredju izposoja knjig za bralno značko ali 

za prosti čas. Kadar je bilo v knjižnici prisotnih zadosti učencev, smo prebrali tudi kakšno pravljico in se o njej 

pogovorili. V knjižnici so bile ob začetku šolskega leta izvedene tudi nagradne igre in uganke, ki jih je 

pripravljala ga. Tinka Fric Kočjaž. Od učencev so zahtevale, da pobrskajo po knjižnici in najdejo odgovore v 

književnih delih, kar jih je zelo motiviralo za sodelovanje. Prav tako so učenci občasno že med letom pomagali 

vzdrževati red in čistočo knjižnice z brisanjem polic, pometanjem, zlaganjem in razvrščanjem knjig itd. Starejši 

so pomagali mlajšim tudi pri iskanju gradiva. Še posebej so bili učenci v pomoč ob koncu šolskega leta, ko so 

pomagali razvrstiti in urediti police s knjigami, poiskati manjkajoče gradivo itd. Pri tem so bili najbolj dejavni 

učenci 3. razreda PŠ Dvor. Ob koncu šolskega leta so vsi učenci pravočasno vrnili knjige, manjkala je le ena, ki 

jo je učenka nadomestila z nakupom nove. 

Mentorica: Petra Švajger 

KORISTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

V šolskem letu 2015/2016 je na PŠ Dvor potekala interesna dejavnost Koristno preživljanje prostega časa, ki 

jo je na začetku vodila ga. Mateja Cvitković, po odhodu na bolniško-porodniški dopust, jo je prevzela ga. Petra 

Švajger. ID je obiskovalo vseh 15 učencev3. razreda PŠ Dvor. ID je potekala redno, vsak ponedeljek 5. šolsko 

uro. Realiziranih je bilo 34 ur od 34 načrtovanih. Vsi učenci 3. razreda so interesno dejavnost redno obiskovali 

in pri njej aktivno sodelovali. Učenci, ki so bili za svoje sodelovanje pri interesni dejavnosti še posebej 

pohvaljeni, pa so: Žana Gliha, Peter Avguštin, Teja Štravs in Žana Kobe. Ti so pokazali še posebej visoko 

stopnjo angažiranosti pri dejavnostih, pospravljanju, prinašanju materialov itd. Dejavnosti za ID so bile 

načrtovane, izbrane in izvedene tako, da so učencem omogočile vsestranski razvoj, v skladu z njihovimi 

zmožnostmi, pa tudi čim bolj koristno in kreativno preživet čas po pouku in s tem tudi prijeten konec 1. 

šolskega dneva v tednu. Učenci so tako med šolskim letom pri ID razvijali svoje ročne spretnosti, domišljijo in 

kreativnost, logiko in problemsko mišljenje in socialne spretnosti. Pridobili so izkušnje s šivanjem, se aktivno 

udejstvovali v športnih dejavnostih, ki so potekale v telovadnici in na igrišču in tako spoznali številne nove 

igre, pripravljali so likovne izdelke za razne natečaje (pri čemer smo dosegli nagrado pri likovnem natečaju na 

temo Sladkovodno ribištvo ter nagrado in priznanje v šolskem natečaju Himna in zastava naše šole), izdelovali 
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so izdelke iz odpadnih materialov, okraske in dekoracije za okrasitev razreda in šole, poslušali in učili so se 

novih pesmic in plesov, reševali so tudi logične uganke, križanke in rebuse, spoznali in sodelovali so v socialnih 

igrah in ostalih dejavnostih za krepitev razredne povezanosti, poslušali so pravljice, prebirali poezijo in se o 

tem pogovarjali ter likovno ustvarjali. Ogledali so si tudi poučne in vzgojne videoposnetke o drugačnosti, 

zdravju in sprejemanju drugačnosti in nato diskutirali na to temo. Materiale, ki smo jih pri uri potrebovali, 

sem priskrbela sama, ali pa so jih prinesli učenci (odpadne materiale). Edina težava, ki sem jo tekom leta 

zaznala je, da  je ena ura namenjena krožku včasih skoraj premalo. Odziv učencev na vsebine in dejavnosti 

koristnega preživljanja prostega časa je bil namreč zelo dober, zato velja razmisliti o izvajanju tudi v naslednjih 

letih. Kot pozitivno bi sama izpostavila še, da je bila interesna dejavnost tudi odlično izhodišče za poglabljanje 

in utrjevanje ter razvijanje medosebnih odnosov v razredu, v sproščeni klimi. 

Mentorica: Petra Švajger 

PRAVLJIČNI KROŽEK 

Pravljični krožek je obiskovalo 19 učencev 1. in 2. razreda. 9 učencev je bilo iz 1. razreda, 10 pa iz 2. r. Krožek 

se je izvajal ob sredah od 7.30 do 8.15. Na vsakem srečanju so otroci spoznali novo pravljico, ki je bila starejša 

ali sodobna. Namen je bil navajanje na poslušanje in pravilno ravnanje s knjigo, razvijanje domišljijske 

sposobnosti otrok ter sposobnosti poustvarjanja pravljičnega sveta, gradnja miselne sheme o pravljici in 

razvijanje in bogatenje govora, širjenje obzorja, obnavljanje zgodbe v pravilnem časovnem sosledju, 

doživljanje estetskega ugodja. Teme pravljic so bile prilagojene bližajočim se praznikom, letnemu času in 

različnim dogodkom. Pravljice so otroci pri krožku ilustrirali, dramatizirali in včasih tudi zaplesali. Za 

sodelovanje pri pravljičnem krožku je bilo pohvaljenih vseh 19 učencev. 

Mentorica: Maruša Poplas 

ČEBELARSKI KROŽEK 

Krožek je letos deloval peto leto.  Izvajanje krožka je potekalo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. 

Predelane učne teme: predstavitev čebelarskega krožka; ogled čebelnjaka; bivališče čebel; spoznajmo čebeljo 

družino; gnezdo čebelje družine v panju; hrana čebel; življenje čebel v panju, opravila mladic; ogled filma - 

prijatelj čebelar; prezimovanje čebel; zgodovina bivališč čebel; poslikava panjskih končnic; čebelji pridelki in 

njihova uporaba; ostali čebelji pridelki in njihova uporaba; izdelava sveč; spoznajmo čebelje telo; čutila čebel; 

razvojne oblike čebel – izleganje; utrjevanje znanja; zgodovina čebelarstva; ogled videokasete: Jaz čebela; 

praktično delo: pospravljanjem čiščenje, urejanje v čebelnjaku, čiščenje okolice čebelnjaka, urejanje cvetlične 

gredice; čebelja paša; medovite rastline; mamine paše; kaj ogroža čebelje družine; utrjevanje učne snovi; 

reševanje nalog v DZ; pregled čebeljih družin; rojenje; praktično delo – priprava na točenje medu; praktično 

delo – točenje medu; praktično delo – shranjevanje medu; priprava medu za prodajo; strokovna ekskurzija 

srečanje ob čebelnjaku. 

Mentor: Mihael Potočar 

ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA 2015/2016 NA PŠ DVOR 

Čas poletnih počitnic se je zaključil in zopet smo se vrnili v šolske klopi. Na prvi šolski dan, 1. 9. 2015, smo se 

zjutraj zbrali pred podružnično šolo. Ga. Zvonka Struna je prijazno nagovorila vse učence, njihove starše in 

zaposlene, ki bomo poučevale na PŠ Dvor. V šolskem letu 2015/2016 nam je zaželela uspeha in veliko novega 

znanja. Razredničarke so nato odpeljale učence v svoje učilnice, kjer so nadaljevali z delom. Za 15 prvošolčkov 

je bil vstop v prvi razred poseben dogodek. Vsi so uspešno opravili preskok kolebnice in s trem tudi skok v 

prvi razred. Poleg čestitk, so učenci prejeli tudi rumene rutke. V času krajše odsotnosti staršev sva z učiteljico 

go. Marto Baša učence popeljali v pravljični svet s pravljico Pikapolonica in pike. Učence sva seznanili s 

šolskimi pravili, ogledali smo si šolske prostore in pomalicali. Za konec našega druženja smo se posladkali s 

čokoladno torto. Naj nas razigranost in veselje do učenja spremlja vse šolsko leto. 

Mira Hrovat 
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POHOD NA FRATO 

Človek je včasih hodil peš, da si je priskrbel hrano, se družil, potoval… Hoditi je bilo preprosto, tako kot dihati. 

Danes se s hojo ukvarjamo predvsem rekreativno. Da je hoditi naporno, a zanimivo, so doživeli dvorski šolarji 

v četrtek, 17. 9. 2015, ko so opravili pohod do Frate. Po začetnem vzponu do Vinovega Vrha, ko je 

četrtošolcem in tretješolcem skoraj pošla sapa, je sledil zanimiv ogled gradišča staroselcev. V obzidje smo 

vstopili pod vodstvom g. Vlada Kostevca na vzhodnih vratih. Besede vodiča so bile slikovite in kar predstavljali 

smo si bivališča in orožje takratnih ljudi. Gradišče je bilo veliko, v njem je prebivalo tudi takratno plemstvo. 

Ogled smo zaključili pri večjih zahodnih vratih in se g. Kostevcu lepo zahvalili za vodenje. Pot smo nadaljevali 

do Malega Lipovca, kjer so na nas čakali učenci 1. in 2.r., ki so se do tu pripeljali z avtobusom. Malo smo se 

spočili in pot nadaljevali po obronku gozda. Ogledovali smo si drevesa, saj je narava najboljša učiteljica. Prišli 

smo tudi do zaslužene malice, ki jo je obogatil s predstavitvijo lovsega vsakdana g. Črnogoj. Pot smo obogatili 

še z ogledom PŠ Ajdovec, ki sta nam jo razkazali prijazni učiteljici. Naša hoja je bila na koncu nagrajena z igro 

na igralih ob Frati. Lepo je hoditi, če uporabiš tudi svoje oči in možgane. Za spremstvo na poti in vodenje se 

lepo zahvaljujemo g. Kostevcu, g. Črnogoju in g. Gorenčiču. 

Zapisala: Zvonka Struna 

Obiskali smo Inštitut Jožefa Štefana na Jamovi v Ljubljani 

Iz podružnične šole Dvor, smo se v četrtek, 21. 

4. 2016, z učenci 1. razreda odpeljali v 

Ljubljano. Tam smo obiskali Inštitut Jožef 

Štefan. V tej ustanovi je zaposlen tudi očka 

našega prvošolčka Vida Obrstarja, David 

Obrstar. Gospod David nam je predlagal obisk 

inštituta in 

posameznih 

dejavnosti, ki 

jih izvajajo za 

skupinske obiske prvih razredov.  Ob 8. uri smo se s kombijem odpeljali proti 

Ljubljani. Pred ustanovo nas je pričakal g. David. Prijazno nas je sprejel in nas 

pospremil do gospe Maruše, ki nas je čakala v parku pred inštitutom. Na 

kratko nam je predstavila, kdo vse so zaposleni v inštitutu in kaj delajo. Nato 

nam je povedala nekaj zanimivosti o dušiku in nam pokazala tudi tekoči dušik, 

ki je imela shranjenega v posebni posodi. Izvedeli smo, da morajo dušik, če ga 

hočejo utekočiniti ohladiti na - 196°C.  Gospa nam je pripravila kar nekaj 

pripomočkov, da smo izvedli kar nekaj poskusov oziroma »čarovnij« s tekočim 

dušikom.                                                                                 

Najprej smo malo pihnili v 

posodo s tekočim dušikom in začutili hlad tekočega dušika. 

Da je tekoči dušik res zelo mrzel, smo ugotovili pri poskusu, 

ko je gospa list od drevesa s pomočjo večje pincete pomočila 

v 

tekoči dušik. List je zmrznil in ob stisku z rokami  se nam  

je zdrobil. Ugotovili smo tudi, da tekoči dušik ne 

moremo zapreti v plastenko, ker bi jo razneslo. Na 

plastenko, v kateri je bil tekoči dušik, je gospa 

namestila PVC zamašek. Plini so ta zamašek 
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dvigovali. Da je bilo še bolj vidno, je na vrh plastenke namestila PVC 

slamico. Plini so uhajali skozi slamico in otroci so se te »čarovnije« 

zelo razveselili. Ko je gospa napihnjen balon polila s tekočim 

dušikom, smo videli, kako se je krčil. S pomočjo temperature iz 

okolja je ponovno postajal vse večji. S pomočjo tekočega dušika 

smo naredili tudi sladoled. Vsak prisoten je prispeval svoj delež 

dela, da je bil sladoled na koncu tudi tako okusen,  bil je odličen! 

Nato smo se odpravili v računalniški laboratorij, kjer s pomočjo računalnikov preizkušajo in raziskujejo 

različne robote. Gospod nam je predstavil posamezne robote in njihovo delovanje. Tako so učenci opazovali 

robote, kako delujejo glede na njihovo usmerjanje gibanja in kako občutijo upor vode, če potapljajo žogico. 

Na ekranu smo si ogledali tudi smučanje robota, ki so ga  naučili smučat. Za konec ogleda nam je robotek 

zaplesal nekaj pesmi in tudi nekaj povedal v angleškem jeziku. Naš obisk se je nadaljeval v mikrobiološkem 

laboratoriju. Gospa nam je pokazala posamezne vzorce živali, katere nam je kasneje še bolj natančno oz. 

povečano pokazala na ekranu. Opazovali smo sestavna očesca, ki sestavljajo oko muhe, krilo komarja, ki je 

poraslo z dlačicami, las … Pod mikroskopom smo opazovali tudi kovanec za 1€. Izvedeli in videli smo veliko 

novega. Obiskali smo tudi laboratorij, v katerem smo videli suhi in zamrznjeni led. Gospa nam je pokazala, 

kako se naredi milne mehurčke s pomočjo tekočega detergenta, suhega ledu in vode. Pokazala nam je tudi, 

kako iz jagode dobimo nitko, v kateri je DNK zapis. Razkazala nam je tudi različne pripomočke in prostore, ki 

jih potrebujejo, da lahko izvajajo različne poskuse. Imajo ohlajene in ogrevane prostore ter naprave, ki 

vzdržujejo potrebno temperaturo. Izvedli smo tudi poskus, kako lahko pretakamo tekočine. Obisk Inštituta 

Jožef Štefan je bil zelo poučen. Izvedeli in naučili smo se zelo veliko. Zato se še enkrat zahvaljujemo očku 

Davidu in vsem sodelavcem iz inštituta za  prijazen sprejem, za pripravo in izvedbo tako zanimivih in poučnih 

predstavitev. 

Zapisali: učiteljica Marta Baša in vzgojiteljica Mira Hrovat 

PLAVALNI TEČAJ 
Organizirani 10 urni plavalni tečaj za učence 1. razreda PŠ Dvor in 
učence 1. ter 2. razreda PŠ Šmihel je potekal od 11. do 13. 5. 2016 
v Dolenjskih Toplicah. Za strokovno vodenje plavalnega tečaja sta 
poskrbela učiteljica športa ga. Darja Sedaj in učitelj g. Marjan 
Kužnik. Spremljevalke ga. Petra Zadel, ga. Marta Baša in ga. Mira 
Hrovat smo se trudile za varnost, disciplino in pomoč učencem pri 
pravilni izvedbi posameznih vaj in tehniki plavanja.  V garderobi 
smo se najprej preoblekli v kopalke in se nato z različnimi vajami 
ogreli. Z učenci smo se pogovorili o varnosti na bazenu in o delu, 
ki je načrtovano za čas plavalnega tečaja. Nato je sledilo začetno 
preverjanje plavalnega znanja otrok. Glede na njihovo znanje sta 

jih učitelja razdelila v dve skupini. Nato so učenci pričeli z učenjem in izpopolnjevanjem znanja plavanja. 
Učenci so se prilagajali na vodo. Učili so se potapljanja, izpihovanja v vodo, drsenja na vodi, delati mrtvaka in 
prsnega plavanja. Pri učenju so jim bili v pomoč različni športni pripomočki. Zadnji dan je sledilo ponovno 
preverjanje plavalnega znanja. Vsi učenci so napredovali in bili uspešni. Medsebojno druženje ni bilo samo 
poučno, ampak tudi prijetno. Pred odhodom iz Dolenjskih Toplic smo se posladkali s sladoledom.  

Zapisali: učiteljica Marta Baša in vzg. Mira Hrovat 

PODELITEV BRALNE ZNAČKE 
Podelitev BZ je bila 17. 5. 2016, na RANČU ALADIN, na Mirni. Vsi učenci so tekmovali za BZ in jo tudi opravili. 
Tako je 15 učencev osvojilo bralna priznanja, saj je vsak moral  prebrati tri knjige in se naučiti tri pesmice s 
seznama in jih predstaviti svojim sošolcem.  Knjige so si izposojali v razredni knjižnici. Radi so segali po izbranih 
knjigah. Pri pripovedovanju so bili uspešni in tekmovalni. Pripovedovali so sproščeno, lepo so deklamirali 
izbrane pesmi, Nekaj učencev je zahtevane naloge opravilo zelo hitro, nekaj učencev je bilo potrebno veliko 
spodbujati za branje in so to nalogo opravili tako rekoč v zadnjem trenutku. Čas, ki smo ga uporabili v  ta 
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namen je bil zjutraj pred  pričetkom pouka ali pa takoj po pouku. Bralno značko so tako opravili vsi prvošolci. 
To so:  Aleks Galamič, Maks Godec, Petra Gorenčič, Manca Hrastar, Ajda Humek, Valter Jenkole, Tia Kopač, 
Zala Kranjc, Andraž Murn, Kiara Murn, Vid Obrstar, Neja Pečar, Nejc Primc, Rok Štupar in Luka Zupančič.  
Zjutraj smo se z avtobusom odpeljali na Mirno – Ranč Aladin, kjer smo si po krajšem kulturnem programu 
ogledali razne živali. Ta nepozaben izlet je bil nagrada za zveste bralce, ki so opravili zahtevane naloge. 

 Zapisala: Marta Baša 
KOSTANJEV PIKNIK V 2. RAZREDU 
V petek, 23.10.2015, je bil na igrišču dvorske šole kostanjev piknik za učence 2.r. in njihove starše. Otroci so 
se najprej predstavili s kratkim programom, nato smo se poigrali (igre s padalom, hodulje, loparji) in se 
posladkali s pečenim kostanjem. Na koncu so se učenci in njihovi starši pomerili še v igri Med dvema 
ognjema, v kateri so predvsem najmlajši zelo uživali. Druženje je bilo prijetno, hvala vsem, ki ste pripomogli 
k še enemu lepemu spominu na šolsko leto v drugem razredu. 

Zapisala: Tatjana Hren 

             

 

Evakuacijska vaja in obisk gasilcev PGD Dvor 

V šolah in vrtcih je varnost učencev vedno na prvem mestu, zato 

vsako leto izvedemo evakuacijsko vajo, da ponovimo, kako v 

primeru naravne ali druge nesreče varno ukrepamo. Letos smo 

evakuacijsko vajo na PŠ Dvor in v VVE Dvor uspešno izvedli 22. 

10. 2015, v tradicionalnem sodelovanju s PGD Dvor . Gasilci so 

naše reševanje po zasilnih izhodih obogatili z reševanjem 

namišljeno ujetih deklic v toaletnih prostorih, s prikazom 

nudenja prve pomoči ponesrečencem in z demonstracijo njihovega dela. 

Ko smo vajo zaključili, smo nadaljevali z ogledom in predstavitvami dela gasilcev in njihove opreme na 

šolskem parkirišču. Letos so gasilske vrste poleg aktivnih gasilcev, častnih članov gasilcev dopolnjevale tudi 

gasilke. Učenci so veliko spraševali, gasilci so radi odgovarjali, veliko in zanimivo sami povedali in pokazali. 

Članom PGD Dvor se za sodelovanje pri evakuacijski vaji in predstavitvi dela gasilcev najlepše zahvaljujemo. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

Predstavitev poklica medicinske sestre 

Izbira poklica je ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju. Izbiramo lahko, 

kadar smo seznanjeni s ponudbo, zato šolarje pogosto seznanjamo z različnimi 

poklici. V 4. r. imamo v programu slovenščine tudi opise poklicev. Da bi bili pri tem 

delu uspešnejši, nas je v torek, 3.11., v 4.r. obiskala ga. Novak, mamica četrtošolke 

Lare Novak. Zelo nazorno nam je v besedi in s praktičnim prikazom predstavila svoj 

poklic. Vsakemu učencu je ga. Novak izmerila pulz in »predihanost«. Učence je 

navdušila tudi s prikazom prve pomoči ob nezgodah in poškodbah, ki spremljajo otroke vsak dan. Za obisk in 

obogatitev našega dela se ji najlepše zahvaljujemo. 

zapisala: Zvonka Struna 
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Ogledali smo si opero Obuti maček in dolenjsko prestolnico 

Opera je glasbena zvrst, ki jo pozna malo tretješolcev ali četrtošolcev. Da bi to spremenili, smo 23. 10. 2015 

odšli v Novo mesto in si ogledali v KC Janez Trdina opero Obuti maček. Predstava je bila učencem všeč. Uživali 

so pri ogledu scene, kostumov, petju in zgodbi, ki se je odvijala na odru. Po predstavi smo se peš napotili še 

po starem delu mesta in Loki in spoznali nekaj značilnosti naše metropole. 

Zapisala: Zvonka Struna 

Nastop na srečanju starejših krajanov 

17.10 je KORK Dvor na Laščah organiziral srečanje starejših 

občanov. V programu so nastopile tudi 4 učenke PŠ Dvor. 

Dekleta so odigrala prizorček Babi, koliko me imaš rada?, 

zapele in z gibanjem spremljale pesem Gradimo 

prijateljstvo, zapele samostojno še dve pesmi in s petjem 

spremljale harmonikaša Tilna Kuhlja. Na nastop je učenke 

pripravila ga. Struna, na Laščah jih je spremljala ga. Baša. 

Zapisala: Zvonka Struna 

Teden otroka na PŠ Dvor 

Teden otroka je čas, ko na šolah potekajo dejavnosti, ki so 

prijetne 

otrokom. Tudi 

na PŠ Dvor smo 

se potrudili.        

5. 10. so učenci 

1. in 2. r. odšli v 

Ljubljano, se z 

vzpenjačo popeljali na Ljubljanski grad in v njem iskali skriti 

zaklad. V vseh razredih smo ta teden več prepevali, brali zanimive zgodbe in po njih poustvarjali. Učenci 1. r. 

so tako prebrali zgodbe Oh ti zobki, drugošolci so spoznali zgodbo Moj dežnik je lahko balon, četrtošolci pa 

smo spoznavali prirejene zgodbe J. Bucaya iz knjige Ti 

povem zgodbo?. Športne dejavnosti smo organizirali 

tako, da so bile naravnane sprostitveno. Učenci 1. in 2. 

r. so izvedli skupni uri ŠPO in se pomerili v igrah z žogo 

in v štafetnih igrah. Opravili pa so tudi poučen sprehod 

s policistom g. Kramarjem. Četrtošolci so v šolo prinesli 

svojo najljubšo igračo in se z njo poigrali. Spoznavali so 

tudi igre naših babic - Ristanec, Kozo zbijat.. Tretješolci 

in četrtošolci so poskrbeli tudi za zdravo prehrano in si 

naredili sadne kupe. Z njimi so četrtošolci presenetili prvošolce in kuharice. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Predniki so vedeli, kako je pomemben zajtrk za uspešen dan in za zdravje človeka. 
Svoje vedenje so prelili v rek: »Zajtrkuj kot kralj, kosi kot bogataš in večerjaj kot 
berač.« Zdravemu zajtrku daje vedno večji pomen tudi sodoben človek. V šoli se 
trudimo, da bi zajtrkovalo čim več učencev in jim želimo s praktičnim prikazom tudi 
pokazati pomen zajtrka in vpliv zjutraj zaužite hrane na našo fizično in psihično 
zmogljivost, zato smo 20. 11. smo izpeljali tradicionalni zajtrk. Učenci so jedli šolski 
med, slovensko maslo, mleko in jabolko iz bližnje kmetije. Zajtrk jim je teknil. 

Zapisala: Zvonka Struna 
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Lesne urice 

Les Slovence spremlja na vsakem koraku, saj je naša domovina tudi dežela gozdov. 
Iz lesa si pripravimo kurjavo, pohištvo, je gradbeni material…Kako se les obdeluje, 
smo četrtošolci spoznavali 20. 11., ko smo pod vodstvom g. Slavka Mirtiča in 
razredničarke izvajali lesne urice. Na praktičen način smo se učili, kako se les 
obdeluje, oblikuje, spaja, ščiti. Izdelali smo ptičje hišice in pručke in vse namenili za 
dobrodelni bazar, ki je potekal 27. 11., v OŠ Žužemberk. G. Mirtiču se lepo 
zahvaljujemo za njegov trud pri izvedbi lesnih uric in za darovani material. 

Zapisala: Zvonka Struna 

Pekli smo medenjake 

Sladek dar razveseli skoraj vsakogar, če se vanj vgnetejo dobrodelne želje, pa ima še večjo vrednost. To vemo 
tudi učenci 4. r., zato smo ob pomoči naših kuharic 24. 11. pekli medenjake. Piškote smo nato spakirali v 
škatle in jih opremili s slikami. Vse medenjake smo poslali na centralno šolo, da bi z njimi povečali ponudbo 
na dobrodelni tržnici. Vsem, ki so nam pomagali pri peki medenjakov, se najlepše zahvaljujemo. 

Zapisala: Zvonka Struna 

Predstavitev poklica kuharice in peka palačink 
V torek, 8.12.2015, nas je v 

2.r. obiskala Lanina mamica, 

ga. Katarina Plot. Na zanimiv 

način nam je predstavila 

poklic kuharice. Skupaj s 

plišasto igračko po imenu 

Bob sta nam pokazala, kaj 

vse potrebujemo za peko 

palačink in obenem je 

nastajal plakat. Učenci so z zanimanjem spremljali dogajanje in navdušeno 

sodelovali pri mešanju sestavin, ki smo jih nato spekli na prenosnem kuhalniku 

kar v učilnici. Namazali smo jih z Nutello in oblili s tekočo čokolado. Res so bile 

slastne. Otroci so pobarvali tudi pobarvanke, medtem poslušali pesmice 

Romane Kranjčan, med katerimi je bila tudi pesem z naslovom Recept za 

palačinke. Na koncu nas je vse skupaj ga. Katarina prijetno presenetila še z 

Miklavževim darilom. Najlepša hvala za prijetno sodelovanje in dobro voljo, ki jo je mamica prinesla s seboj 

in popestrila praznično decembrsko vzdušje. 

Zapisala: Tatjana Hren 

 

 

 

Veselje ob prvem snegu 

V novembru nas je razveselil prvi sneg. Oblečeni v zimska oblačila smo se odpravili 
na  igrišče ob šoli in se sprostili med delanjem snežaka, snežne gosenice in se 
preizkusili v metanju kep. Upamo, da nas sneg spet obišče vsaj v božičnem času. 

Zapisala: Tatjana Hren 
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Božično-novoletna prireditev ob dnevu enotnosti in samostojnosti 

V četrtek, 17. 12. 2015, se je v telovadnici PŠ Dvor 

odvijala bogata božično-novoletna prireditev ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti na temo Sreča je… Nastopili 

so vsi učenci podružnične šole Dvor od 1. do 4. razreda in 

MPZ Dvorjani. Vsi skupaj so prijetno popestrili 

predbožično vzdušje in pokazali, kaj zmoremo, če 

združimo svoje moči. Učenci so nastopili kot pevci v 

otroškem pevskem zboru pod vodstvom gdč. Nine Zajec. 

Za nastop smo jih pripravile tudi razredničarke. Otroci so 

plesali, peli, igrali, recitirali pesmi in na koncu zaigrali v prizorčku, ob katerem smo spoznali, da je bolje biti 

skromen in pošten. Hvala vsem, ki ste se prireditve udeležili, ali kakorkoli pripomogli, da je uspela. 

Zapisala: Tatjana Hren 

Zimski športni dan 

Narava nam med prazniki ni dala snega. Je pa zapadel na 

začetku januarja in šolarjem prinesel veliko veselja. Ker 

so bile temperature nizke, kot se spodobi za januar, 

smo  zimski športni dan izvedli v dveh delih. Učenci PŠ 

Dvor so tako v sredo in četrtek okusili zimske radosti in 

so se sankali, tekli s smučmi, igrali igre na snegu in 

postavili sneženo družino. 

Zapisala: Zvonka Struna 

Veselo v novo leto 

Kaj nam bo prineslo novo leto, ne ve nihče, vsi 
pa si želimo zdravja, sreče, uspehov… S 
skupnim druženjem smo učenci in delavci 
podružnice zaključili staro koledarsko leto v 
telovadnici šole. Druženje smo pričeli s šolsko 
prireditvijo. V programu so nastopili vsi otroci, 
ki so se izkazali z dramatiziranjem, petjem, 
deklamiranjem in plesom, nadaljevali smo ga z 
razmišljanjem o izrabi praznikov, da bodo 
koristni za naše telo in duh ter ga zaključili z 
zabavnimi igrami. Dan smo zaključili v 
učilnicah, kjer so se učenci po svojem 
programu zabavali, pozabili nismo tudi na skupno voščilo otrokom vseh skupin in vsem delavcem šole. 

Zapisala: Zvonka Struna 
Javna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 

 
V četrtek, 4. 2. 2016, je ob 17.00 uri, 
v telovadnici PŠ Dvor, potekala 
dobro obiskana javna prireditev v 
čast Prešernovemu dnevu. 
Prireditev se je začela z nastopom 
pevcev MPZ Cirila Zajca iz 
Žužemberka, ki jih vodi ga. Nina 
Zajec. Poslušalcem so se predstavili 

z lepo zapetimi pesmimi: Zdravljico, Bratimijo in Pozdravno pesmijo. Vse prisotne je pozdravil g. župan, Franc 
Škufca in poudaril pomen kulture za naš narod. Ravnateljica šole, ga. Mira Kovač, je učencem podelila 



63 
 

nagrade, ki so si jih prislužili na šolskem literarnem in likovnem natečaju Himna in zastava šole Žužemberk. 
Sledila je glasbena pravljica S prijatelji je življenje lepše, ki jo je napisala ga. Zvonka Struna. Pri izvedbi pravljice 
so pod vodstvom vseh strokovnih delavk PŠ sodelovali vsi učenci podružnice in se izkazali kot igralci, pevci, 
plesalci, deklamatorji in povezovalci programa. Učenci so sodelovali tudi pri izdelavi scene. Za glasbeno 
spremljavo pravljice sta poskrbeli ga. Nina Zajec in Zala Legan. V zaključnem delu prireditve so se predstavili 
mladi glasbeniki ansambla Boršt in z ubranim petjem ter igranjem navdušili gledalce. Vsem nastopajočim 
gostom se lepo zahvaljujemo za njihov vložek. Prireditev je pokazala, da Slovence najbolj združi prav kultura. 

Zapisala: Zvonka Struna 

Pust veselih ust 

Pustni čas  je namenjen veselju in to smo na PŠ Dvor izkoristili na pustni torek. Učenci so se 3. šolsko uro 
našemili. Radostno smo se ogledovali, se smejali in se veselili različnih in izvirnih pustnih šem. V pustni povorki 
smo se sprehodili po Dvoru in od darežljivih trgovk iz trgovine Mercator in zlatarke ga. Hočevar dobili v dar 
bonbone. Naše druženje smo zaključili z igrami šem v šolski telovadnici. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

 
 
 
Ura knjižnično-informacijskih znanj 
Knjiga je človeku lahko prijateljica in zvesta spremljevalka skozi različna življenjska 
obdobja. Da bi učencem čim bolj približali svet pisane besede, smo 3. 3. 2016 v OŠ 
Žužemberk izvedli uro KIZ. Delo knjižničarja, postavitev knjig v knjižnici, zvrst knjig, 
zgradbo knjig…, je učencem lepo predstavila knjižničarka ga. Tinka Fric Kočijaž. 
Naglasila je lepo vedenje v knjižnici in to še podkrepila s predstavitvijo knjige Lev v 
knjižnici. Knjižničarki se zahvaljujemo za njeno predstavitev. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

Ogled likovne razstave 

Učenci PŠ Dvor so si 3. 3.  2016, v mali dvorani prizidka telovadnice OŠ Žužemberk, 

ogledali slikarsko razstavo Barve življenja. Dela ljubiteljske slikarke  Adele Margite 

Petan in  dela akademske slikarke Joanne Zajc Slapničar so učence navdušila. 

Ugotavljali so, da so barve življenja včasih svetle, včasih temne, odvisno od 

dogodkov v življenju. Ob gledanju slik so spoznavali likovno teorijo, si napasli duše 

in oči na lepih stvaritvah in izbrali svojo najljubšo sliko. Pri pouku so poustvarjali 

in nastale so lepe »reprodukcije«. 

Zapisala: Zvonka Struna 
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Srečanja s starši in ustvarjalne delavnice 

Topel dom in varno zavetje za otroke gradite starši, zato so se vam otroci PŠ Dvor v minulih dneh želeli 

zahvaliti. Vsaka OS je pod vodstvom strokovnih delavk pripravila za starše kulturni program, skromna darilca 

in ustvarjalno delavnico. Otroci in delavke šole smo se potrudili, kolikor najbolje znamo in v zahvalo prejeli 

vaše veselje, ko ste spremljali naše petje, deklamiranje, predstavljanje lastnih pesmi in zgodb, igranje na 

instrumente in dramatiziranje ter naša darilca. Lepo je bilo skupaj ustvarjati. Vsem obiskovalcem prireditev 

in delavnic se najlepše zahvaljujemo za podporo pri našem delu. 

Zapisala: Zvonka Struna 

Čistilna akcija 

Bivanje v čistem okolju je pomembno za zdravje ljudi in živali. Da bi k prijetnemu okolju prispevali tudi mi, 

smo 22. 4. izvedli čistilno akcijo. Potekala je 3. In 4. šolsko uro, smeti smo pobirali po Dvoru, Jami in ob 

cestah, ki vodijo iz Dvora. Veseli smo bili, da je bilo smeti manj kot minula leta in da so se vsi učenci 

aktivno  vključili v varovanje okolja. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 

Bivanje v CŠOD Lipa 

Četrtošolci že tradicionalno pouk obogatimo z bivanjem v 
CŠOD Lipa v Črmošnjicah.  To šolsko leto smo v Lipo odšli pred 
prvomajskimi počitnicami. Najprej smo se povzpeli na Mirno 
goro in doživeli zimsko presenečenje, saj nas je na vrhu 
pričakal sneg. Vzpon smo si obogatili z ogledom: drevesnih 
vrst, zanimivosti o gozdu in oglarjih, spravilom lesa nekoč, 
življenjem Kočevarjev. Ko smo prispeli utrujeni od vzpona v 
dom, smo se nastanili in odšli na kosilo. Ves čas bivanja smo 
dobro jedli, se 

med seboj spoznavali in pletli prijateljske vezi. Brez učenja 
seveda ni šlo, a je bilo zanimivo, saj smo preko praktičnega 
dela spoznavali življenje na gozdnih tleh, pridobivanje 
električne energije iz energije vode, sonca, vetra in porabo 
električne energije in se na nočnem nebu orientirali po 
zvezdah. Bilo je zanimivo, poučno, prijetno in delavcem CŠOD 
Lipa se zahvaljujemo za njihov trud, da je tako bilo. 

Zapisala: Zvonka Struna 
 
Teden RK 

Prebivalci Dvora, Dolenjske, Slovenije, sveta sestavljamo veliko 
skupnost in vsak od nas je del skupnosti. Dejanja vsakega posameznika 
vplivajo na življenje skupnosti. Najlepše je, če ljudje živimo v 
medsebojnem sožitju. Medsebojnemu sožitju in pomoči je posvečen 
tudi teden RK. Na PŠ Dvor smo ga obeležili aktivno. Krožkarji RK so 
spoznavali delo RK pri nas in 
po svetu, pripravili kulturni 
program za sprejem 
prvošolcev med mlade člane 
RK in izvedli akcijo Košarica 

RK. Starši šolarjev so zopet pokazali veliko pripravljenost pomagati 
ljudem v stiski in nabrali smo res veliko  hrane z daljšim rokom 
uporabe in higienskih izdelkov. Vsem darovalcem se  lepo 
zahvaljujemo za darovane izdelke, zahvaljujemo se tudi ge. Mariji 
Legan, predsednici KORK Dvor,  za obogatitev sprejema prvošolcev 
med mlade člane RK. 
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Plavalni tečaj 
Organizirani 10-urni plavalni tečaj za učence 1. razreda PŠ Dvor in 
učence 1. in 2. razreda PŠ Šmihel,  je potekal od 11. do 13. 5. 2016, 
v Dolenjskih Toplicah. Za strokovno vodenje plavalnega tečaja sta 
poskrbela učiteljica športa ga. Darja Sedaj in učitelj g. Marjan 
Kužnik. Spremljevalke ga. Petra Zadel, ga. Marta Baša in ga. Mira 
Hrovat smo se trudile za varnost, disciplino in pomoč učencem pri 
pravilni izvedbi posameznih vaj in pri tehniki plavanja. V garderobi 
smo se najprej preoblekli v kopalke in se nato z različnimi vajami 
ogreli. Z učenci smo se pogovorili o varnosti na bazenu in o delu, 
ki je načrtovano za čas plavalnega tečaja. Nato je sledilo začetno 
preverjanje plavalnega znanja otrok. Glede na njihovo znanje sta 

jih učitelja razdelila v dve skupini. Nato so učenci pričeli z učenjem in izpopolnjevanjem znanja plavanja. 
Učenci so se prilagajali na vodo. Učili so se potapljanja, izpihovanja v vodo, drsenja na vodi, delati mrtvaka in 
prsnega plavanja. Pri učenju so jim bili v pomoč različni športni pripomočki. Zadnji dan je sledilo ponovno 
preverjanje plavalnega znanja. Vsi učenci so napredovali in bili uspešni. Medsebojno druženje ni bilo samo 
poučno, ampak tudi prijetno. Pred odhodom iz Dolenjskih Toplic smo se posladkali s sladoledom. 

Zapisali: Marta Baša in   Mira Hrovat 

Zaključna prireditev tekmovanja za zdrave in čiste zobe 
ob zdravi prehrani 
V  četrtek, 19. 5. 2016, smo bili na zaključni prireditvi 
tekmovanja Za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani. 
Prireditve so se udeležili učenci, ki so najbolj skrbeli za 
higieno svojih zob, z njimi pa tudi njihove spremljevalke. 
Na OŠ Žužemberk je zmagal 3. razred, z učiteljico go. 
Alenko Pavlin, na PŠ Dvor pa 1. razred, z učiteljico go. 
Marto Baša in vzg. go. Miro Hrovat. Učenci so za svoj trud 
prejeli nagrade in priznanja. Za razigrano in zabavno 
vzdušje je poskrbela ga. Maja Kokol. Preživeli smo lepo in 
prijetno dopoldne. Za čistočo svojih zob bomo skrbeli tudi 
v prihodnje. 

Zapisala: Mira Hrovat 

Zaključek BZ na Ranču Aladin 
Knjige nam odpirajo vrata v neznane svetove in nam bogatijo naš 
vsakdan. Knjige so tudi zveste spremljevalke učencev PŠ Dvor, saj so 
vsi opravili naloge za bralno značko in si tako prislužili nagradni izlet 
na ranč Aladin. Po kulturnem programu, ki so ga soustvarjali učenci 
vseh podružnic in centralne šole, je sledila podelitev priznanj in ogled 
ranča. Učence so živali pritegnile kot magnet. Kar niso se mogli 
odločiti, kaj jim je bolj všeč: kamela, ježevec, emu… Tudi malica je 
teknila. Sledilo je sproščeno igranje na igralih, ki jih ponuja ranč in so 
res zanimive. Učenci so v Mirenski dolini preživeli lep dopoldan, ki jih 
bo prav gotovo spodbudil k branju knjig tudi prihodnje leto. 

Zapisala: Zvonka Struna 
Mladi dvorski gasilci 
Prostovoljstva se učimo kot otroci, da nam odraslim to potem ni 
težko. Dvorski šolarji se kot prostovoljci poizkušajo v gasilstvu in 
uspehi na tekmovanjih jih pri tem še spodbujajo. Na tekmovanju 
v Dolenjskih Toplicah so  pionirke zasedle drugo mesto. 
Čestitamo jim za uspeh! 

Zapisala: Zvonka Struna 



66 
 

Plavalni športni dan v Čatežu 
Plavanje je veščina, ki nam lahko reši življenje. Tega se na šoli 
dobro zavedamo, zato poleg plavalnih tečajev, kjer se učenci 
učijo plavalnih tehnik,  a so na žalost organizirani le za učence 
1. in 3. razreda,  organiziramo še plavalni športni dan. Tako 
imajo vsi učenci možnost, da svoje znanje plavanja dopolnijo, 
obnovijo, izboljšajo. Seveda  se lahko tudi zabavajo na 
toboganih in izvajajo različne vodne igre. Letos smo v Čatež 
odšli  10. 6. 2015. Delno smo stroške vstopnine pokrili z 
denarjem, ki smo ga pridobili z spomladansko zbiralno akcijo 
papirja. Bil je lep dan. 

Zapisala: Zvonka Struna 

 
Zaključna ekskurzija 
Pouk povežemo z življenjem in ga obogatimo tudi z 
ekskurzijami. Četrtošolci smo letos na ekskurzijo odšli 
3. 6. 2016. Pot nas je najprej vodila  v Občine, na 
Jurijevo domačijo. Tam nas je vodil zelo prijeten in 
strokovno podkovan vodič, ki nam je nazorno 
predstavil življenje naših kmečkih prednikov. Ker smo 
se pri ogledu domačije delili v dve skupini, smo lahko 
še odigrali nekaj starih iger, kot naši predniki smo se 
kamenčkali, zbijali kozo… V gradu Bogenšperk sta nas 
pričakala hlapec Jurij in gospa Ana Valvasorjeva. Na 
domiseln in humoren način sta nas popeljala po gradu in čas za ogled je vse prehitro minil. Naša zadnja 
postaja je bil izvir Temenice Zijalo. Med potjo smo se pogovarjali, peli, še šalili ter se poizkusili tudi z vodenjem 
ekskurzije in tako preživeli doživetij poln dan. 

Zapisala: Zvonka Struna 

RANČ ALADIN 
V TOREK SMO IMELI PODELITEV BRALNE ZNAČKE. Z  AVTOBUSOM SMO SE ODPELJALI NA RANČ ALADIN. KO 
SMO PRISPELI NA RANČ, NAM JE LATNIK POKAZAL ŽIVALI. ŽIVALI SO MI BILE VŠEČ. POTEM SMO POJEDLI 
MALICO IN NATO SMO SE LAHKO IGRALI NA IGRALIH. NA RANČU ALADIN SMO SI KUPILI SLADOLED. BILO MI 
JE ZELO VŠEČ. RANČ ALADIN MI BO OSTAL V LEPEM SPOMINU. 

Tia KOPAČ, 1.r. 
IZLET V ČATEŠKE TOPLICE 
V PETEK ZJUTRAJ SMO SE UČENCI PŠ DVOR Z AVTOBUSOM ODPELJALI V ČATEŠKE TOPLICE. IZLET SMO SI 
PRISLUŽILI Z ZBIRANJEM STAREGA PAPIRJA. NA ZAČETKU SMO MALO VADILI PLAVANJE, POTEM SMO SE 
ZABAVALI NA TOBOGANIH IN GUSARSKI LADJI.  
BILO MI JE ZELO LEPO. 

Ajda HUMEK, 1.r. 
PLAVALNI ŠPORTNI DAN 
ZJUTRAJ SMO SE Z AVTOBUSOM ODPELJALI V ČATEŠKE TOPLICE. V TOPLICAH SMO PLAVALI, SE IGRALI NA 
GUSARSKI LADJI GUSARJE, MORSKE DEKLICE IN KROKODILE. DELALI SMO TUDI PODMORNICO TAKO, DA SMO 
PLAVALI POD VODO. TUDI NA TOBOGANE SMO ŠLI IN SE SPUŠČALI PO NJIH. NA POTI DOMOV SMO PELI 
PESMICE IN SE TIHO POGOVARJALI. BILA SEM ZELO UTRUJENA. 
TA DAN MI BO OSTRAL V LEPEM SPOMINU. 

Kiara MURN, 1.r: 
ČISTI ZOBKI 
VSAK DAN SMO SI UMIVALI ZOBKE IN ZMAGALI. ZA NAGRADO SMO ŠLI V NOVO MESTO NA PODELITEV. 
DOBILI SMO ZOBNO ŠČETKO IN ZOBNO PASTO. ZOB ZELO BOLI, ZATO JIH JE TREBA UMIVATI. DRUGO LETO 
PA SPET ZMAGAMO. 
BILO JE ZELO LEPO.  

Nejc PRIMC, 1.r. 
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BILI SMO V NOVEM MESTU 
V ČETRTEK, 19. 5. 2016, SMO SE ODPELJALI V NOVO MESTO. ODPRAVILI SMO SE NA PRIREDITEV ZA ZDRAVE 
IN ČISTE ZOBE. NAŠ RAZRED JE ZMAGAL. BILO JE ZELO ZABAVNO. METALI SO NAM ŽOGE, PELI IN PLESALI. 
TUDI MI SMO PELI IN PLESALI. OB KONCU SO NAM PODELILI DIPLOME IN NAGRADE. ZA NAGRADO SMO 
DOBILI ZOBNO ŠČETKO IN ZOBNO PASTO. PO PRIREDITVI SMO SE ODPRAVILI Z AVTOBUSOM NAZAJ V ŠOLO. 
TA DAN MI JE BIL ZELO VŠEČ. 

Valter JENKOLE, 1.r. 
NARAVOSLOVNI DAN – INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN 
V ČETRTEK, 21. 4. 2016, SMO SE Z AVTOBUSOM ODPELJALI V LJUBLJANO NA INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN. KO 
SMO PRISPELI, NAS JE NA PARKIRIŠČU PRIČAKAL OD SOŠOLCA VIDA OČKA. POSPREMIL NAS JE DO GOSPE 
MELITE, KATERA NAM JE POKAZALA RAZNE POSKUSE Z DUŠIKOM. NAM NAJLJUBŠI JE BIL SLADOLED IZ 
TEKOČEGA DUŠIKA Z OKUSOM VANILIJE IN ČOKOLADE. NATO SMO ODŠLI H GOSPODU, KI NAM JE RAZKAZAL 
ROBOTE: ROBOTA V  OBLIKI MIZE, KI JE BIL VODEN S POMOČJO DALJINSKEGA UPRAVLJALCA, ROBOTA, KI JE 
KOT NEKAKŠNA IGRICA, KI PRIKAZUJE GIBANJE ŽOGICE IN PALICE, SLEDILA STA ROBOTA, KATERI EDEN IZMED 
NJIJU JE IZDELOVAL RAZNE STVARI, DRUGI JE BIL EDINI ROBOT Z GLAVO, NOGAMA IN ROKAMA. VIDELI SMO 
TUDI ROBOTA SMUČARJA IN ROBOTA, KI TISKA. NASLEDNJA DELAVNICA JE BILA PRI GOSPE, KATERA NAM JE 
POKAZALA MIKROSKOP, SKOZI KATEREGA SMO OPAZOVALI RAZLIČNE ŽUŽELKE.. NATO SMO SE ODPRAVILI V 
LABORATORIJ, KJER SMO PREUČEVALI ZGRADBO JAGODE, PIHALI IN POKALI SMO MILNE MEHURČKE, KI SO 
NASTALI IZ MILNICE. NARAVOSLOVNI DAN MI JE BIL ZELO VŠEČ, SAJ RADA DELAM POIZKUSE IN OPAZUJEM 
ZGRADBO RASTLIN IN ŽIVALI SKOZI MIKROSKOP, KI GA IMAM TUDI DOMA. 

Ajda HUMEK, 1.r. 
NARAVOSLOVNI DAN 
OPISALA VAM BOM DAN, KO SMO ŠLI V LJUBLJANO NA INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN. V ČETRTEK, 21. 4. 2016, SMO 
SE ODPELJALI Z AVTOBUSOM V LJUBLJANO. TAM NAS JE ŽE ČAKAL VIDOV OČI. ODPELJAL NAS JE DO GOSPE 
MELITE. GOSPA MELITA NAM JE POKAZALA, KAJ LAHKO DELAMO S TEKOČIM DUŠIKOM. Z NJIM LAHKO 
OHLADIMO SLADOLED. TUDI MI SMO  SAMI DELALI SLADOLED IN NA KONCU SMO GA TUDI POJEDLI. BIL JE 
ZELO DOBER. TAKO SMO ZAKLJUČILI S PRVO DELAVNICO IN POJEDLI MALICO. PO MALICI NAS JE GOSPA 
MELITA ODPELJALA DO ROBOTKOV. TAM SMO SI OGLEDALI RAZLIČNE ROBOTKE. PRVI JE BIL KOT NEKAKŠNA 
MIZA, DRUGI JE SMUČAL, TRETJI JE BIL KOT NEKAKŠNA IGRICA, ČETRTI JE BIL PODOBEN ČLOVEKU, KI JE PLESAL 
IN PEL PESEM. NATO SMO PRIŠLI DO TRETJE DELAVNICE. TAM SMO POD MIKROSKOPOM GLEDALI MUHO, 
LAS IN PAJKA. POD DRUGIM MIKROSKOPOM SMO GLEDALI KOVANEC. ODPRAVILI SMO SE V NASLEDNJI 
PROSTOR, KJER SMO SI OGLEDALI PREIZKUSE Z JAGODAMI, MILOM IN VODO. TAKO SMO ZAKLJUČILI Z 
DELAVNICAMI, ŠLI V AVTOBUS IN SE ODPELJALI NAZAJ V ŠOLO. NAJBOLJ MI JE BILO VŠEČ, KO SMO POSKUSILI 
SLADOLED, KATEREGA  SMO GA SAMI NAREDILI. 

Manca HRASTAR, 1.r. 
MOJ PRIJATELJ 
Mojemu prijatelju je ime  Gašper, piše se Sladič. Doma je isti vasi kot jaz, ob sva  Dvorjana. Star je devet let. 
Ima rjave lase in rjave oči. Pogosto je oblečen v modre kavbojke in različne barve puloverje. Med odmori se 
pogosto igrava skupaj ali se pogovarjava. Zelo dober je v športu. Skupaj sva tudi v podaljšanem bivanju. Ko 
narediva domačo nalogo,  se igrava. Prijateljstvo  z njim mi pomeni zelo veliko, saj pravega prijatelja težko 
najdeš. Prijatelji smo tudi učenci v našem oddelku. Ob dnevu zdrave hrane smo naredili sadne kupe in  skupaj 
uživali. Ker se rad družim z njimi, raje hodim v šolo. 

                                                                          Franci Hrastar, 4. r. 

 Ob dnevu zdrave hrane smo naredili sadne kupe in  skupaj uživali.  
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CANKARJEVO TEKMOVANJE 
Stara  ljudska modrost pravi, da knjiga lahko zvesta človekova prijateljica. Resničnost te modrosti sem 
spoznala tudi jaz. Že tri leta tekmujem na šolske tekmovanju iz slovenščine. To šolsko leto sem se tudi prijavila 
za Cankarjevo tekmovanje. Poleg mene so se prijavile še: Tanaja Kopač, Lara Novak, Aja Amalija Pečar, Žana 
Šercer in Neža Kuhelj. Za tekmovanje smo morali prebrati knjigo Juri Muri po Sloveniji. Knjigo sem prebrala 
dvakrat, ker mi je bila všeč. Brali smo jo tudi skupaj v šoli. Doma smo pisali delne obnove, spreminjali vsebino 
pesmi… Pridno smo se pripravljali na tekmovanje. Ko pa je napočil ta dan, smo se vse kar tresle.  Dobili smo 
pole in pod nazorom učiteljev, ki me ne učijo, smo pisali, časa smo imeli eno uro. Ko sem svoje napisala, sem 
polo oddala. Sedaj se je pričelo čakanje na rezultate. Učiteljico smo ves čas morili in jo spraševali, če že kaj ve 
za rezultate.  Kmalu sem izvedela, da sem osvojila 2. mesto. Bila sem zelo vesela. Tako sem spoznala, da je 
dobro brati, ker se splača. Moje pridobljeno drugo mesto pa nisem pričakovala. 

                                                                                        Iza Bradač, 4.r. 
PRAZNIKI NAS DRUŽIJO 
Bilo je v tem šolskem letu, ko sem bila stara 9 let in so bili novoletni prazniki. Oči in brat Jan sta šla v Novo 
mesto, da bi kupila rakete, midve z mamico sva pekli piškote. Mamica mi je povedala, da sem prava pomoč 
in da ji res pomagam. Za presenečenje sva skuhali  za najina nakupovalca še čaj. Ko sta se očka in Jan vrnila z 
raketami, je bil čaj že na mizi. Malo kasneje sta nas obiskala tudi babica in dedi. Oči je šel pripravit rakete. Vsi 
smo si v kozarce natočili pijačo. Začeli smo odštevati 3, 2, 1. Srečno novo leto! Očka je prižgal rakete, ostali 
smo pogledali skozi okno in videli mavrični ognjemet. Mucek Piki se je ustrašil raket, zato smo ga spustili v 
hišo. Z mamico sva na mizo prinesli najine piškote. Bilo mi je všeč, da smo bili vsi skupaj in se pogovarjali. 
Pogovarjali smo se tudi o prireditvi, ki smo jo imeli v šoli pred prazniki in na kateri sem brala vezni tekst. 
Povezovalki programa sva bili skupaj s prijateljico Izo in obema je bilo to zelo všeč. Mami me je pohvalila, da 
sem brala lepo. Malo smo tudi pogledali silvestrsko oddajo na televiziji.  Praznični večer je hitro minil, meni 
pa je ostal v lepem spominu. 

                                                                               Eva Meglen, 4.r. 
SREČA JE… 
Srečna sem, ko me starši pohvalijo, nagradijo, ko dobim darila, ko naredim kaj dobrega.  Opisala vam bom 
svojo resnično zgodbo o malo drugačni sreči, ki jo poznajo vsi učenci. Nek petek sem popoldan prišla iz šole.  
Vzela sem v roke kitaro in vadila, trudila sem se za svoj prvi nastop v glasbeni šoli. Ko se je bližal večer, sem 
se nastopa prestrašila. Imela sem tremo, potočila sem nekaj solz. Mami in moj učitelj kitare sta me potolažila. 
Z učiteljem sem odšla v učilnico, kjer sem še vadila.  Ko je prišel čas za nastop, sem imela še malo treme, a s 
pogledom sem poiskala starše, ki so me veselo spodbujali. Mami je veselo ploskala, bila sem srečna, ker sem 
vedela, da igram dobro. Ko je bilo vsega konec, so me starši pohvalili in nagradili. Bila sem srečna, da je vsega 
konec. Prepričana sem, da tako srečo pozna vsak od nas. Lepo je, če ti nekaj uspe, če premagaš strah. 

                                                                                  Neža Kuhelj, 4. r.     
PRIREDITEV S PRIJATELJI JE ŽIVLJENJE LEPŠE 
Slovenci praznujemo 8. februarja Prešernov dan. Za ta praznik smo v poli pripravili javno prireditev. Zelo sem 
bila vesela, da sva s Špelo bili določeni, da povezujeva program. Najprej sva s Špelo napovedali župana in 
moški pevski zbor Vinogradniki. Bilo me je strah, a sem lepo govorila. Glavni del programa je bila igrica S 
prijatelji je življenje lepše. V njej so nastopili vsi učenci naše šole. Glavne igralke so bile oblečene v živalske 
kostume, igrica je bila lepa in poučna. Glasbeno pravljico smo zaključili s skupno pesmijo Za prijatelje  si je 
treba čas vzet. Z velikim veseljem sem jo pela obkrožena s prijatelji. Za igrico je prišel na vrsto ansambel Boršt 
in zaigrali so nekaj poskočnih pesmi. Ta prireditev mi je bila zelo všeč, saj sem bila napovedovalka  in sem se 
pri tem izkazala.                                                                       

                Žana Šercer, 4.r. 
TEKMOVANJE KRESNIČKA 
Letos smo bili četrtošolci iz Dvora uspešni na vseh tekmovanjih, opisala  bom naravoslovno tekmovanje 
Kresnička. Kmalu po začetku šolskega leta, nam je učiteljica povedala za to tekmovanje. Zanimalo nas je, kako 
poteka. Učiteljica nam je pokazala nekaj starih nalog. Ko smo videle, kako tekmovanje poteka,  nam je odleglo 
in smo se  štiri deklice takoj prijavile. Dobile smo gradiva za poizkuse. Dogovorili smo se, da jih bomo naredili 
doma. Doma sem takoj povedala, da sem se prijavila na tekmovanje. Že isti dan sem naredila en poizkus. 
Naslednji dan, smo se z učiteljico o poizkusu pogovorile in preverile naše ugotovitve. Na podoben način je šlo 
delo še pri ostalih poskusih. Ko je prišel tekmovalni dan, nas je bilo malo strah. Na tekmovanju nas je 
nadzorovala ga. Hrovat. Preverila je našo prisotnost. Ko smo bili vsi prisotni,  je razdelila teste. Takoj sem 
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videla, da naloge niso težke. Ko sem rešila vse naloge, sem test še pregledala. Nestrpno sem čakala na 
rezultate. Zelo sem bila vesela prvega mesta. 

                                                                                    Aja Amalija Pečar, 4. r.  
LIKOVNI IN LITERAARNI NATEČAJ MOJA DOMOVINA-OD ZRNJA DO KRUHA 
Z učiteljico smo pri likovnem pouku  veliko ustvarjali. Slikali smo tudi na temo Moja domovina - Od zrna do 
kruha. Na to temo smo tudi pisali spise in pesmi. Naredili smo izbor najboljših treh slik in najboljših treh 
literarnih del in jih poslali strokovni komisiji. Komisija je izmed prispelih del izbrala nagrajena dela. Tako smo 
6.6. 2016 po nagrado odšli iz PŠ Dvor naslednji učenci: Iza Bradač, Tanaja Kopač, Franci Hrastar, Aja Amalija 
Pečar in jaz. Ko smo prišli v OŠ Zbora odposlancev Kočevje, sem najprej zagledala naše razstavljene in 
nagrajene slike, ki so visele prav na začetku razstavne površine postavljene v ta namen. Prireditev se je začela 
s himno. Nagovorila sta nas tamkajšnji ravnatelj in župan. Učenci domače  šole so nam zaigrali igrico in spekli 
kočevsko golobico. Njihov pevski zbor nam je zapel nekaj pesmi. V programu so prebrali tudi nekaj pesmi in 
spisov prispelih na natečaj. Ta del prireditve so pričeli z branjem spisov in pesmice iz naše šole. Bila sem zelo 
ponosna. Vsi nagrajenci smo dobili priznanje  in košček njihove golobice. Na koncu prireditve so nas lepo 
pogostili s  pecivom in napitki. Dan je lepo minil, saj me je na prireditev spremljala tudi moja družina. Mislim, 
da so v OŠ Kočevje lepo pripravili prireditev. Vesela sem, da sem v tem projektu sodelovala tudi jaz. Lepo je, 
da smo učenci lahko s pesmijo, spisom ali sliko izrazili, kako pridemo do kruha. 

                                                                              Lara Novak, 4. r.  

KRUH 
Rada jem kruh, ker pa sem dobila aparat za zobe, ga ne jem več tako pogosto, saj se prijema na zvezdice in 
žico aparata.Da žito zraste, mora imeti dobo rodovitno zemljo, ki mora biti skrbno pripravljena. Zemljo najprej 
preorjemo in pobranamo, nato žito posejemo. Sledi čakanje, da žito zraste. Hitreje začne rasti pomladi. 
Nevarno za žito je poletje, saj včasih pada toča, ki žito stolče. Ko je konec šole, žito požanjemo, ga posušimo 
in odpeljemo v mlin.. V mlinu naredijo moko. Nekaj moke odpeljejo v trgovine, nekaj v pekarne, nekaj moke 
ljudje vzamejo domov. Iz moke, vode ali mleka in kvasa naredijo testo. Ko to vzhaja, ga premesijo in še enkrat 
vzhajajo in  dajo v pečico, da spečejo kruh. Kruh nato ponudijo ljudem.Kruh je zlato, to najbolj vedo tam, kjer 
so lačni. Vesela sem, da pri nas ni lahkote. 

                                                               Lara Novak, 4.r.  

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 
Otroci ne beremo vedno radi. Kar namučil sem se, da sem opravil bralno značko. V torek, 7. 5. 2016, smo se 
odpeljali v Aladinovo deželo. Na ranču je bilo polno živali, vendar smo najprej imeli zaključek bralne značke. 
Vsaka šola je pripravila točko. Dvorjani smo zapeli pesem Gradimo prijateljstvo. Sošolka Tanaja Kopač je 
dobila kot naj obiskovalka knjižnice knjigo Ko snežna sova zacinglja. Programu je sledil ogled živali na ranču. 
Videl sem kenguruja  z mladičem v žepu. Ves čas je skakal. Videli smo tudi kamelo,  osle, ježevce, ovce, koze…  
Po malici smo se igrali na igralih. Sam sem se spuščal z gumo in ciljal z žogo na koš. Na gradu smo se šli pirate. 
Bilo je super. Ko se je dan na ranču končal, smo se z avtobusi odpeljali nazaj v šolo. Splačalo se je potruditi  in 
prebrati nekaj knjig. 

                                                                            Gašper Sladič, 4. r 

ŠPORTNI DAN V ČATEŽU 
Med šolskim letom imamo več športnih dni. Enega smo preživeli na bazenu v Čatežu. Na bazenu smo se učili 
plavati in se igrali ter se zabavali na toboganu. Ker slabo plavam, sem večino časa vadil plavanje in to mi je 
bilo dolgočasno. Še dobro, da je bil z menoj sošolec Gašper, saj sva se skupaj trudila. Po malici sva šla s sošolci 
tudi midva. Bilo je zakon. Plavali smo, se spuščali po toboganu in se igrali na gusarski ladji. Ko je učiteljica 
rekla, da gremo domov, smo bili žalostni. Morali smo si posušiti lase, se preobleči in iti na avtobus. Dan mi je 
bil lep, čeprav sem domov prišel utrujen. 

                                                                                     Urh Bukovec, 4.r. 
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OD ZRNA DO KRUHA 
Njivo zaorjemo 

za pšenico  posteljo poravnamo, 
za pomoč pluge in brane imamo. 

 
Pšenico na poljih posejemo 

in čakamo, 
da zrna vzklijejo. 

 
Veselimo se, 

ko pada dež in sije sonce, 
toče se bojimo, 

da pridelek ne izgubimo. 
 

Ko polje zlato valovi, 
pšenico požanjemo, 

posušimo in v mlin odhitimo. 
 

V mlinu suho zrnje žita zmeljemo, 
polnozrnato in belo moko 

v vreče zapakiramo. 
 

Pekarne mokico kupijo, 
za ljudi kruh pečejo. 

Ljudje v vrsti pred pekarno stojijo, 
ker si topel kruh želijo. 

 
Tudi pri nas mami peče kruh, 

takrat cela hiša diši, 
meni pa se slina cedi, 

saj njen kruh najboljši je, 
vanj ljubezen vmesena je. 

Iza Bradač, 4.r. 
KRUH NAŠ VSAKDANJI 
Kruh je bil in je  dragocena stvar. V preteklosti je veljal kruh za največjo dobrino in veljalo je: »Če kruhek pade 
ti na tla, poberi in poljubi ga.« V pridelavo kruha so vlagali veliko truda. Z voli, konji ali celo s kravami so zaorali 
njive in jih pobranali. Po njivi so nato šli ljudje z motikami in potolkli grebe, da so naredili zemljo za sejanje 
žita rahlo. Posejali so ročno pšenico in čakali, da bo vzkalila. Ko je pšenica zrasla in dozorela, so jo ročno poželi 
s srpi in kosami. Požete klase so zlagali na kup v snope in snope povezali. Otroci so za žanjci pobirali pozabljene 
klase. V vasi so si vaščani pomagali pri žetvi in imeli na koncu dela vedno likof. Delali so hitro, v veliki vročini, 
sklonjeni, a so se vseeno pri delu pogovarjali, smejali, kaj zapeli in včasih naredili tudi babo iz slame. Snope 
so nato nadeli  na vozove in jih odpeljali v kozolce, kjer so jo pustili, da se je dobro posušila. Med prevozom 
so skrbno pazili, da se voz ni prevrnil. Voznik voza je za šalo gospodarju in gospodinji vpil: «Mi smo vam babo 
pripeljali, vi boste pa za likof dali.« Ko je bilo žito suho, so s cepci zrna ločili od slame. To je bilo naporno delo. 
Ko so mlačev zaključili, so ženske vzele v roke sita in ločile pleve od zrnja. Zrnje so nato odpeljali v mline. Mlini 
so stali ob vodi, ker je voda poganjala mlinsko kolo. Mlinarji so žito zmleli. Lastniki moke so na moko kar 
počakali in jo odnesli ali odpeljali domov. Ženske so nato iz moke zamesile testo in to je bil svečan obred za 
celo družino. Ženske so zakurile v peči in počakale, da so se polena spremenila v žerjavico. Žerjavico so nato 
pometle ob rob peči. Z lesenim loparjem so položile hlebce v peč. Ko so čez čas potrkale po hlebcu in je 
zadonelo, je to pomenilo, da je kruh pečen, da ga je potrebno vzeti iz peči. Kruh so naložile v peharje in ga 
pokrile s prtiči. Ko se je ohladil, so ga narezale in lahko so ga začeli jesti. Danes zaorjemo in pobranamo ter 
žito posejemo s traktorji. Požanjemo in omlatimo ga s kombajni. Žito zmeljejo mlini, ki jih poganja elektrika. 
Včasih so kruh delali na roke, danes imamo tako pečico, ki sama zamesi kruh in ga speče ob času, ko mi to 
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želimo. Kruh rada jem. Včasih ga spečemo doma, a večkrat ga kupimo. Hvaležna sem, da nam ni potrebno 
stradati kruha. 

                                                          Tanaja Kopač, 4.r.  
RIBIŠKI NATEČAJ 

O ribah in njihovem življenju ter ribištvu ne vem veliko, zato sem bila vesela, 
da nas je obiskal  g. Piškur, ribič Novomeške ribiške družine. Predstavil nam je 
nekaj rib in delo ribičev. Njihova glavna skrb so ribe, da ne izumrejo, skrbijo pa 
tudi za čistočo voda. Vode čistijo sproti, organizirajo tudi čistilne akcije. Če je 
v njihovih vodah kakšne ribe malo, jih vlagajo vanjo in skrbijo, da je rib vedno 
dovolj. Pokazal nam je tudi opremo ribičev.  Bila sem presenečena nad 
večnamenskim stolčkom. V njem je vse, kar ribič potrebuje pri ribolovu: 
plovčki, vabe, mreže… Ko je g. Piškur odšel, smo pouk nadaljevali z likovno 
umetnostjo. Slikali smo za ribiški natečaj. Izbrane slike je učiteljica poslala na 
natečaj v Novo mesto. Izbrali so mojo sliko. Učiteljica mi je dala obvestilo, da 
bo podelitev nagrad v kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Bila 
sem vesela, prav tako sta se razveselila tudi mami in oči. Čas do podelitve se 
mi je zelo vlekel,  komaj sem čakala tisti četrtek in odštevala dneve. Končno je 
ta dan prišel in odpeljali smo se v Novo mesto. Predsednik društva ribičev 

Novo mesto in predsednik ribičev Slovenije sta imela govor. Nekaj je povedal tudi župan Novega mesta. Pel 
nam je oktet iz Zagorja. Nato je bila podelitev nagrad. Dobila sem ribiško palico, veliko knjig o ribah in igro o 
ribah. Tisti ribiči, ki so bili že 50 let v ribiški družini, so dobili priznanja. Priznanja so dobili tudi tisti, ki so ulovili 
največje ribe ali najbolj pridno skrbeli za ribe in čiste vode. Na prireditvi mi je bilo najbolj všeč, ko je oktet 
zapel pesem o Krki. Z ribiško palico še nisem lovila, a upam, da bom to poskusila med počitnicami, saj imam 
zdaj svojo palico. 

                                                                             Tanaja Kopač, 4. r. 
KOŠARICA RDEČEGA KRIŽA 

Rdeči križ je organizacija, ki pomaga starim, bolnim, revnim  in vsem ljudem, 
ki jih prizadenejo naravne nesreče ali vojna. V naši šoli smo to leto bili 
aktivni krožkarji RK četrtošolci. Dogovorili smo se, da bomo imeli zbiralno 
akcijo  živil in izdelkov za osebno nego. Ker sem predstavnica RK v našem 
razredu jaz, sem vedela, da bom morala veliko biti pri košarici. Kmalu nam 
je učiteljica povedala za razpored dežurstva pri košarici, saj je akcija 
potekala tri dni pred poukom in po pouku. Vsak dan smo nabrali veliko 
stvari, vsega je bilo čez 200 komadov. Krožkarji smo pomagali učiteljici 
hrano popisati in sortirati. Vse zbrano je odpeljala predsednica KORK Dvor, 

ga. Marija Legan.  Ta gospa je tudi prišla na sprejem prvošolcev med mlade člane RK. Da je bil sprejem lep, 
smo poskrbeli četrtošolci, saj smo zanje pripravili pete pesmi, deklamacije, prizorček in darila. 

                                                                     Lara Novak, 4.r. 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 
Najlepši del šole so vedno izleti, športni in naravoslovni dnevi. Te dneve komaj čakam in sem vedno 
vznemirjen. Tudi ta petek sem bil, ker sem komaj čakal, da si gremo pogledat grad. Razmišljal sem, kdo nam 
bo grad predstavil, nisem vedel ali bo to stražar ali bo grof ali bo kraljična.  Ko smo zjutraj vstopili v avtobus, 
nam je naša učiteljica najprej povedala nekaj zelo pomembnih pravil, potem smo se začeli pogovarjati. Sedel 
sem z mojim najboljšim prijateljem, zato sva se imela veliko snovi za pogovor. S sošolci smo zapeli nekaj lepih 
pesmic in v Žužemberku pobrali še učence iz Žužemberka. Spet smo se odpeljali in zapeli še nekaj pesmi, 
učiteljica nam je povedala nekaj zanimivosti. Najprej smo si ogledali Jurijevo domačijo, staro kmečko hišo s 
skednjem, kaščo in svinjaki ter vodnjakom na prevago. Na gradu nas je čakal stražar, ki nas je skupaj z gospo 
Ano Valvasorjevo popeljal po gradu.  Bila sta zelo smešna in prijazna. Stražarju Juriju sta bila všeč moj sošolec 
Urh in sošolka Neža, saj ju je kar naprej dražil.  Povedal nam je tudi, da ne smemo Ani Valvasorjevi vsega 
zaupati.  V gradu sem videl knjigo, ki jo je napisal Valvasor, medveda, grafike,  orgle in nanje je sošolka Aja 
tudi zaigrala. Na mandolino nam je zaigrala Valvasorjeva žena. Med ogledom smo zelo uživali in kar prehitro 
se je končal.  Ta izlet mi bo ostal v res lepem spominu, saj smo veliko doživeli in se tudi veliko smejali, zaključili 
pa smo ga s sladoledom. 

                                                                         Jan Meglen, 4. r. 
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UTRINKI S PŠ ŠMIHEL 
Na šoli je bilo 20 učencev. Razdeljeni so bili v dva kombinirana oddelka. Realizirali smo 192 dni pouka. 
 Vseh 20 učencev je prejelo pisne pohvale za dobre dosežke v znanju,  za lepo vedenje, sodelovanje na 
prireditvah in v interesnih dejavnostih, za lepo urejene zvezke, pomoč pri urejanju jedilnice, učilnice, vestno 
opravljanje domačih nalog. Potrebno je bilo vsakodnevno ponavljanje pravil in opozarjanje na upoštevanje le 
teh. Učenci so bili živahni in razigrani, vendar kulturni. 
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 naslednje prednostne naloge. 

 Spodbujanje branja, pripovedovanja in zapisovanja, spodbujanje bralnega razumevanja in ustnega 
izražanja - projekta: Branje nas povezuje(3. in 4. razred); Naša mala knjižnica (1. in 2. razred), bralni kotički 
v učilnicah, izbor naj bralca/naj bralke, 100% realizacija KIZ-a, obisk knjižnice in navajanje na spoštljivo 
ravnanje s knjigami. 

 Spoznavanje dediščine našega kraja in razvijanje domoljubne Suhokranjske zavesti. 

 Skrb za naravo in ekološko vzgojo učencev (ekološko vedenje –zračenje, ločevanje odpadkov, zbiranje 
starega papirja, čistilne akcije, skrb za čisto vodo in manjšo porabo vseh sredstev).  

 Razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in do svojega telesa (zdrava prehrana, reden zajtrk, skrb za 
higieno, skrb za zdravje, dovolj gibanja, zračenje prostorov, redno pitje vode in umivanje rok). 

 Spodbujanje sodelovanja med oddelki (skupni delovni program PŠ, skupne ure pouka in ID). 

 Razvijanje ročnih spretnosti - krožek ročnih del, kvalitetno preživljanje časa pred in po pouku. 

 Zgodnje učenje angleščine – krožek angleške urice v 1. in 2. razredu. Vključeni so bili vsi učenci 1. in 2 
razreda. Spoznali so se z osnovnimi angleškimi običaji, navadami. Naučili so se nekaterih ukazov, 
pozdravov….Krožek je bil s strani učencev in staršev zelo dobro sprejet in na koncu pohvaljen. 

Vestno pa smo sledili tudi prednostnim nalogam preteklih let. 

 Navajali učence na spoštljiv odnos do starejših, razvijali dobre medsebojne odnose , navajali učence k 
umirjenosti in redu, varčevali z vsemi dobrinami, spodbujali in razvijali sočutje - pomoč potrebnim- 
bližnjim in daljnim. 

Posebnih novosti letos nismo uvedli, smo pa nadaljevali s pozitivnimi iz preteklih let: medrazredno 
sodelovanje (skupno praznovanje RD, kombinirano dežurstvo in skupna ura športa/likovne  umetnosti, skupni 
jutranji krog), izdelovanje voščilnic s starši, sodelovanje s kulturnim društvom, stojnica ob žegnanju v Šmihelu, 
delovni program OS za celotno šolo, šolski zeliščni vrt … 
Na šoli smo izvedli naslednje prireditve: tržnica ob žegnanju v Šmihelu; evakuacijska vaja in ogled gasilskega 
doma ter poskus gašenja začetnega požara; ob 1. novembru smo na pokopališču v Šmihelu prižgali sveče 
velikim in osamljenim ljudem; posebno pozornost smo namenili Primožu Trubarju; teden otroka - obisk 
Ljubljanskega gradu, športne igre, peka pice …; spominska ura posvečena Leonu Štuklju; izdelava novoletnih 
voščilnic s starši za starostnike; nastop za upokojene učitelje OŠ Žužemberk; ob novem letu smo nastopili za 
starše (igrica Snežno drevo); srečanje s starši v mesecu marcu; javna prireditev ob prvem maju in dnevu 
upora proti okupatorju; predstavili smo se tudi na prireditvi ob državnem prazniku v Žužemberku; ob tednu 
RK nas je obiskala predsednica RK Šmihel gospa Silva Papež, učenci 1. razreda sta ob sprejemu v mlade člane 
RK dobili simbolično darilo. Razstave smo pripravljali skozi vse leto in vsak dan smo razstavili kaj novega. 
Sodelovanja s starši je bilo zelo veliko. Starši so redno obiskovali roditeljske sestanke in govorilne ure, 
velikokrat so prišli na pogovor tudi izven tega. Telefonske pogovore smo omejili le za nujna sporočila. Veliko 
staršev je s šolo sodelovalo tudi na drugačen način: ustvarjalna delavnica, prinašanje papirja, materiala, 
zaključno srečanje… Predvsem so se za dobre odnose in druženje zavzemali starši Zaletelj. 
Tudi letos šolska skupnost in organizacija MČRK v Šmihelu ni delovala kot krožek, temveč smo veliko nalog 
skupno opravili v okviru pouka, pri ID, po pouku in doma. Sledili smo aktualnim dogodkom: skrb za zdravje, 
solidarnostne akcije, zbirane akcije, skrb za urejenost šole in okolice, prireditve, sodelovanje z društvi, 
centralno šolo, maškarada, teden otroka, nastopi na šolskih in javnih prireditvah… 

Petra Zadel, vodja PŠ Šmihel 
RAČUNALNIŠKI KROŽEK 
Pri krožku je sodelovalo 10 učencev in učenk iz tretjega in četrtega razreda. Uporabljali smo didaktično 
opremo kot so Igrive števin ter interaktivne vaje za 4. in 5. r. Učili so se napisati besedilo in ga oblikovati. Iz 
knjige so pretipkali besedilo – pravljico in ga oblikovali. Učenci so radi hodili h krožku in bili zelo motivirani. 

Mentorica: Helena Smrke 
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OPZ 
Vaje pevskega zbora so tudi letos potekale v dveh skupinah. 1. skupina, v katero so bili vključeni učenci 1. in 
2. razreda, je imela vaje vsako sredo od 7.30 – 8.15. Druga skupina (učenci 3. in 4. razreda)  je imela vaje ob 
petkih, 5. šolsko uro. V pevskem zboru je sodelovalo 20 učencev. Z veseljem so hodili na vaje, prepevali, igrali 
na glasbila in se igrali glasbene didaktične igre. Letošnje šolsko leto smo več pozornosti namenili hudomušnim 
umetnim pesmim. Učencem so bile všeč in z veseljem so jih prepevali. Zelo so bili motivirani pred prireditvami 
in nastopi za starše. Skozi leto smo se naučili več kot 20 pesmi. Besedila pesmi smo se učili vzporedno z gibi 
in tako nam je šlo učenje lažje in hitreje od rok. Petje smo spremljali tudi z igranjem na lastna in Orffova 
glasbila. Prav učenje na glasbila je bilo učencem zelo všeč. Z veseljem so trenirali in se na koncu tudi izkazali. 
Pevski zbor je nastopil na vseh javnih in šolskih prireditvah na naši PŠ in na zaključni prireditvi v 
Žužemberku.Tudi v naslednjem letu bo potekala dejavnost pevski zbor, v kombinaciji z igranjem na Orffova 
glasbila. 

    Mentorica: Petra Zadel 
ANGLEŠKE URICE 
Na naši šoli je bila letos že drugič organizirana in izvedena interesna dejavnosti angleške urice. Zanimanje za 
to dejavnost je bilo veliko in vanju so se vključili vsi učenci 1. in 2. razreda. Z zanimanjem so poslušali angleška 
navodila in se trudili, da bi jih razumeli. Všeč so jim bile predvsem pesmice z gibanjem in razne igre, s katerimi 
smo se učili novega besedišča. Izbirala sem aktualne teme: ukazi, praznovanja, prazniki, letni časi, oblačila, 
šport… Dejavnost je potekala enkrat tedensko - ob torkih, 5. šolsko uro. Učenci so z navdušenjem prihajali. 
Nekateri so tudi doma utrjevali obravnavano snov in prosti koncu šolskega leta smo se že uspeli malce 
sporazumevati v angleškem jeziku. 

Mentorica: Petra Zadel 
VZGOJA ZA ZDRAVO IN DOBRO ŽIVLJENJE 
V okviru krožka vzgoja za zdravo in dobro življenje ali VZDŽ smo tudi letos izvajali zelo različne dejavnosti. 
Vanj je bilo vključenih 20 učencev in vsi so ga pridno obiskovali. Tako kot je v navadi že iz preteklih let, smo 
se z dejavnostmi pri krožku prilagajali aktualnim dogodkom in potrebam. Izdelovali smo izdelke za tržnico, 
pripravljali za razstavo na centralni šoli, izdelovali dekoracijo, ki je krasila šolo skozi celo leto, izdelovali darila 
za starše, voščilnice, skrbeli za zdravje (pogovor, igre, sprostitvene dejavnosti…). V dejavnost smo vključili 
tudi ročna dela, vendar v manjšem obsegu. Navada je bila, da so v dejavnost vključeni vsi učenci, kar se je pri 
določenih dejavnostih izkazalo za slabo. Nekaterih učencev ročno delo ni tako zanimalo in smo začeto delo s 
težavo speljali do konca. V naslednjem letu bomo ponudili več dejavnosti ročnih deli in h krožku vključili 
učence, ki jih to res zanima. 

Mentorica: Petra Zadel 
PROMETNI KROŽEK 
Prometni krožek je na PŠ Šmihel potekal po programu, ki smo si ga zastavili v začetku šolskega leta. V mesecu 
septembru nas je obiskal policist g. E. Kramar, ki je učence seznanil, kako pomembna je varnost na poti v šolo. 
V avli šole je začel počasi nastajati prometni kotiček, ki smo ga skozi celo šolsko leto polnili s pomembnimi in 
aktualnimi prometnimi novicami. Izdelali smo varnostni načrt šolskih poti v okolici PŠ Šmihel. V tednu 
prometne varnosti smo nekoliko več časa posvetili vidnosti v prometu, varni vožnji s kolesom, čeladi… 
Tretješolci in četrtošolci so pisali pismo svojim starim staršem na temo BODI VIDEN, BODI PREVIDEN. V 
zimskih mesecih smo spoznavali prometna pravila (prometne znake, križišča, vožnja s kolesom,…). S 
prometnimi pravili so se učenci seznanjali preko interaktivnih vaj, različne literature in praktičnih vaj. 
Prometni krožek smo zaključili s kolesarskim poligonom na šolskem igrišču ter nasveti za varno preživljanje 
počitnic. 

            Mentorica: Marjeta Zore 
KNJIŽNICA 
V letošnjem šolskem letu je knjižnico v Šmihelu obiskovalo 20 učencev. Obisk je bil primeren - nekateri učenci 
so v knjižnico zahajali zelo redno (vsak teden), nekateri bolj poredko. Vsi učenci so vključeni tudi v potujočo 
knjižnico, ki mesečno prihaja v Šmihel. Učenci so si knjige lahko izposojali ob petkih v preduri. Našo knjižnico 
je nekajkrat med letom obiskala tudi knjižničarka s centralne šole. Takrat je urejala vpis knjig v računalnik - za 
računalniško vodenje izposoje. Ker je bila knjižnica zelo zasičena s knjigami, ki so za našo starost otrok 
prezahtevne, smo jih kar nekaj poslali na centralno šolo. Nekatere knjige smo dali za odpis. Sedaj so knjige v 
knjižnici urejene bolj pregledno in učenci lažje najdejo tiste, ki so jim všeč. Prejeli smo tudi odpisane knjige iz 
knjižnice Mirana Jarca. Knjižničarka jih je vpisala v računalnik in učenci si jih že pridno izposojajo. Pred novim 
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letom smo dobili 100€ in v knjigarni Felix kupili nekaj slikanic. V septembru so učenci spoznali knjižnico, 
pravila v knjižnici in se navajali na spoštljiv odnos do knjig.  Učenci so mesečno reševali knjižno uganko, ko jo 
je pošiljala knjižničarka s centralne šole. V februarju so se učenci poizkusili kot pesniki in bili za svojo 
ustvarjalnost nagrajeni. Pred zimskimi počitnicami smo razglasili »naj bralca/naj bralko« v obeh kombiniranih 
oddelkih, ki sta prejela simbolično nagrado - knjigo. Ob koncu šolskega leta so bili razglašeni »naj bralci« iz 
vsakega razreda. Glede na število učencev je knjižnico najbolj pridno obiskoval 3. razred, za kar so na zaključni 
prireditvi prejeli nagrado. Učence bomo tudi v naslednjem letu spodbujali k branju in pripravljali različne 
dejavnosti, da bi jih privabljali.  

          Mentorica: Petra Zadel 
PRVI ŠOLSKI DAN 
Kot vsak 1. september, je bil tudi letošnji poln pričakovanj in nestrpnosti. Trije korenjaki: Jakob Ambrožič, 
Neža Hrovat in Nejc Miklavčič so danes prvič prestopili šolski prag. Za njih se je začelo novo življenjsko 
obdobje. Želimo si, da bi jim današnji dan ostal v lepem spominu. Zato smo jim vsi namenili veliko pozornosti 
tako starši, učitelji kot ostali učenci na PŠ Šmihel. Dan smo sklenili s sladko torto, ki je prav vsem teknila.  Tudi 
ostalim 17 učencem PŠ Šmihel želimo, uspešno in polno znanj šolsko leto 2015/16. 

Petra Zadel 
JESENSKI ŠPORTNI DAN – POHOD 
V sredo, 9. 9. 2015, smo na PŠ Šmihel realizirali prvi športni dan 
v tem šolskem letu - jesenski pohod. Po malici smo se izpred 
šole odpravili proti Budganji vasi. Tam smo naredili krajši 
postanek, se malo okrepčali s prigrizki iz nahrbtnikov, nato  
smo se mimo Dešeče vasi zopet vrnili nazaj v šolo v Šmihel. 
Pohod je bilk ravno prav dolg in zahteven - primeren za vse 
učence naše podružnice. Bili so malce utrujeni, a zadovoljni. 
Zmogli so. 

Petra Zadel 
Evropski teden mobilnosti 
Evropski teden mobilnosti je najbolj razširjena kampanja na področju trajnostne 
mobilnosti na svetu. Vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom. Cilj kampanje 
je vzpodbuditi evropske lokalne skupnosti k uvajanju in promociji trajnostnih 
prometnih ukrepov ter povabilo njihovim prebivalcem k spremembi naših 

potovalni navad, torej k neuporabi 
avtomobilov. IZBIRAJ. SPREMINJAJ. 
ZDRUŽUJ, je slogan, ki povzema 
osrednjo temo letošnjega 
Evropskega tedna mobilnosti. 
Spodbuditi nas želi k razmisleku o 
vseh možnostih prevoza, ki so nam na voljo. Pogosto se 
namreč za vrsto mobilnosti odločamo iz navade, ne da bi 
premislili, ali je za nas, našo konkretno pot in potrebe res 
najbolj učinkovita. Kombinirajmo različna prevozna sredstva, 
kar nam pogosto omogočijo prijetnejši in hitrejši način 
potovanja v mestih. V okviru Evropskega tedna mobilnosti 

smo tudi na naši šoli izvedli vrsto dejavnosti. Začeli smo z igro BELI ZAJČEK. Uvod v igro je zgodba z istim 
naslovom, ki pripoveduje o tem, kako so se kožuščki zajčkov, zaradi preveč izpušnih plinov umazali. Pomagali 
smo jim jih očistiti. Vsak dan, ko je učenec v šolo prišel ali peš ali z avtobusom (da ga le ni nihče pripeljal za 
avtomobilom), je lahko na siv zajčkov kožušček nalepil bel listič. V tednu dni so nekateri zajčki zopet postali 
beli. V ponedeljek, 21.9. 2015, smo se udeležili dogodka v Žužemberku. Najprej so nam o prometu in skrbi za 
varnost pripovedovali policist gospod Edvard Kramar in judoista, poklicna policista. Judoista sta se nam 
predstavila tudi s kratko judo točko. Na igrišču pri šoli pa smo si ogledali zanimivo vajo civilne zaščite. Prikazali 
so prometno nezgodo, v kateri je bilo vključenih več ljudi. V reševanju so sodelovali policisti, reševalci, gasilci 
in enota civilne zaščite Žužemberk. Bilo je zelo zanimivo. Pri prometnem krožku so učenci pripravili histogram 
načina prihoda v šolo. Ugotovili so, da se jih večina vozi z avtobusom ali prihaja peš. Učenci 1. in 2. razreda 
so od doma prinesli različna prevozna sredstva. Pri uri SPO so na velik plakat narisali cestišče, postavili 
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pravilne prometne znake in se igrali promet. S podobnimi dejavnostmi bomo nadaljevali tudi v naslednjih 
dneh, z nekaterimi skozi celo leto. Sodelovali bomo tudi na likovnem natečaju »Otroci za varnost v prometu«. 
 
Oktober je bil dober 
Star pregovor pravi: oktober je dober. Mesec oktober je bil na naši šoli letos res poln vseh dogodkov in 
dogodivščin. Začetek oktobra je zaznamoval teden otroka s sloganom NEKAJ TI MORAM POVEDATI. Učenci 
1. In 2. razreda smo v ponedeljek, 5.10.2015, na Ljubljanskem gradu realizirali tehniški dan. Ob iskanju zaklada 
smo spoznavali zgodovino naših krajev. Imeli smo se res lepo. V 
petek, 9.10.2015, nas je obiskala učiteljica Helena Barle in za 
učenci izvedla plesno urico. Po plesu smo pripravili še čajanko 
in se posladkali s pecivom. V ponedeljek, 12.10.2015, nas je 

obiskala medicinska sestra in 
se z otroci pogovorila o zdravih 
navadah. Ugotovili smo, da 
otroci veliko vedo o zdravem 
načinu življenja. Naša šola se 
letos predstavlja na centralni 
šoli z razstavo O SIVKI - to je 
tradicionalna razstava, s katero se predstavljamo na matični šoli. V razstavi 
smo predstavili vsestransko uporabno rastlino sivko in izdelke, ki smo jih 
izdelali iz nje. Ker je oktober tudi mesec požarne varnosti smo 16.10.2015, 
izvedli evakuacijsko vajo. Pogovorili smo se o nevarnostih, ki lahko prežijo 
na nas v šoli, doma. Po šoli smo pregledali mesta z gasilnimi aparati, si 
ogledali načrte evakuacijskih poti in izvedli evakuacijsko vajo. Po koncu vaje 
smo si ogledali še gasilsko vozilo in spoznali delo gasilcev. Za pomoč pri 

izvedbi se zahvaljujemo tudi članom PGD Šmihel. V zadnjem tednu pouka v oktobru smo pozornost namenili 
tudi spominskih dnevom, ki se zvrstijo ob koncu oktobra: dan reformacije, dan spomina na mrtve, dan 
varčevanja in noč čarovnic. Oktober je dober tudi zaradi prvih počitnic, ki jih vsi šolarji nestrpno čakajo. Med 
počitnicami smo si nabrali novih moči, da bomo lažje počakali na naslednje. 

Zapisala: Petra ZADEL 
 
Za očke in mamice   
V počastitev praznikov, ki jih obeležimo 
v mesecu marcu (dan žena, dan 
mučenikov, gregorjevo in materinski 
dan), smo na PŠ Šmihel v ponedeljek, 
21.3.2016, pripravili srečanje s starši. 
Učenci so se staršem predstavili v 
kratkem programu in jih obdarili z 
darilcem, ki so ga sami izdelali. 
Potem je sledila delavnica izdelovanja 

pomladne dekoracije, ki bo krasile njihove domove. 
Bilo je prijetno druženje in upamo, da se kmalu spet vidimo ob podobni priložnosti. 

Zapisala: Petra ZADEL 
 
 
Zaključna ekskurzija 3. in 4. razreda 
V četrtek, 2. 6. 2016, smo uspešno realizirali zaključno ekskurzijo. Peljali smo se z 
vlakom, se sprehodili okrog gradu na Otočcu in si ogledali lepote Kostanjeviške jame. 
Učenci so bili zelo navdušeni nad različnimi kapniškimi oblikami, z zanimanjem  so 
poslušali pripovedovanje vodiča in se na koncu sprostili na travniku pred jamo. Najslajši 
je bil seveda sladoled v Kostanjevici. S prijetnimi občutki in polni novih doživetji smo 
se vrnili domov. 

Zapisala: razredničarka Marjeta Zore 
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DOGODKI NA OŠ ŽUŽEMBERK 
JESENSKI POHOD     

V sredo, 9. 9. 2015, smo imeli učenci 5. r. športni dan. Odpravili 

smo se na jesenski pohod po Rimski cesti. V šoli smo dobili 

malico, nato se z avtobusom odpeljali do Pajčne. Pot smo 

nadaljevali do Cerkve svetega Martina. Ta cerkev je bila včasih 

lesena, poleg je bil tudi peskokop. Pot smo nadaljevali do Valične 

vasi, kjer smo videli najstarejšo cerkev, ki je stara 800 let. 

Ugotovili smo, da je potrebnih 10 učencev, da bi jo objeli. Šli smo 

mimo Križev. Bil je lep razgled, videli smo Dešečo vas. Pot nas je 

vodila mimo Vrhovega, nato smo nekaj časa hodili po gozdu. Iz 

gozda smo prišli na Cvibelj. Ko smo prispeli do šole, smo se 

utrujeni usedli in počakali na avtobus. Pohod sta nam polepšala lovec, gospod Rajko, in nekdanja učiteljica, 

gospa Helena. Povedala sta nam veliko novega in nam s tem pomagala pri učenju. 

                                                                                                                                          Anja Gorenčič, 5. a 

OGLED OBČINE (poročilo) 

V sredo, 16. 9., smo obiskali občino v Žužemberku. Sprejel nas je Vlado 

Kostevc. Peljal nas je po občini. Spoznali smo poslovno sekretarko Tanjo 

Hrovat in koordinatorko Jasmino Mirtič. G. Vlado nas je odpeljal v prvo 

nadstropje. Tam nam je pokazal svojo pisarno. Videli smo tudi pisarno g. 

Franca Škufce, ki je naš župan. Žal, ga ni bilo in ga nismo videli. Pri vhodu 

v občino je Krajevni urad, a nismo šli v to pisarno. Na občini mi je bilo zelo 

všeč in upam, da bom odšla še kdaj. 

Nika Potočnik, 5. a 

JESEN 

Jesen je lep letni čas. Prične se 23. septembra, konča 21. decembra.  Vsako leto gremo na trgatev k mojemu 

bratrancu. Imajo kmetijo in pri njem zelo uživam. Jesen mi je zelo všeč, ker je zelo različnih barv. Jesenski 

dnevi so krajši, noči pa daljše. Veliko je deževja. Zabavam se, ko skačem po lužah. Komaj čakam, da je konec 

jeseni in pride zima. Rad gledam ptice, ko se selijo v tople kraje. Oči in mami sta že pospravila pridelke z vrta. 

Pridno sem jima pomagal. Oči je večkrat zvečer pekel kostanj. Kmetje so postali utrujeni od pospravljanja 

ozimnice z njiv. Delajo zalogo hrane za zimo. Tudi gozdne živali se pripravljajo na zimo. Ko je jeseni konec, se 

približujejo božični in novoletni prazniki. Takrat je najlepše. 

Anej Novak Rozman, 5. a 

JESEN 

Da prihaja jesen, vidimo v naravi. Listi na drevesih spreminjajo svoje barve in začnejo odpadati z dreves. Po 

jesenskem enakonočju se dan začne krajšati, noč pa daljšati. Malo pred jesenjo se začne tudi novo šolsko 

leto. Jeseni začnemo z njiv pobirati poljske pridelke in obiramo sadje z dreves. Vse te pridelke shranimo v 

shrambe, da z njim pozimi napolnimo naše trebuščke. Vinogradniki se veselo pripravljajo na trgatev. Zanje je 

to najpomembnejši čas, saj se skozi celo leto trudijo pri vzgoji trte, da bi jeseni čim več natrgali in dobili čim 

več mošta. Kmetje, ki imajo koruzo, pripravljajo star običaj, ki se mu pravi ličkanje. Skupaj se zberejo vaščani 

in sorodniki. Ob ličkanju si krajšajo večere, se pogovarjajo, na koncu si prislužijo malico. Vinogradniki in 

kmetje jeseni kuhajo žganje iz tropin, starega vina in sadja. Radi nabiramo tudi kostanj, ki je zelo dober tako 

pečen kot kuhan. Če je jesen lepa, preorjemo njive in vrtove za naslednje leto. Vsak letni čas je lep, tako tudi 

jesen. Očara nas z lepo naravo in dobrimi pridelki.  

                                                                                                                                                        Anja Gorenčič,  5. a  
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PARLAMENT IN NARODNA GALERIJA 

V četrtek, 12. 11. 2015, smo si odšli ogledat parlament in Narodno galerijo v Ljubljano. Ko smo vstopili v 

parlament, smo nahrbtnike in oblačila odložili na obešalnike. Najprej smo si ogledali freske naših prednikov. 

Ogledali smo si še dvorano, kjer sedijo poslanci in sedeli na balkonu. V parlamentu mi je bilo zelo všeč. Nato 

je sledila malica. Sledil je ogled Narodne galerije. Videli smo slike Šmarne gore, ki jo je naslikal Marko 

Pernhart, sliko Triglava, ki jo je naslikal Anton Karinger in Bleda, ki jo je naslikal tudi marko Pernhart. Zapeli 

smo pesmico Na planincah. Vodička nam je povedala nekaj ljudskih pripovedk o Ajdovski deklici, velikanu 

Hrustiju, Janezku, grofici Veroniki in še drugih. Ta dan mi je bil zelo všeč saj je bil zelo poučen in zanimiv.  

Domen Legan, 5. a 

NAŠA ŠOLA 

 

Pred glavnimi vrati 

Leon Štukelj kot vzgled stoji, 

pogumno in hrabro je uril moči. 

 

Pred našo šolo 

gasilski dom stoji, 

če se kaj naredi, 

pogasijo gasilci čisto sami. 

 

Stara šola še vedno malčke uči, 

in poskrbi, 

če se staršem v službo mudi, 

da ne zamudijo vedno vsi. 

 

V šoli središče avla je, 

v kleti in prvem nadstropju 

učitelji otroke učijo, 

ker se jim tako prav zdi. 

 

Tilen Mišmaš, 5. a 

USTVARIMO  SI BOLJŠI JUTRI  

V tem spisu bom napisal, kako bi jaz ustvaril boljši jutri, čeprav  tudi sedaj nimam nič proti, če bi ostalo tako, 

kot je. Vseeno včasih razmišljam, kaj bi jaz naredil že sedaj, da bo meni in vsem v naši družini ter drugim 

ljudem nekoč bolje. Zase vem, da se moram pridno učiti, da bom imel dober poklic. Tako si bom lahko ustvaril  

lepo prihodnost. Če gledam moje starše, vidim, da so za vse nas že ustvarili lepo prihodnost, saj so nam 

zgradili lep nov dan. Za brate in sestro tudi želim, da bi si z učenjem ustvarili lepši jutri. Če pogledam v našo 

državo, kjer je veliko ljudi  brez službe, bi jim pomagal dobiti službo, da bi ljudje  dobili plačo. Če pogledam v 

svet, kjer  divjajo vojne, bi jih takoj ustavil,  še prej pa bi prepovedal prodajo orožja. Za boljši jutri bi morali 

poskrbeti tudi tako, da bi manj onesnaževali okolje s strupi. Drugače se bo narava maščevala in ne bomo imeli 

lepe prihodnosti. Tudi zdravje se bo ljudem poslabšalo, če bomo vdihovali nečist zrak. Namestiti bi morali 

veliko čistilnih naprav. Želim si, da bi se vsi ljudje na Zemlji čim bolj trudili, da bi bilo vsem lepo, tudi tistim, ki 

danes živijo daleč od nas, na primer v Afriki in so lačni. Rad bi jim pomagal. 

Gašper Primc, 5. a       
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NAŠA ŠOLA 

Šola naša v Žužemberku stoji, 

se ji zjutraj sonce smeji. 

Blizu nje grad stoji, 

pod njim pa  Krka žubori. 

 

V šoli se radi učimo, 

še rajši pa po hodniku lovimo. 

S knjigami bogata je knjižnica, 

v njej prijazna knjižničarka. 

 

Da bi znanja si nabrali, 

v šolske klopi smo se podali: 

pišemo, rišemo, učiteljice jezimo. 

Ko pa znanja je dovolj, 

hop vsi domov. 

Domen Lavrič, 5. a 

 

NAŠA ŠOLA 

Ko zjutraj budilka zazvoni, 

se mi v šolo spet mudi. 

S sošolci radi se imamo 

in večkrat med uro klepetamo. 

 

V šoli pišemo, rišemo, 

beremo in se učimo, 

da čim več znanja osvojimo. 

 

Ko pa zazvoni, 

vemo da pouka je konec. 

 

A včasih domača naloga, 

meni prava je nadloga. 

A vseeno jo naredim, 

ker se z njo učim. 

Mitja Kastelic, 5. a 

USTVARIMO BOLJŠI JUTRI 

Zemlja, rastline, živali, zrak, sonce, toplota, mraz, vse to so snovi, ki jih potrebujemo za življenje. Ljudje že od 

prazgodovine izkoriščajo naravne dobrine našega planeta. Človek se je začel preživljati z lovom, kasneje s 

poljedelstvom. Naši možgani se razvijajo in skozi stoletja izboljšujejo naše življenje. Danes živimo v modernem 

industrijskem svetu z roboti, računalniki in še bi lahko našteval. Medtem je človek naredil veliko napak. 

Največji onesnaževalci so industrija in promet. Avtomobili so največji onesnaževalci, saj z izpusti ogljikovega 

dioksida onesnažujejo zrak in hkrati tanjšajo ozon. Za boljši jutri bi s pridobivanjem energije iz naravnih virov, 

kot so veter, voda in sonce lahko zamenjali vsa današnja goriva. V prvi vrsti se moramo ljudje zavedati, da 

planet ni samo naš, ampak ga moramo ohraniti tudi za naše potomce. 

Anej Novak Rozman, 5. a 
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MOJA VAS 

Kjer ptički pesmi pojo, 

tam vsakomur je lepo. 

Med vinogradi otroci so, 

tam grozdje jedo. 

 

Sosed sosedu pomaga, 

tam smo prijatelji vsi. 

V naravi vsem je 

dobro in lepo. 

Klara Godec, 5. a 

 

MOJ DOMAČI KRAJ 

Dvor je vas velika, 

z veseljem in soncem obdana. 

Polna prijaznih je ljudi, 

v katerih upanje živi. 

 

Ob njej reka Krka teče, 

nas opazuje in prav nič ne reče. 

Tu se je pisala zgodovina 

o plavžu, ki je stara ruševina. 

 

Kdor še Dvora ne pozna, 

naj pride in si ogleda ga. 

Res zelo navdušen bo, 

saj tu je zares lepo. 

Anja Gorenčič, 5. a 

 

USTVARJAMO ŠE BOLJŠI JUTRI 

Pri poročilih nam vsak dan povedo kaj o nasilju v družinah in šolah, o beguncih, brezdomcih ter o sirotah. 

Velikokrat se me slike dotaknejo in še dolgo razmišljam o njih. Tudi v Sloveniji se srečujemo z nasiljem v 

družinah. Pogosta vzroka nasilja sta alkohol in droge. Starši, ki pijejo alkohol ali jemljejo droge, tepejo svoje 

otroke. Otroci, ki jih starši pretepajo, to prenesejo na svoje otroke in tudi oni začnejo piti alkohol ali jemati 

droge. Tudi v šolah lahko pride do nasilja oz. spora med učenci. Pogosta vzroka spora med otroki je 

nepremišljeno govorjenje grdih besed ali pretepanje. Isto se dogaja z begunci. Medtem ko mi doma sedimo 

na kavču in mirno gledamo televizor, se begunci tepejo za hrano. Veliko otrok je lačnih in brez strehe nad 

glavo. Nekateri starši so po poti izgubili otroke. Zagotovo bi morali ti ljudje dobiti pomoč že v svoji državi in 

tako ne bi prihajalo do tragedij, o katerih vsakodnevno poslušamo in o njih gledamo po televiziji. Tudi v 

Sloveniji imamo brezdomce, sirote in celo lačne ljudi. Še sreča, da imamo organizacije, s katerimi poskušamo 

pomagati ljudem v stiski. Malo ljudi je takih, ki se odrečejo hrani in jo pošljejo za dobrodelne namene. Ljudje, 

ki to prejmejo, so zelo veseli in iz srca hvaležni ljudem, ki jim pošiljajo oz. podarjajo hrano in druge stvari. 

Ljudje bi bili lahko veliko bolj radodarni in bi pomislili, kako bi bilo njim, če bi se postavili v njihovo kožo. 

Organizirali bi lahko dobrodelne bazarje in vsakdo bi lahko pogledal v omare, police in v shrambo, kar bi lahko 

dobrodelno prodal na bazarju. Izkupiček od prodanih stvari bi namenili programom, ki izobražujejo in 

usposabljajo ljudi. Tako bi dobili boljšo izobrazbo, s katero bi si omogočili življenje vrednega človeka. Otroci, 

ki nimajo staršev živijo v sirotišnicah. Otroci, ki jih nihče ne želi, tako osamljeni ostanejo v sirotišnicah do svoje 



80 
 

polnoletnosti. Življenje v sirotišnicah slabo vpliva na otroke, ker ne vedo, kaj je ljubezen, spoštovanje, ne 

zaupajo vase ... Ker so sirote, se ne želi vsak človek družiti z njimi. Ljudje bi bili lahko bolj prijazni z njimi in jih 

sprejeli v družbo. Sirotišnice bi se morale bolj povezovati z okolico, npr. organizirati druženja z otroki, ki imajo 

mamo in očeta. Tako bi našli prijatelje, dobili samozavest in izkušnje, ki bi jim pomagale prebroditi ovire na 

življenjski poti. Vsakdo izmed nas lahko pripomore k prijaznejšemu svetu. Mozaik prijateljstva, miru in 

spoštovanja lahko gradimo vsak dan tako, da smo hvaležni za vse, kar imamo, se trudimo biti dobri in spoštljivi 

do soljudi ter narave. 

Lucija Longar, OŠ Žužemberk, 5. a 

 

MOJ DOMAČI KRAJ 

Dvor je moj domači kraj 

in je zame pravi raj. 

Saj nimajo vsi te sreče, 

da reka Krka mimo teče. 

Res ni lepše lepotice. 

O njej prepevajo še ptice. 

Tudi ribiči se veselijo, 

saj veliko rib ulovijo. 

Tukaj vrtec, pošto, trgovino imamo 

in pekarno, ker se radi posladkamo. 

Nekoč sta bila tukaj železarna in mlin, 

a danes stoji le še plavž za spomin. 

Tudi vi obiščite nas, 

da spoznate suhokranjsko vas.  

Mitja Kastelic, 5. a 

VELIKI LIPOVEC 

Tam, kjer sonce žari, 

tam Lipovec se iskri. 

 

Zame najlepši je kraj, 

Veliki Lipovec je kot raj. 

 

Pozimi tam sani drve, 

spomladi pa češnje cvete. 

 

Poleti nam vroče ni, 

ker pred našo hišo bazen leži. 

 

Jeseni nam kostanj zadiši, 

en, dva, tri in že ga več ni. 

 

Tam vedno srečen bom, 

ker to je moj dom. 

 

Luka Orel, 5.a 
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SREDNJI LIPOVEC 

Srednji Lipovec, 

vasica mala, 

z zlatim soncem obsijana. 

Kjer ljudje smo dobre volje, 

v srcih nam radost poje. 

 

Naš pogled krasi hrib Boršt, 

kjer je vinca zvrhan koš. 

 

Vsaka hiša hlevček ´ma, 

v hlevčku pa prašička dva. 

Jan Papež in Lea Papež, 5. a 

 

 

Moja hiša 

Moja hiša pred menoj stoji. 

Od nje se poslavljam s polno skrbi. 

 

Delo me čaka, očka me uči; 

mama pred mano trdno molči. 

Anej Novak Rozman, 5.a 

 

 

MOJA DOMOVINA 

Slovenija je moja domovina, 

to je majhna država in ne celina. 

Je kot pikica na svetovnem zemljevidu, 

a jaz se varnega počutim tu. 

 

Imamo čudovite naravne lepote 

in premoremo številne kulturne vrednote. 

Navdušen sem nad višino naših alpskih gora, 

spočijem se ob modrini majhnega morja. 

 

Veliko imamo mogočnih gozdov, 

skozi katere pot pripelje domov. 

Kmetje pridno orjejo polja zelenih ravnic 

in uživajo ob žvrgolenju številnih ptic. 

 

Lahko si ogledate rečne brzice 

in vinske gorice, ali pa pridite 

na oddih v naše toplice. 

Žan Mravljak, 5. b 
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MOJ DOMAČI KRAJ 

V mojem domačem kraju 

je kot v raju. 

Tu rožice cvetijo 

in ptice žvrgolijo. 

 

Ko poleti vroče je, 

v senci ohladimo se. 

Še bolje pa je v reki Krki, 

kjer nihče ne gleda s pogledi mrki. 

 

V mojem kraju tudi šolo imamo, 

kjer marsikakšno učenost spoznamo. 

Nogomet na Luži igramo 

in se dobro imamo. 

 

Ko na poljih zlatih pšenica dozori, 

jo požanjejo 

in se kruh iz nje dobi. 

 

V mojem domačem kraju 

je kot v raju. 

Tu rožice cvetijo 

in ptice žvrgolijo. 

Matej Zaletelj, 5. b 

 

DOMAČI KRAJ 

Slovenija, dežela moja, 

je prostor delovnih ljudi, 

ki jih ljubezen do zemlje 

na podeželju drži. 

 

Glavno mesto, prelepo Ljubljano, 

zeleni zmaj varuje, 

na griču pa grad kraljuje. 

 

Kjer sem jaz doma, 

so vasi majhne in velike. 

Cvetoči vrtovi jih krase, 

pa še dobri ljudje. 

 

Moja domača vas se imenuje Reber. 

Najbrž zato, ker moraš do nje hoditi navkreber. 

Domačini Rebrjani, stari in mladi, 

so prav vsi gasilci zagnani. 

Matic Hrovat, 5. b 
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MOJA DOMOVINA 

Rada imam svojo domovino, 

kjer je lepo in zanimivo. 

Rodila sem se v tej deželi, 

kjer smo srečni in veseli. 

Imamo hribe in gorice, 

pa tudi morje in toplice. 

Ljubljana je naše glavno mesto, 

kjer ima tudi Prešeren svoje mesto. 

Slovenski jezik govorimo, 

saj v Sloveniji živimo. 

Pri nas veliko je gozdov, 

pa tudi tam, kjer grem jaz domov. 

Za Slovenijo so se borili 

in jo tudi pridobili. 

Ponosna sem, da tu živim, 

kjer se z družino veselim. 

Nuša Glavan, 5. b 

 

MOJA DOMOVINA – OD ZRNA DO KRUHA  

Seme, ki ga držim v roki, je zelo majhno in krhko. Že rahel veter bi ga lahko odpihnil. Vseeno je v njem toliko 

življenja. Če ga položimo v rodovitno prst, bo iz njega pognala čudovita rastlina. Jeseni kmetje zaorjejo njivo. 

Kmalu brazde prekrije sneg, zemlja počiva in čaka na toplo pomlad. Včasih je bil kmetu pri delu na njivi največji 

pomočnik konj. Delo je bilo naporno in počasno, zahtevalo je veliko pridnih rok. Danes vse to hitro in brez 

truda opravijo številni stroji. Nekoč so bili kmetje še bolj pozorni, na kateri dan so kaj posejali ali posadili 

oziroma naredili. Iz starih časov zato obstaja veliko naukov, ki so bili kmetom v pomoč pri delu na njivi. 

Upoštevali so naravo, saj so vedeli, da se jim lahko hitro maščuje. Niso poznali umetnih gnojil, pesticidov, 

insekticidov, s katerimi bi preprečevali bolezni in povečali pridelek, zato je bila pridelana hrana bolj zdrava. 

Sredi poletja je pšenica dozorela. Kmet je zbral večje število žensk iz vasi, saj se je takrat pšenica žela ročno. 

Žanjice so imele srpe, s katerimi so klasje požele. Pšenično klasje so povezale v snop. Te snope so moški 

pobirali in nalagali na voz, nato so jih mlatiči dali v mlatilnico. To je bila naprava, ki je ločila slamo od zrnja. 

Pšenično zrnje so morali posušiti, nato so ga shranili v velikih lesenih skrinjah. Kasneje so žito naložili v vreče 

iz blaga in ga odpeljali v mlin. Mlinar je zrnje zmlel in dobili so moko. To moko so zelo cenili, ker je bila težko 

pridelana. Gospodinje so kruh v krušni peči pekle samo ob določenih dnevih. Ko je bil pečen, so ga prekrižale. 

Njegov omamen duh se je še dolgo širil po celi hiši. Otroci so komaj čakali, da jim mama odreže košček. Kruha 

ni bilo v izobilju, zato so z njim vedno ravnali spoštljivo. Tega bi se morali zavedati tudi danes. Če je skozi vas 

šel kakšen revež, so mu brž odrezali kos kruha. Po krajih naše domovine so ljudje razvili različne ljudske 

pregovore o kruhu, ki jih še danes večkrat slišimo. Jaz poznam strojno obdelavo zemlje in žetev pšenice. Z 

veseljem bi si ogledal, kako je to delo potekalo v starih časih. Tako bi si lažje predstavljal, koliko truda so v to 

delo kmetje nekoč vložili. Še bolj bi cenil pridne roke svojih prednikov. 

Žan Mravljak, 5. b 

  

MOJ NAJBOLJŠI PRIJATELJ SE JE POŠKODOVAL V NESREČI IN JE NA INVALIDSKEM VOZIČKU 

Na poti v šolo sem izvedel, da se je moj najboljši sošolec in dolgoletni prijatelj Maj poškodoval v prometni 

nesreči, ki se je zgodila na avtocesti. Zaradi hudih poškodb so ga morali odpeljati v bolnišnico. Maja zelo dolgo 

ni bilo v šolo, zato me je zaskrbelo. Razveselil me je klic njegove mame, saj mi je povedala, da se je vrnil 

domov iz bolnišnice in me želi videti. Že naslednji dan sem ga obiskal. Začudeno sem pogledal, saj sem opazil, 
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da je na invalidskem vozičku. Objel sem ga in mu povedal, da sem ga zelo pogrešal. Po daljšem pogovoru sem 

ga vprašal, kakšno poškodbo ima in ali bo še kdaj lahko hodil. Bil sem zelo žalosten, ker mi tega ni znal 

odgovoriti. Niti pomisliti si nisem upal, kako bo, če ne bo nikoli več tekal naokrog in hodil na sprehode. Bil je 

moj najboljši soigralec v odbojki. Prosil sem ga, da me na tekme pride gledat in navijat zame. Zdel se je 

navdušen. Ko sva ugotovila, da šola ni prilagojena invalidom, sem se odločil, da bom zbral denar za 

preureditev. Sprva bi za donacijo povprašal velika podjetja, ki ustvarjajo dobiček, nato  bi s pomočjo vseh 

staršev učencev šole organiziral odmeven koncert. Za objavo koncerta bi prosil vse medije. Maju se je to zdela 

zelo dobra ideja, saj šole nikoli ni nameraval zamenjati, v bližini te šole je tudi doma in mu zato zelo veliko 

pomeni. Kolikor ga poznam, nikoli ne bi dovolil, da bi ga kakršnakoli nesreča pri čem ovirala. Dogovorila sva 

se, da vse drugo, razen športa, ostaja enako. Enake interesne dejavnosti, družabne igre na računalniku in 

skupno učenje. Le sprehodi bodo malo drugačni. Bil je nekoliko potrt, ko sem mu omenil plavanje. Vendar 

sem ga hitro potolažil, saj sem mu rekel, da bo hitro prišel nazaj v kondicijo. Ves ta čas z Majem se nisem 

počutil nič drugače, saj sem moral biti trden za oba. Vedno sva bila in bova najboljša prijatelja. To je tudi 

začutil, nikoli nisem podvomil v njegovo odločnost in trdno voljo. Na koncu se vedno vse dobro konča. 

Prepričan sem, da so ljudje dobrega srca in da bom zbral toliko denarja, da bom na koncu osrečil svojega 

najboljšega prijatelja Maja, šola bo tako imela novo podobo. 

David Pograjc, 5. b 

DOBILI BOMO NOVO SOŠOLKO, KI NE VIDI 

Ko sem danes prišel v šolo, nam je učiteljica povedala, da bomo dobili novo sošolko. Po razredu je završalo, 

saj nas je vse zanimalo, kakšna je. Učiteljica je povedala, da ji je ime Sonja Velepec in je stara 11 let. S starši 

je živela v Ljubljani. Tam je hodila v šolo, ker je njen oče dobil službo bližje, so se preselili v Žužemberk. Izvedeli 

smo, da je Sonja slepa že od rojstva, zato je hodila v šolo za slepe in slabovidne. Tam se je naučila brati in 

pisati Braillovo pisavo. Ker čisto nič ne vidi, si pri hoji pomaga z belo palico. Po tem uvodu, ki ga je učiteljica 

naredila, nismo bili več vsi odkrito navdušeni. Postali  smo zaskrbljeni, kako se bo Sonja znašla, kako se bomo 

sporazumevali, kakšna je.  Kar naenkrat smo imeli polno strahov pred novo, drugačno sošolko. Ko je Sonja 

vstopila v naš razred, sem bil presenečen, ker je izgledala čisto normalno. Takoj sem opazil njenega psa 

vodnika, o katerem nam učiteljica ni ničesar povedala. To je bil črn labradorec, ki ji je pomagal pri hoji. 

Verjetno je bil prav pes tisti, zaradi katerega sem se kasneje prestrašeno in negotovo približal Sonji in jo 

ogovoril. Sprva je bil najin pogovor boječ, čez nekaj časa pa sva že sproščeno klepetala. Z njo se je dalo krasno 

pogovarjati in veliko zanimivih stvari je vedela. Sčasoma sva postala prijatelja in dobro sem se počutil v njeni  

družbi. Vesel sem, da sem jo spoznal. Pokazala mi je, da je drugačnost včasih prednost in da moramo 

premagati ustaljene stereotipe in predsodke, ki so večinoma napačni. Odpreti moramo srca drugačnosti, saj 

si le tako širimo svoje obzorje in postajamo boljši. Sonja, hvala ti, ker si. 

Matic Hrovat, 5. b 

 

MOJA NAJBOLJŠA PRIJATELJICA SE JE POŠKODOVALA V NESREČI IN JE NA INVALIDSKEM VOZIČKU 

Moji najboljši prijateljici je ime Mojca. Prejšnje poletje, ko so z družino odšli na morje, se jim je pripetila 

prometna nesreča. Z nasprotne strani je z veliko hitrostjo pripeljal motorist. Zaradi prevelike hitrosti 

avtomobila ni opazil in je začel prepozno zavirati. Sledil je močan trk, v katerem se je ravno Mojca najhuje 

poškodovala. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ne bo nikoli več hodila. Ko je po dolgotrajnem 

zdravljenju prišla domov, me je poklicala njena mami in povedala, da jo lahko obiščem. Odnesla sem ji 

čokolado. Bila sem vesela, da jo bom spet videla. Njena mama me je pospremila do sobe. Povedala sem ji, 

kaj smo delali v šoli in da mi je bilo dolgčas, ker je ni bilo. Nato sva se kartali, Mojca je kar naenkrat postala 

žalostna. Povedala mi je, da se boji, da ne bo več hodila v isto šolo, ker v šoli nimajo dvigala. Naslednji dan 

sem v šoli sošolkam in sošolcem povedala to žalostno novico. Odločili smo se, da bomo zbirali zamaške. To 

smo povedali učiteljici, ona je našo idejo posredovala ravnateljici in drugim učiteljem. Vsi so se strinjali in 

vsem povedali o zbiralni akciji. Kmalu so za to izvedeli tudi Mojčini starši. Bili so zelo veseli in hkrati hvaležni. 
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Mojco sem večkrat obiskala, ker ni mogla več trenirati plavanja, sva se dogovorili, da bova večkrat na teden 

skupaj odšli na sprehod. Želim si, da bi bilo na svetu čim manj nesreč in da bi bilo poskrbljeno za vse, ki so se 

poškodovali v prometnih nesrečah. Pomembno je, da vsi spoštujemo prometna pravila, vozniki in tudi pešci, 

saj le tako lahko prispevamo k večji varnosti. Poskrbeti moramo tudi za invalide, saj je njihovo življenje zaradi 

invalidskega vozička veliko težje. Z ustreznimi javnimi površinami jim lahko olajšamo gibanje in poskrbimo, 

da se njihovo življenje kljub nesreči ne spremeni veliko, temveč lahko še vedno počnejo tisto, kar jih je že od 

nekdaj veselilo.  

           Nuša Glavan, 5. b 

 

MOJA NOGOMETNA IZKUŠNJA 

Prejšnji torek smo imeli tekmo v klubu Svoboda v Ljubljani. Ko smo prispeli tja, smo se najprej preoblekli, 

nato odšli na igrišče, kjer smo se dobro ogreli. Nato smo se postavili v vrsto, da smo pozdravili publiko, kasneje 

še nasprotno ekipo. Ko je sodnik zapiskal, smo pričeli z igro. Izvedli smo kar nekaj akcij, v katerih smo dali 

devet golov, nasprotna ekipa nam je dala tri. Igrali smo tri polčase po dvajset minut, na koncu smo izvajali še 

sedemmetrovke. Kot vedno sem bil golu. Nasprotna ekipa je izvajala sedemmetrovke, ta dan sem bil zelo 

dober in sem jih ubranil devet od trinajstih, trije so zgrešili. Le eden mi je dal gol. Vsi smo bili veseli, saj smo 

imeli zelo dober rezultat. Na koncu je začelo deževati, tako da smo bili premočeni. Hitro smo se preoblekli in 

odšli domov. 

Žiga Hrovat, 5. b 

Počitnice 

Moje počitnice so se začele 25. junija, ko smo babica, Luka, Sara in jaz odšli na izlet v Italijo. Iz Ljubljane smo 

se z avtobusom odpeljali ob 3.30. Ogledat smo si šli Gardsko jezero in grad. Pot smo z avtobusom nadaljevali 

do Verone, kjer smo si ogledali znameniti Julijin balkon. Preostali čas smo izkoristili po svoje. Proti domu smo 

izčrpani, vendar polni znanja, odšli ob 17.00. Ta dan mi bo ostal v lepem spominu.  

Lara Barčič, 5. b 

JESEN 

Poznamo štiri letne čase. To so: pomlad, poletje, jesen in zima. Pri nas je sedaj jesen, ki se je pričela 23. 9. 

2015. Za jesenski čas so značilni krajši dnevi, nižje temperature, več padavin kot poleti. Takrat se spremenijo 

tudi barve v gozdu, listavci začnejo rjaveti in rumeneti, tako da gozd postane zelo pisan. Pospraviti je potrebno 

pridelke z njive in si pripraviti ozimnico. Zemlja se pripravlja na počitek. Jesen v gorah je drugačna, saj je letos 

na Kredarici zapadlo že 30 cm snega. Vsi štirje letni časi so zanimivi in lepi. Upam, da bo ta jesen tudi lepa in 

čim manj deževna. 

Matic Luzar, 5. b 

Bila sem pohvaljena 

Ko sem bila v tretjem razredu, smo odšli na izlet. Ob koncu smo si lahko kupili spominček. Vsi veseli smo 

odhiteli k trgovini s spominčki. Ko sem si ga kupila, sem zagledala svojo prijateljico, kako je žalostna. Vprašala 

sem jo, zakaj je žalostna. Rekla mi je, da nima dovolj denarja za nakup spominčka, zato sem ji ga dala jaz. Bila 

je zelo vesela. Ko sem prišla domov, me je mami vprašala, kaj sem si kupila za spomin. Takoj sem ji pokazala. 

Nato me je vprašala. če mi je ostalo še kaj denarja. Pokazala sem ji denarnico in zanimalo jo je, če je bil moj 

spominek tako drag, da ni ostalo nič denarja. Povedala sem jim, da sem ga nekaj dala prijateljici. Mislila sem, 

da bo bila jezna, ampak me je pohvalila. Bila sem vesela, da mi ni okregala. Mami mi je razložila, da je lepo, 

če pomagam prijateljem. Ta pohvala mi je zelo veliko pomenila in mi je ostala v spominu. Zaradi te pohvale 

še vedno zelo rada pomagam prijateljem. 

Karmen Turk, 5. b 
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Ustvarimo še boljši jutri 

V naši prelepi zeleni deželi je mnogo ljudi, ki so lačni. Tudi v šoli so učenci, ki nimajo denarja za hrano.  

Nekega dne so se sošolci obmetavali s hrano, to se mi je zdelo zelo grdo. Tudi na poti domov sem opazila 

smetnjak poln hrane. Ko sem prišla domov, smo se pogovarjali, kako bi zmanjšali količino zavržene hrane. 

Vsak je nekaj predlagal. Povedala sem, da bi v trgovini kupili tisto, kar res potrebujemo. Moj brat Gašper je 

imel res izjemno idejo. Povedal je, da lahko iz starega kruha naredimo drobtine ali kruhove cmoke, katere 

ima zelo rad. Naslednji dan sem odšla z mamico v trgovino. Mami je nakupovala stvari, ki jih nismo 

potrebovali, opomnila sem jo, naj še enkrat premisli, če bomo to res vse pojedli. Po kratkem razmisleku sva 

nekaj hrane odnesli nazaj na police, s tem sva prihranili nekaj denarja. Od tistega dne smo v trgovino hodili 

manj, kajti začeli smo kuhati manjše obroke, katere smo v celoti pojedli. Včasih se je tudi zgodilo, da je hrana 

ostala, to smo uporabili za pripravo naslednjega obroka, tudi ti so bili okusni in nastali so celo novi recepti, 

katere sedaj uporabljajo tudi naši prijatelji. Pri nas na kompostu skoraj ni ostankov hrane, le kakšen olupek 

in kakšen gnil sadež. A žal je to bilo samo pri nas, smetnjaki v ulici so še vedno vsebovali nekaj hrane. A kako 

še ostale podučiti? Za začetek sem v šoli spregovorila o odnosu do hrane in povedala svoje mnenje. Nekaj 

sošolcev me je poslušalo, nekaj se jih je obrnilo stran. Pri razredni uri smo si ogledali film o lačnih otrocih, 

učiteljica je za vse učence, kateri se obmetavajo s hrano, predlagala dodatno delo. Film se je dotaknil vseh 

sošolcev, nič več se ne obmetavajo s hrano. Hrano, katere niso pojedli, odnesejo domov. Razmišljala sem 

tudi, da bi na smetnjake nalepili slike lačnih otrok, na televiziji in po radiu bi več govorili o hrani, prikazali bi 

kuharske oddaje, v katerih bi kuhali iz ostankov hrane. V trgovini naj bi izdelkom pred iztekom roka uporabe 

ali slabše kakovosti znižali ceno. Moja največja želja je, da v smetnjakih ne bi ležal kos kruha ali jabolko. Mi 

otroci težko spremenimo navade o odraslih, lahko pa z zgledom vsaj malo pripomoremo k lepšemu odnosu 

do hrane. Upam, da bomo mi, ko odrastemo, bolje ravnali s hrano kot danes. 

Lara Longar, 5. b 

USTVARIMO ŠE BOLJŠI JUTRI 

Besedo revščina si vsak lahko razlaga po svoje. Tudi jaz nisem dobro vedela, kaj dejansko sploh to pomeni. 

Ko sem nekega dne po televiziji gledala dokumentarno oddajo o življenju otrok v Afriki, sem spoznala, kaj 

sploh je prava revščina. V tej oddaji starši niso imeli dovolj denarja niti za hrano, kaj šele za zdravnika in 

šolanje otrok. Da so lahko preživeli, so morali hoditi na delo tudi otroci, čeprav so bili stari komaj sedem let. 

Zaradi pomanjkanja hrane je veliko otrok tudi umrlo. Veliko jih je zbolelo in ker niso imeli denarja za zdravila, 

so otroci umirali. Pri družini, ki je bila predstavljena v oddaji, se je otrok rodil bolan, zato je bil na vozičku. Kar 

me je najbolj presenetilo, je bilo to, da so bili otroci in celo fantek, ki je bil na vozičku, veseli in srečni, ker so 

imeli drug drugega in so bili živi. Čeprav so si težko prislužili hrano in so jo imeli zelo malo, so jo vseeno radi 

delili s tistimi, ki so jo imeli še manj. Šele po ogledu te oddaje sem se zavedela, kaj revščina sploh je. Tudi 

moja mami je brez službe, čeprav jo vztrajno išče, a vseeno nismo revni, ker znamo živeti skromno in ko z 

bratom kaj dobiva, sva toliko bolj vesela. Ceniva vsako stvar, ki jo dobiva, saj se dobro zavedava, da je moral 

oči, ki hodi v službo, trdo delati, da nama to kupi. Seveda nam pomagata tudi babica in dedek. Vedno res ne 

dobiva, kar si želiva, vendar sva vesela, da imamo za hrano, obleko in še za nekatere druge stvari. Kadar smo 

bolni, si lahko privoščimo tudi zdravnika. In samo te stvari bi rabili otroci v Afriki, da ne bi bili več revni; hrano, 

obleko in zdravnika. Če bi vso hrano, ki jo mi zavržemo, shranili in poslali revnim otrokom, bi bilo veliko manj 

lačnih ljudi po svetu. Revščina ni samo v Afriki. Tudi pri nas je veliko družin, ki nimajo niti za hrano, ker so 

starši brez službe. Da bi odpravili revščino, bi morali za vse, ki so brez službe, zagotoviti delo. Samo tako bi se 

število revnih družin zmanjšalo. Veliko organizacij pomaga revnim družinam, vendar to ni dovolj, da bi 

izkoreninili revščino. Če bi vsak, ki ni pod pragom revščine, dal vsaj nekaj za tistega, ki nima, bi bilo veliko 

manj lačnih otrok. Živimo v časih, ko se je potrebno boriti za vsak cent, veliko mladih pa je brez dela, ker ga 

je v naši državi premalo.  Vsak lahko v svojem življenju pade v revščino, zato bodimo zgled otrokom v Afriki. 

Bodimo solidarni in si pomagajmo med seboj.  

Karmen Turk, 5. b 
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Dobil sem prepoved 

Ko sem bil mlajši, sem se rad zadržal pri kakšnem prijatelju. Mama mi je naročila, ob kateri uri naj bom doma. 

Tega nisem upošteval. Na uro sem čisto pozabil, saj sva se s prijateljem zatopila v igro. Ker je bil tisti dan v 

šoli sestanek, sva s prijateljem čas za igro lahko še dodatno podaljšala. Ko sta se najini mamici vrnili, je bilo 

zabave konec. Moral sem oditi domov. Ko sva se peljala domov, sem opazil mamin jezen obraz. Takoj sem 

vedel, da nekaj ni v redu. Povedala mi je, da sem se predolgo zadržal, tako sem dobil prepoved. Mamico imam 

rad, zato bom v prihodnje dogovore upošteval. 

Maj Longar, 5. b 

VESELO IN KORAJŽNO V ŠOLO 

Danes je 24 mladih korenjakov pogumno zakorakalo v prvi razred. Po kratkem in toplem sprejemu so se v 

spremstvu staršev podali v svojo učilnico. Tam smo z rumenimi ruticami uradno potrdili, da so postali 

prvošolci. Skupno druženje, ki smo ga zaključili s slastno torto,  je zelo hitro minilo. Veselimo se prihodnjih 

šolskih dni. 

Irena Platiše 

PRVI ŠOLSKI DAN ZA PETOŠOLCE 

Zaključile so se dolge in vroče počitnice. Učenci so zopet morali sesti v šolske klopi. Za petošolce je bil to še 

posebej razburljiv dan, ker do zadnjega trenutka niso vedeli, s kom bodo skupaj v razredu. Prvi šolski dan je 

uspešno minil. Spoznali so se med seboj in že navezali prve stike. Leto bo dolgo in kdaj tudi naporno. Vsem 

želim veliko uspeha. 

Jana Mrvar 

UČIMO SE UČITI V 5. RAZREDU 

V petem razredu si želimo uspešnih učencev. Zato smo poprosili našo psihologinjo, go. Petro Regent, da nam 

razkrije, kako gre najhitreje učna snov v glave nadobudnih in vedoželjnih petošolcev. Ugotovili smo, da lahke 

poti ni. Smo pa izvedeli, kako je pomembno, da veš, katera je prava metoda učenja. Spoznali smo, da mora 

vsak poiskati pravo, glede na to, kakšen učni tip je. Sedaj pa veselo v svet učenosti. 

Blanka Perpar 

JESENSKI POHOD V 5. RAZREDU 

V sredo, 9. 9. 2015, smo imeli učenci 5. a in b športni dan. Z nami sta šli tudi razredničarki in ga. Helena Glavič 

ter lovec g. Rajko Černogoj  Namen športnega dneva je bil pohod po Rimski poti. Pot smo pričeli s kratko 

vožnjo do Malih Reberc, kamor nas je odpeljal avtobus. Najprej smo se povzpeli do cerkvice sv. Martina. Tam 

smo si privoščili malico. Nato smo se odpravili do Valične vasi. Ogledali smo si znamenito lipo, ki naj bi bila 

stara skoraj 800 let. Izmerili smo obseg njenega debla. Valična vas je znana tudi po izkopaninah. 

Po kratkem postanku smo šli do cerkvice sv. Marjete, ki je znana po freskah. Pot nas je nato vodila skozi Vrh 

pri Križu, kjer smo videli lepo obnovljen gasilski dom in lepe primere vrtač, do Dolnjega Križa. Kasneje smo se 

odpravili naprej po gozdni poti. Po sprehodu skozi gozd smo prišli na Cvibelj. V šolo smo se vrnili prijetno 

utrujeni in polni lepih vtisov. Komaj čakamo na naslednji pohod. 

Jana Mrvar 

JESENSKI POHOD PRVOŠOLCEV 

Za nami je uspešno izpeljan jesenski pohod. Podali smo se na pot preko Zafare, Trebče vasi in naprej do 

Sadinje vasi. Na poti nazaj do Žužemberka smo uspešno izpeljali tudi kros po okoliških kolovoznih poteh. 

Učenci so pokazali pravo mero vztrajnosti in borbenosti. Z učiteljico Tamaro se veselila, da so vsi učenci z 

lahkoto napravili kljukico k prvi uspešno opravljeni nalogi za športni program Zlati sonček. 

Irena Platiše 
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BILA JE LE VAJA 

Od 16. do 22. septembra je potekal Evropski teden mobilnosti, ki nas že od leta 2002, ko je bila ta akcija v 

Sloveniji izvedena prvič, opozarja na potrebo po spremembi naših 

potovalnih navad. Slogan, ki povzema osrednjo temo, je: Izbiraj, 

spreminjaj, združuj. Mnogokrat namreč se namesto peš ali s 

kolesom odpravimo v bližnjo trgovino kar z avtomobilom. Tudi na 

naši šoli smo se spraševali, ali so naše navade prijazne okolju, kako 

se obnašamo v prometu in kaj lahko storimo, da bomo varnejši. 

Povabili smo goste, ki so nas opozorili na nevarnosti in posledice 

nekulturnega obnašanja vseh udeležencev v promet: 

pešcev,  voznikov, potnikov, kolesarjev, motoristov … Tako sta k 

nam prišla judoista g. Andraž Jereb in g. Aljaž Sedej, ki sta se 

predstavila kot policista-športnika. Pokazala sta nam tudi nekaj 

osnovnih prijemov v judu. Policist g. Edvard Kramar nam je iz svojih 

bogatih izkušenj povedal, kje smo kot potniki in pešci najbolj ranljivi 

in poudaril, da se je za našo lastno varnost potrebno privezati v 

avtomobilu, kot kolesarji pa obvezno nositi čelado. Kako izgleda, če 

pride do najhujšega, ker nismo upoštevali prometnih pravil, so nam 

pokazali člani civilne zaščite: g. Janez Kranjc, ga. Nataša Kranjc, 

g. Stanko Miklavčič, g. Gregor Longar, ga. Jerneja Filipič in g. 

Aleš Zaletelj. V sodelovanju s člani Prostovoljnega gasilskega 

društva Žužemberk in Reševalno službo Zdravstvenega doma 

Novo mesto, so izvedli igrani prizor reševanja udeležencev 

prometne nesreče. Celoten dogodek je potekal po načrtih. 

Najbolj pomembno je, da so se učenci iz OŠ Žužemberk s 

podružnicami Dvor, Šmihel in Ajdovec in OŠ Prevole naučili, 

kako pomembno je upoštevanje prometnih pravil. Vsem 

sodelujočim se iskreno zahvaljujemo. Veseli smo, da je v 

Občini Žužemberk toliko ljudi, ki si prizadevajo za dobro vseh nas. 

Zapisali: Jana Mrvar in Blanka Perpar 
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IGRE BREZ MEJA 

V četrtek, 22. 10. 2015, je ekipa šestih šestošolcev našo šolo zastopala na 15. Igrah brez meja v organizaciji 

DPM Mojca. Skupine 15 osnovnih šol so merile moči v različnih igrah (npr. lokostrelstvo, mini golf, skok v 

vreči). Naši učenci so zasedli 4. mesto, v dveh posamičnih igrah so bili celo najboljši. 

ZaPisala: Petra Regent 

            
OBUTI MAČEK 

V petek, 23. 10. 2015, so si učenci 3., 4. in 5. razreda iz podružnic in 

centralne šole v KC Janeza Trdine ogledali operno predstavo Obuti 

maček. Mnogi učenci so se prvič srečali s tovrstno izvedbo, ki od 

nastopajočih zahteva veščine igre, plesa in petja. Odhod v Dolenjsko 

prestolnico smo izkoristili še za kratek sprehod skozi Novo mesto in 

ogled znamenitosti. Preživeli smo lepo dopoldne. 

Zapisali: Jana Mrvar in Blanka Perpar 

 

 

GOZDNA UČNA POT AJDOVČEK 

Zadnji dan pred jesenskimi počitnicami smo izkoristili za 

obisk Gozdne učne poti Ajdovček. Z avtobusom smo se 

odpeljali v Ajdovec, kjer so nas toplo sprejele učenke 1. 

in 2. razreda z razredničarko go. Mileno Legan. Po malici 

in  kratkem teoretičnem uvodu v učilnici, ki smo ga 

popestrili z ugankami, smo se podali na pot. Sonce, ki 

nas je toplo grelo, nam je pričaralo še lepše pisano 

jesensko vzdušje. Otroci so spoznali nekaj novih 

drevesnih vrst, se naučili ločiti smreko od jelke… Skozi 

kratek, a poučen sprehod, so učenci spoznali veliko novega. Bil je res prijeten jesenski dan. Hvala PŠ Ajdovec 

za njihovo gostoljubje. 

Irena Platiše 

POHOD NA SORIŠKO PLANINO 

Minuli pohod je našim planincem dal mnogo več kot le nekaj 

prehojenih metrov. Vreme nam je bilo več kot naklonjeno, 

zato 

smo 

lahko cel dan uživali v prečudovitih razgledih. V 

ospredju Julijske Alpe s Triglavom, pa Karavanke z 
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Golico in Stolom, v ozadju Kamniških Alp, Grintovec in Kočna. Pred njimi pa malo morje gričev, planot in 

vzpetin. Podali smo se na ozemlje, ki je našo ljubo Slovenijo po prvi svetovni vojni razdelilo na Italijo in  

Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ostanki starih bunkerjev, jarkov so pri otrocih vzbudili veliko otroške 

radovednosti, pri odraslih pa sprožili razmišljanja o krivični usodi tamkajšnjih prebivalcev. Dan nas je v vsej 

meri napolnil z notranjo energijo in mirom, ki ju bomo potrebovali v napornih delovnih dneh. Hvala vsem za 

prijetno druženje, spodbudne besede in varen korak do naslednjega druženja. 

                                                                                                                                                                          Irena Platiše 

               

                                
DAN SPOMINA NA ZNANE SUHOKRANJCE 

V petek, 13. 11. 2015, je na OŠ Žužemberk potekala bogata kulturna prireditev, s katero smo se spomnili vseh 

37ih znanih Suhokranjcev. Poleg naše šole so pri prireditvi sodelovali tudi učenci in učitelji OŠ Prevole, ki so 

se priključili projektu. Pobudnica in začetnica projekta odkrivanja znanih Suhokranjcev je mag. Jelka Mrvar. 

Znane Suhokranjce smo začeli odkrivati leta 1995/1996, ko je bila narejena prva raziskovalna naloga o dr. 

Franu Bradaču. Tri leta kasneje smo zasnovali Muzej znanih Suhokranjcev s postavitvijo doprsnega kipa 

olimpionika Leona Štuklja pred glavnim vhodom v šolo. Zamisel, da dobijo svoje obeležje tudi ostali 

pomembni Suhokranjci, se je začela počasi uresničevati. Julija 2015 smo pridobili še park Znanih 

Suhokranjcev. Na prireditvi smo počastili vseh 37 znanih Suhokranjcev, poseben poudarek je bil dan trem 

možem – dr. Franu Bradaču, dr. Janezu Gnidovcu in knezu Janezu Vajkardu Auerspergu, ki smo jim v parku 

Znanih Suhokranjcev odkrili spomenik s tremi bronastimi reliefi. Življenje kneza Janeza Vajkarda Auersperga 

nam je približal zgodovinar dr. Miha Preinfalk, ki se na zgodovinskem inštitutu Milka Kosa največ ukvarja s 

slovensko zgodovino do konca 18. stoletja, njegova doktorska naloga je slonela na rodbini Auersperg. 

Življenje in delo dr. Frana Bradača, klasičnega filologa in prevajalca, so predstavile učenke PŠ Dvor skozi oči 

študentk Filozofske fakultete. Učenci PŠ Ajdovec so z dramskim prizorčkom lepo predstavili dr. Janeza 

Gnidovca, škofa, misijonarja in velikega dobrotnika. Za to posebno priložnost so se pod vodstvom ge. Nine 

Zajec združili vsi pevski zbori OŠ Žužemberk. Učenki 9. razreda, Lara Pestotnik in Patricija Rajer, sta predstavili 

vseh 37 znanih Suhokranjcev in potek projekta na šoli. Učenci OŠ Prevole so zaplesali ljudske plese, dve učenki 

sta s Hinjsko pesmijo predstavili vasi in značilnosti tega območja. Že petnajst let na šoli obeležujemo spomin 

na velikega človeka, največjega olimpionika Leona Štuklja, ki  je v sebi združeval vztrajnost, skromnost in 

pogum. Po materi Mariji Milner, Bildovi iz Zafare pri Žužemberku, je bil Suhokranjec. Je najuspešnejši 

slovenski olimpijski tekmovalec. S športno točko smo počastili spomin na tega velikega človeka. Z gimnastično 

točko sta nastopila učenca Žiga Hrovat in David Pograjc. Prireditev se je nadaljevala v parku Znanih 

Suhokranjcev, kjer smo odkrili tri kipe z bronastimi reliefi – dr. Frana Bradača, dr. Janeza Gnidovca in kneza 
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Janeza Vajkarda Auersperga. Poseben gost je bil poslanec Tone Peršak. Mag. Jelka Mrvar je povedala, da 

želijo naslednje leto odkriti dve novi spominski obeležje. Še naprej bomo odkrivali ljudi, ki so naš kraj popeljali 

v svet, ki so za naš kraj pomembni in jim s tem izkazali hvaležnost in posebno spoštovanje. Še naprej bomo 

gojili suhokranjsko zavest in pripadnost naši lepi pokrajini. 

  Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 

3. DOBRODELNI KONCERT IN ADVENTNA TRŽNICA 

Sinoči je na naši šoli zazvenel in v praznični luči 

zažarel drugi dobrodelni koncert, ki je bil 

namenjen zbiranju prispevkov, da čimprej 

spravimo »pod streho« tudi terase ob dvorskem 

vrtcu. Lani smo s koncertom in pomočjo dobrih 

ljudi zbrali skoraj tretjino potrebnega denarja za 

nakup senčil, letos smo se temu cilju še približali. S 

pomočjo donatorjev in še večjo podporo lokalne 

skupnosti upamo, da našim malčkom v prihodnjem 

poletju morda le ne bo več tako vroče. 

Dobro uro in pol trajajoč koncert je s številnim 

obiskom pozdravilo dobro razpoloženo občinstvo, 

na odru je odmevala pesem obeh šolskih pevskih zborov in pesem ter ples otrok iz vrtca, nastopili so ansambli: 

Urok, Mladi Belokranjci, Azalea ter Nemir, pod odrom so za srbeče pete poskrbeli tudi člani plesne skupine 

Country Koral. Nadvse prijeten večer sta s sproščenim vodenjem do konca pripeljala ga. Maja Kokol in 

domačin, g. Matej Kocjančič. Po glasbenem dogodku je sledila še adventna tržnica, na kateri so vam učenci 

in učiteljice ponudili široko paleto adventnih venčkov, domačega peciva, voščilnic in drugih drobnih daril. 

Uspešen večer je bil plod dolgotrajnega dela in truda, tako s strani učencev in vseh zaposlenih našega zavoda 

kot tudi staršev, nastopajočih in drugih zunanjih sodelavcev. Za vso pomoč, dobro voljo in spodbudo se vsem 

iz srca zahvaljujemo. 

Zapisala: Sanja Nose 

TEHNIŠKI DAN 

V torek, 22. 12. 2015, smo imeli tehniški dan. 

Izdelovali smo  gugalnico in tehtnico.  Bilo je zelo 

zapleteno, kljub temu da smo sledili navodilom. 

Vendar  smo kljub zapletom,  vsi  dokončali svoje 

delo. Zelo smo se trudili in uspeli. Želimo si več 

takšnih dni v šoli. 

 

Učenci 5. a 
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KONČNO SMO JO DOČAKALI TUDI MI 

Zimo, seveda. Prvi koledarski dnevi so minili v pravem zimskem vzdušju. Otroci se še vedno radi sankajo in 

igrajo na snegu, le malo vzpodbude potrebujejo. Vsak podarjeni trenutek v tem tednu so izkoristili za vragolije 

na snegu, smeh in igro. Upam, da zima še nekaj časa ostane, da bo še naprej razveseljevala naše učence in 

jim bistrila glavo tudi za lažje učenje v šoli. 

 Irena Platiše 

    
POVSOD JE LEPO, A DOMA JE NAJLEPŠE 

Povsod je lepo, a doma je najlepše… Zato smo se ta mesec podali 

na naš domač vrh 

- Sveti Peter. Na 

Laščah se nas je v 

mrzlem jutru 

zbralo kar 45 

pohodnikov. 

Dobre volje in 

toplo oblečeni smo krenili proti vrhu. Sprva smo lahko 

opazovali ivje po drevesnih vejah, kasneje je le-to izginilo v višjih legah, kjer je bilo občutiti prijetno toplotno 

inverzijo. Prehudih težav s kondicijo nismo imeli, kljub temu 

da je bilo med nami kar nekaj predšolskih otrok. Na vrhu 

smo bili deležni lepih pogledov na Kamniško-Savinjske Alpe, 

del Julijskih Alp in bližnje ter daljne griče Dolenjske. Planinci 

z Dvora so nam postregli s toplim čajem, zaukurili ogenj in 

nam s ponosom pokazali njihovo novo kočo. Zahvala 

predvsem g. Andreju Murnu za pripravljen čaj in moralno 

spodbudo pri delovanju našega krožka. Vsem udeležencem, 

predvsem vsem otrokom, čestitam za nov osvojen vrh. Vsi otroci, ki ste vstali na to mrzlo jutro in se povzpeli 

z nami na »Suhokranjski Triglav« ,uživate moje globoko občudovanje in spoštovanje. Vsem želim lepe 

božično-novoletne praznike in varen korak, kjerkoli vas že vodi pot. 

Irena Platiše 
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OD IDEJE DO IZDELKA 

V sklopu pouka tehnike in tehnologije je v 6. razredu potekalo projektno učno delo Od ideje do izdelka. Učenci 

so pod mentorstvom učiteljice Darje Juršič Fir samostojno oblikovali ideje, jih predstavili s skico in nato idejo 

uresničili z različnimi obdelovalnimi postopki. Tako so iz lesa nastali zanimivi, uporabni in unikatni izdelki. 

Zapisala: Darja Juršič Fir 

         
PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

Misel »Kultura sem jaz, si ti, smo mi vsi« je bila vodilo letošnje 

prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernovem 

dnevu. V dopoldanskem času smo pripravili prireditev za učence 

OŠ Žužemberk, v večernih urah za krajane. V programu so 

nastopili 

učenci OŠ 

Žužemberk, 

male baletke 

iz Baletnega 

društva Labod in Mešani pevski zbor Žužemberk. Prireditev 

je bila prepletena z različnimi točkami: deklamacijami, 

recitacijami, igranjem na glasbila, petjem, plesom, 

dramsko igro. Podeljene so bile tudi nagrade za šolski 

literarni in likovni natečaj z naslovom Himna in zastava OŠ Žužemberk. Posebno pozornost smo namenili 

učiteljici glasbene umetnosti ge. Nini Zajec, dobitnici 

Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani. Vse točke so bile 

izpeljane na visokem nivoju, za kar so zaslužni nastopajoči in 

seveda njihovi mentorji. Obe prireditvi je spretno vodila ga. 

Blanka Perpar. Vezno besedilo je napisala ga. Jana Mrvar. Po 

večerni prireditvi je bila odprta razstava likovnih del  Adele 

Margite Petan in  Joanne Zajac Slapničar z naslovom Barve 

življenja. 

Adela Margita 

Petan je bila tudi gostja prireditve. Vse zbrane je prisrčno 

pozdravila in predstavila svoje delo. Ravnateljici se je 

zahvalila za priložnost, da tudi krajanom Žužemberka 

predstavi svoje slike, prav tako tudi ge. Maji Mlakar, ki se že 

vrsto let trudi na področju likovne umetnosti in v naše kraje 

pripelje znane likovne ustvarjalce. 

Zapisala: Jana Mrvar 
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RAZSTAVA »BARVE ŽIVLJENJA« 

Adela Margita Petan je ljubiteljska slikarka, ki je na svoji ustvarjalni poti razvija raznolike likovne izraze. Ko se 

je pred leti z vso dušo, veseljem in izjemno ustvarjalnostjo in predanim delom posvetila umetnosti, najbrž še 

ni vedela, da bo le-ta postala temeljna dejavnost v njenem življenju. Ali pač, kajti že od mladih dni si je želela, 

da bi zanjo imela čas. V ustvarjalnosti je živahna, 

raziskujoča, pogumna in zelo natančna. Predvsem 

si je za svoj razvoj postavila izjemno visoke 

kriterije. Umetnost ni le dodatna dejavnost, 

temveč je temelj, na katerem gradi svojo 

ustvarjalno pot, s katero se razvija prav na vseh 

življenjskih področjih. Za sabo ima že številne 

samostojne in skupinske razstave. Sodeluje na vseh 

razpisih JSKD RS in OI Ivančna Gorica ter drugih 

organizatorjev širom Slovenije. Udeležuje se 

različnih natečajev, likovnih kolonij in extemporov. 

Konstantno se izobražuje in preizprašuje meje 

slikarstva, posameznega platna ter postavitev slik v 

prostor. Njena najnovejša dela so posebno presenečenje. Abstraktno zajema sprva z linijo in točko ter 

nadaljuje z dekorativnimi in zapletenimi kompozicijskimi idejami. Slike so postale vir in izvir simboličnih oblik, 

eruptivnih nanosov barve in ekspresivnosti izraza. Živi in 

ustvarja v Ivančni Gorici. Joanna Zajac-Slapničar je 

akademska slikarka. Študij slikarstva je diplomirala na 

Poljskem na Akademiji za likovno umetnost. Leta 2007 je 

bila sprejeta v ljubljansko društvo likovnih umetnikov in na 

podiplomski študij na akademiji za likovno umetnost v 

Ljubljani. Samostojno je razstavljala na Poljskem, Italiji, Švici 

in Sloveniji. Med delovanjem v Sloveniji je razstavljala v 

prostorih Univerze v Ljubljani, Moderni galeriji, Štanjelu, na 

Jurčičevi domačiji na Muljavi, Mestni knjižnici Grosuplje in 

drugod. Dejavno se udeležuje na mednarodnih in 

slovenskih natečajih, kolonijah in ekstemporih. V svojih 

delih zrcali svet, v katerem živi. Njen navdih je življenje 

samo, mali utrinki vsakdanjosti, drobne prigode, podobe 

njene družine in ljudi, ki so ji blizu. Kot vsa njena dela, tudi 

te slike odlikuje pretanjen občutek za barve, učinkovita 

preprostost oblik in intimna vsebinska pripoved. Njene 

oblike so na videz poenostavljene in preproste, v resnici pa 

so dobro premišljene in trdno zasidrane v natančno usklajenih kompozicijah. Njene figure bi bile lahko bežne 

sence, motne in zmuzljive, če njihovo gibanje ne bi bilo tako resnično in njihova snovnost tako povedna. Njeni 

otroci so živi, razigrani in radovedni raziskovalci svojega sveta. Barve; tople, žive, a uporabljene na nežen, 

občuten način, ki vnašajo v te male likovne svetove občutek svetlobe, optimizma in veselja do življenja. 

Zapisala: Maja Mlakar 

 

OBMOČNO SREČANJE GLEDALIŠKIH SKUPIN V ŠENTJERNEJU 

Učenci dramskega krožka so se v torek, 15. 3. 2016, udeležili območnega srečanja gledaliških skupin, ki je 

potekalo v Šentjerneju. Predstavili so se z igro Ježeva hišica. Nastopali so: Anja Gorenčič – jež, Lucija Longar 

– lisica, Tilen Kuhelj – zajec, Matic Lavrič – volk, Gabrijela Pajnkiher – medved in Neja Mirtič – divja svinja. Za 
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nastopih jih je pripravila ga. Jana Mrvar, na klavirju jih je spremljala ga. Nina Zajec. Učenci so se zelo izkazali. 

Za vse je bila to zelo lepa izkušnja. Zahvalila bi se vsem, ki so nam kakorkoli pomagali. 

Zapisala: Jana Mrvar 

                          
 

 

PETOŠOLCI V CEGELNICO 

Na zadnji marčevski dan nas je petošolce pot vodila v Cegelnico. Jutro je bilo 

oblačno, vendar smo oblake z dobro voljo in polni pričakovanj pregnali in  priklicali 

sonček. Spoznavali smo kraški svet z uvalami, vrtačami, brezni, ponori … Gozdar 

Rudi nam je povedal nekaj o svojem delu, gozdu, drevesnih vrstah, lubadarjih. 

Ponovili smo vse o orientaciji in spoznavali nove kraje. Dan smo zaključili prijetno 

utrujeni in veseli, da smo imeli tak lep dan. 

Zapisala: Blanka Perpar 

 

HITRO IN ZANESLJIVO RAČUNANJE 

 

 

V četrtek, 20. marca 2016, je v Murski 

Soboti potekalo državno tekmovanje v 

Hitrem računanju. Udeležil se ga je tudi 

naš učenec, Luka Orel iz 5. a razreda. 

Osvojil je odlično 11. mesto. Čestitamo 

mu za ta uspeh. 

Zapisala: Blanka Perpar 

Foto: Katja Orel 

   

 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN V DOLENJSKEM MUZEJU 

  V petek, 25. 3. 2016, so se učenci 5. a in b odpravili v Novo 

mesto. V Dolenjskem muzeju so si ogledali dve razstavi, in 

sicer arheološko podobo Dolenjske ter razstavo novejše 

zgodovine. Med ogledovanjem so reševali tudi učni list. Skozi 

razstavi jih je popeljala kustosinja in jim povedala marsikaj 

zanimivega. 

Zapisali: Jana Mrvar in Blanka Perpar 
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PRAZNIK SLOVENSKEGA ŠPORTA V PLANICI 

Včeraj je bil poseben dan za učence sedmega, osmega in 

devetega razreda naše šole, saj so se udeležili skakalnega 

spektakla v Planici pod Poncami. Zgodaj zjutraj smo se odpravili 

na pot. Učenci so bili že na poti nestrpni in so testirali svoje 

navijaške rekvizite. Bili so opremljeni s kapami in tatuji, ki jih je 

darovala skupaj z vstopnicami, toplo malico in čajem, 

Zavarovalnica Triglav d.d. S seboj smo imeli vse potrebno za 

navijanje: slovenske zastave, rašple in troble. Najprej smo se 

okrepčali s toplo malico, potem pa med množico poiskali 

prostor čim bliže doskočišča. Pogled na veličino 

skakalnice in skoki, ki so jih že na jutranjem 

treningu prikazali skakalci, nas je očaral. Ob 

enajsti uri se je začela tekma in že v prvem delu 

smo videli kar 

nekaj skokov čez 

225 m. V finalni 

seriji  se je 

napetost 

stopnjevala in 

naši skakalci, na 

čelu s Petrom Prevcem in Robijem Kranjcem so se odlično odrezali. Zasluženo 

prvo mesto Petra Prevca,  podelitev medalj in poslušanje slovenske himne 

med množico slovenskih navijačev nas je navdalo s ponosom, da smo 

Slovenci. Po tekmi smo potrpežljivo čakali, da so se mimo nas sprehodili 

skakalci in nam poklonili nasmeh, podpis ali fotografijo. Na prireditvi sta nas 

pozdravila predsednik Borut Pahor in šolska ministrica Maja Makovec Brenčič. 

Po končani prireditvi smo se zadovoljni vrnili domov. 

Zapisala: Helena Smrke 

                                     
BRANJE NAS POVEZUJE    

Majhni otroci so nadvse navdušeni nad 

prebiranjem pravljic. Sama sem mnenja, 

da so najlepši večeri, ko se ti majhen 

otrok usede v naročje z izbrano pravljico 

v roki in ti reče, da mu jo preberi. In ko je 

pravljica prebrana, si želijo, da jo 

ponovno preberemo. Navdušenje za 

branje knjig izvira že zelo zgodaj v 

otroštvu. Starši so prvi, ki začnejo otroke 
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navduševati za knjige, šele nato so tukaj vzgojitelji in učenci. 

Ko hodim z otroki brat po razredih, opažam, da veselje do 

branja iz leta v leto upada. Če so mlajši učenci nad 

prebiranjem knjig skorajda vsi navdušeni, se to popolnoma 

spremeni že čez nekaj let. Kot učiteljica vsako leto bijem boj z 

učenci, zakaj je branje tako pomembno. Na začetku je cilj, da 

se naučijo tekoče brati, kar pomeni ogromno dela tudi doma. 

Starši se morajo z otroki velikokrat prerekati za tistih 15 minut 

branja na dan. Vsak učenec je drugačen. Nekateri se tehnike 

branja hitro naučijo in kmalu postanejo dobri bralci, so pa 

učenci, ki jim branje ne gre dobro od rok, zato ga odrivajo stran od sebe in jim prebiranje pravljic ni več tako 

zanimivo, saj jih morajo sedaj sami prebrati. Morda je ravno tukaj prelomnica v glavi, da branje ni več tako 

prijetno in zanimivo, saj se je potrebno veliko truditi, preden določeno besedilo tekoče preberejo. Razmišljala 

sem, kako naj učence, ki imajo odpor do knjig in branja, vsaj nekoliko navdušim za branje. V šolskem letu 

2014/2015 sem se domislila projekta BRANJE NAS POVEZUJE, s katerim sem želela spodbuditi branje pri 

učencih in ustvariti prijetno in sproščeno vzdušje ob branju knjig. S tem projektom nadaljujemo tudi letos v 

nekoliko razširjeni obliki, saj so se zanj odločile tudi druge sodelavke.  

Zapisala: Petra Avguštin 

   
        

UDELEŽBA NA TURISTIČNI TRŽNICI 30. FESTIVALA TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 
Učenci so letos izdelali projektno 
nalogo z naslovom 
»Naravoslovni žur ob reki Krki«. 
V torek, 5. 4. 2016, so svoj 
produkt predstavili na turistični 
tržnici v Mercator centru 
Trebnje. Pri obiskovalcih so s 
predstavitvijo, stojnico, izdelki 
vzbudili zanimanje za naš kraj. 
Prejeli so srebrno priznanje. Pri 
projektu so sodelovali: Peter 
Iskra, Lara Pestotnik, Patricija 

Rajer iz 9. r., Erika Mohorčič, 8. a in Gregor Pograjc, 7. a. Iskrene čestitke za uspeh in suveren nastop. 
Mentorici: Tinka Fric Kočjaž, Andreja Šercer Robič 

SREČANJE IN TEKMOVANJE MLADIH ČEBELARJEV 

Čebelarska zveza Slovenije je v soboto, 7. maja 2016, že 39. zapored organizirala Državno srečanje in 

tekmovanje mladih slovenskih čebelarjev, ki je tokrat potekalo na OŠ Markovci. V sodelovanju s šolo in 

domačimi čebelarji. Tekmovalci so pokazali izjemno znanje. Res vsem tekmovalcem gredo čestitke. 

Letošnjega tekmovanja se je udeležilo 485 učencev. 
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Tekmovalec Mentor Naziv šole Šifra 
Št. 
točk 

Rezultat 

Nejc Kranjc 
Mihael 
Potočar 

OŠ Žužemberk 
Podružnična šola 
Dvor 

1027 30 zlato 

Tilen Kuhelj 
Mihael 
Potočar 

OŠ Žužemberk 
Podružnična šola 
Dvor 

1027 30 zlato 

Franci 
Hrastar 

Mihael 
Potočar 

OŠ Žužemberk 
Podružnična šola 
Dvor 

1028 27 srebro 

Žana Šercer 
Mihael 
Potočar 

OŠ Žužemberk 
Podružnična šola 
Dvor 

1028 27 srebro 

Zapisal: Mihael Potočar 

                        
 

GRAD FRIDRIHŠTAJN-DOM VERONIKE DESENIŠKE 
Tokrat se nas je 41 pohodnikov podalo iz Kočevja preko 
Jelenovga studenca do gradu Fridrihštajn. Le-tega je dal v 
začetku 15. stoletja zgraditi kralj Friderik II, sin Celjskega grofa 
Hermana II za svojo takratno ljubico in poznejšo ženo Veroniko 
Deseniško. Ko je oče Herman izvedel za Veroniko in  je takratno 
sodišče ni hotelo obsoditi kot čarovnico, jo je dal utopiti, sina 
pa zapreti. Danes so od gradu ostali le še porušeni zidovi in 
ostanki temeljev. Zanimivost, ki je še ostala iz takratnih časov, 
je živa 

skala, na kateri je ostala sled Veronike Deseniške. 
Legenda pravi, ko je Friderik II. na poročni dan poljubil 
svojo Veroniko, se je skala, na kateri je tisti trenutek 
sedela, pod vplivom njuno vroče ljubezni stopila.Vse te 
legende in ostanki gradu še vedno vzbudijo pozornost 
tudi pri mladih, zato ni čudno, da so si tudi naši 
najmlajši pohodniki morali ogledati vsako skalo, stolp, 
del obzidja. V skupnem druženju je minilo še eno 
čudovito dopoldne. Hvala ge. Diani Serini, planinski 
vodnici PD Krka Novo mesto, za strokovno in prijetno vodenje. 

Zapisala: Irena Platiše 
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  NASTOP UČENCEV V DOMU STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE 
V petek, 15. 4. 2016, so se učenci v 
Domu starejši občanov Grosuplje, na 
njihovo povabilo, predstavili z igro 
Poroka nekoč. Z nastopom so 
navdušili njihove oskrbovance. 
Podarili so jim tudi nageljne iz krep 
papirja, ki so jih naredili učenci naše 
šole pod budnih očesom ge. Mihele in 
ge. Tinke. Hvala vsem za vložen trud. 
Po koncu je tudi naše učence čakalo 

presenečenje: obilna malica in darilo (knjižna kazalka). Učenci, ki so 
nastopili: Gabrijela Pajnkiher, Neja Potočnik, Lucija Longar, Matic Lavrič, 
Jaka Juršič, Tilen Gnidovec, Blaž Zupančič, Gašper Koler, Toni Travnik, Peter 
Iskra. 

Zapisala: Jana Mrvar 
           

PESEM POMLADI 
V torek, 12. aprila 2016, je bila območna revija 
mladinskih pevskih zborov v Novem mestu. 
Nastopalo je šest pevskih zborov iz osnovnih šol: 
Grm, Šentjernej, Vavta vas, Bršljin, Center in 
mladinski pevski zbor naše šole. Dekleta so pod 
vodstvom zborovodkinje Nine Zajec zapele tri 
pesmi: Se tičice lepo pojo (belokranjska ljudska), 
Perice (narodna) in For the children. Zbor je 
spremljala ga. Petra Jerič. Revija pevskih zborov se 
je zaključila s skupno pesmijo Dan ljubezni. Lepi 
glasovi in melodije so nam polepšale že tako lepo 
pomladansko popoldne. Za odlično petje čestitke 
pevkam in zborovodkinji. 

Zapisala in fotografirala: Helena Smrke, ROID 
 
SPOMLADANSKI POHOD UČENCEV 1., 2. IN 3. RAZREDA 

Petkovo jutro je napovedovalo, da se obeta lep dan. In ne 
bi ga mogli preživeti leše, kot smo ga. Po delu Rimske poti 
smo se preko Cviblja in Morišč skozi gozd podali do 
Vrhovega. Tam smo v družbi ptic in nekaterih domačih 

živali opazovali prečudovito okolico, se namalicali in 
se po drugi poti potem vrnili v  Žužemberk. Čeprav 
smo bili res malce utrujeni, vendar pa smo dan 
zaključili z mislijo, da je tudi Žužemberk in narava 
okoli njega več kot čudovita. In da nas pravzaprav 
naravne lepote obkrožajo vsepovsod. Le pogledati in slediti jim moramo. 

Zapisala: Irena Platiše 
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DRUŽENJE S STARŠI NA KOMANCI 
V petek, 1. 4. 2016, smo se učenci, starši in učiteljice podali na skupni pohod na Komanco. Ob minulem 

prazniku, materinskemu dnevu, se je tako 
druženje izkazalo za prijetno, koristno in zelo 
smiselno. Otroci so vrh osvojili večinoma z 
lahkoto in zelo hitro, starši so se po poti navzgor 
le nekoliko bolj prepotili. Na vrhu smo se 
okrepčali z okusno malico, pečenimi 
hrenovkami. (Hvala g. Rajku, ki je pripravil ogenj 
in palice za peko.) Po malici so se vi štirje oddelki 
predstavili staršem v kratkem kulturnem 
programu. Glede na pozitivno povratno 
informacijo bomo tudi v bodoče poskušale 

izpeljati podobno srečanje, kajti zavedamo se, kako pomembno je dobro sodelovanje staršev, otrok in šole. 
Hvala vsem za lepo popoldne. 

Zapisale: učiteljice razredne stopnje 

                    

                    
 

Župančičeva frulica 

                                                                                                                     

 

V ponedeljek, 23. 5. 2016, sta se učenki 5. r. 

udeležili predizbora za mlade deklamatorje 

Župančičeve frulice 2016, ki je potekal na OŠ 

Bršljin v Novem mestu. Z deklamacijo pesmi 

Orkani v Janovi sobi, ki jo je napisala Bina 

Štampe Žmavc, sta se predstavili Karmen 

Turk in Pia Repar. To je bila zelo lepa 

izkušnja za obe učenki. 

Jana Mrvar 
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Knjižni sejem 

V četrtek, 19. 5. 2016, 

je na nižji stopnji 

potekal 2. knjižni 

sejem. Učenci so 

prinesli knjigo, ki so jo 

zamenjali z drugo in 

jo nato trajno odnesli 

domov. Učenci so vstopili v pravljični svet. Pozdravili so jih 

Sneguljčica in trije palčki, ki so usmerjali učence in jim pomagali pri izbiri knjige. Sneguljčica je na sejmu 

učencem 1. in 2. razreda prebrala pravljico, kateri so z zanimanjem prisluhnili. S podarjeno knjigo so tako 

razveselili nekoga drugega, z izbrano knjigo pa si polepšali večerno branje doma. 

Zapisala: Petra Avguštin 

Naravne in druge nesreče – delujmo preventivno 

V 5. a smo sodelovali v natečaju »Naravne in druge 
nesreče – delujmo preventivno« pod mentorstvom ge. 
Blanke Perpar. Moj likovni izdelek je bil nagrajen na 
državnem natečaju, zato sem se v sredo, 18. maja 2016, 
z go. Nino Kocjančič odpeljala v Ljubljano na podelitev 
priznanj. Najprej so nas presenetili z lutkovno predstavo, 
potem smo prejeli  priznanja in nagrade. Gasilec Marko 
nam je razkazal poligon, kjer gasilci trenirajo in se urijo. 
Za vrhunec dneva smo se z gasilskim dvigalom povzpeli 
tako visoko, da smo imeli lep razgled na Ljubljano. 
Sledilo je še obilno kosilo, nato sva se odpeljali do šole. 
S polnim trebuhom in obilo lepih vtisov sem se veselo 

odpravila domov. 
Zapisala: Pia Repar, 5. a 

 

Ustvarimo si boljši jutri 

V petek, 13. 5. 2016, sva se z mojim sošolcem Janom Papežem in go. Nino Kocjančič 
odpravli na podelitev priznanj literarno-likovnega natečaja Ustvarimo boljši jutri, 
katerega smo se udeležili pod mentorstvom ge. Blanke Perpar. Ko smo prišli v 
Ljubljano, smo se odpravili v Pionirski dom. Videla sva veliko filmov, slik in slišala veliko 
spisov, ki so jih naredili drugi otroci iz vseh šol po Sloveniji. Upala sva na nagrado, a je 
žal nisva dobila. A nič hudega, bila sva vesela, da sva prišla do tja. Dan mi je bil zelo 
všeč. Dobila sem veliko prijateljev. Ta dan si bom zapomnila za vedno. 

Zapisala: Lucija Longar, 5. a 
 

Branje ne pozna meja/Čitanje ne poznaje granice 

 

V letošnjem letu smo v šoli 

ponovno sodelovali v 

mednarodnem projektu 

Branje ne pozna meja. 

Tudi letos smo sodelovali z 

OŠ Marije Jurić Zagorke iz 

Zagreba (Hrvaška). Pri 

projektu so brali učenci 8. a razreda z učiteljico Andrejo Šercer Robič in knjižničarko Tinko Fric Kočjaž, ki so 

sodelovali že prejšnje šolsko leto. Letos so se nam pridružili še učenci 5. a in b z učiteljicama Blanko Perpar in 
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Jano Mrvar. Glavni cilji projekta so razvijanje bralnega razumevanja, spodbujanje branja pri učencih, 

promocija šolske knjižnice, spoznavanje slovenske in hrvaške 

mladinske književnosti, medkulturno sodelovanje ter druženje 

med vrstniki. Naši in hrvaški učenci so skozi celo šolsko leto pri 

pouku slovenščine in v knjižnici brali knjigo – slovenski učenci 

delo hrvaškega avtorja v slovenščini, hrvaški učenci pa delo 

slovenskega avtorja v hrvaščini. Učenci v 8. a razredu so tako 

brali Nikomur ne povej (Maja Brajko – Livakovič), v 5. a in 5. b 

Dogodivščine vajenca Hlapiča (Ivana Brlić). Na hrvaški OŠ so 

učenci v 4. r. brali Kebarie (Janja Vidmar), v 7. r Hči Lune (Desa 

Muck). V četrtek, 19. 5. 2016, smo izvedli srečanje s hrvaškimi 

učenci. Letos so oni obiskali nas. Sprejeli smo jih s kulturnim programom, v katerem se je predstavil MPZ OŠ 

Žužemberk, učenka Pia Repar je zaigrala na klavir, učenka Rebeka Breznikar je predstavila naš kraj in šolo. 

Prav tako so se nam predstavili hrvaški gostje – zapeli so njihovo šolsko himno in predstavili njihovo šolo. Po 

končanem uvodnem delu je sledilo 

delo po učilnicah – učenci so 

predstavili prebrane knjige, nato pa v 

skupinah reševali naloge povezane s 

knjigami in z bralnim razumevanjem. 

Sledil je še ogled gradu, po katerem 

nas je popeljala turistična vodička 

Milka Jernejčič. Na gradu nas je 

pozdravil tudi direktor občinske 

uprave, Jacques Gross. Ponosni smo, 

da smo lahko gostom predstavili našo 

rojakinjo – pesnico, Magdo Kastelic 

Hočevar. Predstavili smo njeno delo, učenka Rebeka Breznikar pa je recitirala njeno pesem Žužemberk – moj 

dragi kraj v slovenščini in v hrvaščini. Preživeli smo lep dan, dobili veliko novih izkušenj, navezali nova 

poznanstva. Dan smo zaključili z dogovorom, da s projektom nadaljujemo tudi v naslednjem šolskem letu. Ob 

tem se zahvaljujemo DZS-ju, Krki d. d., Avto Slaku, Občini Žužemberk, Magdi Kastelic Hočevar in SVIZ-u za 

darovana darila za goste. Milki Jernejčič se zahvaljujemo za vodenje, Magdi Kastelic Hočevar za njen obisk in 

Heleni Smrke za pomoč pri poteku celotnega dneva in prevajanju iz hrvaškega v slovenski jezik. 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 
 

 

Solidarnostna akcija RK 

Ob tednu Rdečega križa je potekala na šoli solidarnostna akcija »KOŠARICA«. V tej akciji smo zbirali 
prehrambne in higienske pripomočke. Vsi zbrani artikli bodo razdeljeni med socialno šibkejše družine naše 
občine. Učenci so prinesli veliko različnih izdelkov v skupni vrednosti okoli 517 evrov. V veliko pomoč pri 
izvedbi te akcije so bili krožkarji RK na naši šoli. To so učenci  4. razreda. Pridno so stražili košarico v avli šole, 
prinašali izdelke v razred, jih sortirali v skupine in šteli. V prvem razredu je v tem tednu potekal sprejem 
prvošolcev v Rdeči križ. Sprejem je pripravila ga. Helena Glavič, nekdanja učiteljica te šole, za kar se ji lepo 
zahvaljujemo. Velika zahvala gre vsem, ki ste v tej akciji kakorkoli pomagali. 

Mentorica RK: ga. Petra Avguštin 
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Zaključek bralne značke 
Učenci so tudi letos osvajali bralna priznanja v okviru Bralne značke. Na razredni stopnji je bralno priznanje 

za Bralno značko osvojilo kar 173 učencev. Za 

osvojitev bralnega priznanja so morali prebrati 4 

knjige, povedati obnovo učiteljici in se naučiti 3 

pesmice. Vsako leto učence za njihov trud 

nagradimo. Letos smo se odločili, da bomo 

učence peljali na nagradni izlet. V torek, 17. 5. 

2016, smo odšli v Mirno na Ranč Aladin. Tam so 

si učenci vodeno ogledali eksotične živali 

(kamela, lama, ježevec, …) in se igrali na igralih. 

Seveda smo prej pripravili še kulturni program, v 

katerem so se predstavile podružnične šole. Letos smo prvič nagradili s knjižno nagrado naj bralce. V vsakem 

oddelku je naziv »naj bralec« in knjižno nagrado prejel učenec, ki je največkrat obiskal šolsko knjižnico. 

Preživeli smo lep dan in upam, da bodo učenci še naprej tako pridno brali. Vsem bralcem na razredni stopnji 

še enkrat čestitam! 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 

Ob zaključku bralne značke je učence, ki so jo opravili, čakal 

nagradni izlet na ranč Aladin. Učenca 2. eazreda sta takole 

strnila svoje vtise: 

»Včeraj smo šli na ranč Aladin. Ko smo prišli, je gospa 

knjižničarka podelila nagrade za vse tiste, ki so največkrat 

obiskali knjižnico. Potem smo šli malicat. Kasneje nas je vodič 

prijazno povabil na pot okoli ranča. Videli smo zajčke, purana, 

nanduja, kenguruja, ježevca, morskega prašička … Ta dan mi 

je bil všeč.« 

Marija Travnik 

»Šli smo na ranč Aladin. Učiteljica Tinka je razdelila 

priznanja. Ko smo pojedli malico, smo se lahko šli igrat. 

Poklical nas je gospod za ogled živali. Imeli so: morskega 

prašička, nanduja, zajčke, kenguruja, ježevca, purana, 

kokoške, petelina, prerijskega psa, pujske, ptice, rakune, 

osla, kamelo, jelena in lame. Kupili smo sladoled in igračke. 

Lahko smo se še malo poigrali. Potem smo se z avtobusom 

odpeljali v šolo. Na izletu sem se zelo zabaval.« 

Tim Mrvar 

Mali likovni tabor Trebnje 

Danes smo se s štirimi učenkami udeležili 49. malega likovnega tabora, ki ga organizira JSKD Trebnje. Tabora 

so se udeležile štiri učenke: Polona Meglen, Teja Skube, Tina Vidic in Laura Košiček. V galeriji samorastnikov 

smo si ogledali samouke slikarje pri delu, ki prihajajo iz različnih koncev sveta: Filipini, Argentina, Finska… 
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Ogledali smo si nastajajoča likovna dela, poklepetali po angleško z ustvarjalci in nato odšli na Mirno, kjer nas 

je pozdravil župan. Po uvodnem delu smo si poiskali kotičke okoli ribnika pod gradom in pričeli ustvarjati. V 

dodatno pomoč nam je bil odličen ilustrator Peter Škerl, ki je ilustriral veliko otroških knjig in se odlično 

spozna na akvarelno slikanje. Umetniški dan se je zaključil z razstavo in priznanji za vse. 

Zapisala: Maja Mlakar 

Likovna umetnost 
Raziskovanje, spodbujanje radovednosti, sproščanje, 
razvijanje pozitivnega odnosa do kulture in umetnosti so 
področja, ki jih bomo razvijali pri predmetu likovna 
ustvarjalnost. Namenjen je navdušenim mladim 
likovnim ustvarjalcem. Predmet  nadgrajuje cilje in 
vsebine obveznega predmeta likovna umetnost v 
osnovni šoli, ob enem nudi učencem, da raziskujejo svet 
okoli sebe prek umetnosti. Letošnje leto smo izbirni 
predmet likovna umetnost zaključili z obiskom slikarja g. 
Martina Blatnika. Predstavil nam je svojo profesionalno 

pot. Skupaj z njim smo slikali s pasteli. Bila je zanimiva izkušnja. 
Zapisala: Blanka Perpar 

Planinski pohod 
V  sončku in upanju, da nam bo vreme tudi tokrat 

naklonjeno, smo se  odpeljali proti Karavankam. Podali smo 

se do Doma na Zelenici. Kljub temu da je bila pot navzgor 

razmeroma strma, smo jo premagali v zmernem in 

zanesljivem tempu. Pri domu smo se okrepčali z malico, 

nato sva z učiteljico Darjo pripravili krajši orientacijski 

pohod. Sodelovanje med mlajšimi in starejšimi otroci 

se je izkazalo za zelo dobro in koristno. Mlajši učenci 

so uživali v iskanju kontrolnih točk, starejši so bili 

zadovoljni, ko so jih lahko podučili o branju in pravilni 

rabi zemljevida. Zmagovalna skupina je bila nagrajena 

s sladkim priboljškom. Pred povratkom v dolino smo z 

majhnimi nagradami razveselili otroke, ki so bili naši najbolj zvesti pohodniki. Veseli dejstvo, da je veliko 

stalnih pohodnikov (staršev in otrok) s podružnične šole 

Dvor. Ko smo se vračali z Ljubelja, smo naredili krajši 

postanek pri spomeniku iz 2. svetovne vojne, kjer so 

ohranjeni temelji barak in drugim poslopij takratnega 

koncentracijskega taborišča - Ljubelj je bila podružnica 

Mauthausna. Spomnili smo se grozot vojne in si 

zaželeli, da se podobne stvari ne bi ponovile nikoli 

več. Dan smo zaključili prijetnejše. Ob Zbiljskem 

jezeru smo se pohladili s sladoledom in se pocrkljali 

s kavo. Hvala vsem pohodnikom za prijetno družbo 

in se vidimo v prihodnjem šolskem letu. Vsem želim varen korak tudi med počitnicami. 

Zapisala: Irena Platiše 
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Zlati bralec 2015/2016 

Učenci vsako leto berejo knjige in osvajajo bralna 

priznanja pri Bralni znački. Učenci, ki za bralno 

značko berejo od 1. do 9. razreda in tako vsako leto 

osvojijo bralno priznanje, so še posebej nagrajeni – ti 

učenci dobijo poseben naziv Zlati bralec. Vsako leto 

za zlate bralce DPM Mojca v sodelovanju z društvom 

Bralna značka pripravi kulturno prireditev, v okviru 

katere podelijo knjižne nagrade.  Letos je na 

prireditvi bilo 255 zlatih bralcev iz osmih dolenjskih 

občin. V torek, 31. 5. 2016, se je tako 8 zlatih bralcev 

odpravilo v Novo mesto, v Kulturni center Janeza Trdine. V kulturnem programu so se najprej predstavili 

učenci Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta. Sledil je nastop igralca in komika Tadeja Toša, ki je 

nagovoril zlate bralce. Prireditev se je končala s podelitvijo knjižnih nagrad z željo, da bi zlati bralci ostali zvesti 

knjigi še naprej. Zlatim bralcem – Tilnu Perku, Ani Može, Hani Bradač, Anžetu Kocjančiču, Maticu Šuštarju, 

Patriciji Rajer, Sari Miklavčič in Lari Pestotnik, iskreno čestitam in jim želim, da bi še naprej radi brali. 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 

Zaključna ekskurzija v Piran 

Letošnji osmi razred se je v petek odpravil na zaključni izlet v Piran in 

Sečoveljske soline. Ko smo prišli na slovensko obalo, smo vonjali sol in 

morje. Vodič nas je popeljal po solinah, ogledali smo si film in se ustavili v 

trgovini z solnimi izdelki, prodajajo pa tudi čokolado s soljo. Potem smo se 

odpeljali v Piran, kjer smo se sprehodili skozi mesto in si ogledali 

znamenitosti. Privoščili smo si sladoled, posedeli  v senci in se z lepimi vtisi 

vrnili domov. 

Zapisala: Maja Mlakar 

Likovna kolonija Gradež 

V četrtek, 26.5., smo se z osmimi učenkami 8. in 7. razreda (Mojco Kocjančič, 

Tjašo Pestotnik, Niko Muhič, Zalo Novak, Mašo Praznik, Ano Slak, Špelo Longar 

in Uršo Zupančič) udeležili 2. 

Izletniške likovne kolonije 

osnovnih šol Bele krajine in 

Dolenjske. Z dvema avtobusoma 

smo se odpeljali v Gradež 

(Italija), kjer smo si ogledali 

mesto, izbrali likovne motive in 

se lotili likovnega ustvarjanja. 

Predvsem smo risali s svinčniki, 

barvicami, nastalo je tudi kar nekaj slik. Gradež je simpatično 

obmorsko mestece s kamnitimi hiškami, urejenimi uličicami, trgi in cerkvami. Naši motivi so bili po večini 

arhitektura, ki nas je obdajala. Po ustvarjanju smo šli na sladoled, tudi pico smo si privoščili in odšli na dolgo 

peščeno plažo, kjer smo namočili noge v ne preveč toplo morje. Najpogumnejši so celo zaplavali ali se do 

vratu zakopali v pesek. Domov smo prišli pozno, utrujeni in polni lepih vtisov. 

Zapisala: Maja Mlakar 
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Likovni utrinki 

V letošnjem letu smo bili pri likovni umetnosti zelo 
ustvarjalni. Sodelovali smo na kar nekaj natečajih: Planica in 
otroci 2016, Likovni natečaj NOB Novo mesto; kjer sta 
učenki Polona Meglen in Urša Zupančič dobili nagrado, 
prevzeli sta jo 27.4. na Bazi 20, kjer se je odvijala slavnostna 
prireditev. Učenec Rok Može iz 7. razreda je imel 
samostojno razstavo. Rok rad slika abstraktne podobe z 
akrilnimi barvami. Slike so zanimivi prepleti barv, potez s 
čopičem v abstraktni postavitvi. Sodelovali smo na likovnem 
natečaju Igra oblik in še nekaj dogodkov nas čaka. 

Zapisala: Maja Mlakar 
 
PODELITEV BRALNIH PRIZNANJ ZA UČENCE OD 5. 

DO 9. RAZREDA 

Podelitev bralnih priznanj za učence od 5. do 9. 
razreda je potekala v petek, 10. 6., na Trubarjevi 
domačiji. Učenci so bili za njihov trud preko celega 
leta nagrajeni z izletom. Že zjutraj smo se odpravili z 
avtobusom na Rašico. Najprej smo imeli kratek 
kulturni program, podelili smo bralna priznanja in 
knjižne nagrade za naj bralce v razredu. Nato so si 

učenci v dveh skupinah vodeno ogledali Trubarjevo domačijo. Bilo je zelo poučno in zanimivo. Dan je hitro 
minil in tudi slabo vreme ni preprečilo, da bi dan minil v lepem vzdušju. Želim in upam, da bodo učenci radi 
brali še naprej in ostali zvesti prijatelji knjige. Vsem iskreno čestitam ob prejemu bralnega priznanja. 

Zapisala: Tinka Fric Kočjaž 
 

ZAKLJUČNI IZLET 5. RAZREDA 

V torek, 7. 6. 2016, so učenci 5. razreda odšli na zaključni izlet. 

Ogledali so si protiturški tabor Cerovo, kjer jim je vodič predstavil 

njegovo zgodovino in jim ga razkazal. Ob koncu so dobili tudi 

spominek. Nato so odšli v Županovo jamo, ki jih je navdušila s 

svojimi lepotami. Na poti proti domu so si v Grosuplju privoščili še 

sladoled. 

 

 

 

MINI PLANICA NA OBISKU 

Na prvi poletni dan smo doživeli poseben dogodek. 
Učence od prvega do četrtega razreda, ki obiskujejo Zdrav 
življenjski slog, je obiskala Mini Planica. Na začetku je 
sestavljiva mini skakalnica odšla na podružnično šolo 
Dvor. Otroci so se z velikim navdušenjem neustrašno 
spuščali po zaletišču, pristanek je bil včasih malo »trdejši«, 
vendar vedno varen in strokovno nadzorovan s strani 
skakalnih trenerjev Mitje in Primoža. Na igrišču za šolo, so 
nas prišli pozdravit tudi otroci iz dvorskega vrtca, ki so z 
velikimi očmi spremljali dogajanje. Žal je čas prehitro minil 
in Mini Planica je že odhitela v Žužemberk, kjer so nas že 
nestrpno čakali. Zaradi sonca in vročine, smo skakalnico 
skrili v senco pri drevoredu. Kljub temu ni ostala 

neopazna, saj se je ob njej zbralo veliko število otrok, ki so prišli bodisi skakati ali le malo pogledati. Kljub 
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temu da smo bili ob nekaterih podrsih mokri, smo dan zaključili nasmejani za to enkratno izkušnjo. Otroci so 
bili zadovoljni in upam, da jim bo to spodbuda, da se bodo gibali tudi v poletnem času, ko šole in Zdravega 
življenjskega sloga ni. Naslednje leto pa k novim izzivom naproti. 

Zapisal: Marjan Kužnik, mentor ZŽS 
Igre naših dedkov in babic 

V četrtek, 16. 6., 

smo četrtošolci 

imeli prav poseben 

dan. Spoznavali 

smo igre, ki so se 

jih igrali že dolgo 

nazaj. Skakali smo 

v vrečah, hodili na letnih smučeh, preskakovali veliko 

kolebnico, se igrali s fižolčki, kamenčki, zbijali smo kozo, se frnikolali in še in še. Ob zbranih igrah so se otroci 

nasmejali in sprostili ter spoznali, da so se včasih otroci imeli tudi lepo, čeprav ni bilo računalnikov, telefonov 

in televizije. 

Zapisala: Petra Avguštin 

PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN KONCU ŠOLSKEGA LETA 

Za nami je brezhibno izpeljana zaključna prireditev. S 

prireditvijo smo počastili slovenski praznik Dan državnosti 

in 25. obletnico samostojnosti naše države 

Slovenije. Obenem smo tudi prvič zapeli šolsko himno in 

svečano dvignili našo šolsko zastavo. Prav tako smo 

podelili tudi številna priznanja, nagrade za uspešne 

športnike, bralce in raziskovalce. Učenci in vrtčevski otroci 

so nas razveselili in nasmejali z raznimi plesnimi, 

glasbenimi in dramskimi točkami. Predstavili so tudi 

raziskovalne naloge, ki so rezultat letošnjega truda in dela. 

Združeni pevski zbori so poskrbeli za živahno pevsko  vzdušje, prireditev je suvereno vodila Maja Kužnik. Na 

prireditev so prišli številni gostje od zunanjih mentorjev do zunanjih 

sodelavcev in znanih športnikov. Pisateljica Irma Jančar nam je 

namenila nekaj modrih besed, prav tako smo besedo predali tudi g. 

županu Škufci. Športniki: g. Plot, g. Grajš in g. Vidmar so nas tudi 

pozdravili. V tej uro in pol trajajoči prireditvi se je ravnateljica zahvalila 

zunanjim sodelavcem, zunanjim mentorjem in jim v znak hvaležnosti 

podarila majhno različico naše šolske zastave z besedilom šolske 

himne. Zelo smo ponosni na rezultat letošnjega projekta, šolsko himno 

in zastavo, zato se nismo mogli upreti in smo takšen droben spomin 

na našo 

osnovno 

šolo 

Žužemberk 

podarili tudi 

drugim 

osrednjim 

gostom. S prireditvijo smo lepo zaključili konec 

pouka in šolskega leta. 

Zapisala: Tamara Kerman 



108 
 

FOTOGRAFSKI UTRINKI 

 
Učenci dramske skupine so pod vodstvom Jane Mrvar zaigrali igro z naslovom Tiho, tukaj beremo (5. 2. 2016). 

 

 
Petošolci so na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku zaplesali ljudske plese (5. 2. 2016). 
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Pod vodstvom Nine Zajec je zapel Mešani pevski zbor Žužemberk (5. 2. 2016). 

 

 
Prof. Nina Zajec, dobitnica Prešernove nagrade za svoje magistrsko delo o Francu Požunu (5. 2. 2016). 



110 
 

 
S plesno točko so se predstavile učenke, ki se učijo plesa pri Baletnem društvu Labod (5. 2. 2016). 

 

 
Odprtje razstave Barve življenja - Adela Margita Petan in Joanna Zajec Slapničar (5. 2. 2016).  
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Dvig zastave na prireditvi ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta (24. 6. 2016). 

 

 
Gostje na prireditvi ob dnevu državnosti in zaključki šolskega leta (24. 6. 2016). 
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Ravnateljica Mira Kovač in župan Franc Škufca sta podelila priznanja za največje dosežke učencem (24. 6. 2016). 

 

 
Za zaključek šolskega leta so zapeli združeni pevski zbori pod vodstvom Nine Zajec (24. 6. 2016). 
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ZAPISI V KNJIGI VTISOV 

Dan spomina na znane Suhokranjce, 13. 11. 2015 
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Šport in špas, 20. 5. 2016 

 

Prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta, 24. 6. 2016 
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_________________________________________________________________________ 

Glasilo Z bregov Krke izhaja 48. leto. Zbornik o delu in uspehih v šolskem letu 2015/16 je nastal v sodelovanju učencev, 
učiteljev, mentorjev, staršev in zunanjih sodelavcev OŠ Žužemberk, podružnic Ajdovec, Dvor in Šmihel ter Vrtca.  
 

Fotografirali: učitelji OŠ Žužemberk in Foto Maver 
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: ga. Milena Škrbe, tajnica 
Lektorirala: Nataša Škrbe, prof. 
Odgovorna: Mira Kovač, prof., ravnateljica 

 
Izšlo marca 2017 v 25 izvodih. 


