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OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 2018/2019 … 

 

"Čas je naša najbolj dragocena sestavina, naše največje bogastvo; ker se v njem nahajajo naš 

uspeh, naša sreča, naša usoda." (Orison Swett Marden) 

 

V kroniki so zapisani dogodki, dosežki, uspehi in zanimivosti, ki so zaznamovali šolsko leto 

2018/2019. Ocenjujemo ga kot uspešno leto. Seveda se takoj poraja vprašanje o merilu uspešnosti … 

Je to stoodstotna realizacija načrtovanih nalog, mogoče učni uspeh učencev, so to dosežki na tekmovanjih 

ali vzgojna komponenta šolskega dela, je to kadrovsko področje, optimalna celostna organizacija 

delovnega procesa, je to uspešno sodelovanje s starši in okoljem, mogoče ustrezna podpora države in 

lokalne skupnosti? Vse to in tudi mnogi drugi dejavniki so bili potrebni, da smo lahko z uspešno zaključenim 

šolskim letom zadovoljni.  

Med pomembnejša področja učinkovitega zasledovanja zastavljenih ciljev sodijo ustrezno vsebinsko, 

organizacijsko in finančno načrtovanje v okviru letnega delovnega načrta in končna realizacija le-tega. 

Na učnem področju smo po daljšem obdobju razpisali popravne izpite, na vzgojnem področju beležimo 

vse več posameznikov, ki so težje vodljivi, najbolj zaskrbljujoče pa je to, da vse več učencev z vzgojnimi 

težavami in primanjkljaji zaznavamo že ob vpisu v šolo oziroma v prvem triletju. Kar z nekaj težavami 

smo se morali spoprijeti tudi na kadrovskem področju, saj smo zaradi številnih odsotnosti strokovnih 

delavcev težko zagotavljali ustrezna nadomeščanja.  

Kljub vsemu pa se bomo letošnjega šolskega leta spominjali po mnogih odmevnih uspehih naših 

učencev tako na državni kot tudi mednarodni ravni. Še posebej velja izpostaviti izjemen dosežek 

mladinskega pevskega zbora, ki je na regijskem tekmovanju posegel po najvišjem – zlatem priznanju z 

odliko, zlato priznanje pa je prejel tudi na mednarodnem tekmovanju »Slovakia cantat« v Bratislavi.  

V šolskem letu 2018/2019 smo posebno pozornost namenili urejanju šolskega prostora in nakupu 

sodobne opreme za učinkovito podporo pouka. Posebna zahvala gre šolskemu ministrstvu in Občini 

Ivančna Gorica, ki sta naše projekte strokovno in finančno podprla ter nam tako omogočila, da smo 

zastavljene cilje lahko uspešno realizirali.   

Novinar Vladimir Jerman je nekoč zapisal: »Čas mineva, in vendar je edini, ki ostane.« Naj bodo tudi 

zapisi v kroniki šolskega leta 2018/2019 dragocen spomin na dogodke, ki puščajo svojo sled v času 

preteklosti ter hkrati sooblikujejo skupne poti prihodnosti.  

 

Janez Peterlin, ravnatelj 

 

 

Šentvid pri Stični, junij 2019 
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ORGANIZACIJA POUKA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje 

po programu devetletne osnovne šole. 

Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični je v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo 407 učencev, 

392 v matični šoli in 15 v podružnični šoli Temenica. Podružnično šolo v Centru za zdravljenje bolezni 

otrok je v tem šolskem letu obiskovalo 266 učencev, od tega je bilo 74 učencev takih, ki so bili sprejeti 

večkrat. 

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

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

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

bivanja. V Podružnični šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok pa pouk poteka v okviru štirih oddelkov 

oziroma skupin.  

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

UČENCI PO ODDELKIH 

MATIČNA ŠOLA 

Razred Učenci Učenke Skupaj 

1. a 6 11 17 

1. b 5 12 17 

2. a 12 9 21 

2. b 13 9 22 

3. a 10 15 25 

3. b 12 13 25 

1. – 3.r 58 69 127 

4. a 9 9 18 

4. b 10 9 19 

5. a 13 13 26 

5. b 16 10 26 

6. a 9 12 21 

6. b 9 12 21 

4. – 6.r 66 65 131 

7. a 11 9 20 

7. b 13 7 20 

8. a 7 12 19 

8. b 10 10 20 

9. a 15 12 27 

9. b 14 14 28 

7. – 9r 70 64 133 

1. - 9.r 194 198 392 

 

OPOMBA: število učencev na dan, 24.6.2019 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA TEMENICA 

Razred Učenci Učenke Skupaj 

1. T 5 3 8 

2. T 4 3 7 

1. in 2. T 9 6 15 
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RAZREDNIŠTVO 

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

Razred Razrednik Nadomestni razrednik 
Svetovalni 

delavec 
Učilnica 

1./2. Lidija Oštir 
Dragica Gračner, Barbara 
Drenik, Aleksandra Klančar, 
Klavdija Slapar 

Mojca Bohinec PŠ Temenica 

1. a 
Katja Gašperič, Barbara 
Drenik, Anja Praznik 

Martina Ratajec Irena Novak 303 

1. b Jana Grabljevec Alenka Ivanjko Irena Novak 402 

2. a Bojana Iljaž Mojca Kravcar Mojca Bohinec 309 

2. b Mojca Kravcar Bojana Iljaž Mojca Bohinec 401 

3. a Tina Orač Gornik Jana Šetina Tomažič  Mojca Bohinec 407 

3. b Jana Šetina Tomažič Tina Orač Gornik Mojca Bohinec 406 

4. a Vida Bregar Tomažič Polona Lampret Vesna Pačnik 211 

4. b Polona Lampret Vida Bregar Tomažič Vesna Pačnik 116 

5. a 
Barbara Klopčič, Tjaša 
Ivančič, Mojca Mikolič 

Petra Kastelic, Polona Habič 
Rus, Nastja Novak 

Anton Linec 117 

5. b 
Petra Kastelic, Polona 
Habič Rus, Nastja Novak 

Barbara Klopčič, Tjaša Ivančič, 
Mojca Mikolič 

Anton Linec 154 

6. a Barbara Kostrevc Klavdija Slapar Irena Novak  

6. b Vesna Pačnik Martina Zajc Irena Novak  

7. a Karla Oven Sonja Škof Nina Pavlin  205 

7. b Lea Kastelic Polona Kastelic Nina Pavlin 206 

8. a Simona Zvonar Maja Rupnik Leskovar Nina Pavlin 115 

8. b Nejka Omahen Šikonja Marija Zajc Nina Pavlin 146 

9. a Martina Jurkovič Anica Vozel Anton Linec 218 

9. b Sabina Rozina Katja Peršak Anton Linec 215 

OBVEZNI PREDMETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

PREDMETNIK ZA DEVETLETNO OŠ 

 

RAZREDNA STOPNJA 

ŠTEVILO 
TEDNOV POUKA 

35 35 35 35 35 

Vzgojno-
izobraževalna 

področja 

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

Teden Leto Teden Leto Teden Leto Teden Leto Teden Leto 

JEZIKOVNO-UMETNOSTNO 

Slovenščina 6 210 7 245 7 245 5 175 5 175 

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

Tuji jezik 
angleščina 

  2 70 2 70 2 70 3 105 

Glasbena 
umetnost 

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

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

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO 

Spoznavanje 
okolja 

3 105 3 105 3 105     

Družba       2 70 3 105 
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Naravoslovje in 
tehnika 

      3 105 3 105 

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 

Gospodinjstvo         1 35 

Naravoslovni 
dnevi 

 3 dni  3 dni  3 dni  3 dni  3 dni 

PROIZVODNO-TEHNIČNO 

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

ŠPORTNOVZGOJNO-ZDRAVSTVENO 

Šport 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

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

Neobvezni 
izbirni predmeti 

2 70     3 105 3 105 

Oddelčna 

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

SKUPAJ UR NA 
RAZRED 

20 21+2 22+2 24+2 26 

 

PREDMETNA STOPNJA 

ŠTEVILO TEDNOV 
POUKA 

35 35 35 32 

Vzgojno-
izobraževalna 

področja 

6. RAZRED 7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED 

Teden Leto Teden Leto Teden Leto Teden Leto 

JEZIKOVNO-UMETNOSTNO 

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

Tuji jezik angleščina 4 140 4 140 3 105 3 96 

Likovna umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Glasbena umetnost 1 35 1 35 1 35 1 32 

Kulturni dnevi  4 dni  3 dni  3 dni  3 dni 

DRUŽBENO-EKONOMSKO 

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

Zgodovina 1 35 2 70 2 70 2 64 

Domovinska in 
državljanska kultura 

in etika 
  1 35 1 35   

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO 

Biologija     1,5 52,5 2 64 

Kemija/Naravoslovj
e 

2 70 3 105 2 70 2 64 

Fizika     2 70 2 64 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 128 

Naravoslovni dnevi  3 dni  3 dni  3 dni  3 dni 

PROIZVODNO-TEHNIČNO 

Tehnika in 
tehnologija 

2 70 1 35 1 35   

Gospodinjstvo 1,5 52,5       

Tehniški dnevi  3 dni  4 dni  4 dni  4 dni 

ŠPORTNOVZGOJNO-ZDRAVSTVENO 

Šport 3 105 2 70 2 70 2 64 

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

Športni dnevi  5 dni  5 dni  5 dni  5 dni 

Izbirni predmeti   2–4  2–4  2–4  

Neobvezni izbirni 
predmeti 

3        

SKUPAJ UR NA 
RAZRED 

26 29,5 30 30 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V 

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

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

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

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

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

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

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

različnih razredov zadnjega triletja.  

Izbrani predmeti so redni (obvezni) del tedenskega urnika učencev in se praviloma izvajajo 6., 7. in 

8. šolsko uro. Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo. 

V šolskem letu 2018/2019 smo izpeljali 21 ur pouka tedensko v 18 skupinah izbirnih predmetov. 

 

Predmet Razred Št. uč. Št. sk. Učitelj Št. ur 

Nemščina I 7 15 1 Jana Crnkovič 2 

Nemščina II 8 11 1 Jana Crnkovič 2 

Nemščina III 9 12 1 Lea Kastelic 2 

Rač. urejanje besedil 7 9 1 Izidor Gabrijel 1 

Rač. multimediia 8 9 1 Izidor Gabrijel 1 

Rač. omrežja 9 20 1 Izidor Gabrijel 1 

Izbrani šport - nogomet 7 12 1 Robert Bregar 1 

Org. v narav. in umet. o 7 13 1 Sabina Rozina 1 

Šport za sprostitev  9 38 2 
Robert Bregar   
Martina Zajc 

2 

Ples 9 21 1 Martina Zajc  1 

Obdelava gradiv - les 7 12 1 Marija Zajc 1 

Obdelava gradiv - UM 8 8 1 Marija Zajc 1 

Obdelava gradiv - kovine 9 12 1 Marija Zajc 1 

Sodobna priprava hrane 8 16 1 Sonja Škof 1 

Gledališki klub 8 8 1 
Barbara 
Kostrevc 

1 

Šport za zdravje  8 20 1 Robert Bregar 1 

Šah 7 13 1 Karla Oven 1 

SKUPAJ:  249 18  21 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem neobveznega izbirnega predmeta 

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

 

Predmet Razred Št. uč. Št. sk. Učitelj Št. ur 

Angleščina 1. 40 2 Marcel-Talt Lah 4 

Nemščina  4., 5., 6. 33 2 Jana Crnkovič 4 

Računalništvo 4., 5., 6. 30 2 Izidor Gabrijel 2 

Tehnika 4., 5., 6. 26 2 Marija Zajc 2 

Šport 4., 5., 6. 29 2 Martina Zajc, Robert Bregar 2 

SKUPAJ  178 10  14 
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ZAPOSLENI NA ŠOLI 

VODSTVO ŠOLE 

Ravnatelj: Janez Peterlin 

Pomočnica ravnatelja: Jelka Rojec 

 

RAZREDNA STOPNJA NA MATIČNI ŠOLI IN PŠ TEMENICA 

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor 

Lidija Oštir razredni pouk, JV PŠ Temenica PŠ Temenica 

Dragica Gračner druga učiteljica, OPB  
PŠ Temenica in 
matična šola 

Barbara Drenik, 
Aleksandra Klančar 

druga učiteljica, OPB  PŠ Temenica 

Martina Zajc OPB  PŠ Temenica 

Marcel Talt Lah TJA, JV  PŠ Temenica 

Katja Gašparič 
Barbara Drenik 

Anja Praznik 
razredni pouk 1. a 303 

Martina Ratajec druga učiteljica in OPB 1. a 303 

Jana Grabljevec razredni pouk 1. b 402 

Alenka Ivanjko druga učiteljica in OPB 1. b 402 

Bojana Iljaž razredni pouk 2. a 309 

Mojca Kravcar razredni pouk 2. b 401 

Tina Orač Gornik razredni pouk 3. a 407 

Jana Šetina Tomažič razredni pouk 3. b 406 

Vida Bregar Tomažič razredni pouk 4. a 211 

Polona Lampret razredni pouk 4. b 116 

Barbara Klopčič 
Tjaša Ivančič 
Mojca Mikolič 

razredni pouk 5. a 117 

Petra Kastelic 
Polona Habič Rus 

Nastja Novak 
razredni pouk 5. b 154 

Marcel-Talt Lah TJA, NIP   

Sonja Škof GOS   

Simona Zvonar OPZ   

Karla Oven ŠPO dodatna ura, OPB   

Melita Zupančič OPB   

Robert Bregar OPB   

Jana Crnkovič OPB   

Jana Zupanc OPB   

Sonja Škof JV   

Jerca Starc 
Saša Koleša 

spremljevalka učenke   

 

PREDMETNA STOPNJA NA MATIČNI ŠOLI 

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor 

Barbara Kostrevc SLJ 6. a  

Vesna Pačnik ŠSS 6. b  

Karla Oven ŠPO 7. a 205 

Lea Kastelic SLJ, IP 7. b 206 

Simona Zvonar  GUM, SLJ 8. a 115 
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Nejka Omahen Šikonja  DKE, GEO 8. b 151 

Martina Jurkovič MAT 9. a 218 

Sabina Rozina BIO, KEM, NAR, IP 9. b 215 

Klavdija Slapar MAT  216 

Martina Zajc  ŠPO, IP  120 

Mateja Lesjak MAT  216 

Polona Kastelic ZGO, TJA   

Robert Bregar ŠPO, IP  220 

Jelka Rojec 
LUM, pomočnica 

ravnatelja 
 151 

Jana Crnkovič  SLJ, IP  117 

Marija Zajc KEM, TIT, IP  146 

Anica Vozel MAT, FIZ  120 

Katja Šuštar KNJIŽNIČARKA, SLJ  204 

Sonja Škof BIO, GOS, IP  218 

Jana Zupanc TJA  217 

Katja Peršak TJA  217 

Izidor Gabrijel RAČ, IP  202 

Vesna Pačnik ŠSS, DSP, ISP   

Edita Bajramlić ŠSS, DSP, ISP  222 

Mojca Bohinec ŠSS, DSP, ISP  221 

Nina Pavlin ŠSS, DSP, ISP  222 

Irena Novak ŠSS, DSP, ISP  405 

Anton Linec ŠSS, DSP, ISP  222 

Katarina Jazbinšek DSP   

Polona Simončič DSP   

Jan Vodovnik spremljevalec učenca   

 

PŠ CZBO 

Ime in priimek Predmet 
poučevanja 

Razrednik 

Tjaša Kozlevčar 
Karmen Mandelj  

razredni pouk 
od 1. do 5. 

razreda 

Melita Zupančič ZGO, DSP  

Jana Crnkovič SLJ  

Sonja Škof BIO, NAR  

Sabina Rozina KEM  

Katja Peršak TJA  

Klavdija Slapar FIZ  

 
Izidor Gabrijel MAT 

od 6. do 9. razreda, 
koordinator na PŠ 
CZBO 

Martina Jurkovič MAT  

Nejka Omahen 
Šikonja  

DKE, GEO 
 

Edita Bajramlić 
Polona Simončič 
Katarina Jazbinšek 

DSP, ISP 
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TEHNIČNI DELAVCI 

Ime in priimek Naloge 

Špela Groznik tajnica VIZ 

Edita Strmole Ropič 
Metka Valič 

računovodkinja 

Liljana Turk administrativno-računovodska delavka 

Stanislava Adamlje gospodinja 

Jožica Barle kuharica 

Silva Mandelj kuharica 

Angelca Grčman kuharica 

Silvo Kastelic kuhar 

Olga Prosen pomočnica v kuhinji 

Jakob Murnc hišnik 

Renata Godnjavec čistilka 

Tatjana Blatnik čistilka 

Andreja Ostanek čistilka 

Jožefa Anžlovar čistilka 

Marija Klemenčič čistilka 
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TEKMOVANJA 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

ŠOLSKO 

11. december 2018 

11. decembra 2018 je potekalo šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Sodelovali 

so učenci od 4. do 9. razreda. Sodelovalo je 41 učencev. Osvojenih je bilo 24 bronastih priznanj. 

REGIJSKO 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstile 4 učenke. Alla Kvashina, 8. a, Mirjam Zvonar, Martina Šmid, 

Kristina Črnič, vse 9. b. Na tekmovanju so učenke Alla Kvashina, Mirjam Zvonar in Martina Šmid osvojile 

srebrno priznanje. Alla Kvashina se je uvrstila na državno tekmovanje. 

DRŽAVNO 

9. marec 2019 

V soboto, 9. 3. 2019, je v OŠ Spodnja Šiška potekalo državno tekmovanje iz slovenščine za 

Cankarjevo priznanje. Udeležila se ga je Alla Kvashina, učenka 8. a razreda, ki je osvojila srebrno 

priznanje. Veseli smo njenega uspeha. 

Lea Kastelic 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 

ŠOLSKO 

15. januar 2019 

V torek, 15. januarja 2019, je potekalo šolsko tekmovanje iz geografije. Udeležilo se ga je 25 

učencev, 10 učencev v mlajši skupini 6. in 7. razreda, 15 pa v starejši skupini 8. in 9. razreda. Učenci so 

se na tekmovanje z naslovom Migracije – geografsko zgodovinska pokrajinska posebnost sveta z 

mentorico Nejko Omahen Šikonja pripravljali s pomočjo predpisanih člankov. Najprej so pisali krajši test, 

sledile pa so še naloge iz praktične geografije. 

Bronasto priznanje je prejelo 10 učencev: Vid Verbič in Gaja Rovanšek iz 7. b, Luka Bogolin Rakar iz 

6. b, Kaja Kastelic iz 7. a, Anika Sreš iz 6. a, Zala Miklič in Mirjam Zvonar iz 9. b, Ana Adamlje in Kristina 

Črnič iz 9. a in Alla Kvashina iz 8. b. Na območno tekmovanje v Ljubljani so se uvrstili Vid Verbič, Zala 

Miklič in Ana Adamlje. 

OBMOČNO 

6. marec 2019 

V sredo, 6. marca 2019, je na Osnovni šoli Nove Fužine v Ljubljani potekalo regijsko tekmovanje iz 

znanja geografije. Udeležili so se ga tudi trije učenci naše šole ter se z vrstniki pomerili v teoretičnem 

poznavanju migracijskih tokov ter praktičnem delu na terenu. Vid Verbič je med učenci 6. in 7. razredov 

dosegel izjemno 5. mesto in le za las zgrešil udeležbo na državnem tekmovanju. Ana Adamlje in Zala 
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Miklič pa sta med učenci 8. in 9. razredov zasedli prav tako odlično 13. mesto. Vsi trije učenci so zasluženo 

prejeli srebrno priznanje. 

Nejka Omahen Šikonja 

 

TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE ZA DOMINIKOVO 

PRIZNANJE 

ŠOLSKO 

6. december 2018 

Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije je bilo 6. 12. 2018. Udeležilo se ga je 24 učencev od 

sedmega do devetega razreda. Osvojili so 7 bronastih priznanj. 

DRŽAVNO 

12.januar 2019 

V soboto, 12. 1. 2019, je bilo na Gimnaziji Šentvid Ljubljana državno tekmovanje iz znanja 

astronomije za Dominkovo priznanje. Z naše šole sta se tekmovanja udeležila sedmošolec Vid Verbič in 

osmošolka Alla Kvashina. 

Vid je osvojil srebrno priznanje, Alla pa se je uvrstila na odlično 11. mesto, osvojila je zlato priznanje 

in je povabljena k sodelovanju na Sanktpeterburški astronomski olimpijadi. 

Anica Vozel 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVA 

PRIZNANJA 

ŠOLSKO 

21. januar 2019 

Tekmovanje je potekalo 21. 1. 2019. Sodelovalo je štirinajst učencev osmega in petnajst učencev 

devetega razreda. Učenki Alla Kvashina iz 8. a (mentorica Marija Zajc) in Kristina Črnič iz 9. b (mentorica 

Sabina Rozina) sta osvojili bronasto priznanje in se uvrstili na državno tekmovanje. 

DRŽAVNO 

30. marec 2019 

Državno tekmovanje je potekalo 30. 3. 2019 na OŠ Luisa Adamiča Grosuplje. Udeležili sta se ga 

učenki Kristina Črnič in Alla Kvashina.  
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE 

ŠOLSKO 

6. februar 2019 

Šolskega tekmovanja, ki je bilo 6. 2. 2019 se je udeležilo 6 učencev iz 8. razreda in 11 devetošolcev. 

Bronasto priznanje sta prejeli osmošolki Veronika Sreš in Alla Kvashina, ter devetošolci Benjamin Kutnar, 

Ana Adamlje in Zala Miklič. 

PODROČNO 

15. marec 2019 

Področnega tekmovanja iz znanja fizike za srebrno Stefanovo priznanje, ki je bilo 15. 3. 2019 na 

OŠ Louis Adamič, so se udeležili osmošolka Alla Kvashina in devetošolca Benjamin Kutnar in Ana Adamlje. 

Devetošolec Benjamin Kutnar je prejel srebrno priznanje in se je uvrstil na državo tekmovanje. 

DRŽAVNO 

6. april 2019 

V soboto, 6.4.2019, je bilo v Ljubljani na Pedagoški fakulteti državno tekmovanje iz znanja fizike za 

zlata Stefanova priznanja. Iz naše šole se je tekmovanja udeležil devetošolec Benjamin Kutnar in prejel 

ZLATO PRIZNANJE. Za dosežek, vložen trud, izkazano znanje in porabljen čas mu iskreno čestitam. 

Mentorica Anica Vozel 

 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE KRESNIČKA 

6. februar 2019 

V sredo, 6. februarja 2019, smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička. Bistveni 

del tekmovanja so bili eksperimenti, ki so jih učenci do dneva tekmovanja izvedli oziroma naredili v šoli 

ali doma. Za vsako tekmovalno skupino so v razpisu objavljena navodila za izvedbo treh poskusov.  
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Tekmovanja so se udeležili učenci 3., 4. in 5. razreda. Tekmovalo je 21 učencev. 9 učencev je prejelo 

bronasto priznanje: 

3. razred: Živa Križman, Živa Miklič, Nany Urbas 

4. razred: Vadim Kvashin, Karin Markovič, Anja Anžlovar, Gašper Kastelic 

5. razred: Jakob Kastelic, David Strah 

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

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

eksperimentiranja in motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja. 

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

so tako še bolj vedoželjni.  

 
Mentorica Polona Lampret 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 

ŠOLSKO 

12. oktober 2018 

V petek, 12. 10. 2018, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tekmovanja se 

je udeležilo 49 učencev, ki so dokazali, da o sladkorni bolezni že veliko vedo. Bronasta priznanja so 

prejeli: Ana Adamlje, Martina Šmid, Kristina Črnič, Alenka Fajdiga, Zala Miklič, Katja Vencelj, Patricija 

Zupančič, Leila Ibričič, Mirjam Zvonar, Meta Dremelj, Vanja Pevc, Benjamin Kutnar, Neža Koželj, Nina 

Grabnar. Martina Šmid, Zala Miklič in Ana Adamlje so se uvrstile na državno tekmovanje. 

DRŽAVNO 

17. november 2018 

Naše učenke so se odlično uvrstile na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni: Zala Miklič 

in Ana Adamlje sta osvojili srebrno priznanje, Martina Šmid pa je osvojila zlato priznanje. 

Sabina Rozina 
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ANGLEŠČINA 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA 9. RAZRED 

ŠOLSKO 

14. november 2018 

Tekmovanje iz angleščine za 9. razred poteka na treh ravneh. Šolsko tekmovanje je potekalo 14. 

11.2018 ob 13.00. Udeležilo se ga je 9 učencev. 

PODROČNO 

17. januar 2019 

Na področno tekmovanje so se uvrstili 3 učenci: Vanja Pevc, Benjamin Kutnar in Jon Vinšek. Potekalo 

je 17. 1. 2019 ob 14.00 na OŠ Dobrepolje. Benjamin je osvojil srebrno priznanje, medtem ko je Vanji 

zmanjkala 1, Jonu pa nekaj več točk. Oba sta dobila bronasto priznanje. 

Katja Peršak 

 

MEDNARODNA ANGLEŠKA JEZIKOVNA OLIMPIJADA HIPPO 2019 

PREDIZBOR 

22. februar 2019 

Osnovna šola Ferda Vesela v letošnjem šolskem letu prvič sodeluje na mednarodni angleški jezikovni 

olimpijadi HIPPO 2019, ANGLEŠČINA BREZ MEJA. Sedmič zapovrstjo jo organizira neprofitna 

organizacija Global Hippo Association, z namenom spodbujanja zavedanja pomena znanja angleškega 

jezika in druženja otrok in mladostnikov iz različnih držav sveta. V letu 2019 je v olimpijadi sodelovalo 

35.000 tekmovalcev iz številnih evropskih, azijskih in drugih držav, v katerih angleščina velja za tuji jezik. 

V torek, 22. februarja 2019, smo na Osnovni šoli Ferda Vesela izpeljali prvo stopnjo olimpijade –

šolsko tekmovanje oz. t. i. predizbor. Na petih težavnostnih ravneh, ki so osnovane na podlagi Skupnega 

evropskega jezikovnega okvirja (A1–B2), je tekmovalo 51 učenk in učencev. Preizkusili so se v nalogah 

bralnega in slušnega razumevanja ter dosegli odlične rezultate. V polfinale olimpijade so se uvrstili: 

HIPPO 1: Eva Retar (5. a), Erik Petan (6. a) in Tevž Rus (7. a), 

HIPPO 2: Katarina Verbič (6. a) in Nejc Grandovec (7. a), 

HIPPO 3: Alla Kvashina (8. a), Nika Kastelic (8. b) in Jon Vinšek (9. a). 

SPLETNI POLFINALE OLIMPIJADE 

29. marec 2019 

Spletni polfinale olimpijade, v katerem so se učenke in učenci pomerili v nalogah bralnega 

razumevanja in pisnega sporočanja, je potekal 29. marca 2019 na OŠ Ferda Vesela. Naši polfinalisti 

so dosegli dobre rezultate, a jim uvrstitev v veliki finale, ki je potekal 11. in 12. maja v Benetkah, Italiji, 

žal ni uspela. 

Maja Rupnik Leskovar 
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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE  

22. november 2018 

22. novembra 2018 je potekalo šolsko tekmovanje iz nemščine za 9. razred. Udeležilo se ga je 9 

učencev. Bronasto priznanje sta osvojili Vanja Pevc in Martina Šmid, obe 9. b. Meja za uvrstitev na 

državno tekmovanje ni bila dosežena. 

Lea Kastelic 

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA – EPI READING BADGE 

Epi bralna značka je potekala tako na razredni kot na predmetni stopnji.  

Na razredni stopnji je sodelovala velika večina učencev. Med prvošolci je 35 učencev osvojilo zlato 

priznanje, 7 pa priznanje za sodelovanje. 44 drugošolcev je osvojilo zlato priznanje, dva pa priznanje 

za sodelovanje. Pri tretješolcih je 46 učencev osvojilo zlato priznanje, eden srebrno in dva priznanje za 

sodelovanje. 24 četrtošolcev je osvojilo zlato, 5 srebrno in 7 priznanje za sodelovanje. Med petošolci je 

bilo 27 zlatih, 14 srebrnih in 7 priznanj za sodelovanje. 

Na predmetni stopnji je bilo tekmovanje iz angleške bralne značke prostovoljno, zato niso sodelovali 

vsi učenci. Šestošolci so osvojili dve zlati, 11 srebrnih priznanj in 10 priznanj za sodelovanje, pri 

sedmošolcih so bila 3 srebrna priznanja in 6 priznanj za sodelovanje. V osmem razredu zlatih priznanj ni 

bilo. Osvojili pa so dve srebrni ter 15 priznanj za sodelovanje. V devetem razredu sta dva učenca osvojila 

zlato priznanje, 11 srebrno priznanje ter 15 priznanje za sodelovanje. 

Katja Peršak 

 

TEKMOVANJE IZ NEMŠKE BRALNE ZNAČKE 

11. do 15. marec 2019 

Marec je mesec za prebiranje tujejezične mladinske književnosti. V tednu med 11. in 15. marcem 

2019 se je namreč 75 učencev od 4. do 9. razreda, ki obiskujejo neobvezni oz. obvezni izbirni predmet 

nemščina, udeležilo tekmovanja iz nemške bralne značke Epi Lesepreis. Že vrsto let ga organizira DZS. 

Učenci so morali podrobno prebrati dve nemški knjigi, ki sta bili predvideni za posamezen razred, svoje 

bralno razumevanje in poznavanje besedišča pa potem preizkusiti z reševanjem tekmovalne pole. 

Seveda smo se na tekmovanje pripravljali tudi pri pouku in učenci so osvojili dobre rezultate. Lahko se 

pohvalimo s 7 zlatimi priznanji in kar 39 srebrnimi priznanji. Nihče ni ostal praznih rok, saj ostali prejmejo 

priznanje za sodelovanje, vsekakor pa so vsi od branja tudi kaj odnesli. 

Vsem sodelujočim čestitamo in se že veselimo ponovnega branja nemških knjig.  

Mentorica Jana Crnkovič 
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MATEMATIKA 

MATEMATIČNI KENGURU 

ŠOLSKO 

21. marec 2019 

V četrtek, 21. 3. 2019, je potekalo mednarodno tekmovanje Matematični kenguru tudi na naši šoli. 

To je tekmovanje, ki se ga udeleži največ učencev, saj lahko tekmujejo vsi učenci od 1. do 9. razreda. Na 

naši šoli je tekmovalo 163 učencev, od tega je bil en učenec iz Centra za zdravljenje bolezni otrok. Tako 

smo osvojili 56 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje so se uvrstili najboljši učenci šestih, sedmih, 

osmih in devetih razredov. To so: Luka Bogolin Rakar, Gaja Rovanšek, Jakob Koleša, Ana Adamlje in 

Benjamin Kutnar.  

DRŽAVNO 

13. april 2019 

V soboto, 13. 4. 2019, je na osnovni šoli Sostro potekalo državno tekmovanje iz znanja matematike 

za Vegovo priznanje. Z naše šole so se tekmovanja udeležili šestošolec Luka Bogolin Rakar, sedmošolka 

Gaja Rovanšek, osmošolec Jakob Koleša, devetošolca Ana Adamlje in Benjamin Kutnar. Luka, Gaja in 

Benjamin so osvojili srebrno priznanje. 

Klavdija Slapar 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

ŠOLSKO 

28. september 2018 

Na šolskem tekmovanju iz logike, ki je potekalo 28. 9. 2018, so sodelovali učenci od 2. do 9. razreda. 

Tekmovalo je 79 učencev. Od tega je 59 učencev prejelo bronasta priznanja. Ti učenci so: 

2. razred: Vid Koleša, Pija Čebular, Alja Šraj, Tristan Maj Udovič Bes, Matija Širovnik, Karin Zupančič, 

Neja Glogovšek, Julita Kemperle, Vid Dežman Varga, Nik Kastelic, Ines Obolnar, Dominik Sreš, Jurij 

Jereb, Rok Zajec, Lina Bogolin Rakar, Gašper Zorec, Žiga Perpar in Maruša Perpar 

3. razred: Daša Fajdiga, Nany Urbas, Denis Berdajs, Melita Rus, Živa Miklič, Nina Muhič, Zoja 

Nograšek, Jaša Žagar, Taj Perko, Ota Habič in Brina Jurič Smrekar 

4. razred: Julita Koželj, Vadim Kvashin, Jakob Verbič, Tia Sinic in Živa Mavrin 

5. razred: Isabela Strojanšek, Brina Šket, Jure Koleša, Vid Perpar, Nik Pahar, Žana Verbič in David 

Strah 

6. razred: Tina Medved, Anika Sreš, Luka Bogolin Rakar, Neža Koželj in Marcel Klemenčič 

7. razred: Aleksea Dimec, Blažka Poljšak, Gaja Rovanšek in Tevž Rus 

8. razred: Alla Kvashina, Veronika Sreš in Alja Božič 

9. razred: Benjamin Kutnar, Ana Adamlje, Mirjam Zvonar, Zala Miklič, Katja Vencelj, Nina Grabnar 

in Martina Šmid 

Nekaj učencev se je udeležilo tudi državnega tekmovanja, vendar ni doseglo vidnejših rezultatov. 

Martina Jurkovič 
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TEKMOVANJE RAZVEDRILNA MATEMATIKA 

ŠOLSKO 

3. december 2018 

V ponedeljek, 3. 12. 2018, smo na šoli izvedli tekmovanje z naslovom Razvedrilna matematika. 

Tekmovanja se je udeležilo 37 učencev. Skupaj so osvojili 6 bronastih priznanj. 

Bronasta priznanja so prejeli naslednji učenci: 

- 7. razred: Gaja Rovanšek in Klara Dolničar 

- 8. razred: Sara Peček in Alja Božič 

- 9. razred: Ana Adamlje in Benjamin Kutnar. 

DRŽAVNO 

26. januar 2019 

V soboto, 26.1. 2019, se je tekmovanje nadaljevalo še na državni ravni, na katero sta se uvrstila dva 

naša učenca, Ana Adamlje in Benjamin Kutnar. Oba sta dosegla srebrno priznanje na državnem 

tekmovanju. 

Martina Jurkovič 

 

TEKMOVANJE BOBER 

ŠOLSKO 

12. – 16. november 2018 

Med 12. in 16. novembrom 2018 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz računalniškega razmišljanja 

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

vir zanimivih logičnih problemov. Tekmovalna vprašanja se navezujejo na algoritmično razmišljanje, 

logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, uporabo informacijske tehnologije in njen 

vpliv v družbi. Otroci spoznajo, da je razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in 

zabavno. 

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

pa na računalnik. Šolskega tekmovanja se je udeležilo več kot 120 učencev.  

Prejemniki bronastih priznanj so: 

 Kaja Anžlovar, Lina Bogolin Rakar, Neja Glogovšek, Jurij Jereb, Julita Kemperle, Vid Koleša, 
Tit Perme, Matija Širovnik, Alja Šraj, Tristan Maj Udovič Bes, Rok Zajec 

 Nany Urbas 

 Tobija Dimec, Julija Koželj, Vadim Kvashin, 

 Jure Koleša, Brina Šket, Isabela Strojanšek, 

 Marcel Klemenčič, Maj Šmid 

 Iva Košćak Mencin, 

 Ana Adamlje, Katja Vencelj, Mirjam Zvonar. 

      Izidor Gabrijel 
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TEKMOVANJE KONSTRUKTORSTVO IN 

TEHNOLOGIJE OBDELAV 

REGIJSKO 

5. april 2019 

Regijsko tekmovanje Konstruktorstvo in tehnologije obdelav se je 5. aprila 2019 odvijalo na OŠ 

Senovo. Udeležili so se ga učenci Katarina Štokar, Tilen Kutnar, Jan Slapnik, Jakob Koleša, Anže Adamlje, 

Gregor Zaletel in Ambrož Poljšak. 

Učenci Jan Slapnik, Jakob Koleša, Anže Adamlje, Gregor Zaletel in Ambrož Poljšak so osvojili 
bronasta priznanja. 

 
Učenca Jakob Koleša in Anže Adamlje sta skicirala in izdelala najbolj izvirno lopatico za torto. 

Osvojila sta prvo mesto in se uvrstila na državno tekmovanje v Ljubljani. 

  

DRŽAVNO 

18.maj 2019 

18. maja 2019 je potekalo državno tekmovanje v Ljubljani. Jakob Koleša in Anže Adamlje sta 

izdelovala smetišnico z dolgim ročajem. Izdelek sta uspela narediti, zmanjkalo pa je časa za popravke. 

Marija Zajc 
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BIOLOGIJA – TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO 

PRIZNANJE 

ŠOLSKO 

17. oktober 2018 

Učenci 8. in 9. razreda so se ponovno intenzivno pripravljali na tekmovanje s področja biologije. Tema 

tekmovanja v šolskem letu 2018/2019 je bila Raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije, učenci pa 

so spoznavali: 

- morfološko zgradbo, način razmnoževanja, življenjska okolja, prilagoditve na okolje, 

- skupine plevelov, morebitne učinkovine, 

- ogroženost: kaj jih ogroža in zakaj (spremembe v načinu kmetovanja, uporaba herbicidov, način 

izbire semen poljščin, …), 

- posamezne vrste in njihove značilnosti. 

 
Na šolskem tekmovanju, ki smo ga izvedli 17. oktobra 2018, so bronasto priznanje dosegle Kristina 

Črnič, 9. b, Ana Adamlje, 9. a in Nina Grabnar, 9. b.  

DRŽAVNO 

30. november 2018 

30. novembra 2018 sta se Kristina Črnič in Ana Adamlje v Ljubljani udeležili tudi državnega 

tekmovanja. Obe učenki sta dokazali, da razpisano tematiko zelo dobro obvladata in s svojim 

poglobljenim poznavanjem plevelov dosegli še srebrno priznanje. Njunih uspehov se vsi veselimo.  

Sonja Škof 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU TEHNOLOGIJ 

ŠOLSKO 

16. oktober 2018 

16. oktobra 2018 je potekalo šolsko Tekmovanje v znanju tehnologij. Tekmovanja se je udeležilo osem 

učencev. Na tekmovanje smo se pripravljali z izvajanjem treh zanimivih razpisanih poskusov. Alla 

Kvashina in Veronika Sreš sta osvojili bronasto priznanje in se uvrstili na državno tekmovanje. 
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DRŽAVNO 

1.december 2018 

V soboto, 1. decembra 2018, je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekalo Državno 

tekmovanje v znanju tehnologij. Organizatorji tekmovanja so učencem tekmovalcem predstavili tri 

zanimive eksperimente. Učenci so lahko aktivno sodelovali in preizkusili delovanje. Ogledali so si tudi 

nekaj laboratorijev in se seznanili z raziskovalnim delom strokovnjakov na fakulteti. Učenki Alla Kvashina 

in Veronika Sreš sta osvojili srebrno priznanje. 

 
Mentorica Marija Zajc 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 

Tudi v letošnjem šolskem letu so se na naši šoli učenci udeležili tekmovanja iz znanja zgodovine. Zavod 

za šolstvo je izbral temo, in sicer ob 150-letnici prvega tabora na Slovenskem; od čitalniškega gibanja, 

besed, do taborov na Slovenskem. Prav tako je bila predpisana literatura, ki se je nadgrajevala z vsako 

stopnjo tekmovanja.  

ŠOLSKO 

4. december 2018 

Na šolskem tekmovanju, 4. 12. 2018, je sodelovalo 21 učencev in učenk 8. in 9. razreda. Sedem od 

njih je prejelo bronasto priznanje: Alla Kvashina, Zala Miklič, Ana Adamlje, Kristina Črnič, Vanja Pevc, 

Katja Vencelj, Nina Grabnar. Prvih šest se jih je uvrstilo tudi na območno tekmovanje. 
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OBMOČNO 

4. februar 2019 

Območno tekmovanje je potekalo 4. 2. 2019 na OŠ Danile Kumar v Ljubljani. Pet učenk, Ana Adamlje, 

Zala Miklič, Katja Vencelj, Vanja Pevc in Kristina Črnič, je prejelo srebrno priznanje. Ana, Zala in Katja 

pa so se uvrstile na državno tekmovanje.  

DRŽAVNO 

16. marec 2019 

Državno tekmovanje je potekalo 16. 3. 2019 na OŠ Venclja Perka v Domžalah. Učenke so pokazale 

zavidljivo znanje o izbrani temi. Zala Miklič in Ana Adamlje sta osvojili zlato priznanje, Katja Vencelj pa 

srebrno. 

Mentorica Polona Kastelic 

 

ZLATA KUHALNICA 

REGIJSKO 

21. maj 2019 

Letos so se učenci osnovnih šol med seboj pomerili na sedmih regijskih tekmovanjih. Osnovno šolo Ferda 

Vesela so 21. maja 2019 na SŠGT v Novem mestu zastopali Neja Novak in Luka Šteh iz 8. razreda, 

Aleksea Dimec iz 7. razreda in kot rezervna moč Lea Bektašević iz 6. razreda.  

Letošnji izziv - leteči žganci s praženim krompirjem in ljubljanske skutine palačinke - se je izkazal za 

zelo zahtevnega in naši tekmovalci so od sebe dali vse atome moči in znanja, da so prezentirali lepe in 

predvsem okusne krožnike. Dokazali so, da znajo odlično panirati, gratinirati, dekorirati in še marsikaj 

drugega.  

Strokovna komisija je našim tekmovalcem dodelila srebrno priznanje.  

Sonja Škof 
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DNEVI DEJAVNOSTI 

ŠPORTNI DNEVI 

POHODNIŠTVO - 4. in 5. RAZRED 

21. september 2018 

V petek, 21. 9. 2018, smo se z učenci 4. in 5. razreda odpravili na prvi športni dan v novem šolskem 

letu. Pot nas je vodila od Šentvida skozi Glogovico, Artižo vas do Ivančne Gorice, kjer smo si vzeli čas 

za malico in igro ter fitnes na prostem.  

 
Po postanku smo pot nadaljevali mimo OŠ Stična do turistične kmetije Grofija in skozi Pristavljo vas 

do naše šole. Tja smo prispeli malo pred 12. uro. V popolnosti smo izkoristili še zadnji lep sončen dan za 

druženje, smeh in zabavo. 

 
Polona Lampret 
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ŠPORTNI DAN PRVE TRIADE MATIČNE ŠOLE IN PŠ TEMENICA: 

JESENSKI POHOD TEMENICA – DEBELI HRIB 

21. september 2018 

V petek, 21.9.2018, so se učenci prve triade zbrali v matičnih učilnicah, učenci podružnične šole pa v 

svoji učilnici. Sledila so navodila in napotki učencem ter razdelitev malice. Učenci matične šole so se z 

avtobusom izpred šole v Šentvidu odpeljali do podružnične šole Temenica. Skupaj z učenci PŠ Temenica 

so se peš odpravili proti Debelemu hribu. Vmes je bil čas za počitek, malico in igro. Vreme je bilo lepo 

in sončno, učenci so zelo uživali. Ob 11.30 so se vrnili nazaj do PŠ Temenica. Razigrani, dobre volje, a 

nekoliko utrujeni, so se z avtobusom odpeljali nazaj na matično šolo. 

                                        
Mojca Kravcar 

PLANINSKI ŠPORTNI DAN 

5. oktober 2018 

5. 10. 2018 je za učence od šestega do devetega razreda potekal planinski športni dan. Skupaj s 

svojimi razredniki, so se posamezni razredi odpravili na višje ali nižje ležeče planinske postojanke. Šesti 

razredi so se od jezera Jasna odpravili po dolini potoka Pišnica do koče v Krnici. Učenci sedmih razredov 

so prehodili pot od Ljubelja do Zelenice. Osmi razred je osvojil Slemenovo špico in užival v razgledu na 

Mojstrovko in Jalovec. Deveti razredi pa so se povzpeli na Tromejo in pokukali v sosednjo Avstrijo in 

Italijo. 
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Vsi učenci so svoj cilj osvojili. Na planinskih postojankah so bili prijazno sprejeti. Okrepčali so se s 

toplim čajem in dobrotami, ki jih ponujajo v planinskih kočah. Piko na i pa je dodalo jesensko sonce, ki je 

gore pokazalo v vsej svoji lepoti. 

 
Martina Zajc 

KRPANOV ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

18. februar 2019 

V ponedeljek, 18. februarja 2019, so četrtošolci izvedli Krpanov zimski športni dan. Ob začetku 

pouka so se učenci zbrali v šolski telovadnici in se pogovorili o ciljih športnega dne.  

Spoznali so, da je potrebno vaje za športni program Krpan izvesti varno glede na športne 

sposobnosti. Najprej so vsi uspešno odtekli šestminutni vztrajnostni tek in pravilno izvedli vaje za 

ogrevanje. 
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V nadaljevanju so sledile igre z žogo in razne spretnostne naloge na športnih orodjih. Po malici so 

izvedli pohod po bližnji okolici šole. Pot jih je skoraj vseskozi vodila po gozdni poti. Glede na letni čas 

so bili tudi primerno obuti in oblečeni. 

 
Učenci so se navajali na opazovanje okolja ter spoznavali bližnjo okolico šole. Vseskozi so pazili na 

varnost pri hoji. V naravi so se sprostili, se prijateljsko obnašali do sošolcev in prijazno do narave ter se 

naužili prvih sončnih žarkov. 

Polona Lampret                                                                                                                            

ZIMSKI ŠPORTNI DAN UČENCEV PRVE TRIADE MATIČNE ŠOLE IN 

PŠ TEMENICA 

20. februar 2019 

V sredo, 20. 2. 2019, so imeli učenci prvega triletja drugi športni dan. Podali so se na okoliški hrib 

Gradišče. Zaradi neugodnih zimskih razmer so namesto sankanja izvedli pohod. Učenci so šli na Gradišče 

in nazaj po daljši poti, mimo Petrušnje vasi. Pot je bila razgibana, naredili so tudi dva krajša postanka. 

Na cilju so se okrepčali, peli in se pozabavali s športnimi igrami. Skozi cel dan nas je spremljalo sončno 

vreme. Dan je bil pester in zanimiv. 
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Koordinatorici dejavnosti Lidija Oštir in Jana Grabljevec 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN PREDMETNE STOPNJE 

18. februar 2019 

V ponedeljek, 18. 2. 2019, smo organizirali športni dan za učence od 6. do 9. razreda. Učenci so 

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

- smučanje v Kranjski Gori, 

- tek na smučeh v Planici, 

- drsanje v športni dvorani na Bledu, 

- pohod okoli Blejskega jezera, 

- pohod v okolici Šentvida. 

Bregar Robert 

PLANICA 

21. marec 2019 

Učenci 6. in 7. razredov so v četrtek, 21. 3. 2019, obiskali prireditev ob zaključku skakalne sezone v 

Planici. Dan je bil namenjen predvsem učencem slovenskih osnovnih šol. Z navdušenjem so spremljali 

smučarske polete. Ob vsakem poletu naših orlov je zastal dih , nato pa so vzkliki tisočih otrok napolnili 

dolino pod Poncami. Občutek ob igranju slovenske himne, ob visoko dvignjenih zastavah in ob ponosu, 

da so del tega dogodka, je bil neprecenljiv.  

Na tem mestu velja omeniti še dva jubileja, ki ju praznuje Planica – letos mineva 85 let od prve 

mednarodne tekme, planiška velikanka bratov Gorišek pa je dopolnila 50 let.  
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Iskreno se zahvaljujemo Zavarovalnici Triglav, ki nam je omogočila ogled edinstvenega dogodka. 

Lea Kastelic 

VODNE AKTIVNOSTI – 6., 8. in 9. RAZRED 

27. marec in 4. april 2019 

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

6. in 8. razredov so potekali v sredo, 27. 3. 2019 in učence 9. razreda v četrtek, 4. 4. 2019. Učenci so 

se ukvarjali z vodnimi aktivnostmi ter opravili preizkus znanja plavanja.  

 
Robert Bregar 
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VODNE AKTIVNOSTI V PETEM RAZREDU 

2. april 2019 

V torek, 2. 4. 2019, so imeli učenci petih razredov športni dan na temo vodnih aktivnosti. Dan so 

preživeli v Vodnem mestu Atlantis Ljubljana. 

Ob 7.30 smo se zbrali v učilnici in se pogovorili o pravilih, ki veljajo na kopališču in o varnosti ter 

primernem obnašanju na javnih površinah. Učencem smo predstavili tudi dnevni potek in aktivnosti, ki so 

jih pripravili animatorji Vodnega mesta Atlantis. Zatem smo odšli na avtobus.  

Ko smo prišli do recepcije, so učence pozdravili še animatorji in jih seznanili z njihovimi zadolžitvami 

ter jih usmerili do garderob. Ko so se preoblekli in ogreli, so jih razdelili v skupine. Animatorji so jih 

preizkusili v različnih tehnikah plavanja ter v sposobnostih plavanja na dolžini 35 m. Nato so imeli čas za 

različne skupinske vodne igre (vaterpolo, vodna odbojka, vodna košarka, štafete, podvodni poligoni, 

skoki v vodo z vodnega trampolina, zabava na toboganih, tek po vodni tubi) in prigrizke. 

Med vračanjem domov smo naredili analizo z učenci, ki so bili s športnim dnevom zadovoljni. Prav 

tako smo bili zadovoljni učitelji, saj je dan potekal po planu in brez zapletov. 

 
Nastja Novak 

ŠPORTNI DAN V SUPER JUMP GIB LJUBLJANA 

8. maj 2019 

Na športnem dnevu je bilo prisotnih 37 učencev četrtih razredov. Skozi različne aktivnosti so otroci 

spoznavali različne športno – gibalne vsebine. Dan je potekal po predvidenem programu. Učenci so bili 

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

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

aktivno in zavzeto vadbo s strani vaditeljev. 
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Vida Bregar Tomažič 

POMLADANSKI ŠPORTNI DAN PRVE TRIADE 

10. maj 2019 

V petek, 10. 5. 2019, so učenci prve triade izvedli športni dan, pomladanski pohod. Pohod so začeli 

pri matični šoli v Šentvidu, nadaljevali v smeri Velikih Češnjic, Malega Kala ter se spustili do Bukovice. Pri 

cerkvici so naredili kratek postanek za malico in počitek, nato pa pot nadaljevali do podružnične šole v 

Temenici.
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Ob prihodu v Temenico so si ogledali razstavo likovnih del v domu krajanov. Nad razstavljenimi deli 

so bili navdušeni. Z dobro voljo so priklicali sončne žarke, ki so jih spremljali na poti kljub nestabilni 

vremenski napovedi. Med hojo so opazovali spreminjanje narave, živali na paši ter bili pozorni na pravila 

obnašanja pešcev v prometu. Pohoda se je udeležilo 137 učencev.  

Bojana Iljaž 

VODNE AKTIVNOSTI – 4. RAZRED 

24. maj 2019 

24. maja 2019 smo z učenci četrtih razredov v okviru šole v naravi izvedli športni dan, ki je vključeval 

vodne aktivnosti. Namen tega dne je, da se učence seznani z načeli varnosti v bazenu in ob njem, 

upoštevanjem higienskih navad v bazenu in ob njem. Otroke smo seznanili z vrednostjo in nujnostjo znanja 

plavanja pri različnih aktivnostih v vodi in ob njej. 

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

plavanja učencev po plavalnih skupinah. Sledile so vodne igre in podelitev osvojenih priznanj (bronasti, 

srebrni, zlati delfin, delfinček, srebrni konjiček). 

Vida Bregar Tomažič 

GARDALAND 

28.maj 2019 

V torek, 28. 5. 2019, smo izvedli težko pričakovani športni dan. 50 učencev devetega razreda, skupaj 

s spremljevalci, smo se odšli zabavat in sproščat v zabaviščni park Gardaland. Zbrali smo se v zgodnjih 

jutranjih urah in po nekajurni vožnji prispeli ravno v času njegovega odprtja. V parku smo izkoristili 

možnosti za zabavo in sprostitev, se medsebojno družili in spletali prijateljske odnose. V poznih 

popoldanskih urah smo utrujeni, vendar polni lepih vtisov, odšli proti domu. Čas na avtobusu smo poskušali 

izkoristiti tudi za priprave na valeto. Vsi smo res uživali. 

 
Sabina Rozina 
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA ŠESTEGA RAZREDA 

28. maj 2019 

28. maja 2019 smo se učenci šestih razredov z razredničarkama Barbaro Kostrevc in Vesno Pačnik 

ter spremljevalko, učiteljico Katjo Peršak, odpravili na zaključno ekskurzijo, kjer smo spoznavali 

Obpanonsko pokrajino. Zjutraj smo se z avtobusom odpeljali izpred OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. 

Prva postojanka je bil grad Rajhenburg, kjer smo spoznali zgodovino gradu, si ogledali razstavo Primoža 

Kozmusa in v čokoladnici izdelali vsak svojo čokolado.  

 

Ob reki Savi smo nato nadaljevali pot proti OŠ Cerklje ob Krki, eni najsodobnejših slovenskih šol. Tam 

so nas pričakali tamkajšnji učitelji in učenci, spoznali pa smo tudi njihovega hišnega ljubljenčka Bineta. 

Obisk osnovne šole je bila zanimiva in poučna izkušnja. Dan smo zaključili s kopanjem v Termah Čatež. 

Sledila je vrnitev domov, kamor smo srečno in varno prispeli ob 17.30. 

Barbara Kostrevc 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA SEDMEGA RAZREDA 

28. maj 2019 

V torek, 28. 5. 2019, so se učenci sedmih razredov odpravili na zaključno ekskurzijo. Po spoznavanju 

bogate naravne, kulturne in zgodovinske belokranjske dediščine v Pustem Gradcu so si učenci ogledali 

še zanimiv Klepčev mlin ter starodavno žago venecijanko.  
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Nato nam je gospa Vera Vardjan v vasi Veliki Narajec predstavila lončarsko obrt in belokranjske 

hiše. Učencem je zaupala tudi svojo neverjetno življenjsko zgodbo.  

Ekskurzijo so sedmošolci zaključili v Dolenjskih toplicah, kjer so se prepustili vodnim aktivnostim in dan 

tako uspešno zaključili. 

Lea Kastelic 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA OSMEGA RAZREDA 

28. maj 2019 

V torek, 28. 5. 2019, so se učenci osmega razreda odpravili na zaključno ekskurzijo na Primorsko. V 

začetku je bilo vreme deževno, kasneje pa močno spremenljivo, tako da je bilo potrebnega nekaj 

časovnega prilagajanja.  
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Ogled jame Vilenica je bil zanimiv in poučen ter je potekal po načrtu. Sledila je vožnja do razgledne 

točke na Socerbu, kjer so si učenci lahko ogledali Tržaški zaliv s Trstom in Koprom v daljavi. Postanek je 

bil nekoliko daljši, saj je razgled pokazal tudi to, da v Kopru dežuje. Pot proti Ankaranu so nadaljevali, 

ko je nevihta minila. Dostop do »pokopališča školjk« je bil zaradi vojaških vaj otežen, zato so do glavne 

plaže prišli le tisti, ki so si upali preskočiti ozek pas morja ali so se tja odpravili bosi. Učenci so zelo uživali 

v brskanju med školjkami in so našli marsikateri lep primerek.  

Sledila je vožnja proti Piranu, kjer se je slabo vreme dokončno razkadilo. Učenci so se razdelili v 

skupine in se odpravili na krajši orientacijski pohod, kjer so samostojno spoznali glavne znamenitosti 

Pirana. Učiteljice so stale vsaka na eni izmed ključnih točk in pozorno spremljale njihovo pot. Na koncu so 

imeli še dobro uro časa za samostojno zabavo. Nekaj najpogumnejših se je odločilo za kopanje v morju, 

ki je imelo samo hladnih 17 stopinj Celzija, drugi so se posladkali s sladoledom ali se zgolj sončili.  

Med vožnjo domov so bile razdeljene še nagrade za najbolj uspešne skupine na orientacijskem 

pohodu. Učenci so v dnevu uživali, izlet je bil ravno pravšnja mešanica organiziranih ogledov ter prostega 

časa. Domov so se vrnili zadovoljni in polni energije. 

Nejka Omahen Šikonja 

PO POTI PASTIRSKIH ŠKRATOV 

7. junij 2019 

V petek, 7. junija 2019, so se učenci 1.a in 1.b razreda z avtobusom odpeljali na zaključno ekskurzijo. 

Cilj poti je bila spodnja postaja žičnice pod Krvavcem. Tam so jih prijazno pozdravili vodniki. Vožnja z 

žičnico je bila prijetna in za nekatere učence še posebej doživeta. 

 
Na vrhu je bil čas za malico. Osnovna naloga otrok na poti je bilo iskanje simbolov, iz katerih sestavijo 

čarobni izrek in tako pomagajo pastirjem premagati škratji urok. Sama pot ni bila zahtevna. Med potjo 

so imeli tudi krajši postanek za malico in igro. 

Na koncu poti so rešili skrivnostni urok in za nagrado dobili pastirsko piščal. Dan, ki so ga preživeli v 

naravi, je bil zabaven, poučen in razigran. Veseli in polni vtisov so se s kabinsko žičnico spustili v dolino, 

kjer jih je čakal avtobus. Zadovoljni in prijetno utrujeni so se pred šolo vrnili ob 16. uri. 
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Alenka Ivanjko 

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA PO GORENJSKI 

6. junij 2019 

V četrtek, 6. junija 2019, so učenci 3. a in 3. b razreda z avtobusom odšli na vodeno interdisciplinarno 

ekskurzijo po Gorenjski.  

Najprej so se ustavili na letališču v Lescah. Z zanimanjem so opazovali pristajanje letal in spraševali 

o navigaciji.  

 
Po malici so se odpeljali v Vrbo. Ogledali so si rojstno hišo našega največjega pesnika dr. Franceta 

Prešerna. Začudeno in z zbranostjo so poslušali go. Petro, ki je pripovedovala zanimivosti o njem in o 

življenju takrat. Po ogledu so se odpeljali v rekreacijski park Završnica. Tam so imeli piknik, se igrali 

različne igre in preizkusili igrala.  
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Nato so se odpeljali proti Blejskemu gradu in izvedeli zanimivosti o jezeru, Marijini cerkvici na otočku, 

prvi omembi Blejskega gradu, njegovih lastnikih ter slišali legendi o nastanku jezera in zvonu želja. Na 

Blejskem gradu so si najprej ogledali predstavitvene filme, nato so zavili v grajsko tiskarno, kjer so 

poslušali kratko predavanje o tiskanju nekoč in skupaj naredili odtis. Sledil je ogled Blejskega gradu, 

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

Zadovoljni in polni novih vtisov so se pred šolo vrnili okoli 15.30. 

Tina Orač Gornik 

ŠPORTNE IGRE 

11.junij 2019 

V torek, 11. 6. 2019, smo v prvem razredu izpeljali še zadnji športni dan. Učenci so se prvi dve šolski 

uri preizkusili v športnih igrah. V telovadnici so skrbno pazili, da so balone čim dlje obdržali v zraku, na 

igrišču pa so z žogo iskali luknje. Po malici smo se odpravili v bližnji gozd, kjer so zadevali tarčo in iz 

različnih naravnih materialov ustvarili sliko. 

 
Zadnjo šolsko uro smo se vrnili v telovadnico in se pomerili še v igri Med dvema ognjema. Učenci so 

med igrami medsebojno sodelovali, se športno obnašali, krepili zdravo tekmovalnost in občutek 

samozavesti.  

Anja Praznik 
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SPOMLADANSKI POHOD ČETRTEGA RAZREDA 

13.junij 2019 

Učenci četrtega razreda so v četrtek, 13. junija 2019, izvedli še zadnji športni dan. Opravili so pohod 

za športno značko Krpan. Raziskovali so okolico šole, kje se najbolje vidi na Šentvid s ptičje perspektive. 

Tako razgledno točko so odkrili na Velikem Kalu nad Češnjicami. Nad razgledom so bili presenečeni. 

 
Vseskozi so opazovali okolico okrog sebe. Postanek so naredili pri mlaki, ki je bila pokrita z lokvanji, 

ki so se ravno odprli in pokazali svojo lepoto. Ravno tako so opazili, da se živali že pasejo na pašnikih.  

 
Pot jih je vodila skozi bližnje vasi in po gozdu, zato so bili med hojo lahko zelo sproščeni in so se lahko 

pogovarjali ter družili. Na krajših postankih so imeli dovolj časa za sprostitev in igro. Učenci so se v  

naravi sprostili, se prijateljsko obnašali do sošolcev in prijazno do narave. Daljši postanek so naredili na 

Gradišču, kjer so se posladkali tudi s sladoledom.  

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

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

v času šolanja. Prijetno in že povsem poletno vreme je pripomoglo še k boljšemu razpoloženju. 

Polona Lampret 
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MEDRAZREDNE IGRE 

18.junij 2019 

V torek, 18. junija 2019, so imeli učenci 3. a in 3. b razreda športni dan z naslovom Športne igre. Po 

uvodnem razgovoru o športnem prenašanju poraza in zmage ter po začetnem ogrevanju, so se sprostili 

ob igrici Je kaj trden most. Sledila je malo bolj tekmovalna igra Med dvema ognjema. Po okrepčilu so 

se pomerili v Štafeti džokejev ter prenašanju teniške žogice na loparju. Ob smehu in razigranosti so 

pogumno opravili prav vse naloge. Sledilo je delo po postajah. Naučili so se skakati gumitvist, skakali so 

v daljino, bili Pepčki, zadevali tarči iz obročev, kolebnic in pločevink. 

  
Dan so zaključili z izražanjem vtisov. Ugotovili so, da so spoznali veliko iger, ki se jih lahko igrajo v 

času počitnic in zanje uporabijo kar pripomočke iz odpadne embalaže.  

Dan je minil po predvidenem planu, čeprav nas je dež zadržal v telovadnici šole. 

Jana Šetina Tomažič 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA DRUGIH RAZREDOV 

18. junij 2019 

V torek, 18. junija 2019, so učenci drugih razredov matične šole z učenci Podružnične šole Temenica 

izvedli zaključno ekskurzijo. Odpravili so se na ogled živalskega vrta v Ljubljano.  

Razdeljeni v tri skupine so opravili voden ogled. Vsaka skupina si je pod vodstvom Jana Vodovnika 

ogledala dve živali pobliže in z njimi tudi rokovala. To je bila kača ter piščanček iz hiše inkubator. Bivša 

spremljevalka naše učenke, Jerca Starc, pa jih je vodila ob ogradah živali ter jim predstavila njihove 

posebnosti. 

Nekateri učenci so izkazali veliko znanja o poznavanju živali. So pa bili med njimi tudi tisti, ki so prvič 

obiskali živalski vrt ter tako prvič v živo videli določene eksotične živali. Seveda so med zanimivim 

raziskovanjem imeli tudi čas za malico, sladoled in igro. Zaključni izlet je minil v sproščenem in igrivem 

vzdušju. 
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Bojana Iljaž 

ŠPORTNE IGRE ZA DRUGOŠOLCE 

19. junij 2019 

V sredo, 19.6.2019, so imeli učenci drugih razredov športni dan. Preizkusili so se v različnih igrah.  

Zjutraj so se učenci zbrali v matičnih učilnicah. Seznanili so se s potekom športnega dneva. Odšli so v 

garderobo telovadnice, kjer so se preoblekli v športno opremo. Do malice so potekale različne štafetne 

igre z žogo v telovadnici. Učenci so bili zelo borbeni in se trudili osvojiti čim več točk.  

Drugi del iger je potekal na šolskem igrišču, pred vhodom v šolo in v bližnjem gozdu. Igrali so se igre 

Žoganje v krogih, Med dvema ognjema, Zadeni tarčo v gozdu. Dan se je zaključil s sprehodom v okolici 

šole in igro na igralih. Učenci so kar malo utrujeni odšli na kosilo in v podaljšano bivanje. 

Mojca Kravcar 

TEHNIŠKI DNEVI 

EKO DAN – LOČEVANJE ODPADKOV IN SKRB ZA OKOLJE 

14. september 2018 

Tehniški dan za učence od šestega do devetega razreda je potekal v sproščenem vzdušju. Najprej 

smo prisluhnili petminutnemu branju ekoloških vsebin. Sledilo je razgibavanje; izvedli smo nekaj vaj za 

boljše počutje.  

Učenci so se ponovno seznanili s pravilnim ločevanjem odpadkov s poudarkom na ločevanju ostankov 

hrane pri malici. Svoje znanje so preverili v kratkem kvizu ločevanja odpadkov. Dokazali so, da znajo 

odpadke pravilno ločevati. Po malici smo nadaljevali z delom na terenu. Ker se zavedamo, da je čisto 

okolje zelo pomembno za kakovostno življenje, smo se ponovno pridružili akciji Očistimo Slovenijo 2018. 
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Učenci so čistili po različnih lokacijah v šolski okolici. Odpadke smo sproti analizirali in jih pravilno 

razvrščali. Ker smo sodelovali v akciji Očistimo Slovenijo tudi prvič, nas je zanimalo, če se je stanje kaj 

izboljšalo. Ugotovili smo, da smo nabrali veliko manj odpadkov kot leta 2012. Učenci so oblikovali 

razredne izjave in zapisali, kako se bodo še bolj ekološko obnašali.  

 
Marija Zajc 

PROMET – DAN MOBILNOSTI 

21. september 2018 

Na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični smo imeli v okviru Evropskega tedna mobilnosti, 21. 9. 2018, 

tehniški dan s prometno vsebino. Slogan letošnjega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. 

septembra 2018, je bil ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ. Učence od šestega do devetega razreda, ki 

so oddaljeni od šole manj kot 4 km, smo spodbudili, da so ta dan prišli v šolo peš ali s kolesom. Učenci 

so svoje znanje o cestnoprometnih predpisih preverili v kvizu. Predstavniki razredov so svoje spretnosti 

na kolesu in rolerjih preverili na prirejenem poligonu. 

Delo je potekalo po delavnicah: 

1. Predstavitev nevarnosti oziroma pravil za varno kolesarjenje, oskrba kolesarja, rolkarja … 

2. Risanje na površinah v bližini šole 

3. Bodi viden – podarim kresničko, odsevni trak 

4. Ples s prometno vsebino 

5. Kviz o poznavanju cestnih pravil in poznavanju šolske okolice 

6. Spretnostna vožnja učencev s kolesi, rolerji 

7. Igre na prostem (spomin s prometno vsebino, človek ne jezi se - učenci so figure …) 

8. Sestavljanje besed s pojmi iz prometa  

9. Knjigobežnica – branje literature s prometno vsebino 

10. Ogled načrta šolskih poti – aplikacije, nevarne točke na šolskih poteh 
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Skozi vse delavnice so učenci usvajali in pridobivali znanja o prometni varnosti pešca, kolesarja in 

sopotnika/vozača ter se seznanili z nevarnimi prometnimi točkami. 

Največ znanja in spretnosti so pokazali učenci 6. b. razreda. Drugo mesto so osvojili učenci 6. a 

razreda in tretje mesto učenci 9. b razreda. 

 
Marija Zajc 

DAN ODPRTIH VRAT – Z ZNANJEM DO ZDRAVJA 

17.november. 2018  

V soboto, 17. 11. 2018, smo na naši šoli organizirali dan odprtih vrat. Tema dneva se je nanašala 

na zdravje ter z njim povezanimi preventivnimi ukrepi. 

Pouk se je pričel z vstopom predmetne stopnje skozi postavljeno črevo ter nadaljeval z zdravim 

zajtrkom. Po tem so učenci po razredih nadaljevali z različnimi dejavnostmi. Med drugim so učenci 

spoznali defibrilator, osnove prve pomoči, zdrave namaze in sladice, posledice prekomerne telesne teže, 

pravilno držo, tehnike sproščanja ter pravilno umivanje zob. S posebnim aparatom so preverili čistost 

svojih rok ter prikazali njihovo pravilno umivanje. Na posebni postaji so si lahko izmerili krvni tlak in 

sladkor. 

Učenci so se preizkusili tudi v gibanju. Na voljo so imeli: košarko, karate, igranje namiznega tenisa, 

plezanje, fitnes, ples, ritmično gimnastiko ter različne gibalne igre v razredu. 

http://www.osferdavesela.si/dan-odprtih-vrat-z-znanjem-do-zdravja/
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Program za goste se je začel v šolski avli s kratko igro naših učencev in nagovorom gospoda 

ravnatelja. Nato so si učenci skupaj s starši ogledali postaje.  

Na igrišču so prostovoljni gasilci iz Šentvida pri Stični prikazali gorenje olja in njegovo pravilno 

gašenje. 

 
Celotno dogajanje je popestrila »Ferdova čajnica« ter ansambel Nipera, ki so nas z domačimi vižami 

zabavali vse do konca dneva odprtih vrat. 

Sabina Rozina in Tjaša Kozlevčar 
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USTVARJANJE IZ PAPIRNIH GRADIV 

23. november 2018 

Namen tehniškega dne je bil, da s šestošolci naredimo iz odpadnega papirja čim več različnih 

uporabnih izdelkov. Delo je potekalo v skupinah. Skupine so se menjavale. 

Z učenci smo se najprej pogovorili o zbiranju odpadnega papirja za ohranjanje gozdov. Nato smo si 

ogledali prinešena gradiva in nekaj idej ter začeli z načrtovanjem izdelkov. 

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

ustvarjalnih. Nastajali so zanimivi izdelki. Ob delu so razvijali ročne spretnosti, se učili potrpežljivosti, 

vztrajnosti in natančnosti. 

 
Marija Zajc 

2. TEHNIŠKI DAN NA POŠ TEMENICA 

29. november 2018  

Lep sončen jesenski dan v četrtek, 29. 11. 2018, so otroci POŠ Temenica izkoristili za tehniški dan v 

naravi. Tema tokratnega tehniškega dne je bila les. Prvi del dneva je potekal na šoli, kjer so se učenci 

seznanili s pomembnostjo rastlin za življenje in nato iz odpadnega lesa izdelali novoletne okraske. Nato 

so se na povabilo Kulturnega društva Temenica, udeležili pogozdovanja obgozdne jase v vasi Pungert. 

Pogozdovanje je potekalo v okviru projekta Kulturnega društva Temenica “Mi smo za les – ker nismo čez 

les” pod vodstvom Staše Kokot. Otroci so skupaj z ostalimi krajani in starši, ki so jim priskočili na pomoč, 

posadili 40 dreves različnih vrst. Medgeneracijsko druženje je bilo prijetno, otroci so z veseljem poslušali 

nasvete starejših ter aktivno vihteli orodje, ter bili na koncu ponosni na delo, ki so ga opravili. Vse skupaj 

je zabeležila tudi Televizija Vaš kanal.  

http://www.osferdavesela.si/2-tehniski-dan-na-pos-temenica/
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Po končani dejavnosti na prostem so se otroci s šolskim kombijem odpeljali nazaj v tople prostore šole, 

se ogreli z domačim čajem ter podoživeli dan, ki jim bo zaradi dragocenih izkušenj še dolgo ostal v 

lepem spominu. 

Lidija Oštir 

VODA – TEHNIŠKI DAN ZA UČENCE PRVIH RAZREDOV 

17. januar 2019 

Tehniški dan so pričeli z ugankami in pesmicami na temo vode. Ob slikah so se pogovarjali o njenih 

značilnostih. Nato so sledili poskusi z vodo s predhodnimi predvidevanji, kjer so se učenci razdelili v štiri 

skupine. Učenci so prinesli različne predmete, ki smo jih ta dan potrebovali za poskuse. Skupaj z učiteljico 

so izvajali različne poskuse: mešanje z vodo, plovnost na vodi, milni mehurčki, curek, prelivanje vode v 

posode različne velikosti. 
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Po končanemu delu je sledila analiza poskusov in priprava lastnega čaja. Ob koncu so vse še slikovno 

zapisali v zvezek. Tehniški dan je minil v znamenju zabave, veselja, iznajdljivosti, predvidevanja, dela in 

spoznavanja okolja, ki nas obdaja. 

Jana Grabljevec 

SKUPAJ ZA PRIJAZNEJŠI INTERNET 

5. februar 2019 

V torek, 5. 2., in v sredo, 6. 2. 2019, so imeli sedmošolci tehniški dan. V poučnem dopoldnevu so iskali 

odgovore na vprašanja o varovanju zasebnosti na spletu, o vzrokih in posledicah prekomerne rabe 

sodobnih IKT-naprav, o bontonu, sekstingu, primernem objavljanju vsebin itn. 

V drugem delu tehniškega dne so se seznanili z nekaterimi na spletu dosegljivimi podatkovnimi 

zbirkami, iskali so izbrane informacije, jih kritično ovrednotili, strnili v svoji predstavitvi ter se urili v citiranju 

spletnih informacijskih virov. 

 
V zaključku dneva je učence nagovorila ga. Beti Jurkovič Logar iz ZD Ivančna Gorica, ki je osvetlila 

varno rabo sodobnih tehnologij tudi z zdravstvenega vidika. 

Katja Šuštar in Izidor Gabrijel 

PUSTOVANJE ZA UČENCE RAZREDNE STOPNJE 

5.marec 2019 

Na pustni torek, 5. marca 2019, so učenci razredne stopnje izvedli tehniški dan na temo PUST. Prvi 

dve šolski uri so posvetili ustvarjanju, prepoznavanju in igri po oddelkih, nato pa se zabavali na plesu v 

maskah v telovadnici.  
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Ocenjevalna komisija je imela izredno težko delo. Na koncu so le razglasili najboljše tri maškare po 

razredih. Tretje mesto v prvem razredu je zasedel samuraj Tristan Amon, drugo mesto čarovnica Julia 

Flajnik in prvo mesto tortica Eva Kastelic. V drugem razredu si je tretje mesto prislužil lenivec Neja 

Glogovšek, drugo mesto mušnica Nik Kastelic ter prvo mesto strašilo Vid Koleša. V tretjem razredu so si 

tretje mesto delile kar tri maškare, saj komisija nikakor ni mogla izbrati ene. To sta bili zajčici Ana in Eva 

Ciglar ter flamingo Zala Štepic. Drugo mesto v tretjem razredu si je prislužil Robin Hood Denis Berdajs, 

prvo pa polž Živa Miklič. V četrtem razredu je tretje mesto pripadlo klovnu Eneju Šraju, drugo mesto 

domini Zali Maučec ter prvo mesto zobni kremi Karin Markovič. Peti razredi pa so se maskirali v skupinske 

maske ter se predstavili z glasbeno točko. Kljub temu so med njimi izbrali najboljše. Tretje mesto je 

pripadlo angelčku Mojci Maršič, drugo mesto monoklu emotiklu Kristijanu Ceglarju ter prvo mesto 

potapljaču Niku Paharju.  
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Pustno rajanje so zaključili s hrupno povorko po Šentvidu, da so prebudili še maškare, ki so dremale 

doma. Za varno spremstvo v prometu se lepo zahvaljujejo članom ZŠAM Ivančna Gorica, ki so jim z 

veseljem priskočili na pomoč. Za sabo so pustili pisan, nasmejan, razigran, masten pust. Velikega dela 

pa maškare niso imele, saj se je zima kar predčasno poslovila od nas. 

Bojana Iljaž 

NARAVNA GRADIVA 

7. in 8. marec 2019 

7. in 8 marca 2019 smo za sedme razrede izvedli tehniški dan z 

naslovom Naravna gradiva.  

Gradivo so učenci priskrbeli sami. Izdelke smo prilagodili zbranemu 

gradivu. Učenci so izdelovali načrtovane izdelke. Nekateri so bili pri 

svojem delu bolj in drugi manj uspešni.  

Učenci so urili ročne spretnosti, ki jih potrebujejo v vsakdanjem 

življenju. Znanja, ki so jih učenci o lesu že imeli, so z dejavnostmi tega 

dne dopolnili in nadgradili. 

 

Marija Zajc 

 

ELEKTRIKA – TEHNIŠKI DAN DEVETOŠOLCEV 

8. marec 2019 

V petek, 8. 3. 2019, so imeli devetošolci tehniški dan na temo elektrika. Obiskali so Srednjo elektro 

šolo in tehniško gimnazijo Novo mesto. Po prijaznem sprejemu, na katerem so sodelovali tudi dijaki – naši 

bivši učenci, so se seznanili z izobraževalnimi programi, ki jih izvajajo, nato pa so imeli tri različne 

delavnice. V njihovih specializiranih učilnicah so izdelali utripalnik, vezali različne električne kroge, merili 

napetosti in tokove. Pridobljeno znanje bodo uporabili pri rednem pouku fizike. 
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TEHNIŠKI DAN NA SORICI 

4. april 2019 

V četrtek, 4. aprila 2019, so imeli učenci 3. razreda tretji tehniški dan, ki so ga izvedli na Sorici v 

rojstni hiši slikarja Ivana Groharja. Tehniškega dne se je udeležilo 48 učencev in 4 učiteljice. 

Izpred šole so se odpeljali ob 7.30 in ob 9. 30 prispeli na Groharjevo domačijo na Sorici. Tam jih je 

prijazno sprejel g. Gašper Kačar in jih povabil v hišo. Učenci so pomalicali, nato pa se odpravili v 

glasbeni atelje. Spoznali so različna tolkala in načine igranja nanje. Naučili so se različne ritmične 

spremljave ter pripravili glasbeno točko. Učitelj Gašper je igral na harmoniko, učenci pa so ga ustrezno 

spremljali. Pripravili so samostojni koncert.  

 

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

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

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

zbirke, ki so razstavljeni po celotni hiši.  

Po malici in sprostitvenih minutah so se odpravili proti domu. Pred šolo so prispeli ob 15.10. Učenci so 

preživeli zanimiv in ustvarjalen dan.  

Tina Orač Gornik 
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OBISK SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA 

10.april 2019 

Na tehniškem dnevu je bilo prisotnih 35 učencev četrtega razreda. Učenci so bili v muzeju razdeljeni 

v dve skupini. Ogledali smo si stalno razstavo o razvoju šolstva na Slovenskem in imeli učno uro lepopisa 

iz leta 1930. Učenci so se seznanili s pomenom in vlogo lepopisja v šoli. Pisali so lepopisne črke s 

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

 
Vida Bregar Tomažič 

OGLED VAČ IN GEOSS-A 

17. april 2019 

V sredo, 17. 4. 2019, so se osmošolci v okviru dneva dejavnosti odpeljali do geometričnega središča 

Slovenije. Pot jih je vodila skozi Litijo, kjer so si ob merilni postaji vodostaja ogledali reko Savo in o njej 

izvedeli nekaj zanimivosti. Nato so se odpravili na Vače. Tam jih je sprejela vaška klepetulja Ana iz 

družinskega gledališča Kolenc in jih popeljala na ogled cerkve sv. Andreja. Na vaškem trgu pri starem 

vodnjaku so izvedeli veliko o zgodovini in življenju na Vačah, klepetulja pa jih je nasmejala še z zabavno 

interpretacijo pesmi Janeza Menarta.  
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Na poti do povečane poustvaritve situle z Vač so učenci lahko občudovali umetniške lesene skulpture 

na Aleji ustvarjalnosti, srečali pa so tudi palčka, ki prebiva v sušilnici lanu. Spoznali so pomen vaške situle 

in zgodbo, ki jo predstavlja ta 2500 let stara posoda. Med potjo nazaj do vaškega trga so se ustavili 

še pri fosilni morski obali in si ogledali nekaj fosilnih ostankov. 

Na GEOSS-u, ki predstavlja srce Republike Slovenije, so ob vseh prikazanih državnih simbolih učenci 

lahko začutili pomen narodnosti, do kam segajo njihove korenine ter izrazili ponos do svoje domovine. 

Nejka Omahen Šikonja 

ZMEŠAM IN LOČIM 

3. junij 2019 

V ponedeljek, 3.6.2019, so imeli drugošolci tehniški dan. Spoznavali so zmesi in ločevanje le teh. 

Najprej so pripravili delovni prostor in pripomočke, zaščitili delovno površino. Pravljico Pepelka so že 

poznali. Sedaj pa so spoznali še moderno Pepelko. Njena zlobna mačeha ji je naložila ogromno dela, 

pri čemer pa so ji učenci pomagali. Delali so po skupinah in vse sproti tudi beležili. Vsi učenci so opravili 

izmenično vse naloge.  

 
Zmesi so ločevali na različne načine: z magnetom, vodo, lijem, prebiranjem in sejanjem. Preizkušali so, 

kateri predmeti na vodi plavajo in kateri ne, ugotovitve obrazložili. Zanimiv je bil tudi postopek čiščenja 

vode. Za zaključek je bila zabavna igra Lovljenje ribic. Učenci so zelo uživali v takem načinu učenja in se 

pri tem zabavali. 

Mojca Kravcar 

RAZISKOVANJE DOMAČE POKRAJINE 

11. junij 2019 

Četrtošolci so imeli v torek, 11. junija 2019, naravoslovno tehniški dan, ki so ga poimenovali kar 

zaključna ekskurzija. Tokrat so spoznavali domačo pokrajino in tudi svet pod zemljo. 

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

Muljavi, kjer so si ogledali Jurčičevo domačijo – kulturno znamenitost občine. 
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Pot so nadaljevali preko sosednje občine Dobrepolje. Sledil je postanek na Trubarjevi domačiji na 

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

so imeli voden ogled Županove oz. Taborske jame. Lepote kraške jame so učence čisto prevzele in z 

zanimanjem so si ogledovali, kaj zmore narediti voda pod zemeljskim površjem. Bili so navdušeni, saj so 

znanje, ki so ga pridobili pri pouku, nadgradili še izven učilnice. Ohladitev v jami pa je bila zelo 

dobrodošla na tako sončen in topel dan. 

Polona Lampret 

KULTURNI DNEVI  

OSMOŠOLCI V NAŠI PRESTOLNICI 

20. september 2018 

V četrtek, 20. 9. 2018, so osmošolci v naši prestolnici preživeli pester kulturni dan. Uživali so v 

poslušanju operne komedije Seviljski brivec, si ogledali likovne umetnine v Narodni galeriji ter se 

sprehodili mimo raznovrstnih ljubljanskih spomenikov. 

Po prihodu v Ljubljano so učenci svoj korak najprej zaustavili ob kipu našega prvega pesnika Valentina 

Vodnika, spoznali Robbov vodnjak, potem pa se sprehodili še po atriju bližnje mestne hiše in si ogledali 

priložnostno razstavo ljubljanskih vrstnikov. Seveda mimo upodobitve Prešerna in njegove muze niso 

mogli.  
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V Narodni galeriji so si ogledali slike, kipe in freske vseh obdobij slovenske likovne umetnosti. Ogled 

je bil zelo poučen in zanimiv, za večino učencev je bil to prvi obisk v galeriji. Nato so se polni pričakovanj 

odpravili v SNG Opero in balet Ljubljana, kjer so si ogledali pravo operno kriminalko, polno pevcev, 

škratov, plesalk in drugih zabavljačev. Opera G. Rossinija je na šaljiv način predstavila ljubezenske 

zaplete grofa Almavive ter dame Rozine. Glavna zvezda pa je bil brivec Figaro, ki je bil vsem vedno in 

povsod v pomoč in je kar najbolje reševal vse težave. Učencem je v spominu ostal zlasti dovršen način 

petja solistov, igralska mimika, ki so jo lahko opazovali prav iz prvih vrst, ter barviti in domiselni kostumi. 

Po operni predstavi pa so se za fotoutrinek zaustavili še pred državnim zborom. Odkrili so, da je naše 

glavno mesto zelo bogato tudi v kulturno-umetnostnem smislu in da si velja zanj še večkrat vzeti čas. 

Simona Zvonar 

SOVICA OKA 

9. november 2018 

V petek, 9. 11. 2018, so si učenci prvega triletja matične in podružnične šole v Lutkovnem gledališču 

Ljubljana ogledali lutkovno predstavo z naslovom Sovica Oka, ki je nastala po istoimenski pravljici 

slovenske pisateljice Svetlane Makarovič.  

Učenci so pravljico spoznali v dneh pred ogledom predstave. O njej in o bontonu v gledališču ter na 

avtobusu so se ponovno pogovarjali tik pred odhodom. Ob prihodu v gledališče so jih prijazno sprejele 

hostese. Otroci so spoznali prostore za obiskovalce: garderobo, sprejemni prostor, toaleto ter dvorano. 

Predstavo, ki je potekala na Odru pod zvezdami, so spremljali z veliko mero navdušenja. Uprizorjena je 

bila z lutkami marionetami, ki so pri učencih vzbujale radovednost, veselje, smeh, sočutnost in kritičnost. V 

dogajanje so se tako vživeli, da so nastopajočim likom občasno celo pomagali z nasveti. Celotna 

predstava je ob marionetah in zanimivih kulisah gledalce popeljala v čudoviti svet gozdnih živali tudi s 

prijetnimi glasbenimi vložki.  
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Po predstavi so polni vtisov kulturno zapustili prostore gledališča in se z avtobusom vrnili v šolo. Tam 

so se pogovarjali o predstavi in si ogledali učni posnetek izdelave marionetnih lutk. Dan je potekal po 

predvidenem načrtu. 

Jana Šetina Tomažič 

KNJIŽNI SEJEM 

21. november 2018  

V sredo, 21. 11. 2018, smo z učenci sedmega razreda 

obiskali Ljubljano.  

Učenci so na posameznih točkah predstavili osrednje 

znamenitosti Ljubljane, ogledali smo si Cankarjev dom, 

predstavo Glasbena hiša in se sprehodili po knjižnem sejmu.  

Dan je potekal v znamenju kulture, našega velikega 

ustvarjalca Ivana Cankarja in knjige. 

 

Barbara Kostrevc 

 

 

 

 

RASTEM S KNJIGO 

30. januar 2019 

Sedmošolci so imeli v sredo, 30. januarja 2019, v okviru projekta »Rastem s knjigo«, kulturni dan. 

V Ivančni Gorici so obiskali knjižnico, sodelovali v ustvarjalni delavnici in prisluhnili predstavitvi dela 

knjižnice. Učenci so pokazali veliko splošnega znanja in poznavanja zgodovine, izvedeli pa mnogo 

http://www.osferdavesela.si/kulturni-dan-knjizni-sejem/
http://www.osferdavesela.si/files/2018/11/ss.jpg
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uporabnih informacij v povezavi z izposojo knjig. Knjigo avtorice Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh, 

ki je letošnji izbor v projektu »Rastem s knjigo«, so učenci prejeli že jeseni. 

 
Nato so obiskali Muzej krščanstva na Slovenskem in se udeležili kaligrafske delavnice, nad katero so 

bili navdušeni. 

Lea Kastelic 

PREŠEREN IN KRPAN – KULTURNI DAN 4. IN 5. RAZREDA 

7. februar 2019 

V četrtek, 7. februarja 2018, so imeli učenci 4. in 5. razreda kulturni dan. Kulturni dan so izvedli pred 

slovenskim kulturnim praznikom in so se najprej spomnili našega največjega pesnika Franceta Prešerna 

ter tako pričeli dogajanje res kulturno.  
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V razredu so izvedli pesniški maraton in se nato sami poskusili v pisanju pesmi. Slavnega pesnika so 

tudi likovno upodobili. Učenci predmetne stopnje so pripravili za vse učence proslavo ob kulturnem dnevu 

v avli šole. 

Zatem je sledila dramska operna predstava za otroke Martin Krpan, po povesti Frana Levstika, v 

izvedbi Kulturno umetniškega društva Cona 8. Na predstavo so se učenci pripravljali že pri rednem 

pouku. Spoznali so zgodbo in se poistovetili z glavnim junakom. Učenci so bili nad predstavo navdušeni 

in si še želijo podobnih dejavnosti.  

Polona Lampret 

SPOZNAVALI SMO KULTURNE USTANOVE V TREBNJEM 

28., 29. in 30. maj 2019 

28., 29. in 30. maja 2019 so učenci prve triade in PŠ Temenica spoznavali kulturne ustanove. Kulturni 

dan je bil izveden v treh dneh po enakem programu. Šolski avtobus nas je odpeljal na železniško postajo. 

Pot do Trebnjega smo nadaljevali z vlakom. Za nekatere učence je bilo potovanje z vlakom nova izkušnja. 

V Trebnjem so si učenci pod strokovnim vodstvom ogledali Galerijo likovnih samorastnikov, stalno razstavo 

slik in kipov in spoznali različna umetniška dela. V vodeni delavnici so izdelali portret.  

 
Obiskali so tudi ljudsko knjižnico Pavla Golie, spoznali prostore in razporeditev knjig v njej. Videli so 

posebno izdajo knjige Slava vojvodine Kranjske, katero hranijo v stekleni omari, prijemajo pa jo samo z 

bombažnimi rokavicami. Ima zlate robove in je nasploh zelo dragocena. Poslušali so pravljico in 

poustvarjali na njeno temo. Za zaključek smo si privoščili kepico sladoleda in si ogledali staro lokomotivo 

na železniški postaji. Z vlakom smo se odpeljali do Radohove vasi, od tam dalje pa nas je do šole odpeljal 

šolski avtobus.  

Mojca Kravcar 
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Z BQL SO SLOVENSKE LJUDSKE ŠE BOLJ KUL 

12. junij 2019 

V sredo, 12. 6.2019, smo v okviru kulturnega dne o slovenskem ljudskem izročilu za osmi in deveti 

razred na šoli gostili slovenski pop duet BQL. Duet sestavljata fanta, ki prihajata s Koroške, točneje iz 

Prevalj. Brata Rok in Anej sta odlična izvajalca pop glasbe in že zasedata visoka mesta na glasbenih 

lestvicah. Najbolj poznana hita sta Muza in Heart of Gold.  

Tokrat pa sta nam na zanimiv način predstavila slovensko ljudsko glasbo. Poslušalstvo sta prepričala, 

da so slovenske ljudske res kul, saj sta jih domiselno prepletala z domačimi in tujimi popularnimi 

skladbami, ob tem pa tudi marsikaj poučnega o slovenskih ljudskih pesmih povedala. K sodelovanju sta 

pritegnila učence, da so z njima navdušeno zapeli, zaplesali in se zabavali.  

 
Ob koncu sta Rok in Anej izvedla nekaj svojih hitov, potem pa še prijazno delila avtograme in se 

fotografirala z vsemi oddelki. 

Simona Zvonar 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

SADOVNJAK 

18. september 2018 

V torek, 18. 9. 2018, so učenci prvega razreda imeli naravoslovni dan. Obiskali so kmetijo Erjavec v 

Gorenji vasi pri Muljavi. Lastnica nas je prijazno sprejela in učencem predstavila sadovnjak in njihovo 

proizvodnjo. V prijetnem sončnem jutru so učenci veselo odšli z zaboji v sadovnjak, ker so obirali jabolka 

in jih imeli tam možnost tudi poizkusiti. Jabolka so odnesli iz sadovnjaka in si ogledali hladilnico, kjer 

shranjujejo jabolka. Nato so odšli do stiskalnice, kjer so iztisnili sok in bili nad njegovim sladkim ter polnim 

okusom presenečeni. Ogledali so si postopek čiščenja, rezanja in sušenja sadja ter ga imeli možnost tudi 

poizkusiti.  
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Učenci so prejeli gradivo z ugankami in jih spretno reševali. Nato so se okrepčali z malico. S 

pridobljenim izkustvenim znanjem so se vrnili v šolo, kjer so lahko pripovedovali o svojih vtisih in reševali 

učne naloge. Dan je minil v prijetnem vzdušju. 

Martina Ratajec 

VZGOJA ZA ZDRAVJE IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA NA 

RAZREDNI STOPNJI 

8.do 15. oktober 2018 

Učenci razredne stopnje matične šole in PŠ Temenica so imeli v mesecu oktobru naravoslovni dan z 

naslovom Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja. Naravoslovni dnevi so potekali od 8. do vključno 

15. oktobra 2018.  

Dejavnosti so izvajale medicinske sestre ZD Ivančna Gorica: Beti Jurkovič Logar (prvo triletje  – vzgoja 

za zdravje), Darja Dolničar (drugo triletje – vzgoja za zdravje) in Bernarda Horvat (zobozdravstvena 

vzgoja).  

Učenci so dan povečini začeli s predavanjem o vzgoji za zdravje. Spoznavali so različne teme, odvisno 

od starosti otrok:  

1. razred: zdrave navade,   

2. razred: osebna higiena,  

3. razred: zdrav način življenja – zdrava prehrana, 

4. razred: nesreče in preprečevanje poškodb, 

5. razred: droge in zasvojenost. 
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Pogovarjali so se tudi o cepljenju in poudarili pomen skrbi za zdravo telo (dovolj spanja, športna 

aktivnost, ustrezna prehrana in telesna higiena). V nadaljevanju je sledila še zobozdravstvena vzgoja. 

Učenci so poslušali, kako pomembno je čiščenje zob. Ponovili so tudi pravilno držo ščetke in natančno 

čiščenje oz. ščetkanje zob. Čistočo zob so preverili s pomočjo vijolične tabletke. Letos so bili rezultati bolj 

spodbudni. Mesečno bo potekala tudi nenapovedana kontrola čistoče zob, saj so učenci vključeni v 

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani. 

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je med slovenskimi osnovnošolci že dobro utečen 

preventivno naravnan program. Z omenjeno akcijo spodbujamo učence k rednemu umivanju zob in jih 

preventivno vzgajamo, da razvijejo odnos in odgovornost do lastnega zdravja. Tako sta vzgoja za 

zdravje in zobozdravstvena vzgoja aktivna procesa učenja za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v 

zdravju otrok in mladostnikov. 

V zaključnem delu so učenci ustvarjali povzetke in usvojeno znanje zapisali v zvezke. Naravoslovni 

dan je hitro minil, saj so bili učenci za delo motivirani in zelo vedoželjni. Vsi pa si želimo, da bomo s 

skupnimi močmi bolj uspešni pri osveščanju otrok in njihovih staršev o tem, kako zelo pomembni so zdravi 

zobje za zdravje našega celotnega organizma. 

Polona Lampret 

PO POTI ŽIVEGA SREBRA 

10. oktober 2018 

Učenci devetih razredov so v torek, 10. 10. 2018, v okviru naravoslovnega dne »Po poti živega 

srebra« spoznavali naravno in kulturno dediščino Idrije. V Idriji so najprej obiskali Antonijev rov v drugem 

največjem rudniku živega srebra na svetu, kjer so se kot pravi rudarji spustili v temo in na lastni koži 

spoznali, kako težko je bilo delo v takšnih razmerah. Sledila je ročna demonstracija priprave slovitih 

idrijskih žlikrofov v Gostilni Kos, kjer so spoznali recept in postopek njihove priprave, lahko pa so jih tudi 

degustirali. Na gradu Gewerkenegg so si ogledali vsebino zbirk Mestnega muzeja Idrija (geološko, 

rudarsko, čipkarsko, zgodovinsko, idr.), sledil pa je še kratek sprehod po Idriji z ogledom najbolj 

prepoznavnih mestnih objektov, npr. Meščanskega čebelnjaka, Čipkarske šole, žitnega skladišča in 

rudniškega gledališča… 
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Ob koncu izleta bi si morali ogledati še Divje jezero in tam aktivno opraviti nekaj terenskih vaj 

(opazovanja, orientacijo in merjenja v naravi). Žal pa se je izkazalo, da je lokalna cesta do Divjega 

jezera začasno zaprta, in ogled le-tega ni bil mogoč. Tako so učenci odšli še do lokacije v Idriji, kjer stoji 

idrijska kamšt ter rudniške lokomotive. Tu smo jim predstavili osnovne značilnosti Divjega jezera, Jezernice, 

Idrijce, Rak in jezu pri Kobili, ogledali pa so si lahko še Scopolijev botanični vrt. Nato so se spustili k 

bregu Idrijce in tam izvedli nekaj terenskih meritev. Sledila je vožnja do Šentvida, kamor so se vrnili 

utrujeni, a polni novih vtisov. 

Nejka Omahen Šikonja 

ŽIVLJENJE NEKOČ - OBISK JURJEVE DOMAČIJE NA OBČINAH PRI 

TREBNJEM 

12. oktober 2018 

V petek, 12.10.2018, so se drugošolci matične šole zjutraj zbrali v matičnih učilnicah. Ob slikah in 

nalogah v delovnem zvezku so se seznanili s temo naravoslovnega dneva – Življenje nekoč. Ponovili so 

že osvojeno znanje o tej temi iz prvega razreda. Spoznali so potek dejavnosti, ki so v nadaljevanju sledile 

na Jurjevi domačiji na Občinah pri Trebnjem. Ob prihodu v muzej na prostem so se razdelili v 2 skupini. 

Skupini sta se izmenjaje udeležili dveh različnih delavnic. V prvi so si pod vodstvom gospoda Uroša 

Primca ogledali vodnjak, hišo in kaščo s pripadajočimi predmeti in njihovo uporabo. V drugi delavnici so 

si pod vodstvom gospe Barbare Primc ogledali pod (skedenj) in pripadajoče predmete, spoznali pot žita 

od njive do kašče na star način. Polni novih spoznanj in doživetij so se po končanem programu z avtobusom 

odpeljali nazaj na matično šolo. 

                                                                                                             Mojca Kravcar 

PRVA POMOČ 

24. oktober 2018 

V sredo, 24. 10. 2018, so imeli učenci osmih razredov naravoslovni dan.  

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

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

ki so potrebni, da ljudje lahko darujejo kri. 
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Razdeljeni v dve skupini so s pomočjo medicinskih sester ZD Ivančna Gorica spoznavali temeljne 

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

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

dne še dokončno uredili zapiske. 

Naravoslovni dan je bil primerno strukturiran, saj so se vsi učenci osmega razreda seznanili s temeljnimi 

postopki oživljanja, znajo človeka položiti v stabilni bočni položaj in poznajo tudi postopke, po katerih 

je potrebno odreagirati v primeru drugih poškodb. 

Sabina Rozina 

ASTRONOMSKI DAN 

8. november 2018 

Učenci osmih razredov so v skladu z letnim delovnim načrtom imeli naravoslovni dan na temo 

Astronomija. Z navdušenjem so prisluhnili predavanju o zvezdah, ozvezdjih, Soncu, planetih, ki je bilo 

obogateno s projekcijo v planetariju. 

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

vesolju. Opazovali so poskuse povezane s tem. Spoznali so, kaj je brezzračni prostor in kako lahko človek 

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

plastenk izdelali preproste rakete in jih nato s pomočjo stisnjenega zraka izstrelili v zrak. 

Učenci so z velikim navdušenjem in dejavnim sodelovanjem spremljali aktivnosti. Vse pridobljeno 

znanje bodo uporabili pri rednih urah pouka. 

 
Anica Vozel 

ZVOK IN ZVOČILA 

12. november 2018 

Naravoslovni dan je potekal v obeh oddelkih sedmega razreda.  

Učenci so s pomočjo poskusov ugotavljali lastnosti zvoka (visoki in nizki zvoki). Spoznavali so zvočila 

– predmete, ki oddajajo zvok tako, da zatresejo zrak in da take tresljaje imenujemo nihanje in valovanje. 
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Spoznali so zgradbo človeškega ušesa (sprejemnika) in glasilk (oddajnika). Z eksperimentalnim delom so  

spoznali posrednike oziroma nosilce zvoka (zrak, voda in trda snov). Naučili so se izračunati hitrost zvoka.    

Naravoslovni dan je potekal po načrtih. Tema bo na isti način izvedena tudi drugo leto. 

Sabina Rozina 

ODRAŠČANJE 

23. november 2018 

Naravoslovni dan je bil organiziran za učence devetih razredov. 

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

paraplegike in tetraplegike. Učence je opozoril na nevarnosti adrenalinskih športov, skokov na glavo in 

vožnjo brez čelade. Razložil jim je, kako pristopiti do invalida ter na koncu zaključil, da karkoli se ti že 

zgodi v življenju, nikoli ne smemo obupati. 

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

ponovili primarne in sekundarne spolne znake, oploditev, menstruacijo in spermatogenezo. Spoznali so 

ginekološki dispanzer ter dobili pomembne informacije, kako se zaščititi med spolnim odnosom, da ne 

pride do nezaželene nosečnosti. Vsebine, ki jih izvajajo medicinske sestre so del Vzgoje za zdravje. 

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

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

Učenci so bili aktivni, z zanimanjem so sledili vsebinam delavnic. 

Sabina Rozina 

SKRBIMO ZA ZDRAVJE – ZDRAVNIŠKI PREGLED 3. RAZRED 

14. november in 11. december 2018 

Učenci 3. a razreda so imeli naravoslovni dan Skrbimo za zdravje 14. novembra 2018. Udeležilo se 

ga je 25 učencev. Učenci 3. b razreda pa so ta dan izvedli 11. decembra 2018. Udeležilo se ga je 24 

učencev. 

Oboji so se ob 7.20 z avtobusom odpeljali proti Ivančni Gorici. V zdravstvenem domu jih je sprejela 

medicinska sestra in jim predstavila potek zdravniškega pregleda. Učenci so bili sistematsko pregledani 

in seznanjeni, kako skrbimo za osebno higieno, kako preprečujemo nalezljive bolezni ter kako kvalitetno 

preživljamo prosti čas. Imeli so tudi delavnico pravilne drže telesa pri sedenju, dvigovanju in hoji. Zdravi 

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

Jana Šetina Tomažič                        

SKRB ZA ZDRAVJE – ZDRAVNIŠKI PREGLED 6. RAZRED 

12. in 18. december 2018 

12. 12. 2018 (6. a) in 18. 12. 2018 (6. b) je v šolskem dispanzerju ZD Ivančna Gorica potekal 

zdravniški pregled za učence 6. razredov. Učence je šolski avtobus odpeljal v Ivančno Gorico. Ob prihodu 

v zdravstveni dom so imela dekleta predavanje o odraščanju. Nato so bila vsa dekleta pregledana. 

Nekatera dekleta so bila cepljena proti HPV virusu. Sledilo je predavanje za fante ter nato še pregled. 

Učenci, pri katerih so bila zaznana kakršnakoli odstopanja, so dobili potrebno dokumentacijo za 

nadaljnje zdravljenje, ki ga učenci opravijo s starši. Pregled so učenci hitro in učinkovito opravili. 

Barbara Kostrevc in Vesna Pačnik 
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DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO 

11. januar 2019 

Učenci petega razreda so imeli 11. januarja 2019 naravoslovni dan na temo Prazgodovina. Po 

prihodu v Novo mesto so si ogledali ožji center mesta in pomembne zgradbe (kulturni dom Janeza 

Trdine…). Nato so se povzpeli na Kapitelj. Ogled mesta z vzpetine ni bil mogoč, zaradi goste megle. V 

muzeju so si učenci ogledali bogato arheološko zbirko Dolenjske in Bele krajine, spoznali delo in pomen 

ohranjanja, obnavljanja in hranjenja kulturne dediščine v pokrajinskem muzeju. Z aktivnim sodelovanjem 

so si učenci utrdili in poglobili znanje pridobljeno pri pouku. Z navdušenjem so si ogledali tudi etnološko 

zbirko in prepoznali številne predmete, ki jih hranijo še njihove babice in dedki. Po prihodu v Šentvid so 

zaključili delo z analizo in reševanjem učnih listov naslednji dan. 

 
Polona Habič Rus 

OBISK HIŠE EKSPERIMENTOV 

24. januar 2019 

Učenci četrtega razreda so v četrtek, 24. januarja 2019, izvedli pouk izven matične učilnice. Odpravili 

so se v Hišo eksperimentov, kjer so se poskusili v samostojnem raziskovanju in eksperimentiranju.  

Na obisk Hiše eksperimentov so se pripravljali že v okviru rednega pouka, pri predmetu naravoslovje 

in tehnika. Pridobili so si nova spoznanja, ki jih lahko uporabijo tudi pri igri in opazovanju sveta okrog 

sebe. Učenci so bili vseskozi aktivni in obisk Hiše eksperimentov je neverjetno hitro minil.  

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

spretnosti, spoznavali so nove kemijske sestavine, poskušali so sošolca ujeti v milni mehurček. Posebno 

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

vprašanja, kako nastane mavrica, katere barve prevladujejo, kako se barve mešajo. 
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Po končanem eksperimentiranju so raziskovanje nadaljevali po našem glavnem mestu. Obiskali so tudi 

Prešernov trg in se poklonili pesniku Francetu Prešernu. Učenci so zaključili dan v želji, da bi bilo še veliko 

podobnih dni v času šolanja. Vseskozi so bili dejavni, bilo jim je zanimivo in naučili so se veliko novega. 

Polona Lampret 

MATEMATIČNA DELAVNICA 

13. in 14. februar 2019 

Z učenci sedmih razredov smo 13. in 14. februarja 2019 izvedli naravoslovni dan z naslovom 

Matematična delavnica. Učenci so bili razdeljeni v skupine po trije ali štirje. Skupine smo poskusili 

oblikovati čim bolj heterogeno, tako da so bili skupaj učenci, ki so uspešni na različnih področjih in so si 

lahko v skupinah pomagali. 

Skupine učencev so se preizkusile v različnih matematičnih in logičnih znanjih. Mnogo nalog so 

opravljali s pomočjo računalniških animacij ali programov kot je na primer Geogebra, v kateri so 

načrtovali različne trikotnike in opazovali njihove lastnosti. 

Celotna delavnica je bila zasnovana kot tekmovanje med skupinami, zato se je pri določenih nalogah 

štel tudi čas, v katerem so nalogo opravili. 
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Učenci so bili z delom zadovoljni, presenečeni, da se  lahko pri matematiki v tako veliki meri uporablja 

računalnik in da lahko veliko matematičnega znanja uporabijo na praktičnih primerih, kot je na primer 

izdelava nogometne žoge iz pravilnih petkotnikov in šestkotnikov. 

Martina Jurkovič 

TELO IN ZDRAVJE 

6. in 20. marec 2019 

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

večjih težav. Učenci so se zjutraj zbrali v šoli. Sledila so navodila in napotki o dnevu dejavnosti. Odpeljali 

so se z avtobusom izpred šole do šolskega dispanzerja v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica. 

Zdravstveni pregled je potekal v obeh oddelkih v sproščenem vzdušju. Učenci so bili zdravstveno 

pregledani in le nekaj izmed njih tudi cepljeni. Med čakanjem so učenci v čakalnici lahko prebirali knjige, 

barvali pobarvanke ali se igrali z manjšimi družabnimi igrami, ki so jih prinesli s seboj. Tudi šolsko malico 

so med čakanjem pojedli in si nabrali novih moči. Ob koncu je učence medicinska sestra zbrala skupaj in 

se z njimi pogovorila še o higieni ter skrbi za zdravje. V šolo so se s šolskim avtobusom vrnili ob 11.40.uri.  

V učilnici so učenci pripovedovali o svojih doživetjih, občutkih. 

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

nevarnosti nalezljivih bolezni, pomen cepljenja in skrbi za zdravje. 
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Martina Ratajec 

RAZISKOVANJE EKOSISTEMOV: MOZIRSKI GAJ IN VELENJSKO 

JEZERO 

17. april 2019 

Sreda, 17. april 2019, je bila za mlade raziskovalce iz 6. a in 6. b obsijana s soncem, odeta v pisane 

barve tisočerih cvetov ter potopljena v širno jezersko modrino. V učilnici na kolesih smo se odpeljali novim 

raziskovalnim dogodivščinam naproti, tokrat v Severovzhodno Slovenijo.  

Prva postaja naravoslovnega dne je bil Mozirski gaj, park cvetja ob reki Savinji. Tam nas je pričakal 

učitelj Blaž, biolog, ki nam je na primerih v parku pojasnil zgradbo cveta ter razvoj rastlin od popka do 

ploda. Pridobljeno znanje smo utrdili z aktivnim terenskim delom ter v skupinah raziskovali parkovne 

rastline, risali njihove sestavne dele ter določevali njihove vrste. Po napetem spletnem učnem kvizu, v 

katerem je za las zmagala skupina »Tulipanov«, pa smo imeli za zaključek priložnost spoznati še prav 

posebno žival – velikega Madagaskarskega ščurka. 
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Pot nas je nato vodila do Velenjskega jezera, kjer smo nadaljevali s terenskim delom. Spoznavali smo 

glavne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti slikovite Velenjske kotline, se orientirali s 

kompasom in zemljevidom ter raziskovali fizikalne in kemijske lastnosti vode Velenjskega jezera. Sklenili 

smo, da se na mestno plažo Velenja zagotovo še vrnemo – kot raziskovalci in kopalci. 

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

Sabina Rozina 

ČLOVEŠKO TELO 

15. maj 2019 

Učenci 3. razreda so imeli v sredo, 15. maja 2019, tretji naravoslovni dan z naslovom Človeško telo. 

Svoje telo so spoznavali z izvajanjem različnih poskusov in branjem zanimivosti o posameznih delih telesa. 

Tako so s pomočjo mikroskopa opazovali zgradbo celic, se preizkušali v prepoznavanju kovancev s 

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

očesne prevare, si merili telesno temperaturo, opazovali kosti na okostnjaku in pripravljali zdrave zelene 

napitke. Nad napitki so bili navdušeni. Z veseljem so jih pripravljali in pokušali. Mnogo zanimivega so 

izvedeli tudi iz knjige Grozni Gašper – Telo ter poučne risanke iz serije Nekoč je bilo življenje. Tega dne 

so se zelo veselili in kot so sami povedali, ga tudi prijetno preživeli. 

 
Jana Šetina Tomažič 

OGLED TEHNIŠKEGA MUZEJA SLOVENIJE IN LJUBLJANSKEGA 

BARJA 

22.maj 2019 

V sredo, 22. 5. 2019, so sedmošolci odšli na ogled Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri ter 

Ljubljanskega barja. V Tehniškem muzeju so imeli voden ogled zbirk pogoni, lesarstvo in promet. Učencem 

je bila najzanimivejša zbirka promet, saj so si lahko ogledali Titova vozila. Na barjanski učni poti je 

vodička Tehničnega muzeja Slovenije na zelo zanimiv način predstavila nastanek Ljubljanskega barja, 

lego, rastlinstvo, živalstvo in drugo. Učence je motivirala in vzpodbudila k razmišljanju ter sodelovanju. 
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Mateja Lesjak 

TRAVNIK 

23. maj 2019 

V četrtek, 23. maja 2019, so učenci drugih razredov izvedli naravoslovni dan Travnik spomladi. 

Najprej so se v učilnici seznanili s potekom dejavnosti in ponovili življenjska okolja, ki so jih že spoznali. 

Nato so se preko zanimive nekajminutne francosko animacije Miniscule vživeli v življenje nekaterih žuželk. 

Sledilo je delo v skupinah, kjer so pokazali znanje v sodelovanju, razdelitvi del ter hkrati samostojnega 

raziskovanja. Med delom so spoznavali živa bitja na travniku, to je cvetlice, trave in živali. Najbolj so jih 

navdušile živali, ki so se ujele v pasti. Te so si podrobneje ogledali pod povečevalnim steklom. 

  
Sledil je povzetek v učilnici. Dan so zaključili v raziskovalnem duhu ter navdušeni nad opazovanjem. 

Ugotovili so, da vsak dan hodijo med mnogimi živimi bitji, ki jih niti ne opazijo. Želimo, da bo njihova 

zaznava teh živih bitij odslej boljša. 

Bojana Iljaž 
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ŽIVLJENJE OB MORJU 

22. maj 2019 

22. maja 2019 so učenci četrtih razredov v okviru šole v naravi imeli tudi naravoslovni dan, ki je bil 

izveden v Kopru in v Piranu. Proučevali so življenje ob morju. 

Učenci so se peljali z barko Solinarko do Pirana, si ogledali morske živali v akvariju v Piranu in mesto 

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

so tudi primorsko rastje. 

Vida Bregar Tomažič 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA PETIH REZREDOV 

18. junij 2019 

18. junija so imeli učenci petega razreda zaključno ekskurzijo. Zjutraj so se odpeljali proti Uncu, kjer 

jih je pričakal krajevni vodič in jih popeljal na ogled krajinskega parka Rakov Škocjan. Najprej so si 

ogledali ostanke cerkve sv. Kancijana, Veliki in Mali naravni most, reko Rak in Tkalco jamo. Nato so si 

ogledali pustne maske, značilne za ta kraj.  

Pot jih je vodila naprej do Cerkniškega jezera, kjer so si ga ogledali, nato pa so imeli počitek z malico 

in sladoledom. Za zaključek so si ogledali maketo Cerkniškega jezera in posnetek o življenju domačinov 

na Cerkniškem jezeru.  

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

pokrajine dinarsko kraškega sveta. Polni pozitivnih vtisov so se ob 15. uri vrnili v domače kraje. 

Mojca Mikolič 
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DOGODKI 

PRVI ŠOLSKI DAN - SPREJEM PRVOŠOLČKOV 

3. september 2018 

3. september 2018 je bil za 32 prvošolčkov naše matične šole poseben dan. S starši so se ob 9.30 

zbrali v šolski avli, kjer so jim učenci lanskega 5.b razreda doživeto odigrali predstavo V svetu pravljičnih 

junakov, učenec Jakob Kastelic pa je zaigral na violončelo. Po ravnateljevem pozdravu so starše 

nagovorili župan občine Ivančna Gorica, g. Dušan Strnad, policist s policijske uprave Grosuplje in 

predstavnik društva ZŠAM. Po skupinskem fotografiranju so učenci skupaj s starši in učiteljicama odšli do 

matičnih učilnic. V učilnicah je potekal kratek program z učenci. Nato so učenci skupaj z vzgojiteljicama 

odšli v jedilnico na malico in se igrali različne spoznavne igre. Medtem so starši ostali z razredničarkama 

na roditeljskem sestanku. Sestanek je potekal brez posebnosti. Starši so pozorno spremljali vse informacije 

o samem bivanju in organizaciji dela na šoli med in po pouku. Starši so prevzeli delovne zvezke, ki so jih 

doma zavili in podpisali. Poslovili smo se z upanjem na prijetno in uspešno šolsko leto. 

Jana Grabljevec 

PRVI ŠOLSKI DAN NA PODRUŽNIČNI ŠOLI TEMENICA 

3.september 2018 

Tretjega septembra se je sedmim drugošolcem na podružnični šoli v Temenici pridružilo osem 

prvošolcev. Po že tradicionalnem skoku v šolske prostore, ki simbolično prikazujejo začetek šolskih 

dogodivščin, učenja, raziskovanja in medvrstniških druženj, so prvošolce na njihov prav poseben dan, ob 

11. uri prijazno sprejeli drugošolci in njihovi učiteljici. Zanje so pripravili prav posebno dobrodošlico. V 

nastopu, v katerem so sodelovali čisto vsi učenci, so se predstavili tako v slovenskem kot v angleškem 

jeziku. Družili so se ob petju (Sovica Oka, Burja), plesu (Monkeys) in deklamaciji (Škrat). Vse zbrane je 

pozdravil tudi ravnatelj Janez Peterlin ter predstavnika ZŠAM Ivančna Gorica. Učence je pozdravila tudi 

pedagoginja Irena Novak. 

 
Seveda je bil na deževen ponedeljkov dan čas tudi za igro, ki je niso zmotile niti dežne kaplje. 

Staršem in vsem navzočim so učenci predstavili staro igro Kamenčke talat, ki so jo zelo hitro osvojili tudi 

prvošolci. Po okusnem kosilu in sladici pa so drugošolci z veseljem razkazali prvošolcem tudi različne 
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druge igrače in družabne igre, po katerih posegajo tako v podaljšanem bivanju kot med odmori v času 

pouka. Ko so se starši po kratkem roditeljskem sestanku ob zaključku odpravili po svoje otroke v sosednjo 

učilnico, so skupaj z razredničarko prijetno presenečeni uzrli zanimiv prizor – vseh 15 učencev, pomešanih 

med seboj, so se kot ena velika družina igrali na blazinah in za klopmi. Naj bo takih prijetnih prizorov, 

prijateljskih druženj in spontane igre v tem šolskem letu čim več med vsemi našimi šolarji! 

Lidija Oštir 

VSI SMO ENA GENERACIJA 

7.september 2018 

V petek, 7. 9. 2018, so se učenci 4. b razreda aktivno udeležili občinske kulturne prireditve Vsi smo 

ena generacija. Na prireditev so prišli v spremstvu staršev. Z učiteljicama so se predhodno dobili na 

kratkem posvetu in pripravi. Pred samo prireditvijo so imeli še krajšo generalko na odru. Z nekaj treme 

so svoj plesni nastop z naslovom Kavbojska polka odlično izvedli in bili v ponos tako staršem, kot 

učiteljicama. Po nastopu so se pridružili staršem, s katerimi so si prireditev lahko ogledali do konca. 

Nastop izven prostorov šole je bil zanje zanimiva in prijetna izkušnja.  

 
Jana Šetina Tomažič 

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2018  

8. september do 8. oktober 2018 

Nacionalnemu mesecu skupnega branja, ki je letos na pobudo številnih ustanov s področja bralne 

kulture in razvoja bralne pismenosti potekal prvič, smo se pridružili tudi učenci, učitelji in ostali zaposleni 

naše šole. 
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Osrednji oziroma dolgoročni cilj nacionalne bralne pobude je prispevati k dvigu bralne kulture in 

bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, zamejskem in izseljenskem prostoru. 

Na šolski ravni smo z vsakodnevnim nekajminutnim skupnim glasnim branjem poskušali osmisliti pomen 

in uporabno vrednost branja. Pri izboru raznovrstnih gradiv in sooblikovanju bralnih dogodkov so dejavno 

sodelovali tako učenci in učitelji kot ostali delavci šole ter starši, branje po vnaprej znanem razporedu 

pa je ves mesec potekalo pri vseh predmetih oziroma tako na razredni kot predmetni stopnji. 

Cilj bralnih druženj je bil približati branje kot prijetno izkušnjo učenja in razvedrila, povabiti k obisku 

šolske in splošne knjižnice, k izmenjavi knjig v Ferdovi knjigobežnici, k branju za bralno značko ter 

sodelovanju v mnogih šolskih bralnih dejavnostih, ki se odvijajo skozi celo šolsko leto (knjižna uganka, 

evropski dan jezikov, teden otroka, dejavnosti meseca šolskih knjižnic, noč v knjižnic, MEGA kviz, 

mednarodni dan knjig za otroke idr.). 

Katja Šuštar 

OBISK POLICISTOV V PRVEM RAZREDU 

25. september 2018 

V torek, 25. 9. 2018, sta na obisk v prvi razred prišla policista policijske postaje Ivančna Gorica, Igor 

Mahnič in Simon Lebar. V razredu sta nagovorila učence in jih seznanila o varnosti in pravilnem ravnanju 

udeležencev v prometu. Po predaji informacij so učenci s policistoma in razredničarkama odšli v okolico 

šole in si ogledali prometne poti. Na prehodu za pešce so učenci konkretno vadili pravilen način varnega 

prečkanja cestišča.  

Z njunim obiskom, informiranjem in demonstracijo so učenci na opazovalnem sprehodu spoznali varno 

šolsko pot in se naučili pravilnega prečkanja ceste na prehodu za pešce.  

Za obisk in predano znanje se jima zahvaljujemo.  

Razredničarki prvih razredov 

SVETOVNI DAN VARSTVA ŽIVALI 

4.oktober 2018 

Ste vedeli, da 4. oktobra že tradicionalno obeležujemo svetovni dan varstva živali, ki je prvič potekal 

leta 1931 v Firencah v Italiji na ekološkem kongresu? 

Namen je opozoriti na zaskrbljujoči položaj ogroženih živalskih vrst. 4. oktober so izbrali, ker na ta 

dan goduje sveti Frančišek Asiški, ki je zagovarjal odgovoren in ljubeč odnos do živali in okolja. 

Dan so obeležili tudi učenci na podružnični šoli. Drug drugemu so predstavili živali, s katerimi se 

srečujejo doma – tudi v svojem prostem času. Nekateri skrbijo za svoje hišne ljubljenčke, drugi pomagajo 

svojim staršem in starim staršem pri opravilih povezanih z domačimi živalmi. 
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Pogovorili so se, kako skrbijo zanje, s čim jih hranijo ter kje in kakšen je njihov življenjski prostor. 

Spoznali pa so tudi osnovne pravice, ki jih imajo tudi živali. 

Na koncu so za živali, s katerimi se srečujejo vsakodnevno, pripravili tudi vrečke s simboličnimi 

priboljški, ki se jih njihove živali še posebej razveselijo. 

Lidija Oštir 

SPREJEM PRVOŠOLČKOV V ŠOLSKO SKUPNOST 

1.oktober 2018 

V ponedeljek, 1. oktobra 2018, smo na OŠ Ferda Vesela začeli s številnimi aktivnostmi v okviru Tedna 

otroka. Med glavnim odmorom se je odvila krajša slovesnost, s katero so vsi učenci šole uradno sprejeli 

medse letošnje prvošolce. Zbrane je nagovorila letošnja predsednica šolske skupnosti, Ana Adamlje iz 9. 

a, in z njimi podelila nekaj spominov na svoje prve šolske dni. Prireditev so pripravili osmošolci, ki bodo 

v letošnjem šolskem letu nastopili kot pokrovitelji učencev iz prvega razreda – poskrbeli bodo, da se 

bodo v novem okolju dobro počutili in jim pomagali prebroditi morebitne začetne težave. Seveda pa ni 

šlo brez pravega preizkusa. Prvošolci so morali opraviti posebno nalogo, pod razpeto vrvjo so zaplesali 

»limbo ples«, ob čemer so se močno zabavali. Nalogo so vsi uspešno opravili in za nagrado prejeli 

posebna darilca, ki so jih posebej zanje izdelali osmošolci: »proti-stresne žogice«, s katerimi si bodo 

lahko mirili napete živce. S tem so bili tudi uradno sprejeti v skupnost učencev šole. 
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MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC – 

OKTOBER 2018 

»ZAKAJ IMAM RAD/-A SVOJO ŠOLSKO KNJIŽNICO« 

Oktober 2018 

V letošnjem oktobru so se slovenske šolske knjižnice že dvanajsto leto zapored pridružile praznovanju 

mednarodnega meseca šolskih knjižnic. Tudi letos ga je koordinirala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi 

bibliotekarskih društev Slovenije, geslo meseca pa se je osredotočilo na samoreflektivno – čustveno 

komponento pomena šolskih knjižnic.  

Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, pri spodbujanju strpnosti in 

sprejemanju drugačnosti, pri razvijanju učnih strategij, različnih vrst pismenosti, kritičnega mišljenja in 

ostalih kompetenc, ki so ključ za uspešno delovanje v sodobni družbi. 

Ferdovci so mesec šolskih knjižnic tudi letos obeležili z raznolikimi dejavnostmi: reševali so knjižno 

uganko in anketo na temo meseca šolskih knjižnic, sodelovali so v jesensko obarvanih ustvarjalnih 

delavnicah, na knjižni čajanki prebirali ljudske pravljice iz bogate zakladnice pripovedi Antona Dremlja 

- Resnika, v priložnostni razstavi ob evropskem letu kulturne dediščine so izpostavili pomembnejša imena, 

dela in dogodke Šentvida pri Stični, ogledali so si slovenski mladinski film po knjižni predlogi, mesec 

šolskih knjižnic pa so predstavili tudi na panoju pred vhodom v knjižnico in na šolski spletni strani. 

In zakaj imajo učenci radi svojo šolsko knjižnico? Anketa, v kateri je sodelovalo 37 ferdovcev od 3. 

do 9. razreda, je prinesla ugotovitve, ki si jih lahko ogledamo na naslednji strani. 
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Katja Šuštar 

MALI IN VELIKI PRIJATELJI  

23. oktober 2018 

V ponedeljek, 23. 10. 2018, so bili učenci prvih razredov povabljeni v oddelka osmošolcev. Namen 

srečanja je bilo tkanje prijateljskih vezi in medgeneracijsko povezovanje, ki je eden od ciljev letošnje 

šolske skupnosti. Starejši učenci so dobili nalogo, da celotno šolsko leto skrbijo za prvošolce. To pomeni, 

da jim pomagajo pri šolskem delu, pri reševanju konfliktov, orientaciji na šoli ter da se z njimi občasno 

družijo in spoznavajo. Kljub začetni tremi so se učenci vendarle sprostili in si poiskali malega oziroma 

velikega prijatelja. Ob koncu srečanja so prvošolce, polne pričakovanj in vtisov, osmošolci z roko v roki 

pospremili na napitek in nato v razred.  

Razredničarki prvih razredov  

V TEDNU OTROKA SMO SE ZABAVNO IN KORISTNO 

»PROSTOČASILI« 

Ferdovke in Ferdovci smo v oktober vstopili z na stežaj odprtimi šolskimi vrati - v naše učilnice in urnike 

smo z velikim nasmeškom na obrazu privabili »prostočasenje«. Praznični Teden otroka smo obeležili z 

raznolikimi družabnimi aktivnostmi na temo kakovostnega preživljanja prostega časa. Skozi igro, 

literarne, filmske, športno-glasbene in plesne dejavnosti smo pridobivali nova znanja in ideje, razvijali 

sposobnosti ter odkrivali svoje skrite talente. 

30%

27%

24%

8%

6%

5%

Zakaj imam rad/-a svojo šolsko knjižnico? 
Zaradi …

dobrih, zanimivih knjig

prijazne knjižničarke

mirnega prostora za branje, druženje, DN …

dostopa do računalnikov za šolsko in domače delo

zanimivih dogodkov

lepega, svetlega prostora
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Družabne igre ob čajanki 

V ponedeljek, 1. oktobra 2018, smo eno učno uro namenili igranju družabnih iger ob čajanki. Znotraj 

oddelkov smo se pomerili v raznolikih namiznih in drugih družabnih igrah ter ob sproščenem klepetu, 

okusnem čaju ter slastnih piškotih prijetno otvorili praznični teden. Da je bilo vzdušje zares posebno, je 

poskrbel tudi prikupen sprejem prvošolcev v šolsko skupnost. Po uvodnem nagovoru predsednice šolske 

skupnosti, Ane Adamlje iz 9. a, so letošnji prvošolci nadvse uspešno opravili plesni »limbo« izziv in si 

prislužili posebna »protistresna« darilca. 

Šolski kino: Košarkar naj bo 

V torek, 2. oktobra 2018, smo si priredili pravi pravcati šolski kino in ga zapolnili do zadnjega 

kotička. Ogledali smo si slovenski mladinski film Košarkar naj bo, posnet po literarni predlogi Primoža 

Suhodolčana. Zgodba o lenem, nerodnem, vedno lačnem in neskončno visokem Ranti (tako je velik, da bi 

lahko žirafam kravate zavezoval), ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe 

povabi v košarkarsko ekipo, nas je pošteno nasmejala. 

Obisk Luke Kutnarja in Roka Strmoleta 

V sredo, 3. oktobra 2018, sta nas s svojim obiskom razveselila bivša učenca Osnovne šole Ferda 

Vesela: Luka Kutnar, motokrosist, državni prvak leta 2017 in športnik občine Ivančna Gorica, ter Rok 

Strmole, glasbenik, ustvarjalec lesene harmonike. Z nami sta delila svoje osnovnošolske spomine, športne 

in glasbene začetke, dosežke, delo in hobije. Navdušeno smo opazovali Lukov mogočni motor ter uživali 

ob zvokih Rokove dovršene harmonike.  

 
 

Kamišibaj (slikovedke) 

Torkovo in četrtkovo dopoldne je bilo literarno obarvano. Spoznali smo »kamišibaj« (jap. kami - 

papir, šibaj - gledališče), posebno obliko pripovedovanja zgodb ob slikah, ki jih »kamišibajkar« 

izmenjava v lesenem namiznem odru (butaj). Ga. Maruša Pušnik iz Knjižnice Ivančna Gorica nam je 
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predstavila njegov nastanek, nato pa smo se prepustili doživetemu pripovedovanju znanih zgodb, ki jih 

je priredila in pretopila v čudovite avtorske slikanice.  

“Flash mob” pod vodstvom Maje Zrilič 

Praznični teden smo zaokrožili s plesom, odetim v zelene barve. Pod vodstvom ge. Maje Zrilič, vodje 

plesne šole Guapa in ambasadorke Občine Ivančna Gorica, smo se spretno naučili plesnih korakov in v 

timskem duhu odplesali energično koreografijo. Učenci foto in video krožka so s pomočjo mentorice, ge. 

Monike Primc, naš »flash mob« ujeli v video objektiv. Komaj čakamo, da si na Dan odprtih vrat, 17. 11. 

2018, premierno ogledamo naš video izdelek!  

 
 

Foto in video natečaj: Kvalitetno preživljanje prostega časa 

V ponedeljek, 8. oktobra 2018, je nastopila le še težko pričakovana razglasitev zmagovalnih 

prispevkov foto in video natečaja z naslovom Kvalitetno preživljanje prostega časa, ki je na Osnovni šoli 

Ferda Vesela potekal v okviru praznovanja Tedna otroka. Tekmovalna komisija je, v konkurenci šestih 

foto prispevkov, za najboljšo razglasila fotografijo z naslovom Fitnes na malo drugačen način (avtorji: 

Jure Adamlje, 2. b, Katja Adamlje, 6. b, in Ana Adamlje, 9. a). V kategoriji videoposnetkov je, med 16 

prispevki, prvo mesto zasedel video z naslovom Naslednji LeBron James (avtorji: Tomaž Balant, 8. a, 

Aljaž Radovan, 9. a, in Benjamin Kutnar, 9. a). Tako zmagovalcem kot tudi vsem ostalim tekmovalcem 

iskreno čestitamo za kreativno ustvarjanje! 
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Prosti čas je pomemben in dragocen prav za vsakega izmed nas; to je tisti čas, ki si ga lahko 

organiziramo po svoje ter počnemo tisto, kar nas osrečuje, navdušuje in izpopolnjuje. Prizadevajmo si 

torej, da ga preživimo kakovostno - zabavajmo se z druženjem, gibanjem, branjem, umetniškim 

ustvarjanjem, obiskom prireditev, prostovoljstvom ipd. Potrudimo se, da se bomo čim manjkrat dolgočasili 

in čim večkrat kvalitetno »prostočasili«. Čez nekaj let se namreč ne bomo spomnili »najboljšega« dne, 

preživetega za televizijo, računalnikom ali telefonom. Spomnili se bomo navdihujočih doživetij, s katerimi 

smo si nabrali sveže energije za nove zmage. Vsak dan šteje - izkoristimo ga. 

Anika Sreš, 6. a: »V Tednu otroka me je najbolj navdušil foto in video natečaj, saj 

so bile vse fotografije zelo dobre in vsi videoposnetki zelo zabavni.« 

Meta Dremelj, 6. a: »V Tednu otroka mi je bil najbolj všeč film, ker je bil smešen. 

Všeč mi je bil tudi natečaj, saj si bili prispevki zelo zanimivi. Teden otroka bi kar 

ponovila.« 

Kaja Kastelic, 7. a: »V Tednu otroka mi je bilo najbolj všeč, ko sta prišla gosta, 

Luka in Rok. Vedno me je zanimalo veliko o motokrosu.« 

Marko Jeremič, 7. a: »V Tednu otroka so mi bile najljubše družabne igre. Všeč mi 

je bilo tudi to, da ni bilo tako veliko pouka.« 

Alma Vendramin Vavtar, 7. a: »V Tednu otroka mi je bil najbolj všeč ples, ker sem 

srečala svojo učiteljico plesa in se naučila nekaj novega.« 

Maja Rupnik in Petra Kastelic 

TEDEN OTROKA NA PŠ TEMENICA 

2. oktober 2018  

V ponedeljek so učenci prinesli s seboj svoje najljubše družabne igre. Pri pouku SLJ četrto uro je bil 

čas za druženje in odkrivanje nekaterih čisto novih iger ter družabnih rekvizitov. Bilo je zabavno, poučno 

in občasno tudi zelo napeto! 

http://www.osferdavesela.si/teden-otroka-na-ps-temenica/
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V torek so učenci preživeli dan na matični šoli v Šentvidu. Zjutraj so se pridružili učencem 1. razredov 

in skupaj z njimi spoznavali japonsko gledališče Kamšibaj – Slikovedke. Knjižničarka Maruša iz Splošne 

knjižnice Ivančna Gorica jim je predstavila kar tri pravljice. Z zanimanjem so prisluhnili zgodbi O Zajcu, 

ki je imel prekratke noge, vsem poznano, a prirejeno Muco Copatarico ter Kozlovsko sodbo. Ilustracije, 

ki jih je pravljičarka nizala v leseni škatli tekom pripovedovanja, so pritegnile učence, da so pravljicam 

prisluhnili z velikim zanimanjem. 

Tekom dne pa so obiskali tudi šolsko knjižnico (prvošolci prvič v tem šolskem letu), kjer jih je prijazno 

pričakala in sprejela knjižničarka Katja. Nekateri sami, drugi s knjižničarkino pomočjo, so si izbrali 

različne slikanice in pesniške zbirke; nekateri drugošolci pa so na policah z debelejšimi knjigami poiskali 

že tiste, z malimi tiskanimi črkami. 

Sreda je potekala v likovnem ustvarjanju. V podaljšanem bivanju so učenci pod mentorstvom učiteljice 

Martine ustvarjali z veliko žlico – ali bolje – z velikimi barvnimi kredami. Njihovo slikanje na asfaltu pred 

šolo je dokaz, da naša domišljija nima meja! 

Četrtek je bil namenjen didaktičnim igram. Pri pouku matematike so se učenci podali v raziskovanje 

in ustvarjanje zaporedij ter vzorcev, ki so jih poskusili prikazati s pomočjo različnih didaktičnih materialov. 

Učenci so lahko izbirali med link kockami različnih velikosti, zobatimi barvnimi kolesi, številkami iz 

musgumija, barvnimi liki različnih debelin in velikosti ter različno dolgimi barvnimi trakovi. Nastali so 

zanimivi prikazi, ki so s svojo izvirnostjo presenetili tudi učiteljico. Seveda pa je bilo tekom dneva čas tudi 

za igro. Igra štiri v vrsto v drugačni podobi kot so jo učenci vajeni, je bil za marsikoga pravi izziv. 

Petek so učenci preživeli na matični šoli. Že zjutraj smo z zanimanjem opazovali kdo ima in kje je kaj 

zelenega. Nekateri oblečeni v zelene puloverje, drugi v zeleno trenirko, deklice z zelenimi šali in 

zaponkami v laseh, učiteljica z zeleno zapestnico. 

V rumeno zelenih barvah pa je potekala tudi športna vzgoja, kjer smo imeli na voljo celo telovadnico. 

 
Lidija Oštir 
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PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE IN DNEVU 

SPOMINA NA MRTVE 

26. oktober 2018 

26. oktobra 2018 smo v šolski avli obeležili dva pomembna praznika – dan reformacije in dan 

spomina na mrtve. Po odpeti slovenski himni nas je v jesenski predpočitniški čas odpeljal »cici« zbor, ki 

nam je zapel dve pesmici. Mali korenjaki so nastopili prvič in to jim je odlično uspelo. Osrednja tema 

proslave je bil Primož Trubar. Kristina Črnič in Nina Grabnar sta posneli kratek video posnetek in nam 

predstavili odlomek Trubarjevega dela Kakšni morajo biti starši. Na to delo se je navezal tudi dramski 

krožek in predstavil »sodobnega« Trubarja. Razigran prizor je zaključil Jakob Koleša s klavirsko 

harmoniko in venčkom narodnih pesmi. Ob koncu je zbrane nagovoril še ravnatelj Janez Peterlin.  

Proslavo sta povezovala Neja Novak in Ambrož Hribar.  

 
Lea Kastelic 

OBISK ČEBELARJA 

15. november 2018 

V četrtek, 15. 11. 2018, sta v sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka tretja razreda obiskala 

čebelarja, gospod Frenk in gospa Jožica Pevec. 

Pokazala sta čebelarjeva zaščitna oblačila, satje, izdelke iz medu, propolis, matični mleček in različne 

panjske končnice. Učenci so lahko poskusili tudi več vrst medu. Šolski knjižnici sta podarila knjigo o 

njihovem čebelarskem društvu. Zahvalili smo se jima s skromno pozornostjo.  
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Tina Orač Gornik 

PRIŽIG LUČK 

11. december 2018 

V četrtek, 6. decembra 2018, smo se zbrali v avli šole, kjer smo s slavnostnim odštevanjem prižgali 

lučke na naši novoletni smrekici. Z iskrico v očeh smo zakorakali v zadnji mesec, v mesec december. 

Ogledali smo si legendo o Sv. Miklavžu in razdelili darila, ki nam jih je dobri mož prinesel. 

 
Barbara Klopčič in Katja Peršak 

http://www.osferdavesela.si/prizig-luck/
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OB SVETOVNEM DNEVU GORA 

11. december 2018 

Svetovni dan gora, 11. december, smo letos obeležili s posebno gostjo iz Šentvida, Katjo Kegl Vencelj. 

Ljubiteljica teka in narave nam je preko svojih fotografij in zanimivih doživetij predstavila svoje dosežke, 

podvige ter način življenja ultratekačice. Učencem devetih in sedmih razredov pa je podrobneje 

predstavila svoj rekord na 600 kilometrov dolgi Slovenski planinski poti od Maribora do Debelega Rtiča 

s 45 tisoč višinskimi metri vzpona, ki jo je pretekla in prehodila v času 8 dni, 23 ur in 26 minut. Absolutna 

ženska rekorderka slovenske planinske poti je tako postala 27. avgusta 2018. Verjamemo, da je v 

marsikom vzbudila željo po prehojeni slovenski planinski poti. Nič ni nemogoče … 

 
Bojana Iljaž 

NATEČAJ »NAJ FERDOVA SNEŽINKA« 

21.december 2018 

V veselem decembru se je šolska avla spremenila v snežno deželo. Po zaslugi mentorjev, učenk in 

učencev, ki so z delom pri pouku in v prostem času z neprecenljivo ustvarjalnostjo obogatili šolski ambient,  

smo se v prazničnem času počutili prijetno in domače. 

Konec oktobra 2018 smo razpisali likovni natečaj Naj Ferdova snežinka. Njegov namen je bil 

spodbujati ustvarjalnost v prostem času, sodelovati s prijatelji ali iskati domiselne rešitve v krogu družine. 

V razpisu, ki je na šoli potekal v sodelovanju s Šolsko skupnostjo in Šolskim skladom, je bilo nekaj omejitev: 

snežinke so morale biti oddane v kompletu treh velikosti, bele barve, uporabljene so lahko bleščice.  

Snežinke so se počasi zbirale in nas navduševale z izbiro materialov in oblik. Snežinke so bile izdelane 

iz papirja, silikona, soli, vate, volne, paličic, testenin, plastike, lesa, fimo mase, kosmatih žičk in drugega 

materiala. Zanimive so bile tudi kompozicijske rešitve, saj so izdelki prehajali iz ploskovitih rešitev v polne 

tridimenzionalne oblike. 
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Komisija v sestavi Barbara Klopčič, Katja Peršak, Tina Orač Gornik, Jelka Rojec in Ana Adamlje, je 

45 prispelih kompletov od 52 sodelujočih razvrstila po triletjih, jih uvrstila v kriterije velikosti, nato pa 

izbrala glede na izvirnost, tehnično dovršenost in primernost starostni stopnji. Izkazalo se je, da so največ 

izdelkov prispevali učenci prvega triletja, najbolj množično udeležbo pa so izkazali učenci 3.b, ki so si 

zaslužili še posebno pohvalo. 

Komisija je bila enotna v odločitvi, da so vse snežinke zelo domiselno izdelane. Pogled na okrašeno 

novoletno jelko, polno belih snežink je bil res imeniten. Vsi izdelovalci snežink so prejeli sladko 

presenečenje in si prislužili največji ferdoveselovski aplavz. 

 
Komisija je imela težko nalogo, saj so se vsi sodelujoči resnično izkazali. Nagrade so po triletjih 

enakovredne. Nagrajeni izdelki pa so bili sledeči: 

V prvem triletju so bili izbrani izdelki avtorjev: Nik Meško, 1.b, Brina Jurič Smrekar, 3.b, Julija Koritnik, 

2.a. 

V drugem triletju so bili izbrani izdelki avtorjev: Eva Retar, 5.a, Zala Maučec, 4.b, Karin Markovič in 

Anja Anžlovar, 4.b. 

V tretjem triletju so bili izbrani izdelki avtorjev: Zala Miklič, 9.b, Neja Novak in Jerca Mohar, 8.b, Bor 

Tit Jerlah, 9.a. 

Jelka Rojec 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI  

21. december 2018 

21. 12. 2018 smo na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični obeležili kulturni dan – Veseli december, 

hkrati pa smo izvedli proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
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Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, božiču in novem letu je potekala na odru šolske avle, 

ogledali pa so si jo vsi učenci šole, učenci CZBO ter starostniki iz CZBO. Nastopili so učenci dramskega 

krožka, flavtistka, pevci, plesalke, pevski zbor in recitatorka. Učenci od 6. do 9. razreda so se v okviru 

kulturnega dne udejstvovali tudi na plesnem tekmovanju. 

 
Katja Peršak 
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OBISK GOSTJE IZ ZDA 

4.januar 2019 

V petek, 4. januarja 2019, smo v okviru interesne dejavnosti Angleški jezikovni klub na Osnovni šoli 

Ferda Vesela gostili Juliann Skarda, naravno govorko ameriške angleščine, in Mitjo Rupnika, slovenskega 

študenta, ki je pretekli poletji preživel v Kaliforniji, ZDA. Juliann nam je predstavila življenje v Združenih 

državah Amerike in zanimivosti o zvezni državi Iowa, od koder prihaja. Z Mitjem sta z nami delila 

izkušnje, ki sta jih pridobila kot mentorja otrokom na poletnih počitniških taborih v San Franciscu, 

Kaliforniji.  

 
Preostanek srečanja smo namenili sproščenemu angleškemu klepetu. Ferdovke in Ferdovci so se 

izkazali kot izjemno komunikativni gostitelji; gostoma so zastavili tisoč in eno vprašanje ter nadobudno 

razvijali in dokazovali svoje angleške jezikovne spretnosti. Slovensko-ameriško druženje je minilo prijetno. 

Veselimo se prihodnjih mednarodnih obiskov ter upamo, da nas pot v prihodnosti kdaj ponese tudi »preko 

luže«. 

Maja Rupnik, mentorica interesne dejavnosti Angleški jezikovni klub 

TRŽNICA POKLICEV – PREDSTAVITEV SREDNJIH ŠOL 

8. januar 2019 

V torek, 8. januarja 2019, je bilo popoldne v prostorih Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

spet živahno kot na tržnici. To je povsem ustrezen izraz, saj je osemnajst srednjih šol na tako imenovani 

tržnici poklicev staršem in učencem predstavljalo svoje izobraževalne programe. Ponudba programov, o 

katerih so bile na voljo informacije iz prve roke, je bila vsebinsko in številčno izjemno bogata. Razveseljivo 

je tudi dejstvo, da so bili v večini skupin, ki so predstavljale srednje šole, kot uspešni dijaki promotorji 

bivši učenci naše osnovne šole. Vsem, še posebej srednji šoli iz naše občine, se za sodelovanje lepo 

zahvaljujemo. 

Izpeljana tržnica je tako dobra priložnost za zbiranje informacij, ki jih bomo še nadgradili s svetovalno 

usmerjenimi pogovori po načrtovanem programu. 
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Izidor Gabrijel 

OBELEŽITEV PREŠERNOVEGA DNE 

7.februar 2019 

7. 2. 2019 smo na naši šoli obeležili slovenski državni praznik, Prešernov dan. Učenci dodatnega 

pouka slovenščine in učenci, vključeni v izbirni predmet Gledališki klub, so pripravili krajšo kulturno 

prireditev, kjer so izpostavili pomembne kulturne vsebine, glavna je bila, seveda, vezana na pesnika 

Franceta Prešerna. Sledila je gledališka predstava Martin Krpan, ki nas je opomnila na pomembnost 

slovenskega naroda. Učenci 6. razreda so dan nadaljevali z ogledom in predstavitvijo orgel, ostali učenci 

pa so ta dan zaključili s poukom po urniku.  

 
Barbara Kostrevc 
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MUZIKAL MAČEK MURI – OSEBNO 

21. februar 2019 

V četrtek, 21. 2. 2019, je na Osnovni šoli Ferda Vesela potekal muzikal Maček Muri – osebno, 

katerega scenarij je napisala gospa Dragica Šteh. Učenci šestih razredov so z razstavo grafik na temo 

maček publiko sprejeli v garderobi. Zbirali so prostovoljne prispevke, katerih del so namenili bivanju v 

šoli v naravi za šeste razrede, drugi del pa so namenili za pot na Slovaško, kamor se je odpravil mladinski 

pevski zbor. Vsakemu darovalcu so s hvaležnostjo izročili izvod grafike mačka. 

Glavni junaki muzikala so bili maček Muri – Ambrož Hribar, muca Maca (novinarka) – Neja Novak in 

Čombe (lopov) – Luka Fortuna. Pesmi je pel otroški pevski zbor OŠ Ferda Vesela, na violini je bila Mirjam 

Zvonar, na kitari učiteljica Martina Jurkovič in Jan Koleša, ritem pa je dajal Valter Zaletel na kahonu.  

 

Zgodba se začne s prepirom Mace in Murija, ker Muri z Maco ne opravi intervjuja. On je najbolj 

slaven maček na svetu in je temu primerno tudi nedosegljiv. Po prepiru gresta v restavracijo na zajtrk, ko 

končata pa na sprehod. Mimo priteče gangster Čombe, ki je čisto razburjen zaradi večerne tekme 

mačjega nogometa. Čombe ne skriva, da mu je Maca všeč in jo povabi na tekmo, a Muri postane 

ljubosumen in ji reče, da jo bo kar on peljal, čeprav nogometa sam ne mara. Po tekmi Maca opazi, da ji 

je nekdo ukradel njen rožnati telefon. Muri ji reče, da bo takoj našel lopova, ki jo je okradel. Tako se 

tudi zgodi in Čombe pristane v zaporu. Maca še zmeraj moleduje pred Murijem za intervju, a ji ta ne 

ustreže. Naslednje jutro se Muri odloči, da popusti in pride k Maci na slavni intervju. Ob koncu zgodbe 

Muri in Maca zaplešeta, na veselici pa se jima pridruži celo mačje mesto. 

 

Predstavo so si ogledali številni starši, stari starši in drugi krajani Šentvida. Gledalci so bili z muzikalom 

zelo zadovoljni, kar je dokazoval bučen aplavz ob koncu prireditve.  

Ponovitev je bila 22. 2. 2019. 

Luka Šteh, 8. b  
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NOČ V KNJIŽNICI 2019 

25. in 26. februar 2019 

Noč v knjižnici, med učenci težko pričakovani šolski dogodek, je tudi letos potekala v času zimskih 

počitnic (25. in 26. februarja).  

27 učencev 4. in 5. razreda je druženje med knjižnimi policami začelo v ponedeljek, 25. 2., ob 18. 

uri. Po uvodnem pozdravu in osnovnih napotilih knjižničarke Katje Šuštar se je začela literarna delavnica 

z naslovom Življenje je lepo. Pripravila in vodila jo je učiteljica Lea Kastelic, ki je učence k ustvarjalnemu 

sodelovanju spodbudila tudi z motivacijsko zgodbico o pomenu in enkratnosti iskrenega prijateljstva. 

Nastale so izvirne zgodbe, pesmi, učenci so izluščili mnogo lepih misli ter svoje literarne ideje predstavili 

v oblikovno raznovrstnih zapisih. Pred večerjo je ostalo še nekaj časa za pogovor in igranje družabnih 

iger. 

 
Večerja po že preverjenem receptu je uspela tudi tokrat, tako da je druženje v knjižnici kar samo od 

sebe klicalo po novih aktivnostih. Učenci so se razdelili v skupine in zavzeto sodelovali v nagradnem 

knjižnem kvizu. Preverjali so svoje poznavanje pravljic, njihovih naslovov, vsebin in pravljičnih junakov, pri 

čemer jim je šlo delo odlično od rok.  

Po intenzivnem razmišljanju se je prileglo malo filmskega odklopa; letos so učenci izglasovali 

animirano komično pustolovščino in uživali v njenem spremljanju. 

Kdor čaka, dočaka. Končno! Učenci so se s svetilkami na čelu in v rokah odpravili po šoli in po temi 

iskali skriti zaklad. Ponoči je vse bolj resno, strašno in glasno … Ampak nič ne de, prav vse skupine so 

uspešno sledile navodilom in se na cilju veselile zaslužene nagrade. 

Ura je počasi že zaokroževala ponedeljkov datum, ko so se učenci pripravili na spanje. V družbi 

najboljše prijateljice knjige in svojih vrstnikov so zlezli v spalne vreče in glasovi med knjižnimi policami so 

postopoma potihnili. 

Jutro je prišlo prehitro. V jedilnici jih je pričakal bogat počitniški zajtrk – šolski kuharji so pravi mojstri– 

saj prazne vreče ne stojijo pokonci. Sledilo je pospravljanje blazin, še nekaj pakiranja, zbrali so vtise, v 

torbe shranili spominsko fotografijo in se odpravili novim počitniškim dogodivščinam naproti. Zaspani, a 

bogatejši za novo izkušnjo. 
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Hvala vsem za prispevani košček v mozaiku prijetnega druženja. Tudi letos je bilo nepozabno, zato… 

na svidenje naslednje šolsko leto! 

Katja Šuštar 

OTROŠKI PARLAMENT 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT 

11. marec 2019 

V ponedeljek, 11. 3. 2019, se je na OŠ Ferda Vesela odvil šolski otroški parlament. Udeležilo se ga 

je 24 učencev predmetne stopnje. Tema parlamenta je bila enaka kot lansko leto, Šolstvo in šolski sistemi, 

le da je bil cilj letošnje debate tudi praktično realizirati kakšno izmed idej. Učenci so zavzeto razpravljali 

in čas je kar prehitro mineval. Prišli so do nekaterih glavnih sklepov in predlagali nekaj rešitev: 

Odnosi med učenci niso najboljši, preveč je medsebojnega zbadanja in poniževanja. Prepogosto 

prihaja do namernega motenja pouka. Vse več učencev učiteljev ne jemlje za avtoriteto. 

Želeli bi si manj številčne oddelke, poostrili bi ukrepe ob vzgojnih kršitvah (izključevanje iz razreda, 

ostajanje po pouku), odnosi med učenci in učitelji bi morali biti bolj prijateljski, želeli bi več možnosti za 

pogovore z učiteljem (govorilne ure za učence). 

Pri učnih vsebinah se je treba učiti preveč podrobnosti, učni načrti so prenatrpani. 

Strinjali so se s tem, da je prav, da učenci v osnovni šoli spoznajo raznovrstne predmete. Bi pa morda 

več predmetov ponudili kot izbirnih, osnovnih pa bi bilo manj. Predlagali so opisno ocenjevanje pri 

vzgojnih predmetih. Želijo si več praktičnih vsebin in manj pomnjenja faktografskih podatkov. 

Pri pouku je premalo uporabe sodobne tehnologije, želeli bi si več videov in predstavitev aktualnih 

tematik. 

Osnovna šola premalo pripravlja na življenje, preveč je teorije in premalo praktičnih vsebin. 

Vpeljali bi več prakse, treba bi bilo bolj poudarjati pomen izobrazbe za prihodnost, premalo je 

pogovora (treba bi bilo povečati število razrednih ur), teoretično znanje bi spreminjali v praktično. 

V drugem delu srečanja so se po skupinah pogovarjali o dejanskih spremembah, ki bi jih lahko začeli 

uvajati v šolski prostor že v naslednjem šolskem letu. Izdelovali so konkretne akcijske načrte za svoje 

predloge. Med drugim so predlagali: 

Izboljšanje odnosov med učenci: več celodnevnih ekskurzij na predlog učencev, mesečne govorilne ure 

za učence. 

Izboljšanje odnosov učencev do učiteljev: menjava vlog učencev z delavci šole za en dan (enkrat že 

izvedeno), boljše spoznavanje učiteljev in učencev na začetku šolskega leta. 

Več praktičnega pouka: uvedba gospodinjstva tudi v 9. razredu – kuhanje; uvedba šolskega vrta in 

vrtnarskega krožka, dnevi dejavnosti še bolj praktično usmerjeni, postavitev senzornega parka. 

Več poklicne orientacije: anketa o priljubljenih poklicih, več organiziranih pogovorov z bivšimi dijaki, 

študenti, lokalnimi podjetniki, »delovna izkušnja« na pravem delovnem mestu. 

Učenje ročnih spretnosti: predavanja na temo obrti in ročnih spretnosti z različnimi predavatelji, 

srečanje s starostniki, delavnice z različnimi ročnimi spretnostmi. 

Izboljšanje bontona med učenci: obvezne ure o bontonu za vse učence, starejši učenci poučujejo mlajše, 

medrazredno tekmovanje v bontonu. 
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Namen šolskega parlamenta je bil tudi izvoliti predstavnika šole, ki nas bo zastopal na regijskem 

otroškem parlamentu v Novem mestu. Večino glasov je dobila Martina Šmid iz 9. b razreda.  

REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT 

19. marec 2019 

V torek, 19. 3. 2019, je v prostorih novomeškega rotovža potekalo regijsko srečanje otroškega 

parlamenta širše dolenjske regije, ki ga je pripravilo Društvo prijateljev mladine Mojca ob pomoči Mestne 

občine Novo mesto. Osnovno šolo Ferda Vesela je zastopala Martina Šmid iz 9. razreda z mentorico 

Nejko Omahen Šikonja. Tema je bila enaka kot lani, Šolstvo in šolski sistemi. Mladi parlamentarci iz 

posameznih občin so najprej predstavili primere dobrih praks s svojih šol, sledila pa je debata s 

komentarji in predlogi. Pri delu po skupinah so se temeljiteje pogovorili o odnosih v šoli, učnih vsebinah, 

metodah poučevanja in šoli za življenje. 

Martina se je v razpravo redno vključevala, žal pa se ji ni uspelo uvrstiti med sedem delegatov, ki 

bodo regijo zastopali še na 29. nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani. Vseeno je pridobila nekaj 

koristnih izkušenj. 

Nejka Omahen Šikonja 

PLES JE LJUBEZEN – SODELOVANJE NA PRIREDITVI 

KD VIDOVO OB MATERINSKEM DNEVU 

23. marec 2019 

V organizaciji Kulturnega društva Vidovo je v soboto, 23.marca 2019, potekala prireditev posvečena 

praznovanju materinskega dne. Nit dogajanja na odru je bila poimenovana Ples je ljubezen, saj je eden 

izmed svetovno znanih koreografov zapisal, da je ples slavljenje življenja. Tistega življenja, ki so ga nam 

podarile naše mame. Organizatorji so ples postavili v ospredje prireditve in preko plesa vsem 

obiskovalkam in obiskovalcem pokazali veselje, želje in neizmerno ljubezen njihovih otrok. Na prireditvi 

so se prepletali tako folklorni, klasični, latinsko-ameriški plesi kot moderni, skupinski in posamični plesi. K 

sodelovanju je bila povabljena širša lokalna skupnost, tako tudi naša šola. 
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Vabilu so se odzvali učenci 1. a razreda naše šole, ki so s plesom uprizorili jutranje prebujanje. 

Pozdravili so dan, sonce, ptice, zrak, cvetje in svojo mamo. Plesna koreografija, ki je nastala pod 

mentorstvom Barbare Drenik in Martine Ratajec, je izražala vzklik otrok »dobro jutro sonce«. 

 
Učenci 4. b razreda pa so pod mentorstvom Polone Lampret publiko popeljali v začetek 16. stoletja. 

Prikazali so družabni ples »branel«, ki je še dandanes zelo priljubljen. 

Celotna prireditev je potekala v prisrčnem vzdušju in z izrazi hvaležnosti do naših mam. Otroci so bili 

veseli, da so lahko sodelovali. To so pokazali z nasmehi na obrazu. 

Saša Koleša 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 

3. april 2019 

V sredo, 3.4.2019, smo se učenci razredne stopnje zbrali v šolski telovadnici, kjer smo obeležili 

zaključek bralne značke v tem šolskem letu. Večina učencev jo je uspešno opravila. Z bralno značko smo 

pričeli 17. septembra 2018, zaključili pa smo jo z 2. aprilom 2019. 

2. april je mednarodni dan knjig za otroke. Na ta dan se je leta 1805 na Danskem rodil Hans Cristian 

Andersen. Napisal je 812 pravljic, med drugim tudi Grdi raček, Cesarjeva nova oblačila, Kraljična na 

zrnu graha, Palčica, Sneženi mož, Divji labodi, Vžigalnik, Snežna kraljica… 
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Na naši prireditvi smo predstavili učence, ki so uspešno opravili bralno značko v tem šolskem letu. 

Vsak oddelek je prispeval delček, da smo se na našem druženju prijetno počutili. 

Mojca Kravcar 

PREDAVANJE ZA STARŠE: NEVARNOST DRUŽBENIH 

OMREŽIJ IN ZASVOJENOST OD IKT TEHNOLOGIJE 

10. april 2019 

V okviru projekta Družinske obravnave otrok in mladostnikov je univerzitetna diplomirana psihologinja 

Larisa Oblak iz Zdravstvenega doma Ivančna Gorica 10. aprila 2019 obiskala tudi našo šolo. V  

predavanju za starše je predstavila mnoge vidike uporabe sodobne IKT tehnologije. 

Splet je močno zaznamoval družbeno dogajanje in je del našega vsakdana kot tudi del vsakdana 

otrok in mladostnikov. Uporaba je najbolj razširjena ravno med mladimi, med mladostniki in mladimi 

odraslimi. Predstavila je socialna omrežja, ki so najbolj uporabljena med mladimi, motive za uporabo le-

teh, pozitivne plati in koristi socialnih omrežji, kot tudi nevarnosti oziroma negativne plati, na katere lahko 

naletimo tako mi, kot tudi otroci in mladostniki. Posamezniki uporabljajo socialna omrežja z namenom 

zadovoljevanja različnih, tako socialnih kot tudi psiholoških potreb. Iz različnih potreb se lahko razvije 

tudi odvisnost. Predavateljica je s starši delila mnogo nasvetov in opozorila na vedenje otrok, ki bi v 

vzgoji moralo sprožiti posebno pozornost in ukrepanje staršev brez odlašanja. 

Starši so s svojimi vprašanji obogatili predavanje in drug drugemu skupaj s predavateljico podarili 

neprecenljive izkušnje. 

 Saša Koleša 
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DAN ZEMLJE NA OSNOVNI ŠOLI FERDA VESELA 

23. do 26. april 2019 

Svetovni dan Zemlje se po vsem svetu organizirano praznuje že od leta 1970 in tudi na Osnovni šoli 

Ferda Vesela se nanj spomnimo vsako leto. Učenci se zavedajo, da je naš planet minljiv in ranljiv, zato 

se po svojih močeh trudijo prispevati k njegovemu ohranjanju. Tako je že na začetku šolskega leta v okviru 

ekološkega dneva dejavnosti vsak oddelek spisal svojo »eko izjavo« z obljubo, da se bo zapisanega 

skušal držati.  

V tednu od 23. do 26. aprila 2019 pa smo na šoli ob počastitvi njenega praznika Zemlji namenili še 

več pozornosti. Učenci so se izobraževali o nekaterih katastrofalnih posledicah delovanja človeka na 

okolje, likovno ustvarjali, predvsem pa se veliko pogovarjali. V 4. a so zbirali ideje, kako bi vsak 

posameznik lahko pripomogel zaustavitvi uničevanja našega planeta. Nekateri so se od besed 

preusmerili tudi k dejanjem – 2. a je izvedel čistilno akcijo bližnjega gozda. Napolnili so dve veliki vreči 

smeti ter z muko, a vztrajnostjo do šole privlekli celo večji kosovni odpadek. V 6. a so posadili svoje malo 

drevo, ki bo čistilo zrak in pomagalo pri ohranjanju naravne lepote planeta. Zelo dejavni so bili tudi na 

Podružnični šoli Temenica, kjer so skrbi za Zemljo namenili kar cel mesec april. Med drugim so pripravljali 

zdrav napitek, ustvarili zeleni kotiček v razredu… 

Piko na i celotnemu dogajanju pa je postavil na novo urejeni cvetlični vrt ob vhodu v šentviško šolo, ki 

ga je zasnoval in uredil Tomaž Bavdež. Učencem je ob prikazu načrta razložil njegovo idejno zasnovo in 

predstavil rastline, ki ga bodo krasile. Vrt je dokončno podobo dobil med prvomajskimi prazniki. Učenci 

Osnovne šole Ferda Vesela so obljubili, da bodo zanj vestno in marljivo skrbeli, s svojim trudom pa 

vsakodnevno dokazovali, da jim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo. 

Nejka Omahen Šikonja 

PRIREDITEV OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU 

26. april 2019 

 

Zadnji dan v šoli pred prvomajskimi počitnicami, 26.4.2019, smo obeležili s kulturno prireditvijo. 

Zaznamovali smo dan upora proti okupatorju, prav tako pa smo se spomnili mnogih obletnic in kulturnih 

dogodkov, ki pomembno zaznamujejo naš narod (171 let od objavljene Zdravljice, 455 let 
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Shakespearjevega rojstva, dan zemlje, dan knjige, 150 let smrti Riharda Jakopiča …). Prireditev so 

popestrili glasbeniki, deklamacija učenk, plesalci ter člani gledališke skupine in angleškega jezikovnega 

kluba. 

Učenci so dokazali, da so narodno in kulturno osveščeni, predvsem pa so se z velikimi nasmeški na 

ustih podali v pomladno vzdušje.  

Barbara Kostrevc 

GEOGRAFSKI TEDEN NA OSNOVNI ŠOLI FERDA 

VESELA – HLADNI PREDELI ZEMLJE 

20. do 24. maj 2019 

Na Osnovni šoli Ferda Vesela že vrsto let v mesecu maju organiziramo geografski teden, ki je 

namenjen v naprej določeni temi. V letošnjem šolskem letu je potekal od ponedeljka, 20. maja, do petka, 

24. maja 2019. Dogajanje in aktivnosti so se tokrat vrteli okoli hladnih predelov Zemlje. Učenci 7. 

razredov so v okviru dodatnega pouka geografije pripravili samostojne predstavitve Islandije, Finske in 

Švedske, učenci 8. razredov pa Grenlandije ter Arktike in Antarktike. Pri predstavljanju svojih projektov 

pred učenci različnih starosti so pridobili pravo predavateljsko izkušnjo. Učenci 8. razredov so izvedli še 

prikaz delovanja gejzirja, ki je bil zanimiv zlasti za mlajše učence. 

Med tednom je potekalo še veliko drugih aktivnosti. Učenci 6. razredov so pripravili razstavo zloženk 

o hladnih predelih Zemlje ter organizirali geografski kviz, ki je trem srečnim nagrajencem prinesel 

simbolične nagrade. Učenci 9. razredov so na vrata učilnic predmetne stopnje prilepili fotografije in 

ključne informacije o vseh štirinajstih osemtisočakih na svetu. V okviru pouka slovenščine je bila narejena 

razstava o dveh pomembnih skandinavskih literarnih ustvarjalcih, Astrid Lindgren in Hansu Christianu 

Andersenu. V knjižnici so bile učencem cel teden na posebnem mestu na razpolago knjige bolj in manj 

znanih »severnjaških« ustvarjalcev. Učiteljica Jelka Rojec je v šolski avli pripravila čudovito razstavo svojih 

fotografij ledenikov. Učenci izbirnega predmeta Sodobna priprava hrane so spekli posebno borovničevo 

pecivo in poskrbeli za okusno degustacijo, jed s severa – švedske mesne kroglice – pa se je znašla na 

jedilniku šolske kuhinje.  
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Vrhunec vsega dogajanja pa se je zgodil že prvi dan, ko nas je obiskal Dejan Ogrinec, novinar, 

fotograf in nekdanji vrhunski alpinist, ki nam je na preprost in doživet način predstavil svoja doživetja in 

vtise s popotovanj po severnih deželah. Preko njegovega predavanja, ki so ga spremljale številne 

nazorne fotografije, so učenci skozi njegove oči spoznali, kako se da s kajakom doživeti lep dopust na 

Švedskem in čisto nič trpeti ob tem; kako se na smučeh odkriva Norveško, kar je najboljša oblika 

raziskovanja te dežele; zakaj je Islandija dejansko magična in kako to, da je Grenlandija tako mikavna, 

čeprav tam ni »ničesar«; pa zakaj je Aljaska navdihovala že mnoge pustolovce. Ob koncu so gosta 

nagradili s številnimi vprašanji in velikim aplavzom. 

Geografski teden je namenjen sodelovanju, kreativnosti in ustvarjalnosti različnih predmetnih področij. 

Znotraj geografije najdemo številne naravne in družbene vsebine, sorodne drugim predmetom, zato je 

odlično orodje za medpredmetno povezovanje in ponuja možnost sodelovanja učencem različnih starosti 

in znanj. Otroci s svojimi idejami vedno z veseljem sodelujejo, zato si v prihodnosti želimo še čim več 

podobnih kreativnih aktivnosti. 

Nejka Omahen Šikonja 

ZAKLJUČEK PROJEKTA ZELENI BRALČEK 

30.maj 2019 

V letošnjem šolskem letu je občina Ivančna Gorica nadaljevala s projektom za drugošolce – Že berem 

sam. Namen projekta je, da skupaj (knjižnice, učitelji, starši, župan …) opogumljamo otroke, ki se učijo 

brati.  

 
Knjižničarke iz knjižnice Ivančna Gorica so nas skozi šolsko leto večkrat obiskale. Na začetku šolskega 

leta so drugošolci dobili zgibanke in kazalke o bralni vzgoji. Predstavile so jim njihovo knjižnico in jih 

prijazno povabile, da jo obiščejo. Skozi šolsko leto smo se na naši šoli zelo trudili spodbujati učenje 

branja. Učenci so poslušali veliko pravljic, redno so obiskovali šolsko knjižnico, vsi drugošolci so opravili 

bralno značko. Dodatno smo spodbujali branje s knjižno torbo. V njej so bile zanimive knjige, ki nam jih 

je skrbno izbrala naša knjižničarka Katja Šuštar. Vsi učenci so nestrpno pričakovali, kdaj bodo na vrsti, 

da jo za en teden odnesejo k sebi domov. Odziv učencev in staršev je bil zelo pozitiven. 
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V nacionalnem mesecu skupnega branja od 8. septembra do 8. oktobra 2018, smo vsakodnevno brali 

pravljice, predvsem po izboru učencev, da je bilo še bolj zanimivo. Uživali so v poslušanju, branju in 

ustvarjanju. K branju doma je spodbujal tudi bralni list, katerega so učenci mesečno skrbno izpolnjevali. 

Spremljali smo zgodbo Bineta in Tince, kako sta se naučila brati, veliko vadila in spoznala vse štiri 

abecede. Postala sta zelena bralca. To so želeli tudi naši učenci. Na enem od obiskov knjižničark iz 

Ivančne Gorice smo spoznali Kamišibaj. Nekateri učenci so se preizkusili v izdelavi le tega. Učenka 

tretjega razreda je svojega predstavila na zaključku bralne značke. 

Tudi zadnji obisk v letošnjem šolskem letu je bil zelo prijeten. Palčica Bralčica je v četrtek, 30.5.2019,  

vsem drugošolcem izročila zelene majčke z napisom Že berem sam / Že berem sama, ter jim čestitala za 

uspešno učenje branja. Šola je prejela kar nekaj knjig, s katerimi bomo obogatili našo knjigobežnico pri 

učilnici na prostem. 

Mojca Kravcar 

PRAZNIK OBČINE IVANČNA GORICA POSVEČEN 

ZBOROVSKEMU PETJU V ŠENTVIDU PRI STIČNI 

31. maj 2019 

Letošnja osrednja svečanost ob prazniku občine Ivančna Gorica s podelitvijo priznanj in nagrad je 

potekala 31. maja v športni dvorani OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Slovenska pesem nas je 

spremljala ves večer in nas vodila po spominih petdesetletne zgodovine Tabora slovenskih pevskih 

zborov. Tabor je v svoji 50-letni zgodovini ponesel ime Šentvida in občine Ivančne Gorica širom po 

Sloveniji in preko njenih meja. 

Kulturni program so po vzoru Tabora slovenskih pevskih zborov obogatili združeni občinski pevski 

zbori. Nastopil je tudi večkrat odlikovan mladinski pevski zbor naše šole. Šolski zbori OŠ Ferda Vesela 

in OŠ Stična so združili svoje moči in nam predstavili muzikal avtorice Dragice Šteh Tu smo doma, ki je 

bil pred kratkim odigran na OŠ Stična. Bogat kulturni program je bil preplet zborovskega petja, plesa 

in igre. 
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Osrednja prireditev ob prazniku občine Ivančna Gorica je vsako leto zaznamovana in oplemenitena 

s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad. Nagrajencem sta priznanja izročila župan Dušan Strnad in 

podžupan Tomaž Smole. Ponosni in veseli smo, da letošnja nagrajenka prihaja tudi iz kolektiva naše 

osnovne šole. Prejemnica plakete Antona Tomšiča je Simona Zvonar, ki je bila nagrajena za izjemno delo 

in trajne dosežke na področju glasbene umetnosti, zborovske pesmi in izobraževanja v občini Ivančna 

Gorica. 

 
Po prireditvi je sledilo prijetno druženje s pogostitvijo, nadaljevali pa smo tudi s petjem. Organizacija 

pomembnega dogodka na naši šoli je odlično uspela in z zadovoljstvom se lahko oziramo nazaj. 

Saša Koleša 

SREČANJE Z BODOČIMI PRVOŠOLCI 

6.junij 2019 

V četrtek, 6. junija 2019, so nas obiskali bodoči prvošolci. Skupaj s starši so si ogledali krajši kulturni 

program. Po nagovoru gospoda ravnatelja, je sledila predstavitev oblikovanih oddelkov prvega 

razreda v naslednjem šolskem letu.  

Starše bodočih prvošolcev je vodstvo šole seznanilo z osnovnimi informacijami šole. Otroci pa so 

medtem skupaj z učiteljicami odšli v učilnico in prisluhnili pravljici o miški. Otroci so se o prebranem 

pogovorili in prejeli kazalko. V učilnici je ob koncu našega druženja sledil še sladek prigrizek.  

Poslovili smo se v upanju na prijetno in uspešno šolsko leto. 
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Martina Ratajec 

ZELENI BRALCI PREDALI KNJIGE V KNJIGOBEŽNICO 

7.junij 2019 

Ob lepem sončnem jutru so zeleni bralci v knjigobežnico predali knjige, ki so jih dobili v dar iz Knjižnice 

Ivančna Gorica ob akciji bralec bralcu. 

Knjige in revije so potovale iz rok pomočnice ravnatelja gospe Jelke Rojec preko otrok do gospe Saše 

Koleša, predsednice ZKD občine Ivančna Gorica, ki je vložila knjige na poličke. 

 
Učenci so obljubili, da si bodo knjige med seboj izmenjevali in prebrane prinesli nazaj. Seveda bodo 

prišli po knjige tudi v knjižnico. Bliža se čas počitnic, ko bo časa za branje več kot dovolj. 

Petra Volkar 
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VALETA 2019 

14. junij 2019 

V petek, 14. 6. 2019, so se učenci devetih razredov v okviru kulturnega dne pripravljali na valeto ter 

s tem na zaključek njihovega osnovnošolskega izobraževanja. Do enajste ure so izvedli generalko in 

dokončali vse potrebno, kar jih je še čakalo za izpeljavo programa.  

 
Sledila je prijetna valeta, ko so svoj program predstavili vsem učencem naše šole, zvečer pa tudi 

svojim staršem. Dopoldan so izvedli še težko pričakovano predajo ključa. Tokrat so si ga prislužili učenci 

8.a razreda. Tudi poraženci so dobili ključ, ki so ga učenci 9. razreda izdelali sami. 

Sabina Rozina 

 

50. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV 

15. in 16. junij 2019 

Osnovna šola Ferda Vesela vsako leto široko odpre vrata in ponudi gostoljubje Taboru slovenskih pevskih 

zborov. Letos je bilo še posebej slovesno, saj smo obeleževali pomemben jubilej – 50-letno tradicijo 

najbolj množičnega zborovskega srečanja pri nas, posvečenega slovenski ljudski pesmi. 
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Tudi letos se je ta največja zborovska prireditev v Sloveniji začela s sobotnim koncertom zamejskih in 

slovenskih zborov iz tujine, ter nadaljevala z nedeljskim skupnim koncertom in televizijskim prenosom, 

katerega se je udeležilo več kot 120 zborov iz vseh koncev Slovenije in zamejstva. Slavnostni govornik 

na nedeljski prireditvi je bil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.  
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Več tisoč pevcev so nagovorili še predsednik Tabora, Matej Šteh, predsednik Javnega sklada RS za 

kulturne dejavnosti, mag. Marko Repnik in župan občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad, ki je vse zbrane 

tudi povabil na snidenje prihodnje leto. 

Pomembno vlogo pri organizaciji in ohranjanju vsakoletnega tabora ima tudi naša šola, ki s pomočjo 

zaposlenih in učencev pripravi prireditveni prostor. Gre pa za mnogo več, saj veliko zaposlenih in tudi 

učencev pomaga pri pristnih osebnih stikih z gostujočimi zbori in jim nudi vsakršno praktično pomoč. S 

sodelovanjem naše šole, organizacijskega odbora in širše lokalne skupnosti je prireditev odlično uspela 

in nam je lahko v ponos. 

Saša Koleša 

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 

24. junij 2019 

V ponedeljek, 24. 6. 2019, so učenci še zadnjič v tem šolskem letu prestopili šolski prag. Dan je 

potekal v kulturnem in sproščenem vzdušju. Zjutraj smo obeležili naš državni praznik in slovesno podelili 

šolska priznanja. Najuspešnejši učenci so se ponosno vpisali v Knjigo dosežkov. Program so popestrili 

instrumentalisti in šolski pevski zbor.  

 
 

Sledil je zabavni del, kjer so se zvrstile pestre nastopajoče točke. Na koncu so na odru presenetili še 

učitelji, ki so poskrbeli, da smeha ni manjkalo. 
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V učilnicah smo razdelili še spričevala in priznanja ter se veselo odpravili počitniškim dogodivščinam 

naproti. 

Anja Praznik, Vesna Pačnik 
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PODALJŠANO BIVANJE 

JESEN V PODALJŠANEM BIVANJU 

31. oktober 2018  

 
Tako kot naravo je tudi našo šolo že prišla obiskat jesen. Učenci so v oddelkih podaljšanega bivanja 

izdelovali, risali, oblikovali različne podobe jeseni. S skupnimi močmi smo izdelali barvito tetko Jesen in 

jo oblekli v barve jeseni. Šolske prostore pa odeli v jesensko preobleko. V tednu otroka smo sončno 

jesensko vreme dodobra izkoristili tudi za igro na šolskem igrišču. Učenci so se družili ob športnih in 

družabnih igrah, likovno ustvarjalnih delavnicah, prebiranju in pripovedovanju zgodb in glasbi. 

http://www.osferdavesela.si/jesen-v-podaljsanem-bivanju/
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Martina Ratajec 

ZANIMIVO DOGAJANJE V PODALJŠANEM BIVANJU 

24. marec 2019 

Zapustili smo zimo in skupaj z učenci veselo zakorakali v pomlad. Za nami je zelo dejavno obdobje. 

V zimskem času smo bili zelo ustvarjalni pri izdelovanju novoletnih izdelkov, voščilnic ter okraskov za 

praznični mesec december. Veselili smo se božično-novoletnih praznikov in daril, ki so nas pričakala pod 

našo smrečico. Zunaj nas je presenetil tudi prvi sneg, ki je bil razlog za dodatno veselje. 
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Imeli smo različne delavnice in zimske likovne izdelke razstavljali na stenah naše šole. Z medsebojno 

pomočjo so pod spretnimi prstki učencev nastali čudoviti izdelki. Še vedno se radi igramo socialne, rajalne, 

družabne, športne igre in tudi radi obiščemo knjižnico. Sončne dneve izkoristimo za igro na igrišču, igralih 

ali za sprehode. Ob vsem tem pa seveda nismo pozabili tudi na naše domače naloge, branje ter drugo 

poljubno ustvarjanje. 

 
Martina Ratajec 

 

DRUŽABNO SREČANJE ODDELKA PODALJŠANEGA 

BIVANJA NA GRADIŠČU 

12. junij 2019 

V sredo, 12. 6. 2019, so imeli učenci podaljšanega bivanja zaključno družabno srečanje na Gradišču. 

Po kosilu so ob 12.40 odšli izpred šole skozi gozd do Gradišča. Pridružilo se je tudi nekaj staršev. Kljub 

vročini so pogumno vzeli pot pod noge in brez težav prispeli na cilj. Med potjo smo skrbeli za pitje vode, 

zaščito pred soncem in počitek. Na Gradišču so se učenci razveselili sladoleda, ki so ga prejeli za 

sodelovanje na Bučariji.  
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Ko so se okrepčali, so se razdelili v skupine in lotili že prve naloge v gozdu. Vsaka skupina je poiskala 

ustrezno mesto in iz vejic, listov, kamenčkov oblikovala poletno umetnijo. Učenci so bili zelo domiselni in 

predstavili imenitne izdelke. K sodelovanju so bili povabljeni tudi starši. Ker so bile odlične prav vse, so 

bili nagrajeni s skritim zakladom.  

 
Ob 15. 00 smo se vrnili skozi gozd proti šoli. Družabno srečanje smo zaključili s prijetnimi vtisi. 

Martina Ratajec 
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PEVSKI ZBORI 

PEVSKI VIKEND MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 

10. in 11. november 2018 

Soboto in del nedelje,10. in 11. 11. 2018, je mladinski zbor naše šole namenil intenzivnim pevskim 

vajam. Pevsko tehniko smo pilile z odlično vokalno pedagoginjo Tanjo Rupnik, v soboto nastopile na 

srečanju članov Rdečega križa, imele pa smo tudi dovolj sproščenega časa za medsebojno druženje in 

razigranost. Našemu zadovoljstvu je svoj lonček pristavil še kuhar Silvo s svojimi pozornimi in okusnimi 

jedmi. 

 
Simona Zvonar 

GENERACIJE SO PELE TUDI LETOS 

8. november 2018 

V šolski avli so v četrtek, 8. novembra 2018, že četrtič zapored prepevale vse generacije šentviških 

pevcev. Prijeten, pester, medgeneracijsko in predvsem z dobrodelno noto obarvan večer je potekal na 

pobudo KD Vidovo, prostovoljna sredstva pa so se zbirala za šolski sklad. 

Po uvodnem nagovoru župana Dušana Strnada, ki je izrazil zadovoljstvo, da Šentvidčani združujemo 

prijetno s koristnim in s petjem zbiramo sredstva za potrebne učence, je dobrodošlico izrekla in se 

organizatorju zahvalila tudi pomočnica ravnatelja gospa Jelka Rojec. Koncert so sooblikovali šolski 

otroški in mladinski zbor, Šentviški slavčki, Moški pevski zbor Prijatelji, Mešani pevski zbor DU Sončni 

žarek ter Moški in Ženski pevski zbor KD Vidovo. Večer, ki ga je ustvarjalno povezovala gospa Anica 

Volkar, sta z mladostno energijo ter dovršeno klavirsko igro oplemenitili pianistki Dua Scaramouche.  
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Ob koncu smo se s hvaležnostjo organizatorju in vsem darovalcem veselili zbranega izkupička, 768 

evrov, ter zaključili z razigranim skupnim prepevanjem pesmi Zemlja pleše. 

Simona Zvonar 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR NASTOPIL NA 

LJUBLJANSKEM KONSERVATORIJU 

4. april 2019 

V četrtek, 4. aprila 2019, je mladinski pevski zbor gostoval na Konservatoriju za glasbo in balet v 

Ljubljani. Skupaj s tamkajšnjim zborom, MPZ KGBL OI GŠ, ki ga vodi Marta Sojar Voglar, so izvedli 

koncert z naslovom Kjer pesmi živijo, se sanje rodijo. Oba zbora se namreč marljivo pripravljata na 

mednarodno zborovsko tekmovanje Slovakia cantat, ki bo konec aprila v Bratislavi.  
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Po pozdravu ravnateljice Polone Češarek sta oba zbora najprej izvedla tekmovalni program, 

ljubljanski pa mu je dodal še nekaj drugih skladb. Večer so pevci razigrano zaključili s skupno pesmijo 

Življenje ima svetlo stran. 

Simona Zvonar 

ŠOLSKA ZBORA NAVDUŠILA 

9. april 2019 

V torek, 9. aprila 2019, ob 11. uri se je v športni dvorani Osnovne šole Stična začel prvi del območne 

revije predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov. 

Na njej se je z domiselno izvedbo izbranih pesmi predstavilo šest otroških in mladinskih zborov iz 

Šentvida pri Stični, Stične in Višnje Gore. Mladi pevci so s svojim ubranim prepevanjem poskrbeli za 

prijetno kulturno vzdušje, na koncu pa so z ljudskimi pesmimi nastopili tudi kot združeni zbor. 

 
Strokovni spremljevalec prireditve Tomaž Pirnat je pohvalil nastop obeh naših zborov ter pevcem in 

njihovi mentorici učiteljici Simoni Zvonar čestital za odlično opravljeno delo. 

 

SLOVAKIA CANTAT - ZLATO ZA PEVKE MPZ OŠ 

FERDA VESELA  

25. do 28. april 2019 

Mladinski pevski zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični pod vodstvom zborovodkinje Simone Zvonar 

je širši javnosti znan po kvalitetnem prepevanju. Zbor, ki trenutno šteje trideset pevk od 6. do 9. razreda, 

pogosto nastopa na krajevnih in šolskih prireditvah. V zadnjih letih pogumno stopajo tudi v širši prostor. 

Pele so med izbranci v projektu Pojoča muzika v Cankarjevem domu, na regijskih revijah prejemajo 

pohvale, na državni ravni so lani prejele zlato priznanje z odliko za najboljši zbor v državi. 

Letos je napočil čas, da pokažejo zborovsko petje še na mednarodnem festivalu Slovakia Cantat. 

Festival, ki ga vsako leto organizira Bratislava Music Agency s podporo pomembnih glasbenih partnerskih 
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skupin, je potekal od 25. 4. do 28. 4. 2019, na različnih lokacijah v centru slovaškega glavnega mesta 

Bratislava. Na festival se lahko prijavijo zbori različnih starostnih kategorij in z različnim tekmovalnim 

programom. Na tekmovanju s 15-minutnim programom nastopijo pred petčlansko mednarodno 

ocenjevalno komisijo, ki natančno spremlja in ocenjuje izvedbo skladb, intonančno natančnost, dinamiko 

in interpretacijo skladb, zahtevnost programa, dirigiranje ipd. MPZ OŠ Ferda Vesela z zborovodkinjo 

Simono Zvonar in pianistko Urško Petek se je na tekmovalnem delu predstavil s skladbami: Ptice (Andrej 

Makor, Tone Pavček), Kaj ne bi bila vesela (Marij Kogoj, Andrej Perne), Naj živi hrup! (Tine Bec, Vinko 

Möderndorfer) in Kyrie (John Leavitt). Pesmi, ki so jih izvedle članice našega pevskega zbora, so 

zazvenele tako, kot so si najbolj želele: ubrano in sproščeno. Poslušale so tudi druge zbore in bile 

navdušene nad visoko kvaliteto petja. Pevke so se v okviru festivala predstavile še z enim nastopom, za 

katerega so prejele navdihujoč aplavz.  

 

 
 

Tudi spoznavanje Bratislave je bilo polno zanimivosti. Mestno jedro z reko Donavo je dekleta 

pritegnilo s prikupnimi ulicami in trgi ter s pogledom na številne cerkve in grad. Zanimiva atrakcija je 

stolp Ufo, ki se dviga 95 m nad reko in s katerega je čudovit razgled vse do Dunaja. Z vetrom v laseh in 

s pesmijo na ustih so dekleta uživala na sotočju rek Donave in Morave na gradu Devin. V spomin na 

povezanost so v prikupnih rožnatih majčkah s svojimi telesi oblikovale velikansko srce in na grajski trati 

ustvarile prav posebno Land art sceno. 
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Predzadnji dan pevske avanture je na mestnem trgu potekala slavnostna razglasitev rezultatov 

tekmovanja Slovakia Cantat 2019. Zbrana množica je bila v nestrpnem pričakovanju, saj so vsi zbori 

pokazali visoko kvaliteto. Zbor lahko prejme priznanje za sodelovanje, bronasto, srebrno ali zlato 

priznanje, ki so opredeljena s številom točk do sto. Zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični je prejel 91,6 

točk in si prislužil ZLATO PRIZNANJE. Navdušenje je bilo nepopisno, dekleta so vriskala od veselja. S 

sorojaki na trgu so prepevala pesem Slovenija, od kod lepote tvoje, in ponosno mahala s slovensko 

zastavo. Večletni trud ter vzorno sodelovanje zborovodkinje in pianistke je bilo poplačano. 

Zaključek je bil okronan še z ogledom dunajskega živalskega vrta Schönbrunn, ki slovi kot najstarejši 

na svetu in najlepši v Evropi. V njem je poleg velike palete živalskih vrst tudi precej ogroženih vrst, zato 

ni le živalski vrt, temveč tudi izobraževalni in raziskovalni center. 

Pot na Slovaško je bila polna duhovitih in empatičnih dogodkov. Polna pričakovanj, ustvarjalnosti, 

smeha, pa tudi napora. Vsega tega si ne bi mogli privoščiti, če ne bi bilo široke podpore ljudi, ki 

verjamejo v pomen glasbene vzgoje mladih. Iskreno se zahvaljujemo vsem staršem, strokovnemu 

sodelavcu Matjažu Vehovcu, vodstvu šole za organizacijo, vsem donatorjem, Šolskemu skladu, prevozniku 

Niko Toursu, Občini Ivančna Gorica in županu Dušanu Strnadu. 

Še enkrat velik aplavz in priklon celotnemu zboru ter gospema Simoni Zvonar in Urški Petek. Bilo je 

nepozabno.  

Ekipo sta sestavljali tudi Nejka Omahen Šikonja in Jelka Rojec. 

Jelka Rojec 
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MLADINSKEMU PEVSKEMU ZBORU NA REGIJSKEM 

TEKMOVANJU ZLATO Z ODLIKO 

16. maj 2019 

V četrtek, 16. maja 2019, je v Zagorju ob Savi potekalo regijsko tekmovanje OPZ in MPZ Osrednje 

Slovenije. Mladinski zbor naše šole se je odlično izkazal in za svoj nastop prejel 92 točk ter zlato priznanje 

z odliko. 

Na regijsko tekmovanje, ki poteka bienalno na šestih različnih lokacijah po Sloveniji, se lahko prijavijo 

na območnih revijah predlagani otroški in mladinski zbori, ki jih odlikujeta kakovostno izvajanje in 

primernost sporeda. Zbore za tekmovanje na podlagi poslanih posnetkov izbere še strokovna komisija. 

Na tekmovanju Osrednje Slovenije se je letos predstavilo 13 otroških in mladinskih zborov. MPZ OŠ Ferda 

Vesela je pred tričlansko strokovno komisijo v sestavi Tadeja Vulc, Marinka Šuštar in Maja Cilenšek z 

zahtevnim programom nastopil zelo ubrano, muzikalno in intonančno zanesljivo ter dosegel lepo število 

točk (92) ter zlato priznanje z odliko.  

 

 
Simona Zvonar 
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PLANINSKI KROŽEK 

OSVOJILI SO JANČE 

6. oktober 2018 

V soboto, 6. oktobra 2018, so se planinci naše šole podali prvi planinski dogodivščini naproti. 

Izhodišče poti je bil kraj Jevnica. Začetni vzpon skozi gozd je dobro ogrel njihova telesa. Največje 

navdušenje pa je bilo nad kostanjem, ki so ga med potjo veliko nabrali. Pot je potekala ob pašnikih s 

konji, po gozdu in makadamski cesti. Tokrat niso sledili le rdeče-belim markacijam, ampak tudi rdeče-

rumenim, ki so označevale del evropske pešpoti E6. Ta v Sloveniji poteka od Radelj ob Dravi do 

Strunjana. Vreme jim je ves čas služilo, saj obljubljenih padavin ni bilo. Na vrhu so se razgledali po bližnji 

in daljni okolici. Žal vidljivost ni bila najboljša, tako da našega očaka niso uzrli. Sicer pa so se navdušili 

nad živalmi in igrali. Ker na tem vrhu praznujejo slovenski praznik jagod, so bila tudi igrala teh oblik.  

Tako je za njimi prvi izlet v letošnjem šolskem letu, ki je bil »preizkusni test« za veliko število »novih« 

planincev, ki so se odločili, da bodo z njimi raziskovali čudoviti svet gora.  

Bojana Iljaž, mentorica planinske dejavnosti 

 

PLANINSKI TABOR V ČRMOŠNJICAH 

19. – 21. oktober 2018 

Skupina osemintridesetih učencev od drugega do petega razreda se je med 19. in 21. oktobrom 

2018 udeležila planinskega tabora v Črmošnjicah. Najprej jih je pot vodila do kulturnega spomenika 

Baza 20. Gre za muzej na prostem, ki nam ga je z zanimivimi zgodbami in starosti učencev primerno 

predstavil gospod Jože Saje iz Dolenjskega muzeja.    

Vsi nestrpni in željni pričakovanj so končno prispeli do cilja, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Lipa. 

Pri razporeditvi po sobah niso imeli nobenih težav, pri postiljanju postelj pa ni šlo brez njih. Sledila je 

večerja ter nočni pohod do Novega tabora. Nočni počitek so si zaslužili prav vsi, saj je bil za njimi dolg 

dan. 

Sobotno jutro je bilo hladno, a sončni žarki so obetali dan poln energije in dogodivščin. In res jih je 

bilo veliko. Začeli so ga športno s kolesarskim poligonom, plezanjem in lokostrelstvom. Učenci so bili 

razdeljeni v tri skupine in se razvrstili pri vseh dejavnostih. Tudi najmlajši udeleženci so pokazali veliko 

spretnosti pri kolesarjenju. Po kosilu in počitku so dan nadaljevali v raziskovanju gozda. Prehodili so 

gozdno učno pot Divji potok, se umirili ob zvokih narave ter se preizkusili v gradnji zavetišč. Pri tem so 

pokazali svojo raziskovalno naravo ter iznajdljivost. Dan so zaključili z okusno večerjo ter tabornim 

ognjem. Ob toploti ognja so slišali zanimivo zgodbo ter zapeli nekaj pesmi. 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2018/2019 

 

 
 113 

 
V nedeljo zjutraj so po zajtrku dopolnili knjižice vtisov, nato pa se odpravili na pohod do Toplega 

vrha. Ker jim je vreme zagodlo, so pot skrajšali le do zvonika. Ob zaključku so prejeli spominske majice 

ter Karto pohodnih poti Semič. Morda jih pot še popelje v ta konec Slovenije in jo bodo kdaj uporabili. 

Kot zmeraj, pride tudi čas slovesa … želja po domu, a hkrati žalost ob koncu druženja. Pa smo ujeli  

ogromno lepih trenutkov, ki so se strnili v prekrasne dni. 

Vodja tabora: Bojana Iljaž 

OKUSILI ŠE POSLEDNJE SLASTI ZIME – DRUGI IZLET 

PLANINSKEGA KROŽKA 

9. februar 2019 

V soboto, 9. februarja 2019, so se planinci naše šole podali v hribovit konec naše Slovenije, naproti 

svojemu cilju, snegu. Tik pred predorom Ljubelj so se izkrcali ter se podali navkreber s sanmi, ki so jih 

vlekli za seboj. Hoja ni povzročala slabe volje, dokler niso bili seznanjeni, da je to steza, po kateri se 

bodo kasneje peljali tudi navzdol. Takrat je nekatere spreletel srh. Ta cesta, ki je zaprta za promet, je 

nekoč veljala za najbolj strm cestni prelaz na celotnem področju Alp, danes pa v zimskem času 

predstavlja sankališče.  

Vzpon je trajal dobro uro. Sledil je počitek s čajem in malico. Sprehodili so se do sosednje Avstrije, 

kjer so sankači preizkusili svoje sposobnosti zaviranja sani ter seveda usmerjanja. Ko so se prepričali, da 

to znajo in zmorejo, pa je šlo zares. Sledil je torej spust vse do doline. Vmes so se ustavili na določenih 

mestih, se zbrali v »vlakec« ter tako nadaljevali s spustom in vmesnimi postanki. Bilo je zabavno in 

vznemirljivo.  

Ob povratku so se ustavili še na kratkem ogledu koncentracijskega taborišča Mauthausen, ki se nahaja 

v bližini ter se vrnili v Šentvid pri Stični. Za njimi je že dolgo pričakovan planinski izlet s sankanjem, ki bo 

vsem ostal v lepem spominu. Naslednje druženje pa sledi spomladi.  
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Bojana Iljaž, mentorica planinske dejavnosti 

POVZPELI SO SE NA ČEMŠENIŠKO PLANINO 

13. april 2019 

In so šli ... oblačnemu, mrzlemu dnevu naproti. A dobra volja, ki jo zmeraj vzamejo s seboj, jim še tako 

turoben dan pričara v čudovitega.  

Iz vasi Čemšenik so se podali proti Prvinam, kjer so naredili prvi postanek z malico. Od tam so pot 

nadaljevali po markirani poti do Koče na Čemšeniški planini. Med potjo jih je presenetila bela odeja na 

čemaževih listih. Tudi klopi pred kočo so bile zasnežene. Sledil je še krajši vzpon na Črni vrh (1204 m n. 

m.), ki so ga obkrožili ter si čestitali za osvojen vrh. Seveda so dobili tudi žig v planinski dnevnik ter si pri 

koči privoščili zaslužen počitek. Razgledi žal niso bili jasni.  
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Pred kočo jih je pričakalo rusko kegljišče nad katerim so bili vsi navdušeni. Prav vsak se je preizkusil 

v podiranju kegljev in finale je čakalo štiri tekmovalce, in sicer Gajo A., Merito B., Matija Š. in Luka Š.. 

Zmagovalec, Luka Šket, ki je podrl vse keglje, si je prislužil sladko nagrado. Ostali trije finalisti, so prav 

tako prejeli tolažilno nagrado. Igralci so si dajali veliko vzpodbud in pristnih vzklikov veselja. Zagotovo 

so ti vzkliki veselja in otroške razigranosti privabili sončne žarke, ki so jih obsvetili.  

 
Ob sestopu v dolino so si nekateri nabrali še poslastico za domov, čemaž. Za zaključek izleta je sledil 

ogled ruševin nekoč mogočnega gradu Gamberk blizu Ržiš. Žal pa si grajskega dvorišča niso mogli 

ogledati, ker se je tam pasla čreda ovac. Za razliko od ovc, so bili ovni veliko manj plašni in so planincem 

dali jasno vedeti, da niso zaželeni gostje. Kljub temu, so se naši planinci domov vrnili veseli in zadovoljni. 

Tako je za mladimi planinci tretji izlet planinskega krožka v letošnjem šolskem letu.  

Bojana Iljaž, mentorica planinske dejavnosti 

 

DVODNEVNI IZLET PLANINCEV NA VRŠIČU 

7.in 8. junij 2019 

Planinska skupina je tudi letošnje pohode zaključila z dvodnevnim izletom. Sedmega junija so se 

odpravili v Julijske Alpe v stalnem spremstvu učiteljic Bojane Iljaž in Polone Lampret. Pred njimi je bila 

dokaj dolga pot, saj je vožnja do najvišjega slovenskega cestnega prelaza Vršič trajala precej časa.  

V večernih urah so se nastanili v Erjavčevi koči ter se podali na krožno pot do Poštarskega doma. 

Med hojo so uzrli obraz Ajdovske deklice, zvečer pa slišali zgodbo o njej. Vidno utrujeni so legli k nočnemu 

počitku.  
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Zjutraj so se po zajtrku podali proti prevalu Vratca ter naprej proti Slemenovi špici. Na Vratcih so 

proti Mali Mojstrovki uzrli sneg. Z navdušenjem so se na njem fotografirali. Sledila je pot proti Slemenu, 

kjer je bilo snega vedno več. Nekateri so kaj hitro začutili njegovo mokroto na svojih oblačilih. Mestoma 

je bila pot poledenela, zato so morali stopati zelo previdno.  

 
Ko je pot postala preveč izpostavljena, so se odločili, da vrha ne bodo osvojili ter se raje vrnili. Vsi 

planinci se zavedajo, da je varnost v gorah na prvem mestu in preseže željan cilj. Sestopili so v smeri 

prelaza Vršič, kjer je že mrgolelo turistov, pohodnikov, motoristov, kolesarjev … Naredili so kratek 

postanek na Tičarjevi koče, se podali do Poštarskega doma ter se vrnili na Erjavčevo kočo. Pričakalo jih 

je kosilo, sledilo še pakiranje, pospravljanje, nakup spominkov ter odhod proti Kranjski Gori, kjer so se 

fotografirali s kozorogom ob jezeru Jasna ter se osvežili s sladoledom. Pot do Šentvida je potekala v 

umirjenem vzdušju. Nekatere je premagala utrujenost in spanec.  

Posebej čestitamo Juliji Koritnik, Lari Lampret, Zali Slapnik, Maji Vencelj, Meliti Rus, Tinkari Langus in 

Martinu Venclju za udeležbo na vseh petih izletih, ki smo jih v tem šolskem letu izvedli v okviru planinskega 

krožka.  

Bojana Iljaž, mentorica planinske dejavnosti 
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TEČAJI 

PLAVALNI TEČAJ TRETJEGA RAZREDA 

26. 9. – 10. 10. 2018 

V času od 26. 9. 2018 do 10. 10. 2018 so imeli učenci 3. razreda 20-urni plavalni tečaj. Izvajal se 

je na bazenu v športni dvorani Pungrt v Šmartnem pri Litiji. Učenci so se preko igre in druženja navajali 

na vodo in delo v okolju izven učilnice. Usvajali in izpopolnjevali so svoje plavalne tehnike in ob koncu 

pokazali svoj napredek. 

 
Jana Šetina Tomažič 

PLAVALNI TEČAJ 1.B RAZRED 

27. in 29. maj 2019 

V ponedeljek, 27. 5. 2019, in v sredo, 29. 5. 2019, so imeli učenci 1.b razreda 10-urni plavalni tečaj. 

Izvajal se je v sklopu športa na bazenu Pungrt v Šmartnem pri Litiji.  

Bilo je zabavno, poučno in športno razigrano. Učenci so se preko igre prilagajali na vodo. Vračali so 

se prijetno utrujeni in polni lepih vtisov. 
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Jana Grabljevec 

PLAVALNI TEČAJ 1.A RAZRED 

20. in 21. junij 2019 

V četrtek, 20. 6., in petek, 21. 6. 2019, so imeli učenci 1. a težko pričakovani plavalni tečaj. Odpeljali 

so se na osnovno šolo Šmartno pri Litiji, kjer sta jih pričakala učitelja plavanja, Neža in Gal. Učenci so 

neizmerno uživali v igrah v vodi in učenju veščin plavanja ter hkrati spontano premagovali strah. Plavalni 

tečaj so vsi zaključili z novim znanjem, nasmehom na obrazu in utrujenimi očmi.  

 
Anja Praznik 
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ŠOLA V NARAVI 

ŠOLA V NARAVI ZA 8.RAZRED – CŠOD SOČA 

3. – 7. december 2018 

Izpred šole smo se 3.12.2018 odpravili ob 7.30. Že med potjo smo uživali ob lepotah soške doline. 

Ustavili smo se v kobariškem muzeju prve svetovne vojne, kjer smo začutili grozote in nesmiselnost tega 

dela zgodovine. Razmigali smo se in pokukali v skriti biser, slap Kozjak. Nastanili smo se v CŠOD Soča 

in spoznali, da bodo v tem domu tudi naši trebuščki potešeni. 

Tudi torek je bil zanimiv. Učenci so se podali na skiroje, se preizkusili na poligonu in hitrostni tekmi, 

streljanju z lokom in nadaljevali namiznoteniški turnir. Druga skupina je popoldne preživela ob 

naravoslovnih vsebinah. Od blizu smo spoznali hišnega prebivalca, kačo Marka, ter druge živali, ter 

obiskali čudovito kostnico nemških vojakov v bližini. Skupina učencev je sodelovala še na šolskem 

tekmovanju iz znanja zgodovine, zvečer pa smo se tekmovalnega duha pošteno razgreli ob družabnih 

igrah. 

 
Tretji dan se je začel v znamenju naravoslovnih vsebin. Sledilo je pet ur pouka na naravoslovno učni 

poti Kozlov rob. Popoldanske aktivnosti so nas razgibale: šport (lokostrelstvo in skiro). Sledil je tudi ogled 

Tolminskega muzeja. Sredin večer se je začel s skrivnostnim presenečenjem. Nestrpno smo čakali pred 

zaprtimi vrati učilnice. V notranjosti nas je pričakal – pravi kino! S sladkim Miklavževim paketkom na stolu 

in suhim sadjem za prigrizek. Seveda niso manjkale niti kokice. Po uvodni pripovedi o Miklavžu smo se 

vsi zatopili v zgodbo filma Čudo, nekateri pa še v dolg pogovor po njem. 

V četrtek zjutraj nas je pred vrati pričakalo še eno presenečenje – darila! Prav vse je obiskal Miklavž 

ter nas razveselil z nogavicami in sladkimi priboljški. Še boljše volje kot običajno smo se odpravili na 

dopoldanske aktivnosti. Ena skupina se je odpravila na orientacijski pohod in plezanje, druga je 

spoznavala posebnosti sotočja Soče in Tolminke. Po zadnjih popoldanskih dejavnostih pa nas je čakal še 

pester večer. Začel se je z napetima polfinalnim in finalnim dvobojem na turnirju v namiznem tenisu. 

Podeljene so bile nagrade za najbolj uspešne na različnih področjih, nato pa je sledil barvit kulturni 

program, kjer so se posamezne sobe predstavile z izvirnimi interpretacijami pesmi Simona Gregorčiča in 

njegovega življenja. Za konec pa še ples, ki se je hitro spremenil v pravi žur. Večer se je za večino končal 

mnogo prezgodaj.  

http://www.osferdavesela.si/svn-8-csod-soca/
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V petek smo šolo v naravi zaključili s pohodom ob reki Tolminki ter ogledom Tolminskih korit. Po 

pospravljanju sob in pakiranju smo še zadnjič napolnili trebuhe z okusnim kosilom, potem pa je že pripeljal 

avtobus. V Šentvid smo se vrnili ob načrtovani uri, malo utrujeni, vendar polni vtisov in lepih spominov. 

 
Nejka Omahen Šikonja in Simona Zvonar 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI - SMUČANJE 

14. do 18. januar 2019 

Učenci šestih razredov so se udeležili zimske šole v naravi, ki je potekala od 14. do 18. 1. 2019 na 

Treh kraljih na Pohorju.  
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Prvi dan so spoznavali novo smučišče in pravila, ki so pomembna za varno smučanje. Šola smučanja 

je potekala pod budnim očesom učiteljev smučanja, kjer so se učenci učili novih smučarskih veščin. Učenci 

so se pomerili tudi na pravem veleslalomskem tekmovanju in tako uspešno zaključili zimsko šolo v naravi. 

Šola v naravi je bila speljana po predvidenem programu, razen teka na smučeh. Namesto tega je 

bilo zaradi pomanjkanja snega izpeljano alpsko smučanje. 

Barbara Kostrevc 

POLETNA ŠOLA V NARAVI – ŽUSTERNA 

20. do 24. maj 2019 

V ponedeljek, 20. 5. 2019, se je 36 učencev in učenk četrtega razreda odpravilo v poletno – plavalno 

šolo v naravi v Žusterno.  

Polni pričakovanj so se odpravili proti Kopru in se kljub dežju odpeljali na panoramsko vožnjo ob 

slovenski obali. S pomočjo vodiča so si ogledali tudi Luko Koper, nato pa se odpeljali do hotela Žusterna. 

Tam so se razporedili po sobah in popoldan pokazali svoje plavalno znanje. Večer so zaključili z nočnim 

sprehodom do Kopra in se ob obali pomerili v metanju kamenčkov v morje.  

V torek jih je pričakalo deževno jutro. Po zajtrku je gospod Jan Simič iz Muzeja Školjk predstavil 

morske polže in školjke. Predavanje so učenci z zanimanjem spremljali in se veliko naučili. Dopoldan in 

popoldan so utrjevali plavalne veščine. Po večerji so se sprehodili ob obali in spoznavali športe v vodi, 

na vodi in ob vodi. 

 
Končno je v sredo učence razveselilo sončno jutro. Navsezgodaj so se po zajtrku odpravili proti barki 

Solinarki in odpluli do Pirana. Ogledali so si Akvarij, se na Tartinijevem trgu fotografirali za spomin, se 

povzpeli do Piranskega zvonika in cerkve Sv. Jurija ter se posladkali s sladoledom. Seveda brez plavanja 

in vragolij v bazenu ni šlo. Plavalno znanje so izpopolnjevali popoldan in zvečer na večernem plavanju. 

V četrtek so učenci dopoldan spoznavali veslanje na mirnih vodah. Tisti najbolj pogumni so preskusili 

tudi temperaturo morja. Popoldan so si ogledali mesto Koper in se poigrali v novem Centralnem parku 

Koper. 
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Petek je prinesel preverjanje v znanju plavanja. Prav vsi učenci in učenke so ga uspešno opravili in vsi 

so plavalci. Osvojili so 4 zlate, 14 srebrnih in 17 bronastih delfinčkov.  

Po kosilu so učenci prejeli zaslužene delfinčke, pomahali morju in se odpeljali proti Šentvidu.  
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EKSKURZIJE V TUJINO IN 

MEDNARODNE IZMENJAVE 

EKSKURZIJA NA AVSTRIJSKO KOROŠKO 

27. oktober 2018 

V soboto, 27. 10. 2018, se je pisana skupina učencev in učenk od 5. - 9. razreda in učiteljic, udeležila 

enodnevne ekskurzije izven Slovenije. Obiskali so Avstrijsko Koroško. Najprej so se ustavili v kraju Vrba 

ob Vrbskem jezeru. Kraj je znan po poletnem turizmu, številnih hotelih, igralnicah, trgovinah, možnostih 

za oddih ob in na vodi. Spoznali so del zgodovine Slovencev, odšli na Gosposvetsko polje, kjer so si 

ogledali Vojvodski prestol in baziliko Gospe Svete, v kateri je pokopan sv. Modest, prvi apostol 

karantanskih Slovencev. Odpeljali so se še na panoramski ogled najslikovitejšega gradu Hochosterwitz v 

Avstriji, ki ima 14 obrambnih vrat in skozi zgodovino ni bil nikoli osvojen.  

Nato so se odpeljali na mesto, kjer so zbrani pomembni arhitekturni dosežki iz vsega sveta.  

Minimundus je park v katerem je v merilu 1:25 postavljenih več kot 150 maket, ki so izdelane iz originalnih 

gradbenih materialov. Sprehod in doživljanje mojstrskih tehničnih dosežkov je bilo za učence zelo 

zanimivo. Na koncu so se odpravili še na najvišji razgledni stolp iz lesa na svetu. Konstrukcija sestoji iz 

16 mogočnih, eliptično razporejenih lameliranih lepljenih nosilcev iz macesnovine in 80 diagonalnih 

opornikov iz jekla. Celotna konstrukcija v višino meri 100 metrov. Razgled s stolpa je na celotno Vrbsko 

jezero. Tokrat pa se je pogled ustavil tudi na tridimenzionalni sliki znanega umetnika Gregorja Wosika, 

ki je bila izdelana na velikem parkirišču pod stolpom.  

 
Ekskurzija je bila poučna in zanimiva. Učenci so bili motivirani za spremljanje vsebine, kolegialni, 

zgovorni, tako, da so s strani vodičke prejeli veliko pohvalo, ki je vsem prijala.  

Jelka Rojec, koordinatorica 
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HIRSCHAID – MEDNARODNA IZMENJAVA 

23.do 28. september 2018 

Dobrodošlico našim gostom smo izrekli v nedeljo, 23. 9. 2018. V večernih urah smo sprejeli učence iz 

Grund- und Mittelschule Hirschaid. Za njimi je bila dolga 10-urna pot, vendar je bilo veselje ob ponovnem 

srečanju z našimi učenci veliko. Obiskalo nas je 14 učencev v spremstvu učitelja Thomasa in učiteljice 

Sandre. Učitelji smo jih počakali na železniški postaji v Ljubljani, nato pa je sledilo ponovno snidenje z 

našimi učenci v Ivančni Gorici. 

Prvi dan je potekal v duhu spoznavanja. Zjutraj smo se ob čaju zbrali v jedilnici in počakali še 

devetošolce, da se nam pridružijo. Skupaj smo si ogledali šolske prostore. Učenci iz Nemčije so pohvalili 

čistočo naše šole, urejenost avle in učilnic ter nasploh celotno šolo. Sledil je ogled Šentvida. Nato smo 

nekaj časa preživeli še v telovadnici, na plezalni steni, se ustavili v plesni učilnici ter se preizkusili tudi v 

moči na fitnes napravah. V popoldanskih urah smo se odpravili na voden ogled Jurčičeve domačije, kjer 

nas je prijazno sprejel Miha Genorio, ki nas je pospremil tudi v Krško jamo. Dan smo zaključili z okusno 

večerjo na Gradišču, kjer smo lahko tudi uživali v čudovitem razgledu na, z jesenskim soncem obsijano, 

Ivančno Gorico. 

Torkovo druženje z nemškimi vrstniki je minilo v iskanju skritega zaklada. Učitelj Marcel je odlično 

pripravil vse potrebno in aktivno smo preživeli dopoldanski čas. Popoldne smo uživali ob prijateljskem 

druženju v Ljubljani. Z vzpenjačo smo se popeljali na grad, si ga ogledali in se nato podali še skozi mesto. 

Sledil je »samostojen« ogled Ljubljane. Imeli smo možnost, da si še sami malo ogledamo center Ljubljane. 

Vreme je bilo kot naročeno in za zaključek smo se z ladjico peljali po Ljubljanici – odlično! Prijetno 

popoldne se je končalo z večerjo v šolski jedilnici. 

 
Sredino sončno jutro je minilo v znamenju odhoda proti morju. Najprej se je naša pot ustavila v 

Postojnski jami. Spraševali smo se, kako je lahko nastala taka mojstrovina narave. Po ogledu smo pot 
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nadaljevali. Vsi pa smo seveda nestrpno čakali, da se nam odpre pogled na čudovito slovensko morje. 

In smo ga dočakali-nekateri izmed nemških vrstnikov prvič. Po nastanitvi smo se peš odpravili proti obali. 

Najbolj pogumen je bil učitelj Thomas, ki je, kljub mrzli vodi in rahlemu vetru, zaplaval v našem morju. 

Skupno druženje smo nadaljevali s sprehodom do Izole in ga zaključili z okusno večerjo. 

Četrtkov dan je bil še vedno namenjen obmorskim mestom: Piran, Fiesa, Portorož in Koper. Dan smo 

preživeli sproščeno s sprehodi po zgoraj omenjenih mestih. Preživeli pa smo tudi super popoldne v 

Portorožu na peščeni plaži. Dan je bil čisto poleten in res nismo imeli občutka, da se bliža oktober. 

Skupno druženje se je počasi izteklo in prišel je dan za slovo. Poslovili smo se na železniški postaji v 

Ljubljani. Našim gostom je prišel zaželet srečno pot tudi gospod ravnatelj. 

Z nemškimi vrstniki smo preživeli lep teden in veselimo se ponovnega srečanja. Pri izmenjavi so aktivno 

sodelovali učenci izbirnega predmeta nemščine – 9. razred. 

Lea Kastelic 

NAŠI UČENCI V HIRSCHAIDU - MEDNARODNA 

IZMENJAVA 

1. dan (ponedeljek, 25. 3. 2019)  

HIRSCHAID – WIR SIND HIER! 

Ponedeljek … nestrpno že stojimo na avtobusni postaji pred šolo in čakamo na odhod v Hirschaid. O, 

ura je že pol osmih in odpravili se bomo na pot. 

Že se peljemo mimo Ljubljane, proti Gorenjski. Pred nami je predor Karavanke, ki v dolžino meri 5000 

metrov več, kot je visok Triglav. Malo prepevamo, poslušamo glasbo, se pogovarjamo in komaj opazimo, 

da smo prevozili skoraj celo Avstrijo. Prečkamo mejo in že smo v Bundesrepublik Deutschland. Hitro rešimo 

še kviz o Nemčiji in spoznamo nekaj zanimivosti. Ob pol petih popoldne srečno prispemo v Hirschaid, kjer 

je poskrbljeno za udobno namestitev. Hotel nam je všeč, sedaj pa moramo spoznati naše nove nemške 

prijatelje, zato se v njihovo šolo odpravimo na večerjo. Hrana nam tekne, malo smo še zadržani, ampak 

energije pa nam vseeno ne primanjkuje. Šolski učiteljski bend je odličen! 

2. dan (torek, 26. 3. 2019) 

BOWLING UND STADTBUMMEL 

V šoli nas pričaka prav prisrčno/skrbno/pozorno pripravljen zajtrk. Kako nam tekne! Ker se še ne 

poznamo z vsemi, se zopet predstavimo – v nemščini, seveda! Potem nas nemški učenci peljejo po šoli in 

nam jo razkažejo. Zanimivo! Pred odhodom v Bamberg nas v mestni hiši prijazno sprejme župan občine 

Hirschaid Klaus Homann. Sledi vožnja proti Bambergu, kjer se najprej ustavimo na bowlingu. Dobra 

glasba, izvrsten ambient, prav odlično se imamo! Nato v parku pod drevesom pomalicamo in se lotimo 

raziskovanja Bamberga. Gremo po centru mesta dol in gor ter izvemo kar nekaj zanimivega. Večerjo si 

privoščimo v restavraciji na obrobju Bamberga. Malo smo že utrujeni, saj je za nami pester dan. Dobro 

se bomo naspali, zjutraj pa energično v nov dan … 
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3. dan (sreda, 27. 3. 2019) 

SCHULE UND SPASS 

Komaj smo šli spat, pa se že zbudimo v novo jutro, v nov dan, namenjen predvsem obisku šole in 

športnim aktivnostim. V šoli nas najprej pričaka slasten zajtrk, pri pouku angleščine veliko izvemo o šoli 

gostiteljici, Hirschaidu in okoliških mestih. Pri pouku tehnike si v moderno opremljeni učilnici izdelamo 

uporaben izdelek, ki nas bo spominjal na izmenjavo. Pridružimo se pouku, namenjenemu učencem, ki so 

se nedavno priselili v Nemčijo in morajo najprej dobro usvojiti nemški jezik. Prihajajo s celega sveta. Nato 

se najemo in odpravimo v športno dvorano, kjer se preizkusimo v različnih spretnostih. Pred večerjo pa 

nas čakajo še vodne aktivnosti. Plavamo, se nekajkrat spustimo po toboganu, malo se namočimo v precej 

topli vodi, pa že hodimo proti restavraciji, kjer večerjamo.  
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4. dan (četrtek, 28. 3. 2019)  

DELFINSHOW UND EINKAUFEN 

Pot nas že zjutraj vodi proti Nürnbergu, kjer je naš prvi postanek živalski vrt. Takoj nas navduši 

predstava z delfini in morskimi levi, tako da si potem še z večjim veseljem ogledamo druge živali. Potem 

še nekaj časa preživimo v srednjeveškem Nürnbergu. Mesto je lepo, vseeno pa ne moremo mimo številnih 

trgovin. Povečerjamo v lokalnem gostišču. Na žalost bo počasi treba že spakirati, saj se približuje dan 

odhoda … 

 
 

5. dan (petek, 29. 3. 2019) 

JEANS UND MUSIK 

Pred nami je še zadnji dan. Kot vsak dan najprej zajtrkujemo, potem pa se sprehodimo po Hirschaidu. 

Prijazna gospa nam pokaže zanimivosti tega kraja. Čas je za obisk muzeja Levija Straussa, izumitelja 

kavbojk oz. jeansa. Z zanimanjem si ogledamo njegovo rojstno hišo ter se seznanimo z njegovim življenjem 

in ameriških uspehom. Veselimo se glasbene delavnice. Preizkusimo se v igranju kar nekaj inštrumentov. 

Po kosilu se kar nekaj časa poslavljamo, saj zapuščamo nove prijatelje. Vsekakor pa se spet vidimo jeseni. 

Teden je minil, kot bi mignil. Gostitelji so lepo skrbeli za nas, za kar se jim iz srca zahvaljujemo. 

Potrudili so se, da smo vsak dan veliko doživeli. 

Lea Kastelic 
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ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA 

PRVA ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA 

Od 24. do 28. 09. 2018 je na šoli potekala prva zbiralna akcija starega papirja. Skupaj smo zbrali 

6.450 kg starega papirja, kar znaša 626,10 EUR. 

Velik delež pridobljenih sredstev je namenjen učencem devetih razredov (90% - 563,49 EUR), 10% 

- 62,61 EUR pa je šlo v šolski sklad. 

Sabina Rozina  

 

DRUGA ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA 

Od 8. do 10. 4. 2019 je na šoli potekala 2. zbiralna akcija starega papirja. Skupaj smo zbrali kar 

23.057,5 kg starega papirja ter si prislužili 2.276,99 eurov. 

Vsi razredi si zaslužijo pohvalo, še posebno pa je potrebno izpostaviti razrede, ki so zbrali več kot tono 

papirja. Ti razredi so: 2.a, 3.a, 3.b, 5.b, 6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b in 9.a. 

Posebno je potrebno izpostaviti tudi učence 4.a razreda, ki so zbrali 2.301 kg papirja in absolutne 

zmagovalce, učence 9.b razreda, ki pa so zbrali 3.191 kg papirja. 

Učenci so v šolski sklad prispevali 435,99 EUR. Vsem, ki ste sodelovali in boste sodelovali tudi v prihodnje, 

najlepša hvala. 

Sabina Rozina 
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 

MEDOBČINSKI KROS – STIČNA 2018 

17. oktober 2018 

17. oktobra 2018 je na OŠ Stična potekalo medobčinsko tekmovanje v krosu. Tekmovali so učenci in 

učenke od prvega do devetega razreda. Proga je bila dolga od 300 metrov za tekmovalce od prvega 

do tretjega razreda, 600 metrov za vse četrtošolce in petošolce in 1000 metrov za vse učence tretje 

triade. Udeležili so se ga učenci devetih šol iz občin Ivančna Gorica, Dobrepolje, Škofljica in Grosuplje. 

Našo šolo je zastopalo 49 učencev. Zelo hitro so s progo opravili Ana in Eva Ciglar, Neža Zupančič, 

Anže Novak in Nik Janoš. Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo.  

Martina Zajc 

23. LJUBLJANSKI MARATON  

27. oktober 2018 

V soboto, 27. 10. 2018, je v Ljubljani potekal 23. ljubljanski maraton. Na letošnjem Ljubljanskem 

maratonu so tekle tudi učenke naše šole: Jerca Mohar, Nika Kastelic, Anja Maselj in Sara Peček. 

Čestitamo! 

 
Karla Oven 

PLESNO TEKMOVANJE 

21. december 2018 

Kot že nekaj let, so tudi letos na zadnji dan pouka pred novim letom, 21. 12. 2018, učenci in učenke 

od šestega do devetega razreda zaplesali na tradicionalnem šolskem plesnem tekmovanju. Pomerili so 

se v dveh kategorijah in v dveh plesih. Zaplesali so v ritmih discofoxa in dunajskega valčka. Celotno 

tekmovanje je potekalo pod budnim očesom šestčlanske žirije, ki je na koncu tudi razglasila zmagovalce 

v vsaki kategoriji. Med plesalci šestih in sedmih razredov sta prvo mesto osvojila Klara Dolničar in Matevž 

Kovačič v discofoxu in Karin Potokar in Valter Zaletelj v dunajskem valčku. Med plesalci v starejši 

kategoriji pa sta žirijo prepričala Jerca Mohar in Tomaž Balant v discofoxu in Zoja Hribar in Jure Kastelic 

v dunajskem valčku.  
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Martina Zajc 

PODROČNO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL V 

ATLETIKI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 

24. maj 2019 

V petek, 24. 5. 2019, je v Ljubljani potekalo področno tekmovanje osnovnih šol v atletiki. Osnovno 

šolo Ferda Vesela so zastopali učenci od 6. - 9. razreda. Na tekmovanju sta 2. mesto osvojila Nik Janoš 

v teku na 60 metrov ter Martina Šmid v metu krogle.  

 
Robert Bregar 
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MINI ROKOMET 

V šolskem letu 2018 - 2019 smo v sodelovanju z RK SVIŠ Ivančna Gorica nadaljevali z organizirano 

rokometno vadbo v naši telovadnici. Učenci so se udeležili tudi treh turnirjev v mini rokometu, ki so bili 

organizirani na OŠ Stična. Nastopajoči so pokazali odlično znanje rokometa. Našo šolo so zastopali: 

Ceglar Kristjan, Skubic Lan, Blatnik Kravcar Samo, Gale Luka in Žiga, Jusić Amar, Lazarevič Nikolaj, 

Pahar Nik, Pečjak Nejc, Perpar Vid, Strah David, Šteh matic, Verbič Jakob, Zorko Aleks.  

 

Karla Oven 
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RAZNO 

SPUST PO REKI KRKI 

25. september 2018 

V okviru predmeta Šport za sprostitev so se učenci devetih razredov spustili s kajaki po reki Krki. 

 
 

OŠ FERDA VESELA MED NAGRAJENCI OB EDJ V HIŠI 

EU 

25. september 2018  

V torek, 25.9.2018, je v Hiši EU v Ljubljani v organizaciji Zavoda RS za šolstvo in Predstavništva 

Evropske komisije v Ljubljani potekala osrednja prireditev ob Evropskem dnevu jezikov 2018, ki ga sicer 

praznujemo 26. septembra že od leta 2001. 

Na prireditev je bila povabljena tudi naša šola, saj je v lanskem šolskem letu 2017/2018 pomembno 

prispevala k praznovanju tega dne in je bila na prireditvi nagrajena s priznanjem za inovativne pristope 

pri poučevanju jezikov, saj sem naš strokovni prispevek prijavila v spletni forum Zavoda za šolstvo, ki je 

bil potem nagrajen z izborom med 10 najboljših izmed 23 sodelujočih osnovnih in srednjih šol. Prireditve 

sem se kot mentorica dejavnosti tudi udeležila in prevzela omenjeno jezikovno priznanje. 

Naj spomnim: na šolskem radiu smo tako na matični kot na obeh podružničnih šolah predvajali avtorsko 

radijsko oddajo v več jezikih (v slovenščini, angleščini, nemščini, španščini, latinščini in ruščini), ki so jo 

pripravili učenci od 4.-9. razreda. 

V okviru praznovanja dneva jezikov se je med odmori v avli šole vrtela predstavitev na temo jezikov, 

lahko smo si tudi ogledali razstavo, ki so jo ob vhodu v prvo triletje pripravili učenci 4. in 5. razreda iz 

podaljšanega bivanja (Zakaj se učimo tuje jezike?, Kako se lahko učimo tuje jezike?, beseda HVALA v 

več jezikih) ter razstavo slovarčka v več jezikih in zgodbic učenke 4. razreda, v avli šole so bili tudi 

razstavljeni izdelki učencev 6. razreda ter promocijski plakati za dan jezikov, ki so jih pripravili učenci 9. 

http://www.osferdavesela.si/spust-po-krki/
http://www.osferdavesela.si/os-ferda-vesela-med-nagrajenci-ob-edj-v-hisi-eu/
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razreda. Na vrata šolskih prostorov smo med drugim namestili tudi plakate s sloganom POGOVARJAJ 

SE Z MANO! (TALK TO ME!), ki se za dan jezikov uporablja že od leta 2003. 

 
Vsem sodelujočim učencem in učenkam čestitke in zahvala za sodelovanje! Naj vam veselja in 

navdušenja do večjezičnosti ne zmanjka. 

Jana Zupanc 

POUK V 1. B MALO DRUGAČE 

14. oktober 2018  

Prvošolci so si izdelali dežno palico. Opazili smo, da so v zabijanju žebljev pravi mojstri. 

 

http://www.osferdavesela.si/pouk-v-1-b-malo-drugace/
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Jana Grabljevec in Alenka Ivanjko 

IGRA Z VRVICO (STRING GAME) 

25. november. 2018 

Igra z vrvico spada med igre potrpežljivosti. Poznajo jo ljudje iz vseh kulturnih okolij. Igralci z vrvico 

lahko preproste like tekoče spreminjajo v cela zaporedja zapletenih figur (stolp, padalo, skodelica, 

mreža…), pri čemer si pomagajo ne le z rokami, temveč tudi z zobmi, komolcem… ali pa jim lahko lik 

sname nekdo drug in jim ga spet natakne na prste. (Igre sveta Frederica V. Grunfelda, DZS, 1993) 

Prstne igre z vrvico so čudovita priložnost za današnje otroke, da vadijo smiselna gibanja, 

raziskovanje prostora, druženje z drugimi in uresničujejo svoja ustvarjalne ideje. Igralci med igro lahko 

pripovedujejo tudi zgodbe in pesmi. 

 
Prstne igre z vrvico so lahko še posebej koristne pri učenju koncepta kot so »levi in desni«, »gor in 

dol«. Pozitivne lastnosti te igre z vrvico so: krepitev zapestja in loka dlani ter krepitev prstov. 

http://www.osferdavesela.si/igra-z-vrvico-string-game/
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MALI FESTIVAL KOCK 

15. - 21.januar 2019 

»Nič ni bolj sofisticiranega kot preprostost,« je nekoč dejal Leonardo da Vinci. Če vzamemo v roke 

košček lesa, ki se imenuje kocka »keva«, bomo temu zagotovo lahko pritrdili. Kocka, ki predstavlja 

zabavo za vse generacije, je obkrožila svet in se ustavila tudi med našimi durmi.  

Z njimi smo ustvarjali na malem festivalu kock od 15. do 21. januarja 2019 v šolski avli. Festival je bil 

posvečen geniju, renesančnemu umetniku, arhitektu, konstruktorju in izumitelju Leonardu da Vinciju ob 

petstoti obletnici njegove smrti. Otroci so ustvarjali umetniške konstrukcije v obliki gradov ali kinetičnih 

zgradb, po katerih so spuščali frnikole. Prostor v avli je postal prijeten kotiček skupnega druženja, kjer 

smo se urili v potrpljenju, trenirali ročne spretnosti in burili svojo domišljijo v ustvarjalnosti. Nastajale so  

inženirske konstrukcije in umetniški stolpi ter tudi cele zgradbe, ki so spominjale na utrdbe. Skratka, veliko 

je bilo priložnosti za zabavo, trenutke zbranosti in nadgradnjo idej. Kdo ve, če ni bil med nami tudi 

kakšen bodoči inženir ali arhitekt! 

 
Saša Koleša 

NAŠA UČENKA LUCIJA KRAMAR NASTOPILA V 

OPERI »VŠEČ SI MI« 

14. januar 2019 

V ponedeljek, 14. januarja 2019, so si učenci naše šole v spremstvu učiteljice Simone Zvonar v 

Cankarjevem domu v Ljubljani ogledali opero za mlade z naslovom Všeč si mi. Z našo šolo ima to delo 

posebno vez, saj je bila v njej solistična vloga glavne junakinje Vesne zaupana učenki devetega razreda, 

Luciji Kramar, ki se že nekaj let izpopolnjuje v solo petju.  

Opera Všeč si mi je prvo slovensko operno delo, napisano za mlade pevce, pevske soliste in 

instrumentalni ansambel. Opera je nastala po naročilu Glasbene matice Ljubljana v letu 2018. V 

današnjem svetu naraščajočega pomanjkanja sočutja je pesnik Milan Dekleva napisal poetično besedilo 

na aktualno begunsko tematiko. Skladatelj Damijan Močnik z glasbo opozarja na srečevanja ter trke 
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drugačnih kultur in odpira več aktualnih vprašanj, s katerimi se v zadnjih letih sooča Evropa. Z vnosom 

zapisov vsakodnevnih medijskih novic jih še podčrta režiserka Nana Milčinski. 

 
Po končani predstavi nam je Lucija zaupala svoje občutke in izkušnje, ki si jih je pridobila z nastopom 

na tako velikem odru. Za otroke je bilo srečanje z opero prijetno. Ugotovili so, da opera ni samo »za 

starejše«. Opera Všeč si mi ima aktualno in zanimivo vsebino, v njej nastopajo vrstniki poslušalcev, ki 

izkazujejo visoko umetniško raven in tudi zato je pritegnila mlade poslušalce. 

Saša Koleša 

OBISK NEMŠKEGA GOSTA 

18. januar 2019 

Da bi malce popestrili pouk nemščine, učenci pa imeli stik z maternim govorcem nemščine, smo v petek, 

18. januarja 2019, na šoli gostili Thomasa Migdalasa, učitelja nemščine in šolskega svetovalca z nemške 

univerze Mannheim. Gost je za učitelje nemščine in druge zainteresirane izvedel kratko delavnico o 

poučevanju tujih jezikov, nato pa se pridružil pouku nemščine 7. razreda. Tako sta z učiteljico s skupnimi 

močmi lahko izvedla zanimivo, aktivno in dinamično uro. Po pouku pa so se predstavili še učenci različnih 

razredov in pokazali svoje znanje nemščine. Za gosta so pripravili kratek program, obarvan s 

predstavitvijo učencev oz. posameznih skupin, kratkim intervjujem z gostom, petjem in na koncu še s 

spontanim pogovorom v nemščini. 

Thomasu je bil dogodek všeč, prav tako naša šola z okolico, tako da se vsi veselimo morebitnega 

ponovnega obiska. 

Jana Crnkovič 
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PRVOŠOLČKI RADI BEREMO 

22. januar 2019 

V 1. B razredu radi beremo in poslušamo pravljice. Obiskala nas je mamica naše učenke Nike Oštir 

Verbič, ki nam je ob čudoviti slikanici z naslovom Velika skrivnost, polepšala torkovo jutro. 

 
Jana Grabljevec 

LITERARNI NATEČAJ UPRAVE RS ZA ZAŠČITO IN 

REŠEVANJE 

4. februar 2019 

4.februarja 2019 je na regijski ravni potekal izbor literarnih prispevkov na temo »Naravne in druge 

nesreče– Neurje«, ki ga razpisuje Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje. Literarni prispevek učenke 9.b razreda, Mirjam Zvonar, je bil izbran na regijskem izboru in se 

je uvrstil v nadaljnji državni izbor. 

Lea Kastelic 

 

OBISK SLIKARKE AJDE KADUNC V OSMEM RAZREDU 

31. januar 2019 

V četrtek, 31.1.2019, nas je učence osmega razreda obiskala nekdanja učenka naše šole, Ajda 

Kadunc. Ajda Kadunc se je podala na umetniško pot, saj se na Akademiji za likovno umetnost izobražuje 

za slikarko. Pokazala nam je še slike iz prejšnjih let in tudi na kratko predstavila tehnike, ki jih danes 

uporablja za slikanje. Opisala nam je svojo pot, kako se je od realizma usmerila bolj v abstraktno 

umetnost in povedala, da se tako najlažje izraža. Ker v abstraktni umetnosti nima postavljenih meja, se 

v njej najbolje najde in zlahka zlije svoja čustva na platno. Spoznala nas je z različnimi tehnikami, ki so 

jih uporabljali že v srednji oblikovni šoli, kamor je hodila pred akademijo.   
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Kasneje smo tudi sami preizkusili, kako se oljne barve pripravi za uporabo in kako se z njimi slika. Ob 

slovesu smo od Ajde prejeli še nekaj slik, ki so nastale, ko je bila naše starosti. Zanje smo ji hvaležni. 

Nika Kastelic, 8.b 

OBMOČNO SREČANJE MLADIH NOVINARJEV IN 

LITERATOV 2019 

5.marec 2019 

V torek, 5. marca 2019, so se štirje učenci naše šole udeležili Območnega srečanja mladih novinarjev 

in literatov 2019 Občine Ivančna Gorica v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v 

Ivančni Gorici. Šolo so zastopali naslednji učenci: Žana Verbič iz 5. a, Aleksea Dimec iz 7. a, Blažka 

Poljšak iz 7. b in Luka Šteh iz 8. b. Srečanje je potekalo v prostorih knjižnice Ivančna Gorica med 9. in 

12. uro.  

Učenci so spoznali Lariso Daugul, dolgoletno novinarko Zelenega vala, trenutno pa zaposleno na RTV 

Slovenija kot novinarka spletnega portala MMC. Predstavila jim je osnove novinarskega pisanja in 

sporočanja ter novinarske etike. Pregledovali so različne vsebine in se osredotočili na letošnjo tematiko. 

V uvodu jih je pozdravila vodja knjižnice, ga. Ksenija Medved, pogovorili pa so se tudi z urednikom 

občinskega časopisa Klasje, g. Matejem Štehom. 

V tednu po delavnici so morali mladi novinarji posredovati članke, reportaže, kritike, ankete, 

fotografije, ki jih bo JSKD OI Ivančna Gorica objavil v prilogi Mlado klasje občinskega glasila Klasje. 

Tina Orač Gornik, mentorica 

OBISK STAROSTNIKOV V CZBO OB MATERINSKEM 

DNEVU 

25. marec 2019 

25. marca obeležujemo materinski dan. Prvošolčki smo obiskali starostnike v CZBO in jim polepšali 

dan. Poklonili smo jim ročno izdelane ogrlice in metuljčke, ki so jih učenci izdelali sami. Druženje smo 

zaključili s prepevanjem. 
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UREJANJE CVETLIČNE GREDE NA ZELENICI PRED 

ŠOLO 

8. april 2019 

V aprilu 2019 smo preuredili zelenico pred šolo. Ambient je urejen po sodobnih principih oblikovanja 

vrtov. Prostor je razdeljen na območja peščenih površin, travnatih površin in grmičkov, zeljnatih trajnic in 

sezonskega cvetja. Načrtovalec vrtov je upošteval, da bo vrt zanimiv celo leto. Letos Šentvid pri Stični 

obeležuje 50. letnico Tabora slovenskih pevskih zborov, zato bo tudi cvetlična obogatitev podpora temu 

prazniku. Zahvaljujemo se Občini Ivančna Gorica, ker nas je podprla pri tej zamisli in nam omogočila 

sredstva. 

Nova zasaditev bo spodbuda za učenje in vzdrževanje gojenih rastlin. Skupina učencev in učenk se je 

odzvala povabilu k sodelovanju pri tem projektu, ki ga bomo v prihodnjem letu nadaljevali s parkom 

senzorike. 

Spodnja slika predstavlja idejno zasnovo za ta zanimiv projekt. 

 
Jelka Rojec 

SISTEMATIKA ŽIVALI 

9. april 2019 

Že tretje leto zapored so sedmošolci zaključili večje poglavje naravoslovja s praktičnim delom. 

Samostojno so določali in uvrščali živali v sistem. Z nekaterimi pa so se srečali čisto od blizu in podrobno 

spoznali njihove značilnosti. 
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Sabina Rozina 

LITERARNI NATEČAJ »MOJA RODNA DOMOVINA« 

17. april 2019 

Nekaj učencev naše šole je sodelovalo na 11. 

literarnem natečaju »Moja rodna domovina« z 

naslovom Lipa kot simbol slovenstva. Priznanja sta 

prejeli učenka 8. a razreda, ALLA KVASHINA, 

pod mentorstvom učiteljice Lee Kastelic, ter TINA 

MEDVED, učenka 6. a razreda, pod mentorstvom 

učiteljice Barbare Kostrevc. Tinin prispevek je bil 

objavljen v februarski številki šolskega časopisa, 

kjer se nahajajo tudi prispevki ostalih učencev 

naše šole.  

Učenki sta se v sredo, 17. aprila 2019, 

udeležili prireditve v prostorih Državnega zbora 

RS. Pred prireditvijo v parlamentu smo se zbrali 

na OŠ Vič v Ljubljani, kjer so udeležence 

pozdravili organizatorji, pojedli smo kosilo in se z 

organiziranim prevozom odpravili na prireditveni 

prostor. Po kulturnem programu je sledil ogled 

Ljubljane in vožnja z ladjico po Ljubljanici. Za vse 

je bila to prijetna izkušnja. Na nagrajenki smo 

ponosni in jima skupaj z mentoricama izrekamo 

iskrene čestitke. 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2018/2019 

 

 
 141 

SVETOVNI DAN ZEMLJE – 22. APRIL 

Učenci 6. a razreda smo s pomočjo učiteljice veliko razmišljali o našem planetu. Radi bi lepo in dolgo 

živeli v čistem in prijetnem okolju. Vemo pa tudi, da Zemlja ne bo prijazen planet kar sama od sebe. Da 

bi bila lepša, prijaznejša ljudem in ostalim živim bitjem, bomo poskrbeli tudi mi. Odločili smo se, da 

posadimo drevesce, ki bo čistilo zrak in pomagalo pri ohranjanju naravne lepote planeta. Morda bi kdo 

rekel, da eden ni nobeden, a mi se s tem ne strinjamo. Mi pravimo, da se z malimi koraki dela velike 

premike. 

Želimo si, da bi naše drevesce dobilo svoj prostor na šolskem dvorišču. Naj uspeva in raste v višave, 

prav tako kot mi. 

 

LITERARNI NATEČAJ “ŽIVLJENJE JE LEPO” 

23. april 2019 

V torek, 23. 4. 2019, so se nagrajeni učenci 6. literarnega natečaja ”Življenje je lepo” udeležili 

sklepne prireditve ob zaključku natečaja Srednje elektro in tehniške gimnazije Novo mesto na ŠC Novo 

mesto. 

Na slovesni podelitvi, ki je bila obogatena s prijetnim programom z glasbenimi točkami in 

deklamacijami prispevkov dijakov srednje šole, so naslednji učenci OŠ Ferda Vesela prejeli priznanja in 

knjižne nagrade v kategoriji osnovnih šol: 

SLOVENŠČINA: 

3.mesto: MARKO VERBIČ, 6. a (proza); mentorica Barbara Kostrevc 

ANGLEŠČINA: 

1.mesto: VANJA PEVC, 9.b ( proza); mentorica Jana Zupanc 

3.mesto: ALMA VENDRAMIN VAVTAR (poezija); mentorica Maja Rupnik 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2018/2019 

 

 
 142 

Vsem nagrajenim učencem iskreno čestitamo in jim želimo še veliko ustvarjalnega navdiha. 

 

SPREMLJALI SMO RAZVOJ ŽABE 

26. april 2019 

Učenci drugih razredov smo pri pouku spoznavanja okolja spoznali dve čudoviti preobrazbi živali, in 

sicer metulja in žabe. Naše učenje preko slike, posnetkov, sestavljank ter knjižnega gradiva, ki so ga 

prinesli tudi učenci pa je popestril učitelj Jan Vodovnik, ki nam je omogočil, da smo razvoj žabe spremljali 

tudi v živo. Prinesel nam je mrest, podal navodila za opazovanje in spremljanje, sam pa skrbel za čistočo 

v akvariju. Tako je nekega dne v akvariju kar začelo mrgoleti polno drobnih paglavcev. Navdušenje 

učencev je bilo nepopisno. Sledilo je hranjenje, čiščenje in opazovanje teh drobnih bitjec, ki so iz dneva 

v dan postajala večja. Kmalu so dobila že prve krake. Gostili smo jih kar tri tedne.  
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V naše veliko veselje nam je učitelj Jan prinesel pokazat tudi njegovi ljubki domači žabici, ki smo si ju 

lahko od bližje ogledali in ju celo potipali. To sta bili voščena rega, ki je presenetljivo spremenila barvo 

med našim opazovanjem ter argentinska rožičarka, ki ima zares ogromna usta. Za zaključek smo prebrali 

še zgodbo z naslovom Žabica je rešena!, ki jo je izdal Zavod RS za varstvo narave. Tudi iz te zgodbe 

smo se naučili nekaj novega o žabah.  

Bojana Iljaž 

UČENCI TUTORJI SO SI OGLEDALI FOTORAZSTAVO 

O PETRU OPEKI 

9. maj 2019 

Naši učenci tutorji so v sredo, 9. maja 2019, obiskali Knjižnico Ivančna Gorica in prisostvovali otvoritvi 

fotorazstave o Petru Opeki, ki je postavljena na ogled v počastitev 70. obletnice njegovega rojstva. 

Fotograf Karl Hernčič je pripravil razstavo fotografij z Magadaskarja z naslovom »Življenje, ki je zrastlo 

iz smetišča«. Ob dokumentarnih fotografijah so odlomki iz knjig, izbrali so jih knjižničarji, predvsem 

besede samega Opeke. To je človek, ki vidi rešitve, ne težav. Na mestu, kjer je bilo smetišče, je po 

njegovi zaslugi zrastlo mesto, veliko kot Nova Gorica. Njegove ideje so imeli za nore celo misijonarji 

sami. 

Učenci tutorji so se naužili posebne sporočilnosti in navdihujoče delavnosti Petra Opeke in upamo, da 

bodo lahko kaj lepega uporabili, ko bodo stopali po svojih poteh.  

 

Saša Koleša 
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TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI 

28. maj 2019 

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je med slovenskimi osnovnošolci že dobro utečen 

preventivno naravnan program. Z omenjeno akcijo spodbujajmo učence k rednemu umivanju zob in jih 

preventivno vzgajamo, da razvijejo odnos in odgovornost do lastnega zdravja. Program podpirajo 

Ministrstvo za zdravje, Stomatološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva in Nacionalni program o 

prehrani in telesni dejavnosti za zdravje. 

Na Osnovni šoli Ferda Vesela so tekmovali učenci od  1. do 5. razreda. Enkrat mesečno je bila 

izvedena kontrola čistosti njihovih zob, ki jo je izvajala Bernarda Horvat, prof. zdrav. vzg. (vodja 

zobozdravstvene vzgoje in preventive v ZD Ivančna Gorica). Učenci so se trudili za lep in zdrav nasmeh 

ter pridno zbirali točke. Zmagovalca letošnjega tekmovanja,  ki si zaslužita pohvalo za najbolj čiste zobe, 

sta 4. a razred na matični šoli in 2. razred na PŠ Temenica. Nagrada so seveda čisti in zdravi zobje. 

Nagrada pa je bil tudi obisk zaključne prireditve v Ljubljani, in sicer v torek, 28. maja 2019. Med 

več kot 700 slovenskimi osnovnimi šolami so razglasili in nagradili najboljše med najboljšimi. V zabavnem 

delu programa so nastopili maskota Kapitan Aquafresh, akrobatska skupina Dunking Devils in glasbena 

skupina Čuki. 

 
Vsem učencem za lep uspeh iskreno čestitamo ter jim želimo, da bi še naprej tako redno in zavzeto 

skrbeli za svoje zobe. 

Polona Lampret 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2018/2019 

 

 
 145 

MAJSKI OBISK V 3. RAZREDU 

27. maj 2019  

V ponedeljek, 27. 5., je učence tretjih razredov obiskal g. Lado 

Stepanovič in s seboj prinesel pet spremljevalk v oklepih – grških kornjač. 

O teh kopenskih želvah je vedel povedati veliko zanimivega. 

 

 

 

 

POMAGALI SMO PTIČJEMU MLADIČU 

30. maj 2019 

V začetku maja je učenka Veronika Sreš (8. b) na poti v šolo našla ptičjega mladiča. Bilo je zelo 

hladno jutro, ptiček je bil otopel in premražen, zato je ocenila, da potrebuje pomoč. Prinesla ga je v šolo 

in prosila za pomoč pri njegovi oskrbi. Na pomoč je priskočil spremljevalec Jan Vodovnik, ki ima že kar 

nekaj izkušenj na tem področju. 

Jan je ptička oskrbel in kmalu je postal bolj odziven in živahen. To se je zgodilo ravno v torek, ko 

imamo na urniku predmet Organizmi v naravnem in umetnem okolju. Najprej smo si ogledali informativni 

plakat »Če najdete ptičjega mladiča izven gnezda«, ki ga je pripravilo Društvo za opazovanje in 

preučevanje ptic Slovenije. Pogovorili smo se, kaj storiti v primeru najdenih poškodovanih ptic in ptičjih 

mladičev ter kako lahko pomagamo. Nato smo si ogledali najdenega ptička. Skupaj smo ugotovili, da 

gre za poljskega vrabca in da je kljub temu, da je že operjen, res potreboval pomoč, saj bi v naravi 

zagotovo poginil. Jan nam je razložil, kako takšnega mladiča oskrbeti. Pokazal nam je tudi, kako poteka 

samo hranjenje, saj je bil mladič še premlad, da bi jedel sam. Izvedeli smo, da lahko izmučeni, otopeli 

ptici, ki je v šoku, kot prvo pomoč po kapalki ponudimo kar sladkano vodo, da hitro pridobi nekaj 

izgubljene energije. Za hranjenje lahko uporabimo trdo kuhano jajce, v mlačni vodi namočene pasje ali 

mačje brikete, v trgovini za živali pa lahko kupimo tudi ličinke mokarjev. Ptico hranimo s pomočjo pincete 

ali kitajskih paličic, lahko pa uporabimo tudi nabodala za ražnjiče.  
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Ocenili smo, da bo vrabec potreboval pomoč še kakšen teden. Jan ga je vzel domov v oskrbo, saj 

ima največ izkušenj ter vse potrebne pripomočke in hrano zanj. Hranil ga je z ličinkami mokarjev in 

mešanico semen, saj vemo, da so vrabci vsejedi. Vrabec je hitro napredoval in po nekaj dneh je tudi že 

sam jedel. Za izpust je bilo potrebno počakati lepše vreme. Po besedah Jana je bil izpust uspešen, 

predvsem pa zelo hiter. Ogledali smo si tudi posnetek izpusta. 

Sabina Rozina 

ZAKLJUČIL SE JE MEGA KVIZ 2018/2019 

10. junij 2019  

Učenci predmetne stopnje naše šole so se tudi v letošnjem šolskem letu pridružili reševanju slovenskega 

knjižnično-muzejskega MEGA kviza. 

Kviz, ki je letos potekal že trinajstič, sodi med moderne oblike knjižničnega informacijskega 

opismenjevanja. Vsako leto ga vodi MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v 

sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije, v letošnjem 

šolskem letu pa tudi v sodelovanju z Narodno galerijo. 

 
Tema letošnjega MEGA kviza Na, rod, na! GALERIJA! je bila posvečena 100. jubileju Narodne 

galerije Slovenije ter življenju in delu Ivane Kobilce, najbolj znane slovenske slikarke. Kviz so sestavljali 

vsebinski sklopi: 100 let Narodne galerije, Svetovljanska slikarka, Pesmi iz galerije, Za umetnino in 

Galerijski potep. 

Cilji reševanja kviza so spoznavanje naravne in kulturne dediščine, medpredmetno povezovanje, 

spodbujanje branja poučnih knjig ter obisk kulturnih ustanov. Projekt, ki je namenjen predvsem učencem 

drugega in tretjega triletja, poteka od oktobra do maja, zaključi pa se z žrebanjem in razglasitvijo 

nagrajencev v začetku junija. 

Z učenci predmetne stopnje smo ob sodelovanju učiteljice Polone Kastelic kviz reševali v mesecu aprilu 

pri urah zgodovine. V žrebanje smo poslali 60 delnih in končnih MEGA gesel. 

V žrebanju, ki je potekalo 5. junija 2019 v Narodni galeriji, naši učenci niso bili med prejemniki 

nagrad. Kljub temu pa si za raziskovalno sodelovanje v letošnjem kvizu zaslužijo vse pohvale in čestitke. 

14. sezona MEGA kviza v naslednjem šolskem letu se bo posvetila tematiki knjig ter zgodovini 

njihovega nastanka in razvoja. 

Katja Šuštar 

NAJBOLJŠI »JUTRANJI POMEŽIK« 

24.junij 2019 

V času od 12. marca do 17. maja 2019 je na naši šoli potekala akcija »JUTRANJI POMEŽIK – NAMIG 

ZA DOBER DAN«. V obeh avlah nas je vsak dan pričakalo novo geslo, ki nas je podpiralo v ustvarjanju 

dobrih odnosov. Jutranje pomežike so prispevali tako učenci kot tudi učitelji in starši. Drug drugemu smo 

podarjali svoje lepe želje, modrosti in preproste nasvete. V maju smo si v avli lahko ogledali priložnostno 

razstavo vseh objavljenih jutranjih pomežikov, izglasovali pa smo tudi najbolj všečnega. Vsa gesla so bila 

zelo pozitivna in so nam na obraze izvabljala nasmeh. 

http://osfv.splet.arnes.si/files/2019/06/mega_kviz_18_19.png
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Tretje mesto je osvojil pomežik: »Mimoidočemu podari nasmeh. Nič ne stane, vendar čudežno deluje.« 

Pomežik je prispevala učiteljica Bojana Iljaž. 

Drugo mesto je osvojil pomežik: »S prazno glavo ne prideš daleč. Napolni jo!« Žal zanj avtor ni znan. 

Daleč največ glasov pa je dobil pomežik: »Brez veselja ni življenja.« Napisala ga je Manca Vencelj iz 

četrtega razreda. Za trud je prejela simbolično nagrado. 

Saša Koleša 
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IZOBRAŽEVANJA 
 

V letošnjem šolskem letu smo realizirali kar nekaj izobraževanj.  

Predavanje mag. Sonje Zajc se je nanašalo na uvajanje primarnih elementov formativnega 

spremljanja znanja učencev. Srečali smo se 11. oktobra 2018 in se družili na predavanju in delavnicah 

pet ur. Posledično smo se odločili na šoli formirati strokovno projektno skupino, ki se bo posvetila 

preizkušanju in postopnemu vključevanju vsaj nekaterih elementov formativnega spremljanja. Skupina 

uspešno deluje in poleg prvih korakov smo izvedli tudi nekaj srečanj s posveti in medsebojne hospitacije 

na praktičnih urah pouka.  

Predavanje in delavnice dr. Natalije Komljanc so bile bogate z didaktičnimi posodobitvami vzgoje in 

izobraževanja. Srečanje je 7. novembra 2018 potekalo pet ur. Izvedeli smo veliko o operativnem 

raziskovalnem načrtovanju, implementaciji pouka in na delavnicah izhajali iz našega znanja ter na njem 

gradili ideje za naše delo v naslednjih šolskih letih. 

Junija 2019 smo odšli za en dan tudi na teren, kjer smo spoznavali različne muzeje in zavode v Celju 

in okolici, ki jih lahko vključimo v programe za dneve dejavnosti v naslednjih letih.  

Marcel Talt Lah 
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DOSEŽKI UČENCEV 
NA ŠOLSKI, DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI 

 

V šolskem letu 2018/2019 so učenci Osnovne šole Ferda Vesela dosegli odlične rezultate na učnem 

področju in na tekmovanjih v znanju, glasbi, plesu in športu.  

Ob zaključku devetletnega izobraževanja se v Zlato knjigo vpišejo in prejmejo Zlati znak šole učenci, 

ki so bili v obdobju od 6. do 9. razreda učno zelo uspešni. V generaciji, ki je letos zaključila devetletko, 

so bili to učenci Ana Adamlje, Benjamin Kutnar, Kristina Črnič, Nina Grabnar, Katja Markovič, Zala Miklič, 

Martina Šmid, Katja Vencelj in Mirjam Zvonar. 

Na osemnajstih tekmovanjih v znanju, ki jih je organizirala šola, so učenci od 1. do 9. razreda skupno 

osvojili 239 bronastih priznanj, 25 srebrnih priznanj in 5 zlatih priznanj. 

Učencem ob zaključku šolskega leta podelimo šolska priznanja za prizadevnost pri šolskem in 

izvenšolskem delu. V letošnjem letu so jih prejeli učenci Ana Adamlje, Alenka Fajdiga, Maruša Glavan, 

Bor Tit Jerlah, Lucija Kramar, Benjamin Kutnar, Nika Vidic, Jon Vinšek, Kristina Črnič, Nina Grabnar, Zoja 

Hribar, Katja Markovič, Zala Miklič, Vanja Pevc, Ambrož Poljšak, Martina Šmid, Katja Vencelj, Tilen 

Zupančič, Mirjam Zvonar, Neja Novak, Veronika Sreš, Sara Peček, Iva Košćak Mencin, Ana Rus, Jakob 

Koleša, Alla Kvashina, Nina Hribar, Nika Kastelic, Luka Šteh, Alja Božič, Vid Verbič, Gaja Rovanšek, Nejc 

Grandovec, Tevž Rus, Alma Vendramin Vavtar, Aleksea Dimec, Sumejja Mujić, Maja Šmid, Lana Mavrin, 

Luka Bogolin Rakar, Marko Verbič, Tara Pust, Lea Baktašević, Neža Koželj, Špela Lampret, Meta Dremelj, 

Špela Mohar, Katarina Verbič, Erik Petan, Tina Medved, Anika Sreš, Isabela Strojanšek, Jakob Kastelic, 

Brina Šket, Eva Retar, Jure Koleša, Vadim Kvashin in Julija Koželj.  

V Knjigo dosežkov se ob zaključku šolskega leta vpišejo in samostojno ali v skupini prejmejo srebrni 

znak učenci, ki dosežejo izjemne dosežke na tekmovanjih v znanju, športu, glasbi, tako na državni kot 

mednarodni ravni.  

Martina Šmid je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni 

(mentorica Sabina Rozina). Alla Kvashina je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju 

astronomije (mentorica Anica Vozel). Ana Adamlje in Zala Miklič sta osvojili zlato priznanje na 

državnem tekmovanju v znanju zgodovine (mentorica Polona Kastelic). Benjamin Kutnar je osvojil zlato 

priznanje na državnem tekmovanju v znanju fizike za Stefanovo priznanje (mentorica Anica Vozel). 

Učenke, ki so z mladinskim pevskim zborom na mednarodnem tekmovanju pevskih zborov »Slovakia 

cantat« v Bratislavi osvojile zlato priznanje, so Meta Dremelj, Neža Koželj, Špela Lampret, Špela Mohar, 

Tara Pust, Anika Sreš, Katarina Verbič, Lana Mavrin, Sumejja Mujić, Maja Šmid, Aleksea Dimec, Alja 

Božič, Nina Hribar, Iva Košćak Mencin, Sara Peček, Ana Rus, Neja Novak, Ana Adamlje, Alenka Fajdiga, 

Maruša Glavan, Lucija Kramar, Kristina Črnič, Nina Grabnar, Zoja Hribar, Katja Markovič, Zala Miklič, 

Vanja Pevc, Martina Šmid, Katja Vencelj in Mirjam Zvonar (mentorica Simona Zvonar).  

Na športnem področju je Mai Sadar v kartingu postal prvak v centralni evropski coni Sportstil, 

mednarodni prvak in državni podprvak (trener Dominik Sadar). Benjamin Kutnar je s košarkarsko ekipo 

KK Grosuplje osvojil 5. mesto v evropski ligi (trener Tilen Hojč). Isabela Strojanšek je na državnem 

prvenstvu v plavanju osvojila 3. mesto v kategoriji 4 x 50 m mešano, 4. mesto v kategoriji štafeta 4 x 50 

m mešano  in 4. mesto v kategoriji 4 x 50 m prosto (trener Klemen Černak). Jurij Pajek je v kronometru 

osvojil 1. mesto na državnem prvenstvu v kolesarstvu. Vid Hojč je z nogometno ekipo Brinje Grosuplje 

osvojil 2. mesto na državnem prvenstvu v nogometu v kategoriji U15 (trener Goran Marković). 

Na mednarodnem tekmovanju mažoretk so pod mentorstvom Tine Sinjur v kategoriji senior baton 

osvojile 1. mesto učenke Neja Ambrož, Luna Pangršič, Višnja Štibernik, Gaja Rovanšek, Ema Adamlje, 

Karin Potokar, Sara Pahar in Klara Pajek. 
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Posebne pohvale so ob zaključku šolskega leta 2018/2019 prejeli učenci: Andraž Mostar in Luka 

Šteh za prispevek pri fotografiranju šolskih prireditev, Bor Tit Jerlah za pogum in napredek pri šolskem 

delu, Lucija Kramar za ustvarjalno udejstvovanje na kulturnem področju, Ana Adamlje za povezovalno 

delo v razredni in šolski skupnosti ter za delovanje na novinarskem in kulturnem področju ter Ambrož 

Poljšak za večletno tehnično podporo na šolskih prireditvah. 

Čestitamo vsem »Ferdovcem«! 

Pripravila Mojca Bohinec 
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FOTOGRAFIJE ODDELKOV 
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VALETA 2019 – 9. A RAZRED 

 
 

VALETA 2019 – 9. B RAZRED 
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