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OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 2019/2020 

2. septembra 2019 so po poletnih počitnicah v šolske klopi ponovno sedli naši učenci. 354 spočitim, 

razigranim učencem se je na ta dan pridružilo še 54 prvošolcev. V ustvarjalnem duhu, obarvanem z veliko 

mero odgovornosti in delavnosti, smo zakorakali novemu znanju naproti. Prizadevali smo si za čim več 

uspehov, pohval in priznanj na tekmovanjih v znanju, na športnih tekmovanjih in kulturnih prireditvah. Za 

nami je kar nekaj šolskih pa tudi območnih in državnih tekmovanj. Vključeni smo bili v mnoge projekte, v 

katerih vidimo dodatno vrednost in možnost doseganja zastavljenih ciljev.  

 

Na polovici šolskega leta se je od šole, učencev in zaposlenih poslovil dolgoletni ravnatelj, Janez 

Peterlin. Ob svojem slovesu je poudaril, da so za razvoj skupnosti pomembne vrednote znanje, 

spoštovanje in osebnostni razvoj, zato upa, da bomo to izročilo negovali ter mu sledili tudi v prihodnje. 

Izrazil je tudi veselje in ponos nad kvalitetnim delom učiteljev in učencev naše šole. 

 

V letošnjem šolskem letu pa smo se nepripravljeni soočili tudi s povsem nepričakovano situacijo, ki nas 

je postavila pred izzive prilagajanja novim razmeram poučevanja in učenja. Verjetno ni med nami 

nikogar, ki se ne bi strinjal s trditvijo, da nas je letošnje leto zaznamovalo. Po 15. marcu smo ostali doma 

zaradi pandemije in čez noč smo morali vzpostaviti izobraževanje na daljavo. Za vse nas je bilo to 

neznano področje, vendar smo skupaj stopili pogumno novemu izzivu naproti. 

Čeprav na daljavo, smo si ostali blizu; čeprav virtualno, smo premagovali ovire, se trudili uspešno 

opravljati šolske zadolžitve, nadgrajevali in pridobivali smo znanje ter nove izkušnje, ki nam bodo 

pomagali tudi v prihodnje.  

Delo učiteljev se je pogosto raztegnilo na ves dan, celo do poznih večernih ur, da so lahko sproti 

spremljali delo učencev in jim nudili povratne informacije in pomoč. Učenke in učenci so dokazali, da so 

odgovorni, trudili so se po najboljših močeh. Seveda nam ne bi uspelo brez sodelovanja in pomoči vseh 

staršev, ki so morali ob lastnih skrbeh in službenih obveznostih bdeti še nad šolskim delom svojih otrok. 

 

Ko smo se lahko ponovno vrnili v šolo, nič več ni bilo kot prej. Postavljena so bila nova pravila, ki jih 

moramo spoštovati, če želimo ohraniti zdravje vseh nas. Vendar smo zmogli tudi to in uspešno ter brez 

zapletov zaključili to nenavadno, a kljub temu lepo šolsko leto. 

 

Angelca Mohorič, ravnateljica 
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ORGANIZACIJA POUKA ZA ŠOLSKO LETO 

2019/2020 

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

po programu devetletne osnovne šole. 

V šolskem letu 2019/2020 jo je obiskovalo 408 učencev, 396 na matični šoli in 12 na Podružnični šoli 

Temenica. Na Podružnično šolo v Centru za zdravljenje bolezni otrok je bilo v tem šolskem letu sprejetih 

188 učencev, od tega je bilo 31 učencev takih, ki so bili sprejeti večkrat. 

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

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

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

podaljšanega bivanja. Na Podružnični šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok pa pouk poteka v okviru 

štirih oddelkov oziroma skupin.  

Skupaj imamo 19 oddelkov (brez podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in varstva vozačev). 

UČENCI PO ODDELKIH 

MATIČNA ŠOLA 

Razred Učenci Učenke Skupaj 

1. a 18 8 26 

1. b 17 7 24 

2. a 6 11 17 

2. b 5 12 17 

3. a 15 10 25 

3. b 14 11 25 

1.–3. r. 75 59 134 

4. a 10 15 25 

4. b 12 13 25 

5. a 10 10 20 

5. b 10 9 19 

6. a 13 12 25 

6. b 16 10 26 

4.–6. r. 71 69 140 

7. a 9 12 21 

7. b 9 12 21 

8. a 10 10 20 

8. b 14 7 21 

9. a 7 12 19 

9. b 10 10 20 

7.–9. r. 59 63 122 

1.–9. r. 205 191 396 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA TEMENICA 

Razred Učenci Učenke Skupaj 

1. T 3 1 4 

2. T 5 3 8 

1. in 2. T 8 4 12 
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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. T Lidija Oštir Martina Zajc Mojca Bohinec PŠ Temenica 

1. a Anja Praznik Martina Ratajec/Petra Kastelic Irena Novak 406 

1. b Jana Grabljevec Alenka Ivanjko Irena Novak 407 

2. a Bojana Iljaž Mojca Kravcar Vesna Konda 402 

2. b Mojca Kravcar Bojana Iljaž Vesna Konda 303 

3. a Tina Orač Gornik Jana Šetina Tomažič Vesna Konda 401 

3. b Jana Šetina Tomažič Tina Orač Gornik Vesna Konda 309 

4. a 
Tanja Koren/Barbara 
Drenik 

Polona Lampret Mojca Bohinec 117 

4. b Polona Lampret Tanja Koren Mojca Bohinec 116 

5. a Vida Bregar Tomažič Nastja Novak Nina Pavlin 211 

5. b Nastja Novak Vida Bregar Tomažič Nina Pavlin 154 

6. a Polona Kastelic Robert Bregar  Irena Novak 207 

6. b Nina Pavlin/Katja Peršak Martina Zajc Irena Novak 220 

7. a Barbara Kostrevc Mateja Lesjak Nina Pavlin 207 

7. b Vesna Konda Marija Zajc Nina Pavlin 220 

8. a Karla Oven Maja Rupnik Leskovar Anton Linec 215 

8. b Lea Kastelic Sonja Škof Anton Linec 206 

9. a Simona Zvonar Sabina Rozina Anton Linec 115 

9. b Nejka Omahen Šikonja Jurkovič Martina Anton Linec 151 

OBVEZNI PREDMETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

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 

Naravoslovje in 
tehnika 

      3 105 3 105 

Matematika 4 140 4 140 5 175 5 175 4 140 
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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/Naravoslovje 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 

 

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 
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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 2019/2020 smo izpeljali 20 ur pouka tedensko v 17 skupinah izbirnih predmetov. 

 

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

Nemščina I 7. 17 1 Jana Crnkovič 2 

Nemščina II 8. 10 1 Jana Crnkovič 2 

Nemščina III 9. 8 1 Lea Kastelic 2 

Urejanje besedil 7. 8 1 Izidor Gabrijel 1 

Org. v naravi in umet. ok. 7.–9. 18 1 Sabina Rozina 1 

Šport za sprostitev 9. 32 2 
Robert Bregar, 
Martina Zajc 

2 

Obdelava gradiv – les 7. 6 1 Marija Zajc 1 

Ansambelska igra 7.–9. 7 1 Simona Zvonar 1 

Obdelava gradiv – kovine 9. 8 1 Marija Zajc 1 

Sodobna priprava hrane 7.–9. 12 1 Sonja Škof 1 

Gledališki klub 7.–9. 9 1 
Barbara 
Kostrevc 

1 

Šport za zdravje 8. 33 2 
Robert Bregar, 
Martina Zajc 

2 

Šah 7.–9. 21 1 Karla Oven 1 

Matematične delavnice 7.–9. 7 1 Mateja Lesjak 1 

Španščina 7.–9. 18 1 Katja Peršak 2 

SKUPAJ:  213 17  21 

  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

V šolskem letu 2019/2020 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. 51 2 Marcel-Talt Lah 4 

Nemščina  4., 5., 6. 40 2 Jana Crnkovič, Jana Zupanc 4 

Računalništvo 4., 5., 6. 37 2 Mateja Lesjak 2 

Tehnika 4., 5., 6. 21 1 Marija Zajc 1 

Šport 4., 5., 6. 29 2 Martina Zajc, Karla Oven 2 

SKUPAJ  178 10  13 
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ZAPOSLENI NA ŠOLI 

VODSTVO ŠOLE 

Ravnatelj/-ica: Janez Peterlin/Angelca Mohorič 

Pomočnica ravnatelja/-ice: 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 

Martina Zajc druga učiteljica  PŠ Temenica 

Špela Kuselj OPB  PŠ Temenica 

Marcel-Talt Lah TJA, JV  PŠ Temenica 

Anja Praznik razredni pouk in OPZ 1. a 406 

Martina Ratajec druga učiteljica in OPB 1. a 406 

Petra Kastelic druga učiteljica in OPB 1. a 406 

Jana Grabljevec razredni pouk 1. b 407 

Alenka Ivanjko druga učiteljica in OPB 1. b 407 

Bojana Iljaž razredni pouk 2. a 402 

Mojca Kravcar razredni pouk 2. b 303 

Tina Orač Gornik razredni pouk 3. a 401 

Jana Šetina Tomažič razredni pouk 3. b 309 

Tanja Koren razredni pouk 4. a 117 

Barbara Drenik razredni pouk 4. a 117 

Polona Lampret razredni pouk 4. b 116 

Vida Bregar Tomažič razredni pouk 5. a 211 

Polona Habič Rus razredni pouk 5. b 154 

Nastja Novak razredni pouk 5. b 154 

Marcel-Talt Lah TJA, NIP  220 

Sonja Škof GOS, JV  218 

Simona Zvonar OPZ  115 

Karla Oven ŠPO, OPB  309 

Izidor Gabrijel OPB  202 

Dragica Gračner OPB  401 

Katja Peršak OPB  217 

Robert Bregar OPB  309 

Jana Crnkovič OPB  401 

Jana Zupanc OPB  154 

Jana Vode OPB  154 

Saša Koleša spremljevalka učenke  309 

 

 

PREDMETNA STOPNJA NA MATIČNI ŠOLI 

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor 

Polona Kastelic TJA, ZGO 6. a 205 

Nina Pavlin SD, DSP 6. b 222 

Barbara Kostrevc SLJ 7. a 207 

Vesna Konda SD, DSP 7. b 220 

Karla Oven ŠPO, IP, NIP 8. a 215 

Lea Kastelic SLJ, IP 8. b 206 

Simona Zvonar  GUM, SLJ 9. a 115 

Nejka Omahen Šikonja  DKE, GEO 9. b 151 
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Martina Jurkovič MAT  218 

Sabina Rozina BIO, KEM, NAR, IP  215 

Martina Zajc  ŠPO, IP, NIP  TEL. 

Mateja Lesjak MAT, IP, NIP  216 

Robert Bregar ŠPO, IP  TEL. 

Jelka Rojec 
LUM, pomočnica 
ravnatelja/-ice 

 151 

Jana Crnkovič  IP, NIP  220 

Marija Zajc KEM, TIT, IP, NIP  146 

Anica Vozel MAT, FIZ  120 

Sašo Vrtovec MAT, FIZ   

Katja Šuštar KNJIŽNIČARKA  204 

Sonja Škof BIO, GOS, IP  218 

Maja Rupnik Leskovar TJA  217 

Amela Abdijanović TJA  217 

Jana Zupanc NIP  154 

Katja Peršak TJA, IP 6. b 217 

Izidor Gabrijel RAČ, IP  202 

Vesna Konda 
SD, DSP, ISO – 
defektologinja 

 222 

Mojca Bohinec 
SD, DSP, ISO – 
defektologinja 

 221 

Nina Pavlin 
SD, DSP, ISO – socialna 

pedagoginja 
 222 

Irena Novak 
SD, DSP, ISO – 
pedagoginja 

 405 

Anton Linec SD, DSP, ISO – psiholog  222 

Veronika Zajc DSP   

Jana Vode DSP   

 

 

PŠ CZBO 

Ime in priimek Predmet poučevanja 

Tjaša Kozlevčar/Karmen 
Mandelj  

razredni pouk 

Jana Crnkovič SLJ, TJN 

Sonja Škof BIO, NAR 

Sabina Rozina KEM 

Katja Peršak TJA 

Izidor Gabrijel MAT 

Anica Vozel FIZ 

Martina Jurkovič MAT 

Nejka Omahen Šikonja  DKE, GEO 

Polona Kastelic ZGO 

Mojca Bohinec, Anton Linec, 
Irena Novak, Vesna Konda, 
Nina Pavlin 

DSP, ISP 

 

TEHNIČNI DELAVCI 

Ime in priimek Naloge 

Špela Groznik tajnica VIZ 
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Metka Valič/Nives 
Kržičnik 

računovodkinja 

Liljana Turk administrativno-računovodska delavka 

Stanislava Adamlje gospodinja 

Jožica Barle kuharica 

Angelca Grčman kuharica 

Silvo Kastelic kuhar 

Marija Lekše kuharica/čistilka 

Olga Prosen kuharska pomočnica/čistilka 

Jakob Murnc hišnik 

Tatjana Blatnik čistilka 

Renata Godnjavec čistilka 

Andreja Ostanek čistilka 

Jožefa Anžlovar čistilka 

Marija Klemenčič čistilka 

Olga Pečjak čistilka 
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TEKMOVANJA 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

ŠOLSKO 

12. november 2019 

V torek, 12. 11. 2019, je na šoli potekalo tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. 

Udeležilo se ga je 42 učencev od četrtega do devetega razreda. Med udeleženimi je kar 21 dobitnikov 

bronastih priznanj. Aleksea Dimec, učenka 8. a, Alla Kvashina, učenka 9. a, in Aljaž Lampret, učenec 9. 

b, so se uvrstili na območno tekmovanje.  

OBMOČNO 

9. januar 2020 

V četrtek, 9. 1. 2020, je na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični potekalo območno tekmovanje 

v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. Udeležilo se ga je 123 učencev in dijakov z več kot 20 

osnovnih in srednjih šol. 

Tekmovanja so se udeležili tudi 3 učenci naše šole, in sicer: Aleksea Dimec, 8. a, Alla Kvashina, 9. a, 

in Aljaž Lampret, 9. b. 

Učenka Alla Kvashina je osvojila srebrno priznanje.  

Lea Kastelic 

TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE 

ŠOLSKO 

11. december 2019 

V sredo, 11. 12. 2019, je na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični potekalo šolsko tekmovanje 

v znanju geografije. Učenci so že prej z mentorico Nejko Omahen Šikonja prebrali nekaj člankov o 

predpisati temi, ki se je letos ukvarjala s posledicami podnebnih sprememb. Šolskega tekmovanja se je 

udeležilo 28 učencev, polovica v mlajši skupini 6. in 7. razreda, polovica pa v starejši skupini 8. in 9. 

razreda. Najprej so rešili krajši test, potem pa so se preizkusili še v praktični uporabi geografskih veščin. 

Bronasto priznanje je prejelo 9 učencev: Jure Koleša iz 6. a, Tina Medved in Meta Dremelj iz 7. a, 

Katja Adamlje in Hana Koleša iz 7. b, Vid Verbič iz 8. b, Alla Kvashina iz 9. a ter Jakob Koleša in Aljaž 

Lampret iz 9. b. Na območno tekmovanje v Ljubljani so se uvrstili Tina Medved, Katja Adamlje, Jakob 

Koleša in Aljaž Lampret. 

OBMOČNO 

13. februar 2020 

V četrtek, 13. februarja 2020, je na Osnovni šoli Nove Jarše v Ljubljani potekalo območno tekmovanje 

v znanju geografije. Udeležili so se ga tudi štirje učenci naše šole ter se z vrstniki pomerili v poznavanju 

posledic podnebnih sprememb ter v praktičnem delu na terenu. Med učenci 6. in 7. razreda sta tekmovali 

Tina Medved in Katja Adamlje, v kategoriji učencev 8. in 9. razreda pa Jakob Koleša in Aljaž Lampret. 

Tina Medved, Katja Adamlje in Jakob Koleša so si s svojim znanjem prislužili srebrno priznanje. 

Nejka Omahen Šikonja, mentorica 
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TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE ZA DOMINKOVO 

PRIZNANJE 

ŠOLSKO 

5. december 2019 

V četrtek, 5. 12. 2019, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju astronomije za Dominkovo priznanje. 

Tekmovanja se je udeležilo 21 učencev. Osem učencev je prejelo bronasto priznanje. To so: Marcel 

Fajdiga Konjar, Tina Medved, Luka Bogolin Rakar, Vid Verbič, Valter Zaletel, Žak Grabljevec in Alla 

Kvashina. Vid Verbič in Alla Kvashina sta se uvrstila na državno tekmovanje. 

DRŽAVNO 

11. januar 2020 

V soboto, 11. 1. 2020, je bilo na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani državno tekmovanje v znanju 

astronomije za Dominkovo priznanje. 

Tekmovanja sta se udeležila devetošolka Alla Kvashina in osmošolec Vid Verbič. Alla je osvojila 

srebrno priznanje, Vid pa se je uvrstil na odlično 13. mesto in osvojil zlato priznanje. 

Anica Vozel, mentorica 

TEKMOVANJE V ZNANJU KEMIJE ZA PREGLOVA 

PRIZNANJA 

ŠOLSKO 

20. januar 2020 

Šolsko tekmovanje v znanju kemije je bilo izvedeno 20. januarja 2020. Bronasto Preglovo priznanje 

sta osvojila učenca Tevž Rus iz 8. a in Alla Kvashina iz 9. a. Učenca sta se uvrstila tudi na državno 

tekmovanje. 

DRŽAVNO 

9. junij 2020 

Državno tekmovanje je bilo zaradi težav s koronavirusom izvedeno na šoli 9. junija 2020. Za srebrno 

priznanje je obema našima tekmovalcema zmanjkalo le nekaj točk. 

Marija Zajc 

NARAVOSLOVNO TEKMOVANJE KRESNIČKA 

5. februar 2020 

V sredo, 5. februarja 2020, smo ponovno izvedli šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja, ki se 

imenuje Kresnička. Tekmovalo je 17 učencev razredne stopnje. Sedem učencev je prejelo bronasto 

priznanje: 

 Jurij Jereb, Tristan Maj Udovič Bes (3. razred); 

 Ota Habič, Nany Urbas, Zala Štepec, Tristan Mandelj (4. razred); 
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 Vadim Kvashin, (5. razred). 

Bistveni del tekmovanja so bili eksperimenti, ki so jih učenci do dneva tekmovanja izvedli v šoli ali 

doma. Letos so sami izdelovali sluz in plastelin, ugotavljali so pogoje za kalitev in rast rastlin ter 

spoznavali, kako nastane mavrica. 

Vsebine so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke. 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. 

Učenci zelo radi samostojno raziskujejo svet okrog sebe, saj je tako pridobljeno znanje podkrepljeno 

z lastnimi izkušnjami. Hkrati pa so aktivni in še bolj vedoželjni. 

 
Polona Lampret, mentorica 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI 

ŠOLSKO 

11. oktober 2019 

Na šolskem tekmovanju so bronasta priznanja osvojili Alla Kvashina, Alja Božič, Neža Koželj, Jakob 

Koleša in Jerca Mohar. 

DRŽAVNO 

16. november 2019 
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V soboto, 16. 11. 2019, je na Osnovni šoli Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi potekalo 21. državno 

tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Našo šolo je zastopala Alla Kvashina, ki je dosegla srebrno 

priznanje. 

Sabina Rozina 

ANGLEŠČINA 

TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE ZA 9. RAZRED 

ŠOLSKO 

14. november 2019 

V četrtek, 14. novembra 2019, ob 14. uri je na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični potekalo 

šolsko tekmovanje v znanju angleščine za učence 9. razreda. Tekmovalo je 9 učenk in učencev. Pomerili 

so se v nalogah bralnega razumevanja, rabe jezika in pisnega sporočanja. Bronasto priznanje je osvojilo 

6 tekmovalk in tekmovalcev. Na območno tekmovanje, ki je bilo 15. januarja na Osnovni šoli Ferda 

Vesela, so se uvrstile: Anna Kokolj (9. b), Alla Kvashina (9. a) in Nika Kastelic (9. b). 

OBMOČNO 

15. januar 2020 

V sredo, 15. januarja 2020, ob 14. uri je na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični potekalo 

območno tekmovanje v znanju angleščine za učence 9. razreda. Udeležilo se ga je 123 tekmovalk in 

tekmovalcev z 29 okoliških osnovnih šol, med njimi so se za srebrno priznanje ter uvrstitev na državno 

tekmovanje potegovale tudi 3 tekmovalke z naše šole (Anna Kokolj, 9. b, Alla Kvashina, 9. a, in Nika 

Kastelic, 9. b). 

Učenki Anna Kokolj iz 9. b ter Alla Kvashina iz 9. a sta osvojili srebrno priznanje. 

 

MEDNARODNA ANGLEŠKA JEZIKOVNA OLIMPIJADA HIPPO 2020 

PREDIZBOR 

24. februar 2020 

V ponedeljek, 24. 2. 2020, se je 32 učencev naše šole udeležilo predtekmovanja mednarodne 

angleške olimpijade Hippo 2020. Tekmovanje je glede na starost učencev potekalo v različnih 

kategorijah. 

Naslednji učenci so dosegli izjemen rezultat in se uvrstili v polfinale: 

 Eva Retar, 6. a 

 Brina Šket, 6. a 

 Anna Kokolj, 9. b 

 Jerca Mohar, 9. b 

 Luka Fortuna, 9. b 

SPLETNI POLFINALE OLIMPIJADE 

Spletni polfinale zaradi epidemije ni bil izveden. 
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IATEFL – TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE ZA 7. RAZRED 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 

31. januar 2020 

V petek, 31. januarja 2020, se je zaključilo šolsko tekmovanje v znanju angleščine za sedmošolce, ki 

ga organizira Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia. Letošnja tema tekmovanja 

je bila The Magic of Friendship, Čarovnija prijateljstva. Tekmovalne skupine učencev so v ustvarjenih 

scenarijih in videoprispevkih prevzele vloge najstnikov, ki skupaj doživijo dogodivščino in pokažejo, kaj 

je pravi pomen prijateljstva. 

 
Na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični so na šolski ravni tekmovanja sodelovale 3 skupine 

sedmošolcev: 

 Naslov videoprispevka: A Mysterious Birthday Ride: Eva Markovič, 7. b, Maj Šmid, 7. b, 

Martin Pongrac, 7. b, Meta Dremelj, 7. a, Žan Štrempfelj, 7. b. 

 Naslov videoprispevka: Not All Treasure Is Gold: Anika Sreš, 7. a, Neža Koželj, 7. a, Špela 

Lampret, 7. a, Špela Mohar, 7. a, Tina Medved, 7. a. 

 Naslov videoprispevka: The Shape of Friendship: Hana Koleša, 7. b, Katarina Verbič, 7. a,  

Selma Kovačević, 7. b. 

Vse tri tekmovalne skupine so odlično opravile svoje delo in se s svojimi ustvarjalnimi in poučnimi 

videoprispevki uvrstile na državno tekmovanje. 

DRŽAVNO TEKMOVANJE 

17. marec 2020 

Na državnem tekmovanju v znanju angleščine za 7. razred je skupina učenk iz 7. a (Tina Medved, 

Neža Koželj, Anika Sreš, Špela Lampret in Špela Mohar) osvojila zlato priznanje.  

Na državnem tekmovanju so sodelovale z avtorskim angleškim videoposnetkom z naslovom Not All 

Treasure Is Gold (Ni vsak zaklad zlato), v katerem so prikazale, kako pet prijateljic skupaj doživi 

dogodivščino ter odkrije pravi pomen prijateljstva. Na državno raven tekmovanja se je uvrstilo 308 učenk 

in učencev iz cele Slovenije, podeljenih pa je bilo devet zlatih priznanj (od tega so jih pet osvojile naše 
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učenke; zlata priznanja so torej osvojile tri sodelujoče skupine, skupina naših učenk si tako s še eno skupino 

deli drugo mesto za najboljši prispevek na državni ravni), 47 srebrnih in 65 bronastih priznanj. 

                                             

Na državnem tekmovanju sta sodelovali še dve skupini sedmošolcev z Osnovne šole Ferda Vesela 

Šentvid pri Stični. Skupini, ki je sodelovala s prispevkom A Mysterious Birthday Ride (Meta Dremelj iz 7. 

a ter Martin Pongrac, Maj Šmid, Žan Štrempfelj in Eva Markovič iz 7. b), čestitamo za osvojeno bronasto 

priznanje. Skupini, ki je sodelovala s prispevkom The Shape of Friendship (Katarina Verbič iz 7. a ter 

Hana Koleša in Selma Kovačević iz 7. b), čestitamo za sodelovanje. 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE  

21. november 2019 

V četrtek, 21. 11. 2019, je na šoli potekalo tekmovanje iz nemščine za učence devetega razreda. 

Udeležili so se ga trije učenci. Alla Kvashina in Aljaž Lampret sta prejemnika bronastih priznanj. Praga 

za uvrstitev na državno tekmovanje ni dosegel nihče od tekmovalcev. 

Lea Kastelic 

NEMŠKI BRALNI ZNAČKI EPI LESEPREIS IN 

BÜCHERWURM 

V letošnjem šolskem letu nam je kljub številnim nenačrtovanim dogodkom, ki so od učencev in učiteljev 

zahtevali veliko mero iznajdljivosti in prilagodljivosti, uspelo izvesti kar dve tekmovanji iz nemške bralne 

značke.  

Spletnega tekmovanja Bücherwurm, ki ga organizira Center Oxford, se je v okviru izbirnega 

predmeta nemščina udeležilo 18 učencev od 5. do 9. razreda. Vsi so zbrali dovolj točk, da se lahko 

pohvalijo s priznanjem. V tekmovanju Epi Lesepreis, ki poteka pod okriljem založbe DZS, pa se je 

preizkusilo kar 45 učencev od 4. do 9. razreda. Nanj smo se pripravljali tudi pri pouku nemščine in učenci 

so osvojili 6 zlatih priznanj, 25 srebrnih in 14 priznanj za sodelovanje. 

                      
Vsem sodelujočim čestitamo in jim želimo oblilo veselja pri prebiranju tujejezične mladinske literature 

tudi v prihodnje.  

Jana Crnkovič 
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MATEMATIKA 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

ŠOLSKO 

26. september 2019 

Na šolskem tekmovanju iz logike, ki je potekalo 26. 9. 2019, so sodelovali učenci od 2. do 9. razreda. 

Tekmovalo je 116 učencev. Od tega je 55 učencev prejelo bronasta priznanja. Ti učenci so: 

2. razred:  

Lenart Hobič, Ana Vencelj, Marija Berčon, Nika Čebular, Julia Flajnik, Žan Nograšek, Nika Oštir Verbič, 

Sara Marinčič, Katarina Moškrič, Anže Turk, Jaka Boh, Mirjam Dremelj, Amina Jakupović, Nejc Pevec, Vid 

Likar, Tinkara Šteh 

3. razred: 

Lara Lampret, Nik Kastelic, Zala Slapnik, Tit Perme, Jurij Jereb, Tristan Maj Udovič Bes, Karin Zupančič, 

Matija Širovnik, Anže Štrumbelj, Rok Zajec, Vid Koleša, Alja Šraj, Lina Bogolin Rakar, Neja Glogovšek, 

Žiga Perpar, Dominik Sreš 

4. razred: 

Nany Urbas, Zoja Nograšek, Ana Ciglar, Živa Miklič, Lana Pevec, Živa Križman, Lara Bizjak, Daša 

Fajdiga 

5. razred: 

Tia Sinic, Jakob Verbič, Julija Koželj, Nastja Korpič, Vadim Kvashin 

6. razred: 

Isabela Strojanšek 

7. razred: 

Tina Medved, Maj Šmid, Neža Koželj, Anika Sreš 

8. razred: 

Gaja Rovanšek, Tevž Rus, Blažka Poljšak 

9. razred: 

Alla Kvashina, Alja Božič 

         Martina Jurkovič 

TEKMOVANJE IZ RAZVEDRILNE MATEMATIKE 

ŠOLSKO 

4. december 2019 

V sredo, 4. 12. 2019, smo na šoli izvedli tekmovanje iz razvedrilne matematike, ki se ga je udeležilo 

29 učencev. Skupaj so osvojili 9 bronastih priznanj. 

Bronasta priznanja so prejeli naslednji učenci: 

 6. r.: Isabela Strojanšek, Jure Koleša 
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 7. r.: Martin Pongrac, Tina Medved, Hana Koleša in Luka Bogolin Rakar 

 8. r.: Sara Pahar, Gaja Rovanšek 

 9. r.: Alla Kvashina 

Učenka Isabela Strojanšek se je z odličnim rezultatom uvrstila tudi na državno tekmovanje. 

DRŽAVNO 

1. februar 2020 

Razvedrilna matematika je več kot le algoritmično mišljenje, logično sklepanje, računska spretnost in 

prostorska predstavljivost. Je tudi razvedrilo pri učenju. 

Da je spretna v vseh omenjenih veščinah, je dokazala učenka Isabela Strojanšek, ki je na državnem 

tekmovanju osvojila zlato priznanje. 

Martina Jurkovič, mentorica 

TEKMOVANJE BOBER 

ŠOLSKO 

11.–15. november 2019 

Med 11. in 15. novembrom 2019 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v računalniškem razmišljanju 

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 

sta razmišljanje in ustvarjalno reševanje problemov zanimiva in zabavna. 

Tekmovalci od 2. do 5. razreda so reševali naloge na papirju, tekmovalci od 6. razreda naprej pa 

na računalniku. Šolskega tekmovanja so se udeležili 104 učenci. 
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Prejemniki bronastih priznanj so: 

 Jaka Boh, Nika Čebular, Mirjam Dremelj, Julia Flajnik, Lenart Hobič, Anamarija Kastelic, Vid 

Likar, Sara Marinčič, Nik Meško, Gal Miklavčič Grabljevec, Katarina Moškrič, Žan Nograšek, 

Nika Oštir Verbič, Maša Pečjak, Lina Rus, Tinkara Šteh, Anže Turk, Pia Uhan, Taja Končar, Jan 

Pečan, Taja Žurga;  

 Lina Bogolin Rakar, Pija Čebular, Jurij Jereb, Julita Kemperle, Matija Širovnik, Miha Skubic, 

Tristan Maj Udovič Bes, Gašper Zorec, Karin Zupančič;  

 Denis Berdajs, Lara Bizjak, Daša Fajdiga, Zoja Nograšek, Neža Turk, Nany Urbas; 

 Karin Markovič, Tia Sinic, Manca Vencelj, Neža Zupančič; 

 Jure Koleša, Vid Perpar, Brina Šket, Isabela Strojanšek, Jakob Verbič; 

 Luka Bogolin Rakar, Tina Medved, Špela Mohar, Martin Pongrac, Anika Sreš; 

 Maks Damjanić, Sara Pahar, Gaja Rovanšek, Valter Zaletel; 

 Alja Božič, Vid Hojč, Iva Košćak Mencin, Alla Kvashina. 

Na državno tekmovanje na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani se je uvrstil Luka Bogolin 

Rakar. 

DRŽAVNO 

18. januar 2020 

Luka Bogolin Rakar je v soboto, 18. 1. 2020, na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani 

na državnem tekmovanju ACM Bober prejel srebrno priznanje. 

Izidor Gabrijel 

TEKMOVANJE V ZNANJU TEHNOLOGIJ 

ŠOLSKO 

22. oktober 2019 

22. 10. 2019 je potekalo šolsko tekmovanje v znanju tehnologij. Tekmovalo je šest učencev. Učenci 

Alla Kvashina, Veronika Sreš, Anže Adamlje in Jakob Koleša so osvojili bronasta priznanja.  

Marija Zajc 

BIOLOGIJA – TEKMOVANJE ZA PROTEUSOVO 

PRIZNANJE 

ŠOLSKO 

16. oktober 2019 

16. 10. 2019 smo izpeljali šolsko tekmovanje za Proteusovo priznanje. Predpisana tema je bila 

Človeška ribica in jamski ekosistem.  

Učenci 8. in 9. razreda so se pomerili v poznavanju naslednjih tematik:  

– značilnosti kraških jam kot življenjskega prostora podzemeljskih živali, 

– zgradba človeške ribice in njene prilagoditve na vodno jamsko okolje, 

– razlike med obema podvrstama, 
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– razširjenost in evolucijski razvoj, 

– zgodovina raziskovanja človeške ribice, 

– najpomembnejše skupine jamskih živali in njihove prilagoditve na okolje, 

– ogroženost podzemeljskih ekosistemov in varovanje virov pitne vode. 

Tekmovanja se je udeležilo 13 učencev. Največ točk sta osvojila Kaja Kastelic in Žak Grabljevec iz 8. 

a ter dosegla bronasto priznanje.  

Čestitke in zahvala vsem tekmovalcem za vloženi trud. 

Sonja Škof 

TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE 

ŠOLSKO 

3. december 2019 

Letošnja osrednja tema tekmovanja iz zgodovine je bila prazgodovina na Slovenskem. Tema je bila 

izbrana zaradi pomembne obletnice, devetdesetletnice arheoloških izkopavanj dr. Srečka Brodarja v 

Potočki zijalki.  

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 3. 12. 2019, se je udeležilo 20 učencev in učenk 8. in 9. razreda.  

OBMOČNO 

4. februar 2020 

Na območno tekmovanje, ki je potekalo 4. 2. 2020 na Osnovni šoli Louisa Adamiča v Grosupljem, so 

se uvrstili štirje učenci: Anja Maselj, Alja Božič, Jan Slapnik in Alla Kvashina (vsi iz 9. a). Slednja se 

tekmovanja ni udeležila. Učenci niso dosegli vidnejših rezultatov. 

Polona Kastelic 
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DNEVI DEJAVNOSTI 

ŠPORTNI DNEVI 

JESENSKI POHOD ČETRTEGA RAZREDA 

17. september 2019 

Letošnji slogan evropskega tedna mobilnosti je Gremo peš. 

Peš lahko premagamo krajše razdalje in ob tem poskrbimo tudi 

za vsaj minimalno raven fizične aktivnosti. 

Tako so se četrtošolci v torek, 17. 9. 2019, odpravili na prvi 

športni dan. Opravili so jesenski pohod za športno značko Krpan. 

Pot jih je vodila skozi bližnje kraje: od Šentvida skozi Glogovico, 

Artižo vas do Ivančne Gorice, kjer so si vzeli čas za igro in fitnes 

na prostem.  

Po postanku so pot nadaljevali mimo Osnovne šole Stična do 

Grofije in skozi Pristavljo vas nazaj do šole, kamor so prispeli 

malo pred 12. uro. Lep sončen dan jim je uspelo dodobra 

izkoristiti za druženje, smeh in zabavo. 

Polona Lampret 

PETOŠOLCI NA JESENSKEM POHODU 

17. september 2019 

V torek, 17. 9. 2019, so imeli učenci petega razreda športni dan.  

 
Izpred šole smo se odpravili proti Glogovici in pot nadaljevali skozi Velike Pece, Male Pece, 

Rdeči Kal vse do Hrastovega Dola. Na igrišču so imeli učenci čas za malico in oddih. Zatem smo se po isti 

poti napotili proti Velikim Pecam in se ustavili na kmetiji Ostanek. Tam smo doživeli prijeten sprejem 
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gospoda Tadeja, od katerega so učenci izvedeli nekaj več o dejavnostih, s katerimi se na kmetiji 

ukvarjajo. Preizkusili so se tudi v luščenju fižola, okusili zelenjavo s kmetije ter se posladkali.  

Pot smo uspešno prehodili tudi nazaj do šole. 

PLANINSKI POHOD  

20. september 2019 

Že kar dobro smo zakorakali v novo šolsko leto. Učenci in učenke od šestega do devetega razreda 

so se v petek, 20. 9. 2019, odpravili na prvi športni dan. Po razredih, skupaj s svojimi razredniki in učitelji 

spremljevalci, so osvojili najvišji vrh Škofjeloškega hribovja Ratitovec, planino Vogar nad Bohinjem, 

dvatisočak Viševnik in se odpravili na pot okrog Bohinjskega jezera. Prav vsi učenci in učenke so osvojili 

zastavljene pohodniške cilje. Da je bil dan res popoln, je poskrbelo še vreme, ki je zagotavljalo prekrasne 

razglede. Tako na Ratitovcu kot na Viševniku so pohodniki lahko uživali tudi v razgledu na najvišjo 

slovensko goro Triglav. 

Domov so se vrnili prijetno utrujeni in polni novih doživetij.  

 
 

JESENSKI POHOD UČENCEV PRVEGA IN TRETJEGA RAZREDA  

20. september 2019 

V petek, 20. 9. 2019, so se prvošolci in tretješolci zbrali v matičnih učilnicah, kjer so dobili navodila 

in napotke, kako bo dan potekal. V nahrbtnike so spravili šolsko malico. Izpred šole v Šentvidu pri Stični 

so se peš odpravili do Malih Češnjic, Velikih Češnjic, proti Velikemu Kalu in Cukrci, nato pa nazaj do 

Šentvida pri Stični. Šola se trudi tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja. Pohodu so se 

pridružile starejše gospe iz društva Zdravo življenje. Na športnem dnevu so skupaj izvajali različne vaje. 
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JESENSKI POHOD UČENCEV DRUGEGA RAZREDA IN UČENCEV PŠ 

TEMENICA 

20. september 2019 

V petek, 20. 9. 2019, so se drugošolci in učenci 

PŠ Temenica ob 7.10 zbrali na šolski avtobusni 

postaji. S šolskim avtobusom so se odpeljali do 

železniške postaje v Ivančni Gorici in od tam 

nadaljevali vožnjo z vlakom v Trebnje. V Velikem 

Gabru so se jim na vlaku pridružili še drugošolci 

Osnovne šole Veliki Gaber. Po prihodu v Trebnje so 

se peš odpravili do gradu, pot nadaljevali mimo 

Velike in Male jame do Vrhtrebnjega. Tam so si 

ogledali obeležje poldnevnika. Učenci so se igrali in 

družili. Vrnili so se nazaj v dolino in na železniško 

postajo. 

Kdor je želel, si je lahko v slaščičarni kupil kepico sladoleda. Na železniški postaji so si učenci ogledali 

še staro lokomotivo. Z vlakom so se odpeljali do Radohove vasi, naprej do šole pa s šolskim avtobusom. 

KRPANOV ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

13. februar 2020 

V četrtek, 13. 2. 2020, so imeli četrtošolci Krpanov zimski športni dan. Prvi dve šolski uri so v 

telovadnici izvedli dejavnosti za športno značko Krpan, nato pa so sončno vreme izkoristili za druženje 

na prostem, kjer so opravili še drugi pohod za športno značko Krpan. Pot jih je vodila po domači pokrajini 

skozi Loko do Pristavlje vasi, Petrušnje vasi, Farovškega hriba in nazaj do šole.  
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Na poti je bilo veliko priložnosti tako za pogovor kot tudi za občudovanje pokrajine, ki v prihajajočem 

pomladanskem času dobiva drugačno podobo. Vmesni postanki so bili namenjeni okrepčilu pa tudi 

opazovanju pokrajine. Lep sončen dan jim je uspelo dodobra izkoristiti za druženje, smeh in zabavo. 

Tanja Koren, koordinatorica dejavnosti 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN PREDMETNE STOPNJE 

13. februar 2020 

V četrtek, 13. 2. 2020, smo organizirali športni dan za učence od šestega do devetega razreda. 

Učenci so imeli na izbiro več možnih vsebin. Izbirali so med smučanjem na Cerknem, drsanjem v športni 

dvorani na Bledu, pohodom okoli Blejskega jezera in pohodom v okolici Šentvida. 

 

Robert Bregar 

ZIMSKI POHOD ZA UČENCE PRVEGA TRILETJA 

11. marec 2020 

V sredo, 11. 3. 2020, so imeli učenci prvega triletja drugi športni dan. 

Zaradi neugodnih zimskih razmer so namesto sankanja izvedli pohod. Razdelili so se v tri skupine. 

Prva skupina, učenci tretjega razreda, se je zjutraj podala na pot od matične šole do Hrastovega Dola. 

Ob prihodu v Hrastov Dol so imeli malico. Nato so si v nekdanji podružnični šoli ogledali razstavo nakita 

in cvetja ter učilnico nekoč. Kasneje so si na igrišču pri nekdanji šoli dan popestrili še z različnimi igrami. 

V šolo so se vrnili z avtobusom. 
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Druga skupina, učenci drugega razreda matične šole in PŠ Temenica, se je zjutraj z avtobusom 

odpeljala do Hrastovega Dola. Tam so se na igrišču nekdanje podružnične šole igrali razne igre, v šoli 

pa so si ogledali razstavo in učilnico nekoč. Ogled mresta in žab v bližnji luži je dan naredil še bolj 

zanimiv. Po malici so se peš odpravili nazaj proti matični šoli. 

Tretja skupina, učenci prvega razreda, se je podala na bližnji hrib Gradišče. Pot jih je vodila skozi 

Petrušnjo vas na Gradišče. Med potjo so naredili tudi dva krajša postanka. Na cilju so se okrepčali, peli 

in se pozabavali s športnimi igrami. Skozi cel dan jih je spremljalo sončno vreme. Dan je bil pester in 

zanimiv.  

   Jana Grabljevec 

SPOMLADANSKI POHOD V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

15. april 2020 

 

Učenci od prvega do tretjega razreda in učenci Podružnične šole 

Temenica so 15. aprila 2020 v času izobraževanja na daljavo izvedli športni 

dan. Opravili so spomladanski pohod v bližnji okolici svojega doma oziroma 

po svojih interesih in zmožnostih. Izvedbo pohoda so potrdili s fotografijami, 

ki so jih poslali razredničarkam. Pohod je štel za športni program Zlati 

sonček. 

Bojana Iljaž, koordinatorica dejavnosti 
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ŠPORTNE IGRE 

4. in 5. maj 2020 

Zaradi izobraževanja na daljavo v času epidemije koronavirusa so imeli učenci od prvega do petega 

razreda prirejen dan dejavnosti.  

Učenci so predhodno prejeli navodila za izvedbo športnega dne. Športni dan so izvedli doma in v 

okolici doma. Na voljo so imeli več oblik vadbe, ki so bile razporejene preko dneva. Točen čas izvedbe 

so si določili sami. Med posameznimi vajami so si vzeli odmor. Kakšno vajo so lahko zamenjali tudi s 

sprehodom. 

ZABAVEN ŠPORTNI DAN S POHODOM 

11. maj 2020 

Prilagojen dan dejavnosti v času izobraževanja na daljavo zaradi pandemije covid-19 so učenci 

tretjega razreda izvedli 11. maja 2020.  

 

Predhodno so bili seznanjeni z izvedbo športnega dne. 

Izvedli so ga v okolici doma. Na voljo so imeli več oblik vadbe. 

Točen čas izvedbe so si določili sami. Odšli so v gozd, 

preskakovali štore, plezali na drevesa, se na igrišču/travniku 

igrali različne stare igre … in opravili pohod. Med 

posameznimi vajami so si vzeli odmor za malico.  

Tina Orač Gornik, koordinatorica dejavnosti 

MOJE DOŽIVETJE V GOZDU 

15. maj 2020 

Zaradi izobraževanja na daljavo je bil letos dan dejavnosti prirejen. Učenci prvega razreda in učenci 

Podružnične šole Temenica so izvedli zaključno ekskurzijo v obliki športnega dne v okolici doma – v 

bližnjem gozdu. Prejeli so zanimiva navodila, kako naj preživijo dan. 

Cilj dejavnosti je bil, da opravijo daljši nekajurni pohod skozi gozd v svojem domačem okolju z 

vmesnimi postanki oziroma nalogami, igrami. Pri tem so se navajali na vztrajnost, vzdržljivost, iznajdljivost, 

primerno obnašanje v gozdu in naravi. Prejeli so priporočila, kako se oblečemo v posameznih letnih časih, 

kako se primerno obujemo (športno-pohodno) in zaščitimo pred klopi. 

Otroci so se pri dejavnostih sprostili in razvedrili. 

ŠPORTNE IGRE V NARAVI 

26. maj 2020 

Na športnem dnevu so petošolci izvajali športne aktivnosti, igre v stanovanju in naravi (gozdu). Najprej 

so si s člani družine izbrali primerno lokacijo (travnik ali gozd). Zjutraj so si pripravili malico, se primerno 

oblekli in obuli ter poskrbeli za zaščito pred soncem in klopi. Najprej so se z gimnastičnimi vajami ogreli, 

zatem pa so se odpravili do bližnjega gozda. Tam so izvajali vaje atletske abecede, gozdne atletike, 

gimnastike ter nekaj vaj za moč in koordinacijo. Nato je bil čas za sprostitev z izbrano športno igro z 

žogo. Naredili so še nekaj vaj za raztezanje in se odpravili domov. 
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KOLESARSKI IZPIT 

17. junij 2020 

Ob 7.30 so se učenci petega razreda zbrali na šolskem igrišču, kjer so se pripravili na izpitno vožnjo 

po Šentvidu. Še enkrat so preverili tehnično brezhibnost kolesa in si pravilno pritrdili čelado, pregledali 

ustreznost obuval (vezalke) in hlačnice. Nato so se ob kolesu odpravili do parkirišča, kjer so jih že čakali 

člani ZŠAM Ivančna Gorica.  

 
Učenci so pred komisijo štirikrat preizkušali svoje spretnosti in znanje vožnje po Šentvidu. Od 9.20 do 

10.30 je sledilo ocenjevanje. 

 
Po končani vožnji je bila na vrsti analiza dela, na šolskem igrišču pa nagovor ravnateljice, članov 

ZŠAM in policista. Sledili so slavnostna zaprisega, petje kolesarske himne in slavnostna podelitev 

kolesarskih izkaznic. Kolesarski izpit so opravili vsi učenci, ki so se na izpit pripravljali. 

Športni dan je minil brez zapletov. K temu je pripomoglo tudi vreme, ki se je vzdržalo napovedanih 

padavin.  

Nastja Novak in Vida Bregar Tomažič 
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TEHNIŠKI DNEVI 

TEHNIŠKI DAN S PROMETNIMI VSEBINAMI 

19. september 2019 

V četrtek, 19. 9. 2019, smo se učenci 7. razreda zbrali v učilnici, pričakujoč novih tehniških izzivov. Na 

začetku nam je učiteljica predstavila potek in namen tehniškega dne. Nato smo se razdelili v dve skupini. 

Prva skupina je odšla v sosednjo učilnico, druga je ostala v učilnici za tehniko.  

Prvo šolsko uro smo se pogovarjali o šolskih poteh. 

Opisali smo vsak svojo pot v šolo. Pisali smo, kako pridemo 

v šolo, kje so najbolj nevarne točke, na kaj moramo biti 

pozorni. Zapisali smo tudi razloge, zakaj prihajamo v šolo 

največkrat z avtobusom ali nas pripeljejo starši. 

Delo smo nadaljevali v računalniški učilnici. Naša 

skupina si je na šolski spletni strani ogledala digitalni načrt 

šolskih poti šolskega okoliša. Poiskali smo postajališča, 

nevarne točke in preverili, kako dolga je naša pot. S 

sošolci smo primerjali, koliko kilometrov imamo od doma 

do šole in koliko časa porabimo za pot. Seveda pa smo 

tudi malo računali in izračunali ogljični odtis, iz katerega smo izvedeli, koliko ogljikovega dioksida 

izpustimo v zrak, če ne pridemo peš. Druga skupina je ustvarjala različne prometne igre.  

Po malici sta se skupini zamenjali. Četrto uro smo imeli zabaven pouk angleščine. Na spletu smo 

brskali, kako se prometnim znakom reče v angleščini, ter v tem jeziku pisali zgodbe in pesmi o prometu. 

Druga skupina je pripravljala lutkovne predstave s prometno vsebino. Izdelovali smo lutke in pisali 

scenarij. 

Na koncu je sledila sproščena gledališka ura. Naše predstave 

so govorile o varni poti v šolo, o prometu, prometnih znakih in 

nevarnostih. Smejali smo se svojim dogodivščinam in se zagotovo 

tudi kaj novega naučili. Naše lutke so bile prav zanimive, vsebine 

pa poučne. Na malo drugačen način smo obnovili prometna 

pravila, zato bomo v tem šolskem letu v prometu še bolj previdni 

in pozorni. 

Tina Medved, 7. a 

USTVARJANJE PRAZNIČNIH OKRASKOV V PRVEM RAZREDU  

7. november 2019 

V četrtek, 7. 11. 2019, so učenci prvega razreda izpeljali tehniški dan.  

Učenci so iz različnih materialov izdelovali okraske za novoletni čas. Izdelke 

bodo prodajali na novoletnem sejmu. Po navodilih učiteljic so izdelali kar po 

štiri raznovrstne izdelke.  

Ob ustvarjanju so se urili v finomotoriki in natančnosti, se sproščeno izražali 

ter se prijetno družili.  

Jana Grabljevec 
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DRUGOŠOLCI USTVARJALI PRAZNIČNE IZDELKE ZA BAZAR 

13. november 2019 

V sredo, 13. 11. 2019, so imeli drugošolci tehniški dan. Kot po navadi so se zjutraj zbrali v matični 

učilnici. Pripravili so odpadno embalažo in ostale materiale za ustvarjanje, ki so jih učenci in učiteljica 

prinesli s seboj. Pregledali so jih in se pogovorili, kaj bi lahko iz tega nastalo. Ogledali so si nekaj 

primerov. Dogovorili so se za izdelavo Božička iz tulca toaletnega papirja, adventnih aranžmajev na 

različnih podlagah, mobila, svečnikov in voščilnic. Učenci so se razdelili v pet skupin, ob menjavi so v vsaki 

skupini izdelali po en izdelek.  

Po končanem delu so skupine pospravile mize in učilnico. Učenci so si ogledali nastale izdelke in se 

pogovorili o njihovi primernosti za prodajo na bazarju. Ugotovili so, da so se pri vseh izdelkih zelo 

potrudili in jih natančno izdelali. Naredili so razstavo v učilnici, kjer so izdelki počakali do prodaje na 

bazarju, ki je na naši šoli potekal 29. 11. 2019. 

                                                                                                             Mojca Kravcar 

NARAVNA GRADIVA – LES 

20. in 21. november 2019 

20. in 21. 11. 2019 so imeli učenci sedmega razreda tehniški 

dan. Izdelovali so izdelke iz lesnih gradiv. Izdelavo izdelkov smo 

prilagodili glede na material, ki so ga učenci prinesli s seboj. 

Učenci so z veseljem ustvarjali. Pri delu so bili uspešni. S svojimi 

izdelki so bili zelo zadovoljni. Nekaj izdelkov so namenili 

novoletnemu sejmu.  

Marija Zajc 

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN PAPIR 

3. in 4. februar 2020 

3. in 4. februarja 2020 so imeli šestošolci tehniški dan. 

Raziskovali so informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in razvijali 

svoje ročne spretnosti ob oblikovanju papirja. 

Z učenci smo se pogovarjali o pomenu besed pust in maska. 

Učenci so poiskali več pomenov teh besed. Temo smo navezali na 

pustne običaje oziroma maškare. Izdelke smo prilagodili gradivu, 

ki smo ga imeli na razpolago. Vsi učenci so izdelali preprosto 

masko iz papirja.  

Pogovarjali smo se in raziskovali tudi o varni uporabi interneta in IKT-naprav, o spletnih goljufijah, 

varnih geslih, varnostnih kopijah podatkov, družbenih omrežjih … Povedali smo, da 11. februarja 

obeležujemo dan varne rabe interneta. 
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Učenci so gradiva iskali po spletu in oblikovali plakate na posamezno temo. Vsebine so potem 

predstavili sošolcem. 

Izidor Gabrijel in Marija Zajc 

SPOZNAVANJE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE 

TEHNOLOGIJE ZA SEDMOŠOLCE 

10. in 11. februar 2020 

Sedmošolci so se 10. in 11. februarja seznanili z IKT-napravami. 

Spoznavali so računalniški program za tridimenzionalno modeliranje 

SketchUp. Narisali so hišo in oblikovali okolico. S programom Edison so 

vezali preproste električne kroge ter spoznali razliko med vzporedno in 

zaporedno vezavo. 

 

Pogovarjali smo se in raziskovali o varni uporabi interneta in IKT-naprav, o spletnih goljufijah, varnih 

geslih, varnostnih kopijah podatkov, družbenih omrežjih, varstvu osebnih podatkov, intelektualni lastnini, 

navajanju virov. Povedali smo, da 11. februarja obeležujemo dan varne rabe interneta. 

Učenci so gradiva iskali po spletu. Spoznali so večuporabniško hkratno urejanje in oblikovanje spletne 

predstavitve. Izbrane vsebine so potem predstavili sošolcem. 

Izidor Gabrijel 

GEOLOŠKI DAN  

12. februar 2020 

V sredo, 12. februarja 2020, so imeli četrtošolci prav poseben dan. Obiskali so jih predstavniki 

Geološkega zavoda Slovenije. Najprej so poslušali predavanje o tem, kaj geologija predstavlja, da se 

življenje na Zemlji vedno spreminja, ter spoznavali pomen mineralnih surovin v človekovem življenju.  

Sledile so tri šolske ure raznovrstnih geoloških delavnic. Učenci so krožili med različnimi postajami ter 

spoznavali minerale in kamnine, razmišljali o vplivih človeka na okolje, podrobno spoznali kamninski krog, 

raziskovali Slovenijo in njene mineralne surovine. Ob koncu sta sledila pogovor o vseh aktivnostih ter 

krajši kviz o poznavanju geologije in kamnin. 
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Učenci so bili z dnevom dejavnosti zadovoljni. Navdušile so jih delavnice, kjer so se lahko izkazali v 

samostojnem delu in razmišljanju. Delo jim je bilo zanimivo, saj se z lastno aktivnostjo največ naučijo in je 

na novo pridobljeno znanje tako trajnejše. 

Polona Lampret, koordinatorica dejavnosti 

ELEKTRIKA 

6. februar 2020 

V četrtek, 6. 2. 2020, so imeli devetošolci tehniški dan na temo Elektrika in predstavitev izobraževalnih 

programov srednje elektro šole, računalniške šole in tehniške gimnazije v Novem mestu. 

Svet okoli nas sestavljajo elektronske naprave: radio, televizor, glasbeni stolp, gospodinjski aparati, 

računalniki, mobilni telefoni itd. Brez vseh teh zabavnih in delovnih pripomočkov si ne moremo več 

predstavljati vsakodnevnega življenja. Delovanje vseh teh naprav pa zagotavlja električna energija. 

Elektrika se navezuje tudi na snov pri fiziki v devetem razredu, zato je bil tehniški dan zelo uporaben, 

saj so izkušeni profesorji učencem znali na zanimiv način prikazati tematiko. Z aktivnim delom v treh 

delavnicah v učilnicah strokovnih predmetov so jim uspeli približati znanje o elektriki. Učenci so ugotavljali 

lastnosti zaporedne in vzporedne vezave v električnem krogu ter merili električne napetosti pri enofazni 

vtičnici, avtomobilskem akumulatorju, sončnih celicah, vzporedno vezanih baterijah. V tehnični delavnici 

so povezali tudi porabnike − upor, motor in žarnico, ter merili napetosti na porabnikih ter izmerili tok 

skoznje. Pri tem so prišli do različnih zakonitosti. Najbolj so bili navdušeni nad izdelavo samostojnega 

izdelka  utripalnika, ki seveda deluje, če je priklopljen na vir energije. 
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V Novem mestu smo bili prijazno sprejeti. Omeniti velja, da smo v velikem srednješolskem centru 

naključno srečali več bivših učencev naše šole, nekaj pa jih je bilo tudi aktivno vključenih v dogajanje. V 

novem šolskem letu se jim bo priključilo kar nekaj letošnjih šentviških devetošolcev, saj je zanimanje za 

omenjena področja iz leta v leto večje. 

Izvedba tehniškega dneva na novomeški elektro šoli oziroma nasploh dobro sodelovanje med šolama 

poteka že nekaj let. Zahvaljujemo se Šolskemu centru Novo mesto za sodelovanje, učenci in učitelji smo 

vedno znova obogateni z novimi spoznanji in izkušnjami. 

Mateja Lesjak 

KONSTRUKCIJSKE ZBIRKE 

11. februar 2020 

V torek, 11. 2. 2020, smo z učenci petega razreda izvedli tehniški dan, ki smo ga poimenovali 

Konstrukcijske zbirke. Učenci so izdelali balon, zmaja, gugalnico in hladilno torbo.  

 

Pri izvedbi dneva dejavnosti so se učenci navajali na pripravo 

delovnega prostora in spoznavali gradiva, različna orodja, pripomočke in 

materiale. Hkrati so se urili v branju načrta in z uporabo različnih načinov 

spajanja izdelovali izdelke iz naravoslovne škatle. Izkazalo se je, da imajo 

nekateri učenci še vedno zelo malo izkušenj z uporabo raznih orodij, kar jim 

je pri delu predstavljalo dodatne izzive.  

Delovanje vseh izdelkov smo z učenci tudi preizkusili. 

Vida Bregar Tomažič 
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PUSTOVANJE 

25. februar 2020 

Na pustni torek, 25. februarja 2020, so učenci razredne stopnje izvedli dan dejavnosti z naslovom 

Pust. Prvi dve šolski uri so posvetili ustvarjanju, prepoznavanju in igri po oddelkih, nato pa so se zabavali 

na plesu v maskah v telovadnici.  

 
Ocenjevalna komisija je podobno kot v lanskem letu imela izredno težko delo. Na koncu so le razglasili 

najboljše tri maškare po razredih. Tretje mesto v prvem razredu je zasedla tigrica Lučka Koritnik, drugo 

mesto sova Mija Poljšak in prvo mesto smrketa Ula Vrhovec. V drugem razredu sta si tretje mesto prislužili 

košuti Amina Jakupović ter Nika Oštir Verbič, drugo mesto pa rožica Eva Kastelic. Robot Lenart Hobič 

ter samoroginja Lara Potočnik sta bila favorita, ki sta si tokrat delila prvo mesto med maškarami učencev 

drugega razreda. V tretjem razredu je tretje mesto pripadlo mavrici Sari Samastur, drugo mesta pa sta 

si delila piščanček Sara Koleša in metulj Julija Koritnik. Komisija je tudi pri maškarah tretjega razreda 

morala razdeliti prvo mesto, in sicer jajcu Lini Bogolin Rakar ter popkornu Niku Kastelicu. V četrtem 

razredu je tretje mesto pripadlo metulju Živi Miklič, drugo mesto kačjemu pastirju Lani Samastur ter prvo 

mesto flamingu Oti Habič. Med maškarami učencev petega razreda si je tretjo mesto prislužila mumija 

Matevž Kutnar, drugo mesto najstnica Petra Novak ter prvo mesto prodajalec lizik Jakob Lipnik. Razredi 

so ob koncu predstavitev zapeli še nekaj pustnih pesmi ter se poveselili ob glasbi.  



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 33 

 
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 kurenti niso imeli, saj se je zima kar predčasno poslovila od nas.   

Bojana Iljaž, koordinatorica dejavnosti 

KULTURNI DNEVI  

OGLED PREDSTAVE JURE IN JAKA 

17. in 18. oktober 2019 

V četrtek, 17. 10. 2019, in v petek, 18. 10. 2019, so si učenci prvega triletja matične in podružnične 

šole v Lutkovnem gledališču Ljubljana ogledali lutkovno predstavo z naslovom Jure in Jaka avtorice Kitty 

Crowther. 

Ta dan so učenci pričeli s pogovorom o bontonu v gledališču ter na avtobusu. Ob prihodu v gledališče 

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

toaleto ter dvorano. 
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Predstavo, ki je potekala na Velikem odru gledališča, so spremljali kar na samem odru. Takšen ogled 

predstave je bil za vse nekaj posebnega. Sprva so občudovali razgibane kulise, kasneje pa zbrano in z 

zanimanjem spremljali zgodbo o prijateljstvu in drugačnosti. Navdušeni so bili nad glasbenimi vložki in 

čudovitim prikazom življenja v morju. 

Po predstavi so polni vtisov kulturno zapustili prostore gledališča in se vrnili v šolo. Dan so zaključili z 

različnimi aktivnostmi, ki so bile vezane na predstavo.  

Jana Šetina Tomažič 

GLASBENE REKE IN OBISK NARODNEGA MUZEJA 

13. november 2019 

Sedmošolci so v sredo, 13. 11. 2019, v naši prestolnici preživeli pester kulturni dan. V Gallusovi 

dvorani Cankarjevega doma so poslušali koncert simfonične glasbe z naslovom Glasbene reke in obiskali 

Narodni muzej, kjer so spoznavali razvoj pisav. 

Na koncertu so prisluhnili skladbam, ki so z glasbo risale štiri reke. Izvrstne izvedbe orkestra Slovenske 

filharmonije so s klasičnim baletom popestrili še baletniki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 

Občudovali so njihovo dovršeno gibanje in se zabavali ob domiselnih koreografijah.  

 
 

V Narodnem muzeju so se razdelili v dve skupini in skozi igro odkrivali, kako so se razvijale pisave 

skozi stoletja. Posebej so občudovali izvirnik vaške situle in pravo egipčansko mumijo, popisano s 

hieroglifi. 
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Simona Zvonar 

FRAN LEVSTIK: MARTIN KRPAN – DIVJA LUTKOVNA PRIGODA 

26. november 2019 

Torek, 26. november 2019, so učenci 4. in 5. razreda preživeli res kulturno. Odpravili so se v Lutkovno 

gledališče Ljubljana, ki je osrednje slovensko gledališče, kjer uprizarjajo lutkovne in dramske predstave 

za otroke, mlade in tudi odrasle. Tokrat so si ogledali divjo lutkovno prigodo za otroke z naslovom Martin 

Krpan.  

Levstikova povest o odločnem, preprostem in pogumnem Martinu 

Krpanu, ki s svojo kobilico tihotapi sol in si upa posekati cesarjevo lipo, 

je tokrat uprizorjena kot divja lutkovna prigoda za otroke. Glavni junak 

je pogumni in skromni Martin Krpan, ki ga sam cesar povabi na Dunaj, 

da bi cesarski dvor rešil pred strašnim Brdavsom. To mu s svojo močjo 

tudi uspe ter reši Dunaj, cesarja in cesarstvo. 

 

Na predstavo so se učenci pripravljali že pri rednem pouku. Spoznali so zgodbo in se poistovetili z 

glavnim junakom. Uporabljena je bila tradicionalna tehnika ročnih lutk in ob gledanju so se tako učenci 

kot tudi učitelji sprostili ter se nasmejali prigodam Martina Krpana.  
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Učenci so bili nad lutkovno prigodo navdušeni. Pred obiskom gledališča pa so si ogledali že del 

okrašene Ljubljane in tako občutili predpraznični utrip mesta ter s kulturnim dnem pričeli prednovoletno 

dogajanje. 

Polona Lampret 

LA FONTAINE IN KNJIŽNI SEJEM 

28. november 2019 

V četrtek, 28. novembra 2019, so se šestošolci v okviru letošnjega prvega kulturnega dne odpravili v 

Ljubljano. V glavnem mestu jih je pričakalo megleno vreme, ki pa ni bilo ovira za uvodni poučni sprehod 

mimo nekaterih ključnih stavb in spomenikov prestolnice.  

 
Pot jih vodila v Cankarjev dom, kjer so si v Kosovelovi dvorani ogledali otroško baletno predstavo, ki 

se je vsebinsko navezovala na tri basni Jeana de La Fontaina. Zgodbe je najprej predstavil igralec v 

vlogi La Fontaina, po njihovi plesni uprizoritvi pa je skupaj z občinstvom izluščil tudi nauk posamezne 

basni. Po ogledu predstave so se učenci sprehodili med stojnicami letošnjega 35. knjižnega sejma. V 

pestri sejemski ponudbi številnih založb so brez težav našli nove naslove za domače knjižne police. Na 

eni od stojnic so se srečali tudi s priljubljenim mladinskim pisateljem Primožem Suhodolčanom, z njim na 

kratko poklepetali in se domov vrnili z njegovim avtogramom v žepu.  

Na poti do avtobusa je bilo še nekaj časa za ogledovanje praznično okrašene Ljubljane in za strnitev 

vtisov kulturnega dopoldneva. Kulturni dan se je zaključil ob 12.30, ko so se učenci srečno vrnili v Šentvid. 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

VZGOJA ZA ZDRAVJE IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA NA 

RAZREDNI STOPNJI 

16.–23. september 2019 

Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja sta aktivna procesa učenja za boljše zdravje in 

zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov. 
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Učenci razredne stopnje matične šole in Podružnične šole Temenica so v mesecu septembru izvedli 

naravoslovni dan z naslovom Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja. Naravoslovni dnevi so 

potekali od 16. do vključno 23. septembra 2019. Dejavnosti sta izvajali medicinski sestri Zdravstvenega 

doma Ivančna Gorica Beti Jurkovič Logar (vzgoja za zdravje) in Bernarda Horvat (zobozdravstvena 

vzgoja).  

Učenci so spoznavali različne teme, odvisno od starosti otrok:  

1. razred: zdrave navade – zgodbica Pet prstkov: varnost, počitek, osebna higiena, prehranjevalne 

navade, gibanje ter majavi zobki; 

2. razred: osebna higiena – zgodbica Mati narava ter naši majavi zobki; 

3. razred: zdrav način življenja – zdrava prehrana in gibanje pri krepitvi zdravja ter naši stalni 

zobje; 

4. razred: preprečevanje poškodb in zastrupitev ter prva pomoč in vzgoja za zdrave zobe; 

5. razred: droge in zasvojenost ter lep nasmeh mladostnika. 

Pogovarjali so se o cepljenju in poudarili skrb za zdravo telo: dovolj spanja, športna aktivnost, 

ustrezna prehrana in telesna higiena. Preizkusili so se v pravilnem umivanju rok in svojo uspešnost preverili 

pod posebno lučko. Ugotovili so, da je zelo težko imeti vseskozi čiste roke, zato je osebna higiena zelo 

pomembna, da se zmanjša verjetnost okužb in virusnih obolenj. 

 
Učenci so spoznavali, 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 nenapovedana kontrola čistoče zob, saj so učenci vključeni v tekmovanje 

za čiste zobe ob zdravi prehrani. 
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Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani je med slovenskimi osnovnošolci že 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. Vsi si želimo, da bi bili s skupnimi 

močmi bolj uspešni pri osveščanju otrok in njihovih staršev, kako zelo pomembni so zdravi zobje za zdravje 

našega celotnega organizma. 

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

dan je hitro minil, saj so bili učenci za delo motivirani in zelo vedoželjni.  

Polona Lampret 

ŽIVLJENJE NEKOČ – OBISK JURJEVE DOMAČIJE NA OBČINAH PRI 

TREBNJEM  

26. september 2019 

V četrtek, 26. 9. 2019, so se drugošolci matične šole zjutraj zbrali v 

matičnih učilnicah. Ob slikah in nalogah v delovnem zvezku so se že dan prej 

seznanili s temo naravoslovnega dne Življenje nekoč in ponovili 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 dve skupini (2. a in 2. b). 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 ter spoznali 

pot žita od njive do kašče na star način.  

Po končanem programu so se z avtobusom odpeljali do Osnovne šole Veliki Gaber, kjer so se srečali 

s tamkajšnjimi drugošolci. Z njimi so v letošnjem šolskem letu pobrateni. Ogledali so si njihovo šolo, se z 

njimi poigrali in družili na šolskem igrišču. Čas je hitro minil in morali so se vrniti nazaj na matično šolo. 

Sledili so kosilo in ostale dejavnosti podaljšanega bivanja. 
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 Mojca Kravcar 

ASTRONOMIJA 

18. oktober 2019 

Učenci osmega razreda so imeli v skladu z letnim delovnim 

načrtom 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 s tem 

povezane poskuse, izvedeli, kaj je brezzračni prostor in kako lahko 

človek z ustrezno opremo preživi polete in sprehode po Luni. 

Ogledali so si tudi skafander. Ker pa je vesolje povezano z 

raketami, so iz plastenk izdelali preproste rakete in jih nato s 

pomočjo stisnjenega zraka izstrelili v zrak. 

Učenci so z velikim navdušenjem in aktivnim sodelovanjem 

spremljali aktivnosti. Vse pridobljeno znanje bodo uporabili pri urah 

pouka. 

Vzporedno z opisano dejavnostjo so učenci 1., 4. in 5. razreda v planetariju prisluhnili predavatelju, 

ki jih je popeljal v vesolje. Med vsem prikazanim so jih izjemno pritegnile črne luknje.  

 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 40 

UPORABNA GEOLOGIJA IN SPOZNAVANJE IDRIJE 

22. in 23. oktober 2019 

V zadnjem tednu oktobra pred jesenskimi 

počitnicami so učenci devetega razreda Osnovne 

šole Ferda Vesela sodelovali na dveh 

naravoslovnih dnevih. V torek, 22. 10. 2019, so jih 

na šoli obiskali predstavniki Geološkega zavoda 

Slovenije. Najprej so poslušali predavanje o vplivu 

in pomenu mineralnih surovin v človekovem 

življenju. Sledile so tri šolske ure raznovrstnih 

geoloških delavnic. Učenci so sami krožili med 

različnimi postajami ter spoznavali minerale in 

kamnine, razmišljali o vplivih človeka na okolje ter o onesnaževanju vodonosnikov, raziskovali Slovenijo 

in njene mineralne surovine … Preizkusili so se lahko v zanimivi namizni družabni igri, s posebnimi očali 

pa so se spustili v virtualni svet rudarjenja. Ob koncu sta sledila pogovor o vseh aktivnostih ter krajše 

predavanje o geologiji in kamninah. 

Naslednji dan, v sredo, 23. 10. 2019, pa so se z avtobusom odpeljali do Idrije, kjer so »Po poti 

živega srebra« spoznavali naravno in kulturno dediščino tega območja. Spustili so se v Antonijev rov, 

drugi največji rudnik živega srebra na svetu, kjer so spoznali težko življenje rudarjev in njegove posledice. 

Nato je v Gostilni Kos sledila ročna demonstracija priprave slovitih idrijskih žlikrofov, kjer so spoznali 

recept in postopek njihove priprave, lahko pa so jih tudi degustirali.  

 
V Čipkarski šoli Idrija so si ogledali razstavo čipk in predstavljeno jim je bilo klekljanje, v katerem so 

se po želji lahko preizkusili tudi sami. Sledil je še kratek sprehod po Idriji z ogledom najbolj prepoznavnih 

mestnih objektov, npr. meščanskega čebelnjaka, rudarskega gledališča in drugih. 

Nato so se z avtobusom odpeljali še do Divjega jezera. Tam se voda iz globin kraškega podzemlja 

dviga po poševnem kraškem kanalu in polni jezersko kotanjo pod visokimi prepadnimi stenami. V 

obdobjih po obilnih padavinah se drugače mirna gladina jezera močno razburka in nastajajo zanimivi 

vodni stožci. Tokrat so ga učenci obiskali v lepem in suhem vremenu, zato o njegovi »divjosti« ni bilo sledu. 

So se pa na njegovih bregovih razdeljeni v skupine lotili aktivnega terenskega dela. Natančno so 

prebirali besedila na informacijskih tablah, se orientirali s kompasom, merili temperaturo vode in zraka, 

iskali vzorce kamnin in določali vrste kamnin … 
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Oba naravoslovna dneva sta bila polna raznolikih in poučnih vsebin. Učenci so se morali izkazati v 

samostojnem delu in razmišljanju. Delo je bilo naporno, a tudi zanimivo in vsakemu bo gotovo v spominu 

ostala vsaj kakšna izmed opravljenih aktivnosti. 

Nejka Omahen Šikonja 

SKRBIMO ZA ZDRAVJE – ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA TRETJI 

RAZRED 

5. in 6. november 2019 

Učenci 3. a so imeli naravoslovni dan Skrbimo za zdravje 5. novembra 2019. Udeležilo se ga je 22 

učencev. Učenci 3. b so ta naravoslovni dan izvedli 6. novembra 2019. Udeležilo se ga je 22 učencev. 

Oboji so se ob 7.15 z avtobusom odpeljali proti Ivančni Gorici. V zdravstvenem domu jih je v novih 

prostorih pediatrične ordinacije sprejela medicinska sestra in jim predstavila potek zdravniškega 

pregleda.  

Učenci so najprej poslušali kratko predavanje o tem, kako skrbimo za osebno higieno, kako 

preprečujemo nalezljive bolezni ter kako kvalitetno preživljamo prosti čas. Nato so bili sistematsko 

pregledani. Ob začetku pregleda jim je medicinska sestra izmerila višino, težo in pritisk. Sledil je pregled 

vida ter obisk pri zdravnici. Zdravi učenci so bili cepljeni, ostali pa bodo dobili vabila, da se v spremstvu 

staršev cepljenja udeležijo naknadno. Na koncu so učenci poslušali še kratko predavanje o zdravi 

prehrani in pomenu gibanja za zdravo telo. 

Ob 11.45 so se učenci z avtobusom odpeljali proti šoli. Naravoslovni dan se je zaključil ob 11.55. 

Jana Šetina Tomažič 

ZVOK IN ZVOČILA 

12. november 2019 

V letošnjem letu je pri izpeljavi naravoslovnega dne pomagala učiteljica Martina Jurkovič. 

Naravoslovni dan je zajel snov (zvok), ki jo morajo učenci osvojiti v 7. razredu. Naravoslovje smo 

medpredmetno povezali z glasbo, kar je bilo učencem še posebno všeč.  

 

 
Sabina Rozina 
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ODRAŠČANJE 

15. november 2019 

Naravoslovni dan na temo Odraščanje smo izvedli v obeh devetih razredih. 

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

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

vožnje 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 skupini. 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. Naslednje leto bomo naravoslovni 

dan v celoti ponovili. 

Sabina Rozina 

OBISK HIŠE EKSPERIMENTOV 

15. januar 2020 

Učenci četrtega razreda so v sredo, 15. januarja 2020, obiskali Hišo eksperimentov v Ljubljani. 

Poskusili so se v samostojnem eksperimentiranju in raziskovanju ter dokazali trditev, da se največ naučimo, 

če dejavnost naredimo in izvedemo sami.  

Ugotavljali so, da večja teža zveni 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. Tako so 

pridobili nova spoznanja, ki jih lahko uporabijo tudi pri igri in opazovanju sveta okrog sebe.  

Posebno doživetje je bila tudi dogodivščina z naslovom Vodologija. Voda je zanimiva snov in iz nje 

so reke, morja, oblaki, dež, led. Z različnimi poskusi so odgovorili na vprašanja, kam voda izgine, če jo 

segrevamo, zakaj pozimi solimo ceste, kakšna je voda v morju … Z navdušenjem so »zaplavali« v 

dogodivščino in »napojili« svojo radovednost. 

Po končanem eksperimentiranju so 

raziskovanje nadaljevali po našem 

glavnem mestu. Obiskali so Prešernov 

trg in se poklonili največjemu 

slovenskemu pesniku. Poiskali so tudi 

predele Ljubljane, ki so omenjeni v 

pesmi Čez Šuštarski most, ki jo 

prepevajo pri glasbeni umetnosti. 

Učenci so bili vseskozi zelo dejavni. 

Obisk Hiše eksperimentov je neverjetno 

hitro minil, bilo jim je zanimivo in naučili 

so se veliko novega. 

Polona Lampret 
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OGLED DOLENJSKEGA MUZEJA 

21. januar 2020 

Naravoslovnega dne se je udeležilo 25 učencev. Po 

prihodu v Novo mesto so si učenci ogledali ožji center 

mesta in pomembne zgradbe (kulturni dom Janeza 

Trdine …). Nato so se povzpeli na Kapitelj. Ogled mesta 

z vzpetine je bil prijeten, obsijan s soncem.  

 
V muzeju so si v eni skupini ogledali bogato 

arheološko zbirko, spoznali delo in pomen ohranjanja, 

obnavljanja in hranjenja kulturne dediščine v 

pokrajinskem muzeju. Pridobljeno znanje so preverili z 

reševanjem učnih listov. Z aktivnim sodelovanjem so 

učenci utrdili in poglobili znanje, pridobljeno pri pouku.  

Vida Bregar Tomažič 

 

 

PRVA POMOČ 

11. februar 2020 

V torek, 11. 2. 2020, so imeli učenci osmega razreda naravoslovni dan.  

Gospe Anica Smrekar in Majda Verbič sta jim predstavili organizacijo Rdečega križa in pomen 

prostovoljstva v današnjem času. Učenci so si ogledali krvodajalsko akcijo in se seznanili z vsemi postopki 

in aktivnostmi, ki so potrebni, da ljudje lahko darujejo kri. 

Razdeljeni v dve skupini so s pomočjo medicinskih sester ZD Ivančna Gorica in bolničarjev RK 

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

različnimi poškodbami.  
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Učenci so si poskušali med samimi predavanji čim več stvari tudi zapisati, na koncu naravoslovnega 

dne pa so še dokončno uredili zapiske. 

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

seznanjeni s temeljnimi postopki oživljanja, človeka znajo položiti v stabilni bočni položaj in poznajo tudi 

postopke, po katerih je potrebno odreagirati v primeru drugih poškodb. 

Sabina Rozina 

TELO IN ZDRAVJE 

3. in 4. marec 2020 

Učenci prvega razreda matične šole in Podružnične šole Temenica so se 3. 3. in 4. 3. 2020 udeležili 

rednega preventivnega sistematskega pregleda v šolskem dispanzerju Zdravstvenega doma Ivančna 

Gorica. Poleg zdravniškega pregleda je večina opravila redno cepljenje, med čakanjem na pregled pa 

so učenci spoznavali pomen skrbi za zdravje ter se seznanili z nevarnostmi nalezljivih bolezni in načini 

njihovega preprečevanja. 

Jana Grabljevec 

DNEVA DEJAVNOSTI POMLAD IN VELIKA NOČ  

9. in 10. april 2020 

Učenci so dneva dejavnosti z naslovoma Pomlad in Ustvarjamo za velikonočne 

praznike v času epidemije koronavirusa izvedli doma v sodelovanju s starši. V 

navodilih so imeli predstavljene različne dejavnosti na temo pomladi in velike 

noči, razdeljene na področja ustvarjanja, urejanja doma, športa in zabavnih iger.  

Izmed podanih predlogov so si sami izbrali tiste dejavnosti, ki so jim bile najbolj 

všeč, ter jih izvedli. Ob tem so spoznali nekatere navade in običaje v času 

velikonočnih praznikov ter značilnosti pomladi, hkrati pa so urili svoje ustvarjalne 

in gibalne spretnosti.  

 

Glede na povratne informacije staršev so bili učenci pri delu samostojni in ustvarjalni. Večina je izvedla 

več kot tri ponujene dejavnosti, pogosto pa so za sodelovanje navdušili tudi ostale družinske člane. 

Petra Kastelic 

RAZISKOVANJE EKOSISTEMOV 

4. maj 2020 

V letošnjem šolskem letu je naravoslovni dan za šestošolce potekal na popolnoma drugačen način. Ker 

je v tem času izobraževanje potekalo na domu, so bile vsebine prilagojene tako, da so učenci raziskovali 

domači ekosistem. S pomočjo natančnih navodil so izdelali referat, ki je bil tudi ocenjen. 

Cilji dejavnosti so bili naslednji: 

 virtualno spoznati Mozirski gaj kot antropogeni ekosistem, 

 na primerih ponoviti zgradbo rastlin, bolj podrobno zgradbo cveta, 

 na terenu spoznavati razliko med enokaličnicami in dvokaličnicami, 

 ponoviti poznavanje travniških rastlin s pomočjo igre lov na zaklad, 

 raziskovati zdravilna zelišča in njihovo praktično uporabo (izdelati sirup iz smrekovih 

vršičkov), 

 izdelati herbarij. 
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Odzivi učencev so bili zelo pozitivni, saj so se jim zdele naloge zanimive in poučne. Predvsem je bilo 

pomembno tudi to, da so si lahko sami organizirali delo glede na ritem ostalih šolskih obveznosti. 

Sabina Rozina 

TRAVNIK SPOMLADI 

6. maj 2020 

V času izobraževanja na daljavo so drugošolci skupaj s starši v domačem okolju po navodilih izvedli 

naravoslovni dan. Raziskovali so travnik spomladi. Navodila so bila dovolj natančna in nihče ni izkazal 

kakršnihkoli težav pri sami izvedbi. Posredovali so številne fotografije izvedbe dneva dejavnosti ter 

zapisov v zvezek.  

            
Bojana Iljaž, koordinatorica dejavnosti 

ČLOVEŠKO TELO  

26. maj 2020 

Učenci 3. razreda so imeli v torek, 26. maja 2020, tretji naravoslovni dan z 

naslovom Človeško telo. S pomočjo poskusov in opazovanj so spoznali človeško 

srce, možgane, pljuča, prebavni trakt, kožo kot največji človeški organ, čutila in 

skelet. Prebrali so si nekaj zanimivosti o kosteh in mišicah. S tipanjem so se naučili 

zaznati svoj srčni utrip. Ponovili so osnove zdravega načina življenja. Dan so 

zaključili z izdelavo človeškega skeleta iz plastelina. 

Navkljub prilagoditvam zaradi danih omejitev glede izvajanja pouka so učenci preživeli prijeten dan. 

Jana Šetina Tomažič 
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DOGODKI 

SPREJEM PRVOŠOLČKOV 

2. september 2019 

V ponedeljek, 2. septembra 2019, je šolski prag prvič prestopilo 51 prvošolcev matične šole. Skupaj 

s starši so se zbrali v šolski avli, kjer so jih nagovorili gospod ravnatelj, župan občine Ivančna Gorica in 

policist, ki jih je opozoril na varnost in previdnost otrok na poti v šolo. Šolska pedagoginja Irena Novak 

je predstavila razredničarki in vzgojiteljici. Učenci so ponosno prihajali na oder, hkrati pa prejeli rumene 

rutice.  

 
Po fotografiranju so učiteljice pospremile prvošolce v njihovo učilnico, kjer je sledil skok čez trak. Po 

uspešnem skoku so prejeli diplomo. S pomočjo imen na ptičkih so poiskali svoje sedežno mesto, kjer so jih 

čakala različna presenečanja, med njimi tudi ročno delo učiteljic. Vsak učenec se je predstavil z imenom 

in prinesel svojega kosa na vrvico. Ugotovili smo, da smo velika skupnost. Učenci so nato odšli na malico 

in ogled šole. Medtem sta učiteljici staršem podali podrobne informacije. Po sestanku sta jih povabili na 

pogostitev na hodnik, kjer so se lahko v priložnostnem okvirju skupinsko fotografirali. Nato so se v upanju 

na prijetno in uspešno šolsko leto poslovili od učiteljic. 

Anja Praznik 

VSI SMO ENA GENERACIJA – sedmo medgeneracijsko 

druženje v Ivančni Gorici  

6. september 2019 

V petek, 6. septembra 2019, sta Občina Ivančna Gorica in Svet župana za starosti prijazno občino 

pripravila tradicionalno medgeneracijsko prireditev Vsi smo ena generacija. Organizatorji so bili zaradi 

izjemno slabega vremena primorani prireditev izpred občinske stavbe prestaviti v dvorano kulturnega 

doma v Ivančni Gorici. 
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Pred začetkom prireditve so se kljub slabemu vremenu na Sokolski 

ulici na stojnicah predstavila lokalna društva in posamezniki. Z otroškimi 

delavnicami, ki sta jih pripravili vzgojiteljica Alenka Ivanjko in učiteljica 

Jana Grabljevec, je sodelovala tudi naša šola. V kulturnem programu je 

med zbori pod vodstvom Simone Zvonar nastopil tudi združeni otroški in 

mladinski pevski zbor naše šole. 

Po besedah župana Dušana Strnada je osnovni namen prireditve druženje vseh generacij in 

ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti sodelovanja, povezovanja in prijateljstva med najmlajšimi in 

starejšimi.  

Povzeto po http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/prireditve/?id=6974 

ZA NAMI JE DRUGI NACIONALNI MESEC SKUPNEGA 

BRANJA 

8. september–13. oktober 2019 

8. septembra, na mednarodni dan pismenosti, se je začel drugi nacionalni mesec skupnega branja 

(NMSB ’19), ki smo se mu z veseljem pridružili tudi učenci in delavci naše šole.  

 
Vsak dan smo pri vnaprej določeni šolski uri nekaj minut namenjali skupnemu glasnemu branju. Skupaj 

smo izbirali tudi leposlovno in poučno bralno gradivo ter medse povabili koga od učiteljev, svetovalnih 

in drugih strokovnih delavcev ter staršev. Bralna druženja so popestrila naše šolsko sobivanje, nas 

povezala, naučila marsičesa novega, zabavala, navduševala za branje ter nas obogatila s prijetno 

izkušnjo in lepimi spomini. 

NMSB ’19 se je zaokrožil 13. oktobra 2019, ko se je končal tudi letošnji teden otroka. 

Katja Šuštar, koordinatorica dejavnosti 

http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/prireditve/?id=6974
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GOSTOVANJE UČENCEV IZ GRUND- UND 

MITTELSCHULE HIRSCHAID 

22.–27. september 2019 

HERZLICH WILLKOMMEN BEI UNS! 
V nedeljo, 22. 9. 2019, je šola v večernih urah sprejela učence iz Grund- und Mittelschule Hirschaid. 

Za njimi je bila dolga pot. Bili so utrujeni, vendar veseli, da se ponovno srečajo s slovenskimi prijatelji. 

Obiskalo nas je 17 učencev v spremstvu učitelja Michaela in učiteljice Katje. 

PONEDELJEK, 23. 9. 2019 
Za nami je pester dan, ki smo ga preživeli skupaj z nemškimi učenci in učiteljema. Zjutraj skupen zajtrk 

oz. malica v šolski jedilnici, ogled šole in sprehod po Šentvidu. Po kosilu pa ogled Jurčičeve domačije na 

Muljavi in še obisk Krške jame. Vse to v enem dnevu, vmes pa še veliko druženja, tako da smo si vsekakor 

zaslužili večerjo v šoli. Pošteno smo se najedli, da bomo imeli zjutraj dovolj energije za nove dogodivščine. 

TOREK, 24. 9. 2019 

 
 

Za nami je še en aktivno in pestro preživet dan. Nemški gostje so se nam dopoldan pridružili pri pouku 

športa in angleščine. Malo odbojke, malo nogometa, malo namiznega tenisa, pa je ura športa minila. Pa 

še ogled posnetka o slovenskih znamenitostih in skupinsko reševanje geografskega kviza pri pouku 

angleščine in je bila večina našega dopoldanskega druženja že za nami. Po kosilu so imeli gostje nekaj 

prostega časa, da so si nabrali novih moči za popoldanski ogled Ljubljane. Glavnemu mestu smo namenili 

kar nekaj ur, saj ponuja marsikaj zanimivega. Z vzpenjačo smo se peljali na grad, slikali razgled na 

mesto, se sprehodili do Tromostovja in nekaj časa namenili še individualnim ogledom. Za piko na i smo se 

po Ljubljanici zapeljali še z ladjico in mesto doživeli še z druge perspektive. Druženje smo zaključili na 

Gradišču, kjer nas je pričakala slastna večerja, pa tudi ambient nas ni pustil ravnodušnih. 
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SREDA, 25. 9. 2019 
Dan smo začeli z vožnjo proti morju. Najprej smo se ustavili v Postojnski jami, kjer smo si dodobra 

ogledali jamo. Res je nekaj posebnega! 

Nato smo nadaljevali z vožnjo in se kmalu nastanili v CŠOD Breženka v Fiesi. Po kosilu so 

najpogumnejši zaplavali v morju in se tako že malo naužili slovenskega morja. Po večerji pa smo se v 

Kopru odpravili še na sladoledni sprehod, kar pomeni, da smo šli najprej na sladoled, potem pa z njim 

v roki na sprehod.  

ČETRTEK, 26. 9. 2019 
Nadaljujemo naše bivanje ob morju. Uživamo v Portorožu. Skačemo v morje in plavamo. Privoščimo si 

še sladoled. Dan je čisto poleten. Že od zjutraj, ko smo se iz Fiese peš odpravili v Piran, nas spremlja 

sonce. Po večerji obiščemo še Izolo in s sprehodom ob morju zaključimo naše druženje. V petek nas namreč 

po zajtrku čaka samo še odhod proti Šentvidu, Nemce pa dolga pot proti Hirschaidu. Teden res hitro 

mineva! 

PETEK, 27. 9. 2019 
No, pa smo zaključili z izmenjavo in se dopoldan poslovili od naših nemških prijateljev, ki se že peljejo 

Hirschaidu naproti. Slovo ni bilo najlažje, zato upamo na ponovno snidenje. Nemcem pa se iskreno 

zahvaljujemo za obisk, za prijeten skupen teden, ki ga ne bomo zlahka pozabili. 

Lea Kastelic 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 

23.–27. september 2019 

Od 23. do 27. 9. 2019 je na naši šoli potekala zbiralna akcija starega papirja. Skupaj smo zbrali 

7.710 kg papirja, kar znaša 591,82 €. 

Pridobljena denarna sredstva so namenjena učencem devetega razreda (90 % oz. 532,64 €), 10 % 

oz. 59,18 € pa bo šlo v šolski sklad. 

                                                                                                         Sabina Rozina  
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PROSTOVOLJCI NA OBISKU PRI STAROSTNIKIH V 

CZBO-ju 

26. september 2019 

V četrtek, 26. 9. 2019, smo se prostovoljci odzvali povabilu 

gospe Irene Goršič in njenih starostnikov, da skupaj obeležimo 

svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Pod mentorstvom učiteljice 

Barbare Kostrevc smo pripravili kratek program, skozi katerega 

smo primerjali šolo nekoč in danes. Tako smo s skupnimi močmi 

razgibali možgane ter se spominjali šolskih dni. Vse skupaj je lepo 

zaokrožil Andraž Mostar, ki je s harmoniko pričaral prav posebno 

vzdušje. 

Naše srečanje smo zaključili s skupnim sprehodom po dvorišču CZBO-ja in tako drug drugemu 

polepšali dan. 

Sabina Rozina 

OBISK HUMANITARNE DELAVKE JANE DULAR 

2. oktober 2019 

V sredo, 2. oktobra 2019, nas je obiskala prav posebna gostja. V okviru prihajajočega tedna otroka 

je svoje enajstletno življenje in delo v Vzhodni Afriki predstavila Jana Dular, humanitarka in univerzitetna 

diplomirana pravnica iz okolice Novega mesta. Od avgusta 2011 prebiva v afriški državi Malavi, kjer 

je ustanovila malavijsko humanitarno organizacijo ELA v pomoč otrokom s posebnimi potrebami, mladini 

ter ženskam (v Sloveniji društvo ELA). Sredi revne vasi je vzpostavila izobraževalni center, kamor 

vsakodnevno prihaja 250 otrok (od tega 50 s posebnimi potrebami), in zanje z ekipo malavijskih učiteljev 

organizira različne izobraževalne, opismenjevalne in likovne delavnice. Z različnimi projekti pomaga tudi 

mladincem in ženskam. 

Učencem je po triletjih s predstavitvijo raznolikih poučnih slik, kratkih filmov in glasbe doživeto opisala 

vrvež in bogastvo v glavnih mestih ter življenje v afriških vaseh. Razložila je, na kakšen način poučuje z 

200 otroki napolnjene majhne osnovnošolske razrede na afriškem podeželju ter jih primerjala z afriškimi 

plačljivimi šolami. Učenci različnih starosti so jo poslušali z odprtimi usti, saj si marsikdo do sedaj ni 

predstavljal, v kakšnih razmerah se morajo skozi življenje prebijati nekateri prebivalci Afrike ter kako 

hvaležni so lahko sami za vse dobrine in možnosti, ki so jim na voljo, še zlasti na področju izobraževanja. 

Marsikoga je zanimalo, kako lahko pomaga, in prav vsak je to storil z manjšim finančnim prispevkom. S 

tem so tudi učenci Osnovne šole Ferda Vesela omogočili gospe Jani Dular, da bo lahko še naprej skrbela 

za vseh 250 otrok, jim nakupila šolske potrebščine, hrano, jih vozila v bolnišnico, renovirala Elin 

izobraževalni center in podobno. Hkrati pa so svoja srca napolnili s spoznanjem, da smo si ljudje na 

Zemlji različni in živimo v drugačnih okoljih, zato je prav, da skušamo po najboljši močeh priskočiti na 

pomoč tistim, ki jo resnično potrebujejo. 
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Nejka Omahen Šikonja 

TEDEN OTROKA 2019: NAŠE PRAVICE 

Oktober 2019 

Teden otroka® je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki se začne vsak prvi ponedeljek v 

mesecu oktobru. Temelji na obeleževanju svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala 

Generalna skupščina Združenih narodov. Letošnja tema Tedna otroka® so bile otrokove pravice. Med 

30. septembrom in 11. oktobrom 2019 so se na Osnovni šoli Ferda Vesela odvili številni razvedrilni 

dogodki. 

Uvodni teden je bil namenjen likovnemu ustvarjanju na temo otrokovih pravic ter gostujočemu 

predavanju ge. Jane Dular, humanitarke, o življenju in delu v Vzhodni Afriki. V glavnem tednu so si učenci 

in učenke ogledali otroško razstavo Konvencija o otrokovih pravicah in preko videoprispevkov spoznali 

problematiko neuresničevanja otrokovih pravic po svetu.  

Ponedeljek je bil pomemben dan za Ferdove prvošolčke, saj smo jih sprejeli v šolsko skupnost. V torek 

smo si priredili šolski kino in se prepustili filmu presenečenja. Sreda je bila gledališko obarvana – naši 

najmlajši so spoznali kamišibaj (slikovedke), ostali učenci razredne stopnje pa uživali v šolski dramski igri 

Zlata roža. Med glavnim odmorom ni manjkalo niti sladkih, zdravih presenečenj.  
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V sredo so nas obiskali tudi učenci in učenke Osnovne šole Veliki Gaber. Četrtek je bil dan za spretne 

logike – pomerili so se na tekmovanju v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. Praznični teden smo 

zaokrožili z modrim petkom oz. dnevom, ko so šolske torbe ostale doma, vsak pa je oblekel nekaj 

modrega. Ustvarjalnosti in timskemu duhu smo piko na i dodali četrto šolsko uro s prav posebno predstavo 

na šolskem igrišču – ustvarili smo živo sliko iz ptičje perspektive, utripajoče srce, in jo posneli z višine. 

 
Zmagovalke likovnega natečaja na temo otrokovih pravic: Lučka Koritnik iz 1. a, Mija Poljšak iz 1. b, 

Enna Bektašević iz 2. a, Nika Oštir Verbič iz 2. b, Karin Zupančič iz 3. a, Sara Samastur iz 3. b, Lara 

Bizjak iz 4. a, Lana Samastur iz 4. b, Julija Koželj iz 5. a, Živa Mavrin iz 5. b in Kaja Kastelic iz 8. a.  

Izžrebanke in izžrebanci nagradnega kviza o Konvenciji o otrokovih pravicah: Val Zrilič iz 1. a, Zala 

Retar iz 1. a, Žiga Barle iz 1. b, Eva Ciglar iz 4. a, Staša Belc iz 6. b, Jakob Verbič iz 6. b, Liza Zorko iz 

8. a, Nina Hribar iz 9. a in Luka Šteh iz 9. b.  

Maja Rupnik Leskovar, koordinatorica dejavnosti 
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PLAVALNI TEČAJ ZA TRETJI RAZRED 

7. oktober 2019 

V času od 7. do 11. 10. 2019 in od 8. do 10. 1. 2020 so imeli učenci tretjega razreda dvajseturni 

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. 

                          

Tina Orač Gornik 

TEKMOVANJE V HITROSTNEM SESTAVLJANJU 

RUBIKOVE KOCKE 3 X 3 X 3 

10. oktober 2019 

V četrtek, 10. 10. 2019, je na naši šoli v okviru tedna otroka potekalo tekmovanje v hitrostnem 

sestavljanju Rubikove kocke 3 X 3 X 3. Tekmovanja se je udeležilo devet fantov. Učenci so bili razdeljeni 

v dve tekmovalni kategoriji, in sicer na učence drugega triletja ter učence tretjega triletja.  

Vsak tekmovalec je trikrat sestavljal Rubikovo kocko, ki je bila naključno zmešana s 25 potezami. 

Najprej je imel posamezni tekmovalec deset sekund časa za ogled Rubikove kocke. Po tem času je 

časomerilec dal znak za začetek sestavljanja. Časomerilec je zabeležil čas vsakega od treh sestavljanj 

Rubikove kocke.  

Po pridobljenih rezultatih smo v računalnik vnesli 

vse tri rezultate za posameznega tekmovalca in 

izračunali njegov povprečni čas sestavljanja kocke.  

Med izračunavanjem časa nam je učenka Alja 

Božič predstavila nastanek Rubikove kocke, njene 

značilnosti, zanimive rekorde iz sestavljanja, vrste 

Rubikovih kock ter pozitivne posledice sestavljanja le-

teh.    
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Sledila je razglasitev rezultatov v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. 

Kategorija 2. triletja: 

Prvo mesto: Vid Perpar iz 6. b s povprečnim časom sestavljanja 1:26,3 

Drugo mesto: Jakob Lipnik iz 5. a s povprečnim časom sestavljanja 1:50,0 

Tretje mesto: Žiga Modic iz 5. a s povprečnim časom sestavljanja 2:16,2 

Kategorija 3. triletja: 

Prvo mesto: Benjamin Hribar iz 7. a s povprečnim časom sestavljanja 1:06,9 

Drugo mesto: Luka Bogolin Rakar iz 7. b s povprečnim časom sestavljanja 1:06,8 

Tretje mesto: Vid Verbič iz 8. b s povprečnim časom sestavljanja 1:17,6 

Med tekmovalcema Benjaminom Hribarjem in Luko Bogolinom Rakarjem je bilo le 10 stotink razlike v 

povprečnem času sestavljanja Rubikove kocke, zato se je tekmovalna komisija odločila, da se ponovno 

pomerita med seboj. To je bil veliki finale, v katerem je zmagal Benjamin Hribar. 

Najboljši čas v vseh merjenjih je dosegel Luka Bogolin Rakar. Kocko je sestavil v 59,2 sekunde. 

Prvi trije učenci v posamezni kategoriji so bili naslednji dan v avli šole tudi nagrajeni s praktičnimi 

darili. 

 
Vsi tekmovalci so izkazali izjemen talent, zato so vsi dobili praktično darilce, s katerim bodo še naprej 

lahko »kravžljali« svoj možgančke. 

Tisti, ki ste že kdaj sestavljali Rubikovo kocko, veste, da je potrebno veliko logičnega mišljenja, 

vztrajnosti, motoričnih spretnosti, zato vsem tekmovalcem iskreno čestitamo! 

Mateja Lesjak, koordinatorica tekmovanja 
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MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC V DRUŽBI KOKO DAJSE 

Oktober 2019 

Za osrednjo literarno nit meseca šolskih knjižnic smo letos izbrali delo Maše Ogrizek Koko Dajsa v 

mestu (Miš založba, 2018). V mesecu oktobru smo tako prebirali zgodbe o nergavi kokoši in se o njih 

pogovarjali, v kreativnih delavnicah smo ustvarjali na temo literarnih likov iz knjige, reševali smo 

nagradno knjižno uganko ter si ogledali animirani film o razburljivem življenju pogumnih in iznajdljivih 

pernatih junakov.  

 
Mesec šolskih knjižnic smo predstavili tudi v septembrski tematski oddaji šolskega radia, na panoju 

pred knjižnico in na šolski spletni strani.  

Katja Šuštar, knjižničarka 

ANGLEŠKI MUZIKAL SEASONS EXPRESS 

24. oktober 2019 

Na sončen jesenski četrtek, 24. oktobra 2019, se je 51 učenk in učencev od 4. do 9. razreda Osnovne 

šole Ferda Vesela v šolo namesto s šolsko torbo odpravilo s kovčkom. Namesto v učilnice so se zgodaj 

zjutraj posedli na avtobus, nanj pa s sabo vzeli kar cel vlak! Le kaj so naklepali in kam so bili namenjeni? 
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Odpravili so se proti Obali, saj jih je po dobrem mesecu vaj čakala velika premiera kratkega 

angleškega muzikala Seasons Express, ki je nastal pod avtorstvom in mentorstvom učitelja Marcela-Talta 

Laha ter mentorstvom učiteljic Katje Peršak in Maje Rupnik Leskovar. Na povabilo Mednarodnega 

izobraževalnega centra MIB in inštituta ITEI (International Talent Education Institute) so učenci in učenke z 

muzikalom nastopili na uvodni prireditvi mednarodne znanstvene konference Talent Education. Potekala 

je v kongresnem centru hotela Bernardin, udeležilo pa se jo je preko dvesto strokovnjakov z različnih 

področij znanosti pedagogike in psihologije ter raziskovalcev talentiranosti in nadarjenosti iz dvajsetih 

držav sveta. 

 
V Portorož so nastopajoči polni pričakovanj prispeli ob 9. uri, izvedli še zadnjo vajo pred velikim 

nastopom, ob 10.30 pa je šlo zares. Učenci in učenke so muzikal odlično odpeli ter z zgodbo o 

izgubljenem starkinem zakladu na vlaku, ki potuje skozi štiri letne čase, ter svojim znanjem angleščine 

navdušili mednarodno občinstvo. Nastop so popestrili barviti rekviziti (klobuki letnih časov, kolesa vlaka), 

ki so jih učenci in učenke predmetne stopnje ustvarjalno izdelali pod mentorstvom učiteljice Polone 

Lampret. Na klavirju je nastopajoče spremljala prof. Tanja Tomažič Kastelic. Po nastopu je sledila 

zaslužena malica, nato pa sproščujoči sprehod skozi sončen Portorož. Piko na i je dodala velikanska 

kepica najboljšega sladoleda v mestu. Na poti domov navdušenja nad vsemi doživetji ni bilo mogoče 

skriti, tudi ob vračanju prepevanja ni manjkalo. Domov so se vrnili okrog 15.30. 
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PROSLAVA OB DNEVU REFORMACIJE IN DNEVU 

SPOMINA NA MRTVE 

25. oktober 2019 

 

Ob dnevu reformacije, ki je v Sloveniji državni praznik in dela 

prost dan, obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. 

Slednjega smo se spomnili tudi na Osnovni šoli Ferda Vesela 

Šentvid pri Stični. S kulturno prireditvijo smo obeležili pomembnost 

razvoja jezika, hkrati pa smo se poklonili dnevu spomina na mrtve. 

Na tovrsten način izboljšujemo kulturno pripadnost ter vrednote 

posameznika in skupine, obenem pa varujemo in ohranjamo 

kulturno dediščino. 

Barbara Kostrevc 

 

GENERACIJE SO PELE PETIČ 

14. november 2019 

V šolski avli so v četrtek, 14. novembra 2019, že petič zapored prepevale različne generacije 

šentviških pevcev, letos pa so tudi zaplesali. Sproščen, pester, medgeneracijsko in predvsem z dobrodelno 

noto obarvan večer je potekal na pobudo KD Vidovo, prostovoljna sredstva pa so se zbirala za šolski 

sklad oziroma šole v naravi.  

 

Po uvodnem nagovoru predsednika Kulturnega društva Vidovo Franja Čučka so se najprej predstavili 

najmlajši, vrtčevski otroci, ki so razveselili s svojo prisrčnostjo in spontanostjo. Koncert so z ubranim petjem 
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oblikovali tudi šolski otroški in mladinski zbor, moški in ženski pevski zbor KD Vidovo, za prijetno 

presenečenje pa so poskrbele učiteljice. Barbara Kostrevc je zaigrala na citre, učiteljice pa so prijazno 

sporočilo navzočim prinesle tudi s pevskim nastopom.  

Anica Volkar je večer spretno povezovala s poučnimi mislimi specialnega pedagoga Marka Juhanta, 

zaključila pa ga je veteranska skupina folklornikov KD Vidovo. S hvaležnimi besedami organizatorju in 

vsem darovalcem je ravnatelj Janez Peterlin povzel večer, nastopajoči pa so skupaj zapeli še pesem 

Vrtiljak. Na koncu smo se veselili 789 zbranih evrov, ki bodo učencem šentviške šole v pomoč pri šolah v 

naravi. 

 
Simona Zvonar 

DAN SLOVENSKE HRANE IN TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 

15. november 2019 

V petek, 15. novembra 2019, smo na šoli obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti 

na pomen oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena izmed pomembnih aktivnosti 

dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Zajtrk je bil kot običajno sestavljen iz 

mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki so pridelani in predelani v Sloveniji. Na naši šoli smo pripravili 

zajtrk iz lokalnih živil za vse učence in zaposlene. 

Ob dnevu slovenske hrane se spomnimo in pomislimo na naš način prehranjevanja, kakšno hrano 

izbiramo ali pripravljamo in kaj jemo. Poleg ozaveščanja otrok in mladine o pomenu hrane iz bližine in 

njenih prednosti pred hrano, ki ima za seboj na stotine kilometrov, se letos zahvaljujemo s sporočilom 

“Hvala za naš super zajtrk!”. Radi bi se zahvalili vsem našim kmetijam, kmetijskim in živilskim podjetjem 

ter zadrugam, ne samo za zajtrk, ampak za vso hrano. S svojim delom in vztrajanjem na zemlji nam mize 

bogato oblagajo in zagotavljajo poseljeno podeželje ter poglede, ob katerih nam zaigra srce in se 

spočijejo oči.  



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 59 

PREDSTAVITEV ČEBELARJEV OB DNEVU ZDRAVEGA 

SLOVENSKEGA ZAJTRKA 

15. november 2019 

V okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk so se nam člani Čebelarskega društva Stična prijazno 

ponudili za predstavitev čebelje družine in čebelarstva nasploh.  

Zbrali smo se v šolski avli ter prisluhnili gospe Jožici Pevec in gospe Petri Peunik Okorn, ki sta pripravili 

predstavitev za učence 4. in 5. razreda, ter gospodu Tomažu Šraju, ki je čebelarstvo predstavil učencem 

predmetne stopnje. Učenke in učenci so izvedeli veliko novega o čebelji družini, vlogi članov čebelje 

družine, bivališčih čebel danes in nekoč, o razvoju, razmnoževanju in hranjenju čebel, spoznali so čebelje 

pridelke, bolezni čebelje družine in naloge čebelarja. Čebelarji so s seboj prinesli čebelarske 

pripomočke, čebelarsko obleko ter med, ki so ga učenci lahko tudi okusili.  

Učenci in učenke so izkazali veliko znanja in zanimanja za čebelarjenje. Veselimo se ponovnega 

sodelovanje z gostoljubnimi čebelarkama in čebelarjem stiškega društva, ki nesebično delijo z nami svoje 

znanje in izkušnje. 

Mateja Lesjak 

PRAZNIČNI SEJEM 

29. november 2019 

V petek, 29. novembra 2019, se je na šoli odvijal praznični sejem, na katerem smo zbirali prostovoljne 

prispevke za izdelke, ki so jih naredili učenci. Izdelke so učenci ustvarjali na tehniškem dnevu, namenjenem 

tej dejavnosti. Sredstva smo namenili oddelkom in šolskemu skladu. 

Dan je potekal malo drugače kot po navadi. Učenci so v šolo prišli šele popoldne in ure so minile v 

duhu priprave na sejem. Praznične izdelke so učenci s pomočjo razredničark in drugih učiteljev izdelali 

že v dneh pred sejmom, na dan sejma pa je bilo potrebno zasnovati še okrasitev stojnice. Ob 17. uri je 

šola za vse obiskovalce sejma odprla svoja vrata in v avli se je začela kratka kulturna prireditev, ki je 

pustila svojevrsten pečat. Obiskovalci ste si lahko ogledali muzikal Seasons Express, ki so ga pod 

vodstvom mentorjev pripravili naši učenci in se z njim predstavili že na mednarodni znanstveni konferenci 

o nadarjenih. In čeprav se je zgodba o potovanju stare gospe z vlakom in sprevodniku, ki ga premaga 

privid zaklada, odvijala v angleščini, smo poskrbeli tudi za prevod v slovenščino in mali muzikal približali 

prav vsem. V nadaljevanju predstave so učenci odigrali nekaj skečev in med drugim predstavili tudi vlogo 

šolskega sklada.  

 
Po uradni otvoritvi sejma se je družabno sejemsko dogajanje nadaljevalo v telovadnici. Učenci so torej 

že pokazali, kaj vse zmorejo in znajo ter da jim tuji jezik ne povzroča težav, da jim ne manjka inovativnih 

zamisli in estetskega čuta, pa so dokazali z lepimi stojnicami in ličnimi izdelki, ki so si jih obiskovalci lahko 

ogledali takoj po koncu prireditve oziroma po uradni otvoritvi sejma. Stojnico je postavil prav vsak 

oddelek, pridružili pa so se nam tudi starši, tehniški krožek, podaljšano bivanje, urbano vrtnarjenje in 
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Center za zdravljenje bolezni otrok. Prazničnih izdelkov je bilo res veliko, od spretno izdelanih novoletnih 

voščilnic, venčkov, okraskov, smrečic, jelenčkov, snežakov in drugih lesenih izdelkov, prav prikupnih sveč, 

nogavic, v katerih dobri možje pustijo darila, do ogrlic in še mnogo več. Pestro sejemsko dogajanje je 

spremljala živa glasba, za katero so s harmoniko, kitaro pa tudi drugimi inštrumenti poskrbeli kar učenci 

sami, umanjkal pa ni niti srečelov, ki je prinašal zanimive dobitke. Žejo smo si lahko gasili s prazničnim 

punčem.  

 
Vzdušje je bilo čudovito, k čemur so ogromno prispevali obiskovalci sami. Ponosni smo, da lahko z 

različnimi zbiralnimi akcijami in prostovoljnimi prispevki vas staršev, sponzorjev, donatorjev, zapuščin ali 

drugih virov zbiramo sredstva, s katerimi mnogokrat narišemo nasmeh na obraz tistih, ki poznajo občutek 

stiske in pomanjkanja. Tudi tokrat nam je s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev uspelo zbrati zavidljivo 

vsoto denarja. Izkazali ste svojo dobrodelnost in učencem na obraz narisali marsikateri nasmešek, za kar 

se vam iskreno zahvaljujemo.  

Jana Crnkovič in Karmen Mandelj 

SVETOVNI DAN PROSTOVOLJSTVA 

5. december 2019  

Na šoli smo v četrtek, 5. decembra 2019, imeli prav poseben dan. 

Ker nam prostovoljstvo zelo veliko pomeni, smo prostovoljci devetega 

razreda v vseh razredih pozvali učence, naj bodo dobrodelni ter naj 

na kakršenkoli način nekomu polepšajo dan.  

Mi smo dan drug drugemu polepšali z igranjem različnih 

družabnih iger, ki smo se jih igrali v naših prijetnih kotičkih v zgornji 

avli. 

Saj veste: Če bomo PRIJAZNI do drugih, bodo tudi drugi PRIJAZNI 

do nas. 

V decembru bomo sodelovali pri obdarovanju otrok v Grosupljem. 

Že komaj čakamo.  

Prostovoljci in tutorji  
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S PLESOM POZDRAVILI PRAZNIKE 

20. december 2019 

V petek, 20. 12. 2019, je na Osnovni šoli Ferda Vesela potekal prvi šolski ples, ki ga je organiziral 

šolski parlament. 

 
Udeležilo se ga je osemdeset učencev od 6. do 9. razreda, ki so se polne tri ure vrteli v živahnih ritmih 

popularne glasbe. Za gašenje žeje je bil na voljo poseben božični punč, organizirali smo nagradno 

žrebanje, večer pa je popestril tudi šolski ansambel bratov Koleša. Vsi smo se izvrstno zabavali, uspešno 

pokurili odvečno energijo in si zaželeli, da skupaj zaplešemo še kdaj. 

Šolski parlament z mentoricama 

VESELI DECEMBER 

24. december 2019 

Veseli december in z njim Miklavž, lučke, natečaj za Naj Ferdov vlak, angleški muzikal in še marsikaj 

so že za nami. 

Moč čarobnega decembra smo na naši šoli občutili že konec novembra, saj so 

v posameznih oddelkih nastajali izdelki za krasitev šole. Prav tako so posamezniki 

tako na razredni kot predmetni stopnji pristopili k razpisanemu natečaju za Naj 

Ferdov vlak in s tem še dodatno doprinesli h krasitvi avle in vhoda na razredni 

stopnji. Razredničarke so poskrbele za krasitev učilnic (zimska pokrajina), s 

pomočjo izdelkov podaljšanega bivanja pa je bila enotno okrašena tudi jedilnica. 

Cel december je avlo bogatila novoletna smrečica, na kateri so luči zasijale 6. 

12. 2019. Učenci so pod okriljem Barbare Kostrevc pripravili kratko dramsko 

točko, ki nam je razkrila, da je tudi osnovnošolce sv. Miklavž obdaril s skromno 

sladko pozornostjo.  

Tekom meseca se je okrasitev šolskih prostorov dopolnjevala, tako da je drugega dobrega moža, 

Božička, pričakala lepo dovršena šola. Božiček, ki ga ne bi bilo brez gospoda Milana, je učence obiskal 

na kulturni dan, 24. 12. 2019. Na ta dan so učenci uprizorili angleški muzikal The Seasons Express pod 

mentorstvom Marcela-Talta Laha, Katje Peršak in Maje Rupnik Leskovar ter profesorice iz Glasbene šole 

Grosuplje, pianistke Tanje Tomažič Kastelic, ter z likovno pomočjo učencev pod mentorstvom Polone 

Lampret.  
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Učenci dramskega krožka so z mentorico Barbaro Kostrevc pripravili tudi kratko obeležitev dneva 

samostojnosti in enotnosti, božiča in novega leta. Kulturni program so obogatili tudi pevci pod vodstvom 

Simone Zvonar. Na ta dan so bili nagrajeni tudi najlepši Ferdovi vlaki, skladno s pravili razpisa. 

 
Da je čas veselega decembra potekal po začrtanem planu, se zahvaljujemo vsem učiteljicam in 

učiteljem, ki ste kakorkoli prispevali k temu projektu, kuharju in kuharicam, hišniku ter čistilkam. 

Nastja Novak in Katja Peršak, koordinatorici dejavnosti 
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NAJIZVIRNEJŠE VOŠČILNICE V NAŠI OBČINI 

December 2019 

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica v letu 2019, ki je potekala pred božično-

novoletnimi prazniki, so bile razglašene najizvirnejše praznične voščilnice letošnjega natečaja, ki ga je 

pripravil Svet župana za starosti prijazno občino. Na natečaj sta prispeli 302 voščilnici. 

Po besedah predsednice sveta Milene Vrenčur je to eden najlepših medgeneracijskih projektov v 

občini. Povedala je, da so voščilnice izdelovali po vsej občini; tako najmlajši vrtčevski otroci, učenci, 

posamezniki kot tudi starejši iz upokojenskih društev. S svojimi izdelki so na natečaju sodelovali tudi učenci 

naše šole. V dveh skupinah so bili njihovi izdelki tudi nagrajeni: Lana Samastur (drugo triletje) in Alja 

Božič (tretje triletje). 

Vse izdelane voščilnice so bile skupaj z voščilom za vesele božično-novoletne praznike poslane 

najstarejšim občanom. 

Povzeto po http://www.ivancna-gorica.si/aktualno 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ivancna-gorica.si/aktualno
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POKLICNA TRŽNICA 

7. januar 2020 

 

V torek, 7. januarja 2020, je bilo popoldne v prostorih Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

spet živahno kot na tržnici. To je povsem ustrezen izraz, saj je dvajset 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 zelo bogata. Razveseljivo 

je tudi dejstvo, da so v večini skupin, ki so predstavljale srednje šole, kot uspešni dijaki promotorji 

sodelovali bivši učenci naše osnovne šole. Vsem se za sodelovanje lepo zahvaljujemo. 

Aktivnosti devetošolcev na področju izbire srednje šole so v polnem teku. Z zbiranjem kvalitetnih 

informacij in svetovalno usmerjenimi pogovori nadaljujemo po načrtovanem programu. Nekaj 

promocijskega gradiva je na ogled na panojih v avli in v knjižnici. 

 

ODHOD RAVNATELJA JANEZA PETERLINA IN 

PRIHOD RAVNATELJICE ANGELCE MOHORIČ 

30. januar 2020 

Učenci Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični so se v četrtek, 30. januarja 2020, na poseben 

način poslovili od dosedanjega ravnatelja Janeza Peterlina, ki je zaključil svojo pedagoško pot. Vsi učenci 

so se zbrali v šolski avli, ravnatelj Janez Peterlin pa je še zadnjič nagovoril učence. Poudaril je, kako 

pomembno se je drug drugemu zahvaliti, oprostiti in prositi. Vrednote znanja, spoštovanja, lastnega 

napredka in napredovanja skupnosti so ključne za razvoj zdrave družbe, je menil. Izrazil je veselje in 

ponos nad kvalitetnim delom učiteljev in učencev Osnovne šole Ferda Vesela. 
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Učenci tehniškega krožka so izdelali imeniten lesen vlak z devetimi vagoni, v katere so učenci vseh 

razredov vložili risbice, sporočila in pisma. Ravnatelju so izročili vlak ter ga pospremili z besedami 

zahvale in pesmijo Vozi me vlak v daljave, ki jo je zapel šolski pevski zbor. 

 
Ravnatelj Janez Peterlin je ob tej priložnosti predstavil tudi novo ravnateljico in ji zaželel vse dobro 

na novi poti. Vsem zbranim je spregovorila nova ravnateljica Angelca Mohorič. Z navdušenjem in zdravo 

mero optimizma želi voditi šolo po že zastavljeni poti. Napredek vidi v ustvarjalnih idejah, strokovnosti 

in dobrem sodelovanju z okolico. 
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Učenci so ji izrekli dobrodošlico, učenka sedmega razreda pa ji je poklonila obrezni linorez z motivom 

drevesa. Pevski zbor je zapel pesem Nikoli slabe volje s prirejenim besedilom. 

Za konec so vsi učenci obema poklonili ogromen aplavz. 

 

RASTEM S KNJIGO 

4. februar 2020 

Sedmošolci so se v torek, 4. februarja 2020, udeležili različnih dejavnosti v okviru projekta »Rastem 

s knjigo«. 

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

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

uporabnih informacij o knjižničnem informacijskem sistemu Cobiss. Ob zaključku obiska so v dar prejeli 

knjigo avtorice Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor, ki je letošnji izbor v projektu »Rastem s knjigo«. 

 

Nato so obiskali Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični in 

se udeležili kaligrafske delavnice, nad katero so bili navdušeni. 

 

Lea Kastelic 
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OBELEŽITEV PREŠERNOVEGA DNE 

7. februar 2020 

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, praznujemo osmega februarja. Na ta dan je leta 1849 umrl 

naš največji pesnik France Prešeren. 

 
V petek, 7. 2. 2020, smo se s kulturno prireditvijo spomnili pomena kulture. Po razredih so se o njem 

pogovarjali ter prebirali pesmi, ki jih je zapisal. Učenci so se tako v okviru razrednega dela kot tudi pri 

pripravi prireditve zelo potrudili in pokazali svoje talente ter sposobnosti deklamacije, igranja na 

inštrumente in drugega. Učitelji in učenci so jim z navdušenjem prisluhnili.  

Barbara Kostrevc 

 

POČITNIŠKO PRENOČEVANJE V KNJIŽNICI 

17. februar 2020 

Počitniško prenočevanje v knjižnici je bilo tudi letos izziv za osemindvajset nadobudnih četrto- in 

petošolcev, ki so začetek svojih zimskih počitnic preživeli v družbi vrstnikov med šolskimi knjižnimi policami. 

Z druženjem in spoznavanjem novega so začeli v ponedeljek, 17. februarja, zvečer. Učiteljica Martina 

Zajc je v uvodnem delu poskrbela za družabno dogajanje v šolski avli, nato pa še za šolsko uro dolg 

nočni pohod po okoliških šentviških poteh. Lahko si mislite, da je za preverjanje, kako globoka je tema 

sredi gozda, potrebna kar zajetna mera poguma. Svetilke so učence varno pripeljale tudi nazaj v šolo, 

kjer pa jih je dobro razgibane in predihane že čakala okusna večerja. Po njej je bil na sporedu obisk 

presenečenja. 
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Prišel je iz ivanške splošne knjižnice. Obiskala jih je knjižničarka Maruša Pušnik, ki je v uri prijetnega 

druženja predstavila kamišibaj – japonsko umetnost namiznega gledališča –, in sicer od njegovih 

začetkov in prepoznavnih značilnosti do spretnega in edinstvenega pripovedovanja ob menjavi zgovornih 

ilustracij skrbno izbranih zgodb. Čas je minil, kot bi trenil. Učenci so bili nad obiskom navdušeni, s 

knjižničarko pa so se razšli v upanju in želji, da se ob kamišibaju še kdaj srečajo. 

V nadaljevanju večera je sledila preverjeno nadvse priljubljena dejavnost iskanja skritega zaklada 

po temnih koti(čki)h šole. Učenci so se razdelili v skupine in natančno sledili navodilom, ki so jih, ene prej, 

druge pozneje, pripeljala do zaklada. Strinjali so se, da lahko dobro sodelovanje, povezovanje in 

pozorno poslušanje zelo skrajšajo pot do želenega cilja. 

Ker se je ura že zelo približala drugemu dnevu našega druženja, so se učenci pripravili na spanje. 

Poiskali so svoj prostorček med policami, se udobno namestili in zaključek večera preživeli v spremljanju 

animiranega filma in/ali družbi svetilke in najljubše knjige. 

Jutro je seveda prišlo prehitro … Najprej sta bila na vrsti osebno urejanje in pospravljanje spalnih 

vreč ter blazin, potem pa je sledil obilen zajtrk v jedilnici. Šolski kuharji že zelo dobro vedo, kaj najraje 

zajtrkujejo najbolj navdušeni bralci. No, za nepozaben zaključek počitniškega dogodka pa je poskrbela 

naša ravnateljica gospa Angelca Mohorič. Učence je presenetila s svojim obiskom in slastnimi palačinkami. 

Bile so odlične!  

Ko so učenci zbrali in zapisali svoje vtise, so v spremstvu najbližjih odšli domov. Za njimi je nova 

izkušnja druženja in učenja. Knjižničarka Katja Šuštar si želim, da jim ostane v lepem spominu. 

Katja Šuštar 

ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT 

26. februar 2020 

V sredo, 26. 2. 2020, se je na OŠ Ferda Vesela odvil šolski otroški parlament. Udeležilo se ga je 28 

učencev predmetne stopnje. Tema letošnjega parlamenta nosi naslov Naša poklicna prihodnost. Učenci 

so resno razmišljali o poklicih in težavnosti njihove izbire, se pogovarjali o prihodnosti in načinu ter pomenu 

prave izbire svojih poklicnih poti. Tema je zelo široka, zato je čas za debato minil veliko prehitro in 

marsikaj je še ostalo nedorečenega. 

Ob koncu so kot vedno potekale volitve predstavnika šole, ki nas bo 9. marca zastopal na regijskem 

otroškem parlamentu v Novem mestu. Izbrana je bila Zoja Verbič iz 8. a, ki se bo s svojim razmišljanjem 
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in argumenti soočila z vrstniki na regijskem srečanju ter si skušala pridobiti sedež na nacionalnem otroškem 

parlamentu, ki bo potekal meseca aprila v Ljubljani. 

Nekaj bistvenih sklepov šolskega otroškega parlamenta: 

 Učenci se pri izbiri poklica najbolj zanašajo na svoje interese, upoštevajo še svoje sposobnosti, 

učni uspeh ter okoliščine in povpraševanje po določenem kadru. Pri odločitvi jim pomagajo obiski 

poklicnih tržnic, informativni dnevi, podatki na svetovnem spletu, dobro pa se je pogovoriti tudi 

z ljudmi z izkušnjami. 

 Vloga staršev pri izbiri poklica se jim zdi pomembna, a so mnenja, da dokončna odločitev mora 

pripasti otrokom. V smislu svetovanja se jim zdi primerno, da pri odločitvi pomaga tudi šola, a le 

do neke mere. 

 Naš izobraževalni sistem se jim zdi precej dobro prilagojen potrebam trga in strinjali so se, da 

ima veliko poklicnih šol dober program. Po daljši debati pa so ugotovili, da bi morali na 

izobraževanje pogledati s širšega vidika ter ne upoštevati zgolj učenja podatkov, temveč tudi 

druge veščine, npr. sposobnosti reševanja problemov, kritičnega razmišljanja, delavnosti. Tu so v 

našem šolskem sistemu odkrili kar nekaj pomanjkljivosti. Želijo si več učenja praktičnih in 

uporabnih vsebin, več ekskurzij, preverjanj znanja in razrednih ur. Zdi se jim, da jim številni 

govorni nastopi pomagajo pri dvigovanju samozavesti. Bi pa pri pouku manj pisali in se ne učili 

toliko življenjsko neuporabnih stvari. 

 Ugotavljali so, da obstajajo poklici, ki danes nimajo več velikega pomena (npr. mlinar, šivilja, 

pek …). V sedanjosti se jim zdijo zelo pomembni poklici s področja računalništva in 

programiranja, pa strojni tehniki, zdravniki in drugi … Iskali so poklice prihodnosti in prišli do 

zaključka, da o njih pravzaprav ne morejo povedati prav dosti, saj še ne obstajajo in je zelo 

težko predvidevati, kakšni bodo družba in potrebe ljudi čez desetletje ali več. 

 Strinjali so se, da je vpliv medijev na izbiro poklica velik. Po eni strani jim omogočajo, da dobijo 

več informacij in širšo predstavo o poklicih, lažje pridejo do informacij »iz prve roke« in vse to 

jim omogoča lažjo izbiro. Po drugi strani pa mediji, zlasti v nanizankah na televiziji, poskrbijo 

tudi za precej nerealne prikaze poklicev. Otroci tako marsikateri poklic vidijo kot »sanjski« in se 

ne zavedajo njegovih slabših plati. Mediji še poglabljajo stereotipe o poklicih. 

 Spregovorili so še o zaposlitvah v tujini in se strinjali, da je v sedanjosti za opravljanje poklica v 

drugi državi veliko več možnosti, kot jih je bilo včasih. Omenili so »beg možganov«, za katerega 

se po njihovem odloča vse več mladih Slovencev, saj v tujini vidijo več možnosti za večji zaslužek, 

napredovanje in pridobivanje izkušenj. S tem država veliko izgubi. Pozitivno plat so odkrili v 

tem, da se veliko ljudi odpravi na delo v tujino le za neko krajše obdobje, potem pa se vrnejo v 

matično državo z več znanja in izkušnjami. 

Nejka Omahen Šikonja 

REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT 

9. marec 2020 

V ponedeljek, 9. 3. 2020, 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 Zoja Verbič iz 8. razreda z mentorico Nejko 

Omahen Šikonja. Okoli trideset mladih parlamentarcev je razpravljalo o svoji poklicni prihodnosti. Po 

uvodnih pozdravih in krajšem medsebojnem spoznavanju so se najprej po skupinah poglobljeno 

pogovorili o svojem videnju poklicev, primerjali preteklost s sedanjostjo in si skušali predstavljati svojo 

prihodnost. Sledila je iskriva debata, v katero se je ves čas aktivno vključevala tudi Zoja. Z dobrimi 

predlogi in iskrenim podajanjem svojega mnenja se ji je uspelo uvrstiti med deset delegatov, ki bodo 

regijo zastopali na 30. nacionalnem otroškem parlamentu v Ljubljani. 

Nejka Omahen Šikonja 
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NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT NA DALJAVO 

17. april 2020 

Od sredine marca 2020 so bile šole zaprte, ni bilo javnih prireditev, družine in otroci se niso smeli 

družiti … Na ta račun je bil žal odpovedan tudi 30. nacionalni otroški parlament, na katerega se je z 

naše šole uspelo uvrstiti učenki Zoji Verbič iz 8. razreda. Zaradi aktualnih razmer je bila sprejeta 

odločitev, da bo parlament, ki bi moral potekati v Državnem zboru Republike Slovenije, izpeljan na 

daljavo. Tako so otroci lahko o letošnji temi Moja poklicna prihodnost razpravljali na spletni platformi 

OPIN.ME, kamor so do konca meseca aprila oddajali svoje komentarje. Prispevke so lahko poslali tudi 

na spletni časopis Časoris. V soboto, 18. 4. 2020, je bila radijska oddaja Hudo! namenjena temi 

otroškega parlamenta. Nekaj izjav mladih parlamentarcev so posneli vnaprej, drugače pa so lahko otroci 

tudi klicali v oddajo. 

Nejka Omahen Šikonja 

»Kar bo, pa BO!« PRAVIJO DEVETOŠOLCI 

15. junij 2020 

V ponedeljek, 15. junija 2020, so se od osnovnošolskih klopi poslovili učenci devetega razreda. Že 

nekaj dni prej so s preizkusom znanja presenetili osmošolce ter na ta način predali ključ šolskih vrat. V 

ponedeljek zvečer pa so za starše in sorojence pripravili prav poseben zaključek, ki ga je v veliki meri 

krojila letošnja situacija z epidemijo virusa covid-19. 

 
 

Družine so v slavnostno okrašeni dvorani pričakala lično pripravljena omizja. Večer se je začel z 

daljšim filmom, v katerem so devetošolci v obliki oddaje prikazali svoje letošnje dosežke in ustvarjalnost 

s področja literature, likovne umetnosti, gledališča … Seveda niso pozabili niti na nagajivo plat šolskega 

življenja, ki so jo predstavili z duhovitimi prizori in videoposnetki iz prejšnjih let. Oddajo so poimenovali 

s pomenljivim razrednim sloganom »Kar bo, pa bo!«. Film se je zaključil z živo sliko, posneto z dronom, v 

kateri so se ustvarjalno zahvalili vsem, ki so jim pomagali na osnovnošolski poti.  
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Sledili so slavnostna podelitev spričeval, razrednih 

in šolskih priznanj ter vpisa najuspešnejših učencev v 

Knjigo dosežkov in Zlato knjigo. 

 
 
 
 
 

 

Ker je generacija 2020 svoje osnovnošolsko obdobje zaključevala na 

poseben način, na daljavo, zaradi česar je odpadel tudi zaključni izlet, so 

ob koncu večera doživeli še posebno presenečenje. Šola jim je poklonila 

nastop znanega slovenskega glasbenika, komika, imitatorja in voditelja 

Tilna Artača. Tako so devetošolci z nasmehom in dobro voljo krenili novim 

izzivom naproti. 

Nejka Omahen Šikonja in Simona Zvonar, razredničarki 

 

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 

24. junij 2020 

V sredo, 24. 6. 2020, smo uspešno zaključili šolsko leto 2019/2020, ki ni bilo povsem običajno. Tudi 

zaključek šolskega leta je bil malo drugačen, a zato nič manj prijeten. Namesto v šolski avli smo se tokrat 

od šolskega leta namreč poslavljali v učilnicah.  

Najprej smo čas namenili obeležitvi dneva državnosti. Učenci so si na videoposnetku, ki so ga pod 

mentorstvom učiteljice Barbare Kostrevc pripravili učenci gledališkega kluba, ogledali kviz, pri katerem 

so z odgovarjanjem na vprašanja morali tudi aktivno sodelovati in se preizkusiti v poznavanju praznika. 
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Nato smo po šolskem radiu prisluhnili pesmima Poljske cvetlice in Moja dežela, ki smo ju lahko slišali na 

koncertu združenih mladinskih pevskih zborov Potujoča muzika, kjer je imel v letošnjem šolskem letu čast 

sodelovati tudi naš mladinski pevski zbor.  

Sledila sta nagovor gospe ravnateljice in podelitev priznanj, razredničarke pa so učencem razdelile 

še spričevala. Učenci, ki se lahko pohvalijo z dosežki na državni ali mednarodni ravni, so prejeli srebrni 

znak šole in se vpisali v Knjigo dosežkov. Hkrati je potekalo tudi oddelčno fotografiranje za šolski arhiv. 

Nekaj časa je ostalo tudi za druženje in poglabljanje prijateljskih vezi.  

Slovesno smo se poslovili od šolskega leta in veselo vstopili v poletne počitnice.  

Jana Crnkovič 

 

ODŠLA STA … 

21. avgust 2020 

Tik pred pričetkom novega šolskega leta nas je pretresla žalostna vest, da sta se končali življenjski 

poti dveh naših učencev. V tragični prometni nesreči na cesti Poljane pri Mirni Peči sta v petek, 21. avgusta 

2020, življenje izgubila učenca naše šole, Nik in Mia Mikulan, ter njun očka Matej. Mia, skoraj četrtošolka, 

in Nik, ki bi prvič prestopil šolski prag, sta odšla in pustila za seboj sled igrivosti, nežnosti in prijaznosti.  
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IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO V ČASU 

IZREDNIH RAZMER 

POTEK IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 

16. marec–31. maj 2020  

Vlada Republike Slovenije je 12. marca 2020 na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih 

zaradi naraščanja števila okužb s koronavirusom uvedla stroge ukrepe. Izdana je bila odredba, s katero 

je bila tudi na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 

(COVID-19). Sledili so številni koraki, ki so bili namenjeni obvladovanju širjenja okužbe. Ministrstvo za 

zdravje in ministrstvo za izobraževanje sta dobili nalogo, da pripravita vse potrebno, da se s 

ponedeljkom, 16. 3. 2020, zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove. 

Na naši šoli smo takoj aktivirali vse moči in že prvi dan, ko so šolarji ostali doma, organizirali 

izobraževanje na daljavo. Navodila in učne vsebine za vse razrede osnovne šole so bili naloženi na 

spletni strani šole. Objavljeni so bili tedensko. S tem se je celoten učni proces preselil na domove. Učenci 

so ob podpori svojih učiteljev in svetovalne službe na daljavo nadaljevali z izobraževanjem. Učitelji so 

od učencev dobivali povratne informacije o njihovem delu in jim tudi nudili konkretno učno pomoč, razlage. 

Učni proces je potekal tudi preko videokonferenc. Uspešno izvedbo izobraževanja na daljavo 

pripisujemo tudi aktivni vključenosti staršev, ki so dejavno sodelovali predvsem pri izobraževanju na 

razredni stopnji. 

Izobraževanje na daljavo smo izvajali kar dva meseca. Sredi maja je bilo predvideno postopno 

sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja virusa covid-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in 

izobraževanja. Sklep ministrice je določil, da se vzgojno-izobraževalno delo od 18. maja 2020 za učence 

1., 2. in 3. razreda, od 25. maja 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. 

razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, izvaja v prostorih šole. Za slednje so 

se izvajale ure dopolnilnega pouka ter individualne in skupinske pomoči. Izvedba pouka in dnevov 

dejavnosti je potekala v skupinah do 15 učencev. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa so se 

izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine niso prehajale iz prostora v prostor in se niso 

združevale. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev niso mogli obiskovati pouka 

v šolskih prostorih, je šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Vzgojno-izobraževalno 

delo za učence od 4. do 8. razreda je še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.  

S 1. junijem se je pouk v prvi triadi in devetem razredu ponovno izvajal v obsegu običajno velikega 

oddelka. S tem dnem se je pod enakimi pogoji začel izvajati pouk tudi za 4. in 5. razred. 

Ob nadaljnji ugodni epidemiološki sliki in uspešnem začetku vzgojno-izobraževalnega procesa 

omenjenih skupin so se 3. junija šolska vrata ponovno odprla še za učence 6., 7. in 8. razreda. Vrtcem in 

osnovnim šolam je bila omogočena vrnitev v običajni vzgojno-izobraževalni urnik dela.  

Od same vrnitve dalje je bilo ključno odgovorno spoštovanje higienskih in preventivnih ukrepov, 

posebej zagotavljanje zadostne fizične distance. Posebno pozornost smo namenjali doslednemu čiščenju 

in razkuževanju površin. Ključno je bilo temeljito umivanje rok, po potrebi tudi razkuževanje. Osnovno 

vodilo je še vedno bilo, da v šolo pridejo samo zdravi otroci in zaposleni. Za vse zaposlene in otroke od 

dvanajstega leta dalje je bilo v šolskih prostorih obvezno nošenje maske, ki prekriva nos in usta. Zaradi 

preprečevanja širjenja okužb starši niso več vstopali v šolske prostore.  
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DEJAVNOSTI NA RAZREDNI STOPNJI V ČASU 

ŠOLANJA NA DALJAVO 

13. maj 2020 

V tednih, ko so bila šolska vrata zaprta in smo se vsak na svojem domu po svojih najboljših močeh 

trudili za šolsko delo in opravljanje različnih nalog, so učiteljice prejele od učencev veliko odzivov in 

fotografij. Ker so bili otroci pri svojem delu zelo ustvarjalni in vestni, smo pripravili predstavitev nekaterih 

njihovih dejavnosti, saj so v teh tednih skupaj s starši opravili res pogumno in veliko delo. Dejavnosti so 

bile predstavljene na šolski spletni strani. 

 

UTRINKI IZ 1. A 
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Zbrala in uredila Anja Praznik 
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UTRINKI IZ 1. B 
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Zbrala in uredila Jana Grabljevec 

 

 

UTRINKI IZ 2. A  
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Zbrala in uredila Bojana Iljaž 

 

UTRINKI IZ 2. B 
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Zbrala in uredila Mojca Kravcar 
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UTRINKI IZ 3. A 
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Zbrala in uredila Tina Orač Gornik 

 

UTRINKI IZ 3. B  
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Zbrala in uredila Jana Šetina Tomažič 
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Zbrala in uredila Tanja Koren 
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UTRINKI IZ 4. B 
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Zbrala in uredila Polona Lampret 
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UTRINKI IZ 5. A  
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Zbrala in uredila Vida Bregar Tomažič 
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Zbrala in uredila Nastja Novak 

 

UTRINKI S PODRUŽNIČNE ŠOLE TEMENICA 

 

 
 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 181 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 182 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 183 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 184 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 185 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 186 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 187 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 188 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 189 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 190 

 
Zbrala in uredila Lidija Oštir 

 

UTRINKI PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI ODDELKOV 

PODALJŠANEGA BIVANJA 
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PEVSKI ZBORI 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE 

1. oktober 2019 

V torek, 1. oktobra 2019, je šolski otroški pevski zbor popestril regijsko razstavo otroških likovnih del, 

ki jo je organiziral JSKD Osrednja Slovenija v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični. Razstava je 

nastala v sodelovanju s 3. programom Radia Slovenija – ARS ob treh radijskih igrah, naslovili pa so jo V 

objemu zvoka in slike. 

 
 

POTUJOČA MUZIKA 2019 

1. december 2019 

V nedeljo, 1. decembra 2019, se je v Gallusovi 

dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 18. uri 

odvil veličasten koncert izbranih mladinskih pevskih 

zborov Potujoča muzika, ki se ga je mladinski zbor 

naše šole imel možnost udeležiti že drugič. 

Potujoča muzika je bienalna prireditev v 

organizaciji Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti, ki v množičnem zboru združi okoli 500 

mladinskih pevcev iz vse Slovenije. Koncert je 

zazvenel v poklon svetovnega dneva zborovskega 

http://www.osferdavesela.si/files/2019/12/pm.jpg
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petja, letos pa tudi kot napoved Europe cantat, največjega mednarodnega zborovskega festivala v 

Evropi, ki bo potekal leta 2021 v Ljubljani. 

Na Potujoči muziki se je predstavilo 13 mladinskih zborov, ki so se v preteklem letu izkazali s svojo 

kakovostjo, izvedli pa so deset večglasnih skladb, ki so jih spremljale različne inštrumentalne zasedbe. 

 
Raznolik koncertni spored je bil tematsko povezan v tri sklope: pevci so koncert začeli z zanosnimi 

domovinskimi uspešnicami, med drugim z Mojo deželo Janija Goloba in Avsenikovim Viharnikom vrh gora, 

nadaljevali pa z novitetami. Slišali smo tudi zanimivo skladbo z naslovom Ja mladega skladatelja Mateja 

Kastelica, domačina z Vira pri Stični. Koncertni spored se je nadaljeval s sodobnejšimi skladbami tujih in 

domačih avtorjev in se zaokrožil z daljšim venčkom slovenskih ljudskih pesmi, ki so jih spremljala zanimiva 

ljudska glasbila, med njimi dude, strunska lajna in fujara v izvedbi Janeza Jocifa in mojstrov ljudskega 

godčevstva, skupine Volk Folk. Z zahtevno nalogo vodenja letošnje Potujoče muzike sta se spretno 

spoprijela dirigenta Damijan Močnik in Rahela Durič, ki sta pri nekaterih izvedbah vključila tudi publiko. 
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Priprave na koncert od zbora zahtevajo intenzivno delo, v le treh mesecih morajo pripraviti zahteven 

in obsežen program. A izredno ubrano in čisto večglasno prepevanje, čudovit občutek množičnega 

skupinskega muziciranja in nepozabna izkušnja odra največje kulturne dvorane so pevcem povrnili za ves 

velik trud na številnih pevskih vajah. Stoječe ovacije na koncu koncerta ter ponosni in ganjeni občutki 

staršev pa so bili za mlade pevce neponovljivi. 

 
Simona Zvonar 
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PLANINSKI KROŽEK 

PRVI IZLET PLANINSKE SKUPINE 

5. oktober 2019 

V soboto, 5. oktobra 2019, so se planinci naše šole odpravili na Primorsko. Osvojili so »primorski 

Triglav«, Slavnik (1028 m. n. v.). Strmina kar ni popuščala, a naši planinci so zmogli. Z letošnjim šolskim 

letom bodo izlete izvajali v sodelovanju s Planinskim društvom Polž Višnja Gora, ki jim bo omogočilo 

dodatne vodnike, saj je število planincev že precejšnje. 

Z njimi je bil tudi vodnik, ki je hkrati markacist. Predstavil jim je delo markacistov, oni pa njemu uganko, 

ki ima za rešitev markacijo. Markacijam so tako sledili vse do vrha in nazaj. Ob vzponu se jim je odprl 

pogled na našo obalo in Tržaški zaliv. Učenci so kar osupnili nad tem razgledom. Na vrhu so se ob pomoči 

vetrnice razgledali še na preostale strani neba, nato pa se v zavetju koče skrili pred vetrom ter si odpočili. 

Do izhodišča so sestopili po krožni poti.  

 
Tako je za njimi prvi izlet v letošnjem šolskem letu, ki je bil »preizkusni test« za »nove« planince, ki so 

se odločili, da bodo z njimi raziskovali čudoviti svet gora.  

Bojana Iljaž, mentorica planinske dejavnosti 

POT SO PREHODILI Z LUČKAMI 

7. december 2019 

Svetovni dan gora na Osnovni šoli Ferda Vesela vsako leto obeležimo na drugačen način. V lanskem 

letu smo gostili domačinko, ultratekačico Katjo Kegl Vencelj, letos pa smo se odpravili na nočni pohod v 

družbi staršev ter drugih pohodnikov. Odzvali smo se povabilu Planinskega društva Polž Višnja Gora ter 

se udeležili tradicionalnega pohoda z lučkami.  
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Dokaj velika množica otrok in odraslih se je zbrala v soboto, 7. decembra 2019, na parkirišču 

mestnega kopališča v Višnji Gori ter se odpravila na krožno pot. V prvem delu poti smo se povzpeli do 

najvišje točke pohoda. To točko so predstavljale ruševine gradu, ki so v temi delovale še bolj skrivnostno 

kot sicer. Sledila sta sestop mimo obeležja kranjski čebeli ter povratek na cilj. Tam sta nas pričakala 

ogrevan šotor in topel napitek. Pridih čarobnosti je pohodu dala tema ter migetajoče lučke pohodnikov, 

ki so vile dolgo kačo. Manjkalo je le škripanje snega pod nogami. Sebi smo kljub temu pričarali čarobnost 

veselega decembra, če pa smo jo še kateremu »mimodrvečemu« v dolini, pa še toliko lepše.  

Bojana Iljaž, koordinatorica obeležitve svetovnega dneva gora 

OKUSILI ZIMSKE RADOSTI 

8. februar 2020 

V soboto, 8. februarja 2020, so se planinci naše šole podali pod planiško velikanko, ki je že čakala 

na najboljše skakalce sveta. Videli so snežne topove, ki so bili v polnem teku. Sledila sta malica in ogled 

Nordijskega centra Planica, kjer je bil najbolj atraktiven vetrovnik, v katerem se lahko preizkusiš v letenju. 

Nato so si planinci pripravili vso sankaško opremo ter se podali v ledeniško dolino Tamar. Pot je bila 

dokaj poledenela, zato so na določenih mestih prečkali gozd, ki ni bil tako pomrznjen. Seveda se padcem 

niso mogli ogniti, a na srečo je le-te pogosteje spremljal smeh kot bolečina. Na poti so jih dosegli sončni 

žarki, ki so posijali v to čudovito dolino, ki daje krasne razglede po naših visokih Julijcih. Naš kralj gora, 

Jalovec, je bil ves obsijan s soncem. Pred domom so se okrepčali ter sankali. Sledil je povratek s 

sankanjem, potem pa odhod domov. Zakasnitvi prihoda v Šentvid je botrovala poledenela pot, a planinci 

vedo, da čas ne sme biti vladar v hribih, saj je na prvem mestu zmeraj varnost.  
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Tako je minil dan v Triglavskem narodnem parku, kjer so se šolski planinci naužili nekaj zimskih radosti, 

ki jih zima v njihovem okolju žal še ni omogočila. 

Bojana Iljaž, mentorica planinske dejavnosti 
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ŠOLI V NARAVI 

NARAVOSLOVNA ŠOLA V NARAVI – 8. RAZRED 

21.–25. oktober 2019 

V tednu pred jesenskimi počitnicami, od 21. do 25. 10. 2019, se je 40 učencev osmega razreda s 

tremi učitelji spremljevalci odpravilo v naravoslovno šolo v naravi v CŠOD Breženka v Fiesi. Pričakalo 

nas je čudovito jesensko vreme. Že prvi dan smo spoznali osnove lokostrelstva in raziskovali sredozemsko 

rastje. 

Torkovo jutro je obetalo pester in zanimiv dan. Predvsem pa sončen! Pot nas je vodila v Krajinski park 

Strunjan, kjer smo si ogledali soline in muzej solinarstva, se sprehodili do strunjanskega križa, od koder 

smo opazovali najvišji flišnati klif na jadranski obali. Vreme nam je tako služilo, da smo se nekateri celo 

kopali, vsi pa smo odveslali tudi do gojišča školjk v Strunjanu. Na obali smo se znova posvečali morskim 

organizmom.  

 
Tudi v sredo je delo potekalo tako, kot je bilo načrtovano. Čudovite jesenske meglice in pogled na 

mirno morje so nas spremljali na jutranji telovadbi. Že zgodaj smo se odpravili v Piran, kjer smo se 

razdelili v skupine in si ogledali mestne znamenitosti, akvarij in mandrač z utripom ribiškega življenja. 

Prosti čas po kosilu smo namenili kopanju v nenavadno toplem morju in nato nadaljevali s kemijsko-

fizikalnimi meritvami v okolici doma. Po večerji nas je čakal še zabavni kviz.  
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Četrtkov dan nas je popeljal z ladjo Solinarko po Piranskem zalivu do Sečoveljskih solin. Tam smo se 

po kratki predstavitvi solinarstva sprehodili med solnimi polji in si ogledovali posebnosti rastlinskega in 

živalskega sveta. Popoldne smo nadaljevali z načrtovanimi aktivnostmi in se popeljali s supi. Večer smo 

zaključili s plesom in se res zabavali. Dan nam je popestril tudi obisk pomočnice ravnatelja Jelke Rojec. 

V petek so nas čakale še zaključne predstavitve poročil, ki smo jih skrbno pripravljali cel teden. Štiri 

skupine so si ogledale še akvarij v Piranu, nato pa smo se res polni lepih vtisov vrnili domov. 

Lea Kastelic 

ŠOLA V NARAVI POHORJE 2020 – SMUČANJE ZA 

ŠESTOŠOLCE 

13.–17. januar 2020 

V ponedeljek smo se zbudili v jasno, a mrzlo jutro. Polni pričakovanj smo se podali novim 

dogodivščinam naproti. Pred nami je bil teden smučanja in zimskih radosti na Pohorju. 

Srečno smo prispeli in se po kosilu podali na bele strmine, kjer smo preverili naše smučarsko znanje. 

Najspretnejši smo že preizkusili težavnost prog. Po pošteno zasluženi malici smo se seznanili s potekom 

dela v tem tednu in FIS-pravili na smučišču. Po večerji smo se podali na nočni pohod z lučkami ter 

občudovali razsvetljeno dolino. Zvečer smo se polni prijetnih vtisov komaj umirili in odpravili spat. 
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Torkovo sončno jutro na Pohorju nam je narisalo nasmeh na obraz. Po bujenju in jutranji higieni smo se 

odpravili na zajtrk, takoj za tem pa smo že vsi nestrpni čakali na smučanje. Zbrali smo se na smučišču in 

celo dopoldne pridno vadili spuščanje po belih strminah. Malo utrujeni smo končno dočakali kosilo in se 

celo nekoliko spočili, preden smo se vrnili na sneg. Dan je hitro mineval in po malici je že sledilo učenje, 

da ne bomo pozabili vsega, kar smo se do sedaj naučili pri geografiji in naravoslovju. Pico za večerjo 

smo komaj dočakali in v kuhinji izpraznili vse zaloge. Čakal nas je še zabavni večer, ko smo vsi zagreti 

igrali bingo, da se je od našega navdušenja tresel cel hotel. Nazadnje je sledil še skok v pižamo in … 

spat. 

 
Sreda se je že začela lepo, saj smo lahko sošolki Barbari pri zajtrku zapeli za njen 12. rojstni dan. 

Kmalu smo seveda že odhiteli na smučišče, kjer gre vsem smučanje vsak dan bolje od nog. Po treh urah 

zabavnega spuščanja po strminah smo s praznimi želodci odšli na kosilo in nato hitro spet na smuči, da 

ne zamudimo kakšnega zavoja. Malica je bila potem že kar dobrodošla, malo manj pa učenje, ki ji je 

sledilo. Pa smo tudi to herojsko prenesli. Za večerjo so nas kuharji prijetno presenetili s palačinkami, ki jih 

kar ni hotelo biti dovolj. Za prijeten zaključek dneva so poskrbeli učitelji smučanja z ‘lovom na lisico’ 

(orientacijski tek) in pa proste bovling steze v našem hotelu. Vse to je iz nas potegnilo še zadnje atome 

moči, zato smo utrujeni hitro zaspali. 

Tudi v četrtek zjutraj nas je pričakal čudovit sončni vzhod. Po hitrem umivanju in zajtrku smo spet stali 

na smučeh in drveli v dolino. Naš napredek je bil že več kot očiten. Kosilo in kratek počitek sta spet 
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prehitro minila, popoldne pa nas je že čakalo smučarsko tekmovanje, ko smo se skoraj vsi pomerili v 

vijuganju po beli strmini. Popoldne smo razkrili svoje skrite prijatelje in se zabavali ob družabnih igrah. 

Po večerji je kmalu sledila podelitev priznanj za smučanje, najlepše urejene sobe in vse ostalo, kar je bilo 

ta teden naj naj. Večer smo zaključili z zanimivimi predstavitvami sob, ob katerih smo se do solz nasmejali, 

in s plesom, ki nas je pošteno razgrel. 

V petek po zajtrku nas je čakalo pakiranje in še nekaj lepih uric prostega smučanja, potem pa smo se 

napotili domov. V Šentvid smo se vrnili ob 16.30. 

Nina Pavlin, Staša Belc, Zala Ciglar, Nika Dolničar, Isabela Strojanšek 
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 

ŠOLSKI NOGOMETAŠI ODLIČNI 

14. januar 2020 

Učenci Vid Hojč, Sergej Lazarević, Žak Grabljevec, Primož Novak, Ambrož Hribar, Nejc Bregar in 

Valter Zaletel so v decembru in januarju zastopali barve Osnovne šole Ferda Vesela na občinskem, 

medobčinskem in področnem tekmovanju v malem nogometu.  

 
Z odlično borbeno igro so osvojili prvo mesto tako na občinskem kot tudi na medobčinskem nivoju. Na 

področnem tekmovanju, ki je bilo 14. 1. 2020 v Kočevju, so med šestimi ekipami zasedli drugo mesto in 

se tako uvrstili na državno četrtfinalno tekmovanje. 

Šolskim nogometašem čestitamo za izvrstne rezultate. 

4. marec 2020 

Učenci Vid Hojč, Sergej Lazarević, Žak Grabljevec, Primož Novak, Ambrož Hribar, Nejc Bregar in 

Valter Zaletel so igrali na državnem četrtfinalnem tekmovanju v malem nogometu, ki je bilo 4. 3. 2020 

v Škofji Loki. Z odlično igro so učenci OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični osvojili drugo mesto med ekipami 

OŠ Škofja Loka-Mesto, OŠ Belokranjskega odreda Semič in OŠ Vič Ljubljana. Z osvojenim drugim mestom 

so se tako uvrstili na državno polfinalno tekmovanje. Učenec Vid Hojč je z izjemno igro na tekmovanju 

ponovno dokazal, da sodi med najboljše igralce malega nogometa, seveda ob podpori odličnih, 

borbenih soigralcev. 
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Robert Bregar, mentor 

 

PODROČNO TEKMOVANJE OSNOVNIH ŠOL V 

STRELJANJU Z ZRAČNIM OROŽJEM 

5. februar 2020 

V sredo, 5. 2. 2020, je v Ljubljani potekalo področno tekmovanje osnovnih šol v streljanju z zračnim 

orožjem. Osnovno šolo Ferda Vesela so v kategoriji starejših učencev zastopali naslednji učenci in dosegli: 

Nejc Bregar, 6. mesto; Jan Slapnik, 7. mesto; Nejc Grabljevec, 15. mesto; David Markovič, 16. mesto. 

Med starejšimi učenkami je streljala Alja Božič in dosegla 4. mesto, med mlajšimi učenkami pa je Lara 

Gričar Grden zasedla 4. mesto. Ekipno so starejši učenci dosegli 3. mesto. 

 

ŠPORTNA PROGRAMA ZLATI SONČEK IN KRPAN 

24. junij 2020 

Namen obeh športnih programov je motivirati mlajše učence za gibalno dejavnost in privzgojiti 

navado športnega udejstvovanja v vseh starostnih obdobjih. Sodobni način življenja zahteva, da 

namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin.  

Letošnja izredna situacija zaradi razglasitve epidemije covid-19 je omogočila dodatne možnosti za 

gibanje otrok doma. Tako so v okviru izobraževanja na daljavo opravljali tudi naloge v domačem okolju, 
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seveda ob upoštevanju varnosti izvedbe s strani staršev. Sam kriterij opravljenih nalog je bil prilagojen, 

zato so bili uspešni prav vsi učenci. 

Športni program Zlati sonček je namenjen najmlajšim učencem, starim od 6 do 8 let, 

torej učencem 1. triade. Pri tem programu gre bolj za igro, saj je udeležba pomembnejša 

od storilnosti. Program je zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. 

Poglavitni namen je spodbujanje k pogostejši športni dejavnosti. Osrednji simbol 

programa je sonce, ki predstavlja vir radosti, vitalnosti in življenjskega optimizma. Cilj 

športnega programa Zlati sonček je obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi 

vsebinami v vseh letnih časih.  

Športni program Krpan je namenjen učencem, starim od 9 do 11 let, torej učencem 2. 

triade. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan 

tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Vsi si želimo, da bi se čim več otrok 

ukvarjalo s športom. 

 

Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Priznanje 

v prvi vrsti pomeni, da je učenec vključen v športni program. Manj uspešne učence je potrebno spodbujati, 

saj tako spoznajo, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                              Polona Lampret, koordinatorica dejavnosti 

 

 

 

 

  

https://www.hrusevec.si/f/pics/fck/Zlati-soncek.gif


  

ŠOLSKA KRONIKA 2019/2020 

 

 
 209 

ŠE VELIKO ZANIMIVEGA DOGAJANJA 

FERDOVCI, POLETNI BRALCI 

September 2019 

Vsi učenci so bili ob zaključku šolskega leta 2018/2019 povabljeni k branju med poletnimi 

počitnicami. Šolski bralnospodbujevalni akciji »Ferdo bere tudi med počitnicami«, s katero smo v želji 

izboljšati bralno kulturo naših učencev začeli junija 2018, se je tokrat pridružilo 51 učencev razredne in 

predmetne stopnje.  

 
V prvem tednu novega šolskega leta so o prebranem na kratko poročali v knjižnici ter si poleg objave 

na šolskih oglasnih mestih prislužili tudi vse pohvale za poletno druženje s knjigo, sladko presenečenje in 

uporabno darilce. 

Katja Šuštar, knjižničarka 

KAJAKAŠKI SPUST PO REKI KRKI 

13. september 2019 

V petek, 13. 9. 2019, se je 26 učencev in učenk izbirnega predmeta šport za sprostitev odpravilo na 

težko pričakovani kajakaški spust po Krki. Z avtobusom so se odpeljali do vasi Krka. Najprej so opravili 

krajši pohod po desnem bregu reke, in sicer od vasi Krka do Velikih Les. Tam so jih z vso opremo pričakali 

izkušeni vodniki kajaka. Sledili so razdeljevanje opreme, priprava na spust in navodila za veslanje. Za 

večino učencev je bilo to prvo srečanje z veslom in kajakom.  
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Prvi zaveslaji po reki navzgor so kaj hitro odgnali začetno tremo in spust se je lahko pričel. Brzice, 

jezovi in kotički ob reki Krki, ki jih nudi pogled iz kajaka, so navdušili prav vse učence in učenke. Soglašali 

so, da spomladi spust ponovijo. 

 

PRVOŠOLCI SMO PREČKALI CESTO 

26. september 2019 

V četrtek, 26. 9. 2019, je prvošolce obiskal policist Simon Lebar s Policijske postaje Grosuplje. 

Učencem je podal napotke za varno hojo v prometu. Da bodo varni, vidni in pozorni pešci, so dokazali 

tudi pri prečkanju ceste. 
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TABOR PROSTOVOLJCEV V FIESI 

27.–29. september 2019 

Na naši šoli smo pred osmimi leti začeli izvajati projekt Tutorstvo, kjer so si učenci med seboj pomagali 

predvsem pri šolskem delu oz. učenju. Ker pa so želeli delovati tudi na drugih področjih, smo začeli 

projekt širiti in ga preimenovali v projekt Tutorstvo in prostovoljstvo.  

Prostovoljci smo aktivni na številnih področjih; srečujemo se s starostniki v CZBO-ju, organiziramo 

zbiralne akcije, pomagamo pri krvodajalskih akcijah, obiskujemo učence s posebnimi potrebami, z 

veseljem tudi pomagamo hišniku in ostalim delavcem šole. Naše prostovoljce vsako leto nagradimo s 

prednovoletno zabavo ter posebnim zaključkom ob koncu šolskega leta. 

Letošnje šolsko leto pa je za nas zelo posebno, saj smo izpeljali prvi tabor prostovoljcev, ki se ga je 

udeležilo 22 učencev. Od 27. do 29. 9. 2019 smo uživali v CŠOD Breženka v Fiesi.  

Špela Lampret in Anika Sreš sta povzeli dogajanje na taboru. 

1. dan: 
V petek ob 13.00 smo se na šolski avtobusni postaji zbrali 

prostovoljci in se veselo odpravili na tabor v Fieso. Na poti v CŠOD 

smo obiskali živali v zavetišču Marjetica v Sv. Antonu ter jim predali 

hrano, igrače, posodice in druge stvari, ki smo jih v tednu pred 

odhodom zbrali zanje. Poleg božanja muck smo se najbolj razveselili 

sprehoda s psi. Po končanem obisku smo se odpeljali proti Fiesi, kjer 

smo se nastanili po sobah, pojedli večerjo ter se odpravili na obalo. 

Najbolj pogumni smo zaplavali v morju, ostali pa so si ogledali 

okolico ter nabrali tudi nekaj školjk in polžev. 

Po kopanju smo se vrnili v sobe, se preoblekli ter odšli v učilnico, 

kjer smo ustvarjali za otroke iz Afrike. Najbolj športno razpoloženi 

pa smo si z učiteljico Nino ogledali odbojkarsko tekmo med Srbi in 

Francozi. 

Ob 22.00 smo polni lepih vtisov poskušali zaspati. 

2. dan: 
V soboto smo vstali ob 7.00 in odšli na jutranjo telovadbo na obalo. 

Sledil je zajtrk, potem pa smo nadaljevali z ustvarjanjem iger za afriške 

otroke. Najbolj ustvarjalni so že začeli izdelovati tudi angelčke za 

starostnike. Po kosilu smo se odpravili na pohod do razgledne točke. 

Spotoma smo poskrbeli še za čisto okolje, saj smo nabrali dve vreči smeti. 

Pohod smo zaključili s plavanjem v morju ter sladkanjem s sladoledom. 

Spet smo na obali nabrali material (morske živali in rastline) in ga s 

pomočjo učiteljice Sabine tudi poimenovali.  

Ob 17.00 pa smo komaj čakali prihod dveh prostovoljk iz društva 

Tačke pomagačke, ki sta s seboj pripeljali svoja terapevtska psa ter nam 

skupaj pokazali kar nekaj pasjih trikov. Sledila sta večerja in nočni pohod 

v Piran. Ob 22.00 smo utrujeni zaspali. 

3. dan: 
Tudi v nedeljo smo se zbudili ob 7.00 in odšli na jutranjo telovadbo na obalo. Po zajtrku smo še 

dokončali naše ustvarjanje ter se nato odpravili na plažo. Naužili smo se sončnih žarkov in zaplavali v 

morju. V nadaljevanju dopoldneva smo si naredili prijeten zaključek ter se po kosilu z avtobusom odpravili 

proti domu. 
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Nekaj vtisov, ki so jih zbrali prostovoljci, udeleženci tabora: 
Ta tabor mi je bil zelo všeč, ker se je veliko dogajalo. Upam, da bo naslednje leto tudi kakšen zanimiv 

tabor, kot je ta. Všeč mi je bilo, da so prišle Tačke pomagačke, ko smo šli na sprehod v Piran in ko smo 

se šli kopat. 

Liza Zorko, 8. a 

Bilo mi je zelo všeč, ker smo se veliko ukvarjali z živalmi, ker smo imeli kar nekaj prostega časa, všeč 

so mi bili jutranja telovadba, učiteljici in kopanje. Priporočam, da bi bil tabor še naslednje leto. 

Špela Lampret, 7. a 

Kaj mi je bilo všeč? Vse, nič ne bi spremenila niti dodala, saj sem se imela perfektno, uživala sem v 

vsakem trenutku. Želim, da bi se tabor kdaj ponovil, saj sem neizmerno uživala. 

Aleksea Dimec, 8. a 

Všeč mi je bilo, da smo imeli jutranjo telovadbo, da smo na obali tudi raziskovali in imeli možnost 

kopanja v morju. Všeč mi je bilo, ko smo šli zvečer v Piran in smo bili prosti. Naslednjič, ko bi organizirali 

tabor, bi dodala samo še nekaj več dni. 

Kaja Kastelic, 8. a 

Sabina Rozina in Nina Pavlin, mentorici tutorjev in prostovoljcev 
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UČENCI IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA 

PRIPRAVILI ČAJANKO 

23. december 2019 

Učenci devetega razreda so v ponedeljek, 23. 12. 2019, za zadnjo 

šolsko uro v koledarskem letu pripravili čajanko. 

Namesto piškotov, ki so obvezen del čajanke, so pripravili okusne 

palačinke, seveda po receptu v nemškem jeziku. V učilnici smo pripravili 

mize, si postregli z okusnim sadnim in zeliščnim čajem ter se posladkali s 

palačinkami. Manjkala nista niti čokoladni in marmeladni nadev. Z lepimi 

željami za prihodnje leto smo zaključili naše prijetno druženje. 

 

Lea Kastelic 

POUK SLOVENŠČINE MALO DRUGAČE 

10. in 12. december 2019  

Uri slovenščine sta v torek, 10. 12., in v četrtek, 12. 12. 2019, potekali malo drugače. Učence 

sedmega razreda sta obiskali pisateljica Olga Pega Kunstelj in vodja splošne knjižnice Ivančna Gorica 

Ksenija Medved. 

Gospa Ksenija Medved nam je najprej na kratko predstavila avtorico. Izvedeli smo, da se je Olga 

Pega Kunstelj pisanja lotila šele v zrelih letih. Bogate mladostne življenjske izkušnje je strnila v svojem 

prvem romanu z naslovom 1 + 2 = 4 Rejenka (2011), v katerem se je dotaknila otroškega občutenja 

težkih družinskih razmer in rejništva. Učenci pa so se s pisateljico pogovarjali ob doživetem branju 

odlomkov mladinskega romana Silvestrski večer in sproti so lahko postavljali najrazličnejša vprašanja, ki 

so se jim porodila ob poslušanju. Učence je pritegnila tudi pisateljičina življenjska zgodba, kajti odraščala 

je v rejništvu. 
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Obe uri sta potekali v sproščenem vzdušju, za kar se zahvaljujemo gospe Olgi Pegi Kunstelj in gospe 

Kseniji Medved. 

Lea Kastelic 

OBMOČNO SREČANJE MLADIH NOVINARJEV IN 

LITERATOV 2020 

4. marec 2020                                                                                                                              

V sredo, 4. marca 2020, so se štirje učenci naše šole v Ivančni Gorici udeležili območnega srečanja 

mladih novinarjev in literatov občine Ivančna Gorica v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne 

dejavnosti. Šolo so zastopali naslednji učenci: Žana Verbič iz 6. a, Aleksea Dimec iz 8. a, Blažka Poljšak 

iz 8. b in Luka Šteh iz 9. b. Srečanje je potekalo v prostorih knjižnice Ivančna Gorica med 9. in 12. uro.  

Učenci so spoznali Lariso Daugul, dolgoletno novinarko Zelenega vala, ki je trenutno zaposlena 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 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 

ZLATI ZNAK AVP ZA OŠ FERDA VESELA 

9. marec 2020 

Naša šola se že vrsto let srečuje z razvejano mrežo prometnih poti za 

dostop učencev do šole in domov in posledično z varnostjo otrok na teh poteh. 

Ves čas se trudimo, da so otroci na teh poteh čim bolj varni. Prostovoljci iz 

društva ZŠAM so velikokrat prisotni na nevarnejših odsekih v okolici šole in s 

svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. Na področju 

preventive in vzgoje v cestnem prometu poleg društva ZŠAM sodelujemo še z 

Občino Ivančna Gorica, Policijsko postajo Grosuplje ter Svetom za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu. 

In prav slednja institucija je Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični za 

prispevek k večji varnosti v prometu podelila zlati znak AVP. 

 

URBANO VRTNARJENJE 

Interesna dejavnost urbano vrtnarjenje je bila namenjena učencem, 

ki imajo čut do urejenega okolja in do življenja rastlin. Interesno 

dejavnost je skozi leto obiskovalo 13 učencev od prvega do šestega 

razreda. Program dela je bil zelo pester.  

Učenci so bili skrbniki cvetlične grede pred šolo. Prisotni so bili tudi 

na strokovnem predavanju gospoda Tomaža Bavdeža, ki je predstavil 

dinamiko rasti okrasnih rastlin v cvetličnem vrtu. Iz semen so pripravili 

žive okraske, ki so bili v ponudbi na šolskem sejmu. Vsak je naredil 

http://osfv.splet.arnes.si/files/2020/03/IMG_20200302_055047-e1583850285142.jpg
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maketo zen vrtička. Seznanjali so se z nenavadnimi rastlinami, 

spremljali oddaje Ambienti, izdelovali načrte za ureditev 

enoletne gredice, izdelali pa so tudi družabno in poučno igro 

postal bom vrtnar. Nabirali so semena tagetesa, ognjene krogle 

ter ameriškega slamnika in jih sadili v male lončke. Obiskali so 

tudi cvetličarno Zvonček v Šentvidu pri Stični, kjer jim je gospa 

Frida Bijec predstavila delo cvetličarke.  

Žal pa je način dela od doma zaradi koronavirusa prekinil delo mladih vrtnarjev v šoli. Upamo, da 

so veselje do rastlin prenesli v domače okolje.  

 

Jelka Rojec in Saša Koleša, mentorici 

2. APRIL, MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE 

2. april 2020 

Rojstni dan pravljičarja Hansa Christiana Andersena in 

mednarodni dan knjig za otroke, ki je letos odmeval po 

slovensko, smo obeležili na daljavo. Slovenska sekcija IBBY 

je enkrat – leta 1997 – že prispevala poslanico in plakat ob 

2. aprilu, letos pa smo bili na spodbudno sporočilo, poslano 

bralnemu svetu, še posebej ponosni. Njegova avtorja sta 

priljubljena in večkrat nagrajena slovenska ustvarjalca: 

pisatelj Peter Svetina, ki je napisal poslanico Lakota po 

besedah, in ilustrator Damijan Stepančič, avtor plakata in 

domiselnega vabila v obliki kocke. 

 

Učenci so si na šolski spletni strani lahko prebrali letošnjo 

poslanico ter si ogledali videoposnetka pogovorov z obema 

ustvarjalcema. Prisluhnili so tudi zvočnim posnetkom Svetinovih 

pravljic in zgodbam drugih velikih pravljičarjev. Reševali so 

Ferdov nagradni kviz (2. april + kviz zanimiv = Ferdov knjižni 

izziv) in pridno polnili knjižničarkin e-poštni predal s 

svojimi odgovori.  
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Po vrnitvi v šolo smo izžrebali nagrajence kviza in jim podelili lepe knjižne nagrade. Največ 

sreče so tokrat imela tri dekleta: Anamarija Kastelic iz 2. b, Nika Ciglar iz 6. b in Tina Medved iz 7. 

a.  

Vsi ostali reševalci so prejeli simbolično tolažilno nagrado. Pohvale in čestitke vsem za 

sodelovanje. 

Katja Šuštar, knjižničarka 

OBLETNICA ROJSTVA IVANA CANKARJA 

10. maj 2020 

Ivan Cankar je razvil slovensko pripovedništvo do najvišje umetniške vrednosti, slovenska dramatika 

pa je šele z njim zaživela v polni meri. Izkazal pa se je tudi v poeziji. 

10. maja smo obeležili obletnico njegovega rojstva. Ob tem so nekateri učenci naše šole prebirali 

njegovo poezijo. Seznanili so se tudi z njegovim življenjem in na različne načine doživljali avtorjevo 

ustvarjalnost. Ponosni smo, da imamo možnost ustvarjati sodobno kulturo na temeljih velike slovenske 

književnosti, ki krepi tako vsakega od nas kakor tudi skupnost našega naroda. 

Na spletni strani naše šole si lahko ogledamo deklamacijo njegove pesmi Kako je to, kako je to iz 

pesniške zbirke Erotika. Deklamacijo je v času izobraževanja na daljavo posnela Tina Medved, učenka 

7. a. 

 

BOLJE PRIPRAVLJEN KOT POPLAVLJEN! 

14. maj 2020 

V začetku šolskega leta so učenci in učenke pisali literarne prispevke na temo »Naravne in druge 

nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen!«. S slednjimi so zastopali našo šolo na regijskem literarnem 

natečaju s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Izpostave URSZR Ljubljana. Na 

regijskem nivoju so bili najbolje ocenjeni prispevki naslednjih učencev in učenk: 

 Lane Zoje Strnad, 6. a (mentorica Barbara Kostrevc), 
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 Eneja Vinška, 7. a (mentorica Barbara Kostrevc), 

 Anne Kokolj, 9. b (mentorica Lea Kastelic). 

Njihovi prispevki so bili uvrščeni v nadaljnji izbor na državni ravni. Učencem in mentoricama iskrene 

čestitke! 

 

OBELEŽITEV NEKATERIH PRAZNIKOV NA DALJAVO 

8. maj 2020 

Medtem ko smo se podali v pomladno vzdušje in vstopili v mesec maj, smo bili učenci zelo aktivni in 

ustvarjalni. Radi se spomnimo zgodovinskih trenutkov, ki so zaznamovali našo deželo. Vsako leto dan 

upora proti okupatorju, praznik dela in praznik Evrope zaznamujemo s proslavo v šolski avli. V letu 2020 

pa smo se v domačem vzdušju, v krogu družinskih članov, spomnili nekaterih praznikov. Učenci so 

predstavili svoje razmišljanje, udejstvovanje in aktivnosti ob preživljanju praznikov. 

27. APRIL, DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

Spomniti se je potrebno, da so se naši predniki borili za naše ozemlje in zmagali. (Erik Petan) 

Na ta dan, leta 1941, je bila ustanovljena Osvobodilna fronta slovenskega naroda. Prav bi bilo, da 

bi se spominjali naših prednikov, ki so se borili za naš obstoj. A mnogim je pomembno le, da je ta dan 

dela prost dan in da se šolarjem začnejo počitnice. (Tina Medved) 

Ob prihajajočih praznikih doma izobesimo slovensko zastavo. Spomnimo se vseh, ki so se borili, da 

lahko mi sedaj mirno živimo. (Neža Koželj) 

 

 

(Anika Sreš) 

1. MAJ, PRAZNIK DELA 

1. in 2. maja proslavimo svoje delo. (Meta Dremelj) 

Imenuje se tudi mednarodni praznik delavstva, ki ga praznujejo v večini držav sveta, redka izjema so 

ZDA. Praznuje se že od leta 1890, ko so v Parizu, leto pred tem, priporočili ta dan za delavski dan. 

Obeležuje krvave demonstracije, ki so se dogajale okoli prvega maja 1886 v Chicagu. (Tina Medved)  
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Ob prazniku dela smo zakurili manjši kres. Ti prazniki nas spomnijo na zgodovinske dogodke. (Marcel 

Fajdiga Konjar) 

Za prvi maj je pri nas običaj, da prižgemo kres. (Tara Pust) 

  

(Anika Sreš) 

9. MAJ, PRAZNIK EVROPE 

Dan Evrope je eden od simbolov Evropske unije, ki ga je Svet Evropske unije sprejel leta 1986. 

Praznuje se začetek nastajanja Evropske unije. (Tina Medved) 

S tem dnem proslavimo, da smo skupaj ter da delimo dobro in slabo. (Meta Dremelj) 

Dan Evrope nas spomni na skupnost vseh držav, ki so se združile tudi zaradi tega, da ne bo več vojn. 

(Anika Sreš) 

 

(Anika Sreš) 
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Tovrstni prazniki nas spomnijo, da smo se borili za našo državo. (Enej Vinšek) 

V krogu družine smo se pogovorili, zakaj praznujemo vse te praznike. (Špela Lampret) 

Praznike sem preživela doma, z družino. (Karmen Fajdiga) 

Za praznike sem se več družil z družino. Te praznike obeležujemo, ker smo se borili za našo državo. 

(Benjamin Hribar) 

Praznike smo preživeli tako, da smo organizirali piknik. (Katarina Verbič) 

Tudi letos smo bili skupaj z družino, a je vsak delal nekaj za šolo ali službo. Hvaležni smo za svobodo. 
(Marko Verbič) 

TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE OB ZDRAVI PREHRANI 

8. junij 2020 

Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja sta aktivna procesa učenja za boljše zdravje in 

zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov. V sklopu zobozdravstvene vzgoje poteka tudi 

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

preventivno naravnan program. 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. Dejavnosti sta izvajali medicinski sestri ZD Ivančna Gorica 

Bernarda Horvat in Beti Jurkovič Logar. 

Z omenjeno akcijo spodbujajmo učence k rednemu umivanju zob in jih preventivno vzgajamo, da 

razvijejo odnos in odgovornost do lastnega zdravja. Vsi si želimo, da bi bili s skupnimi močmi bolj uspešni 

pri osveščanju otrok in njihovih staršev, kako zelo pomembni so zdravi zobje za zdravje našega celotnega 

organizma. 

Učenci so spoznavali, 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, to je testne tabletke, ki 

dvobarvno razkriva zobne obloge. Učenci so se trudili za lep in zdrav nasmeh ter pridno zbirali točke. 
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Letos so rezultati zbrani samo do marca oz. do razglasitve epidemije koronavirusa. Upamo in 

verjamemo, da se zaradi tega ni poslabšala ustna higiena učencev in da jo bomo v novem šolskem letu 

s skupnimi močmi še izboljšali. 

Zmagovalna oddelka letošnjega tekmovanja, ki si zaslužita pohvalo za najbolj čiste zobe, sta 4. a na 

matični šoli in 2. razred na PŠ Temenica. Nagrada so seveda čisti in zdravi zobje ter praktična nagrada 

– zobna pasta. Zaključna prireditev pa je letos zaradi varovanja zdravja ob pojavu koronavirusa žal 

odpadla. 

Vsem učencem za lep uspeh iskreno čestitamo ter jim želimo, da bi še naprej tako redno in zavzeto 

skrbeli za svoje zobe. 

 Polona Lampret, koordinatorica dejavnosti 

MEGA KVIZ 2019/2020 

Junij 2020 

Osrednja tema 14. cikla MEGA kviza Vodnik po sledovih besed, ki ga organizacijsko in strokovno vodi 

Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo (v sodelovanju s 

Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in v letošnjem letu z Mestnim 

muzejem Ljubljana), je bila knjiga, zgodovina njenega nastanka in razvoja, in sicer od najstarejših 

ohranjenih sporočil, jamskih slikarij, pa do modernih elektronskih naprav, na katerih lahko beremo knjige 

brez papirja. 

V času reševanja kviza je bila v Mestnem muzeju Ljubljana na ogled občasna razstava Knjiga. Znanje. 

Razum. Predstavila je obdobja, ki so bila ključna za razvoj slovenske pisane in tiskane besede ter 

slovenskega jezika, s poudarkom na Ljubljani, središčnem prostoru dogajanja. 

V kviz so bili letos umeščeni naslednji sklopi: Pišem, da ne pozabim, Ne piše se le na papir, Od 

rokopisa do tiska, Knjige so zakladi in Knjiga. Znanje. Razum. 

MEGA kviz smo z učenci 7. in 8. razreda reševali v okviru medpredmetne povezave knjižničnih in 

informacijskih znanj ter zgodovine. Učence sva skozi temo in do končnih gesel vodili knjižničarka Katja 

Šuštar in učiteljica Polona Kastelic. 

Rešitve smo junija oddali v žrebanje. Prejemniki nagrad bodo znani septembra. 

Katja Šuštar, koordinatorica dejavnosti 

ZAKLJUČEK PROJEKTA ZELENI BRALČEK 

11. junij 2020 

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. Šola je prejela kar nekaj knjig, s katerimi smo obogatili našo 

knjigobežnico v zunanji učilnici. 
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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 izbirala 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. V 

nacionalnem mesecu skupnega branja 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, ki so ga 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. Tudi zadnji obisk knjižničark v letošnjem šolskem letu je bil zelo 

prijeten. Palčica Bralčica je v četrtek, 11. 6. 2020, vsem drugošolcem izročila zelene majčke z napisom 

Že berem sam/Že berem sama ter jim čestitala za uspešno učenje branja.  

                                                                                                   Mojca Kravcar 

SVET STARŠEV 

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. V svetu staršev ima vsak oddelek 

po enega predstavnika, ki ga volijo starši z javnim glasovanjem na prvem roditeljskem sestanku oddelka.  

Člani sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 so bili: Robert Koritnik (1. a), Jasna Baloh (1. b), Katja 

Vencelj (2. a), Vito Meško (2. b), Barbara Slapnik (3. a), Darja Čelik (3. b), Jožica Fajdiga (4. a), Frida 

Bijec (4. b), Tanja Adrinek (5. a), Albin Verbič (5. b), Polona Verbič (6. a), Jelka Pečjak (6. b), Boris Muhič 

(7. a), Rok Štrempfelj (7. b), Jože Rus (8. a), Tadeja Kovačič (8. b), Melita Hočevar Bregar (9. a), Lidija 

Hribar (9. b), Kristina Perko (PŠ Temenica). 

Delovanje in pristojnosti sveta staršev opredeljujeta 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja ter delno 135. člen navedenega zakona. Na območju naše občine je v veljavi 

Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini 

Ivančna Gorica (Uradni vrstnik Občine Ivančna Gorica, 8/96, 4/98, 4/2000 in Uradni list RS št. 

53/2008). Svet staršev Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični je na svoji 1. seji dne 2. 12. 2008 

sprejel Poslovnik o delu Sveta staršev Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični (posodobljen 2. 12. 

2016), ki navaja sledeče naloge sveta staršev: 

 predlaga nadstandardne programe, 

 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, 

 daje mnenje k predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu, 

 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnih delom, 

 voli predstavnike v svet zavoda, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Prva seja v šolskem letu 2019/2020 je bila sklicana 8. oktobra 2019. Skladno s poslovnikom in ZOFVI 

je prvo sejo novega sveta staršev sklical ravnatelj Janez Peterlin. Gospod ravnatelj je predstavil vlogo 

in naloge tega organa. Povedal je, da je treba pri šolskem delu s strpnim razgovorom iskati optimalne 

rešitve, ki so izvedljive in sprejemljive za večino ter ne posegajo v pravice drugega. To na dolgi rok 

prinese pozitivno šolsko klimo za učence, učitelje, starše in za vse tiste, ki se vključujejo v delo šole. S strani 

članov sveta staršev je bila za predsednico Sveta staršev Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

za šolsko leto 2019/2020 izvoljena gospa Frida Bijec. Seja se je nadaljevala s poročili o oddelčnih 

sestankih staršev in s pripravo predloga za delo sveta staršev v aktualnem šolskem letu. V zvezi s tem je 

ravnatelj predstavil načrtovane aktivnosti. Gospa Jelka Rojec, pomočnica ravnatelja, je podala 

informacijo v zvezi z vzpostavitvijo portala GDPR v eAsistentu.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200598&stevilka=4298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200598&stevilka=4298
http://osfv.splet.arnes.si/files/2014/05/Poslovnik-Sveta-starsev-OS-Ferda-Vesela2.12.16.pdf
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Drugi sestanek sveta staršev je bil sklican v sredo, 20. novembra 2019. Na sestanku so starši oblikovali 

mnenje o kandidatkah za novo ravnateljico. Člani sveta staršev so bili seznanjeni z vmesnim poročilom 

šolskega sklada za obdobje od 1. 1. do 7. 11. 2019. Predsednica gospa Frida Bijec je predstavila 

program dela sveta staršev. Na koncu sestanka se je gospod Vito Meško v imenu vseh članov sveta 

staršev zahvalil gospodu ravnatelju Janezu Peterlinu za ves doprinos šoli in širšemu okolju v času 

njegovega službovanja na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Izpostavil je dobro počutje otrok 

na šoli in zasluge za to pripisal ravnatelju, ki je uspešno vodil zaposlene. Ravnatelj se jim je zahvalil in 

poudaril, da poleg kvalitetnih delavcev uspešno šolo kreirajo tudi starši. 

SVET ZAVODA 

Svet zavoda Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični je sestavljen iz predstavnikov zaposlenih, 

predstavnikov staršev in predstavnikov lokalne skupnosti. V šolskem letu 2019/2020 že tretje leto deluje 

v naslednji sestavi:  

 predstavniki zaposlenih: Alenka Ivanjko, Nina Pavlin, Špela Groznik, Irena Novak in Martina 

Jurkovič; 

 predstavniki staršev: Melita Hočevar Bregar, Edvard Strah, Jožica Fajdiga; 

 predstavniki lokalne skupnosti: Brigita Primc, Sonja Maravič in Uroš Dežman. 

Svet zavoda se je v preteklem letu sestal na šestih rednih sejah, kjer smo:  

 obravnavali in sprejeli letno poročilo za leto 2019, 

 obravnavali in sprejeli finančni načrt za leto 2020, 

 obravnavali kadrovski načrt, sistemizacijo,  

 obravnavali pedagoško poročilo za šolsko leto 2018/2019, 

 obravnavali in sprejeli letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020. 

Poleg zgoraj navedenih vsebin, ki so stalnica sej v vsakem šolskem letu, smo v šolskem letu  

2019/2020 zaradi upokojitve dosedanjega ravnatelja gospoda Janeza Peterlina izpeljali postopek 

imenovanja nove ravnateljice. Na razpis se je prijavilo 5 kandidatk. Vse vloge so bile popolne in 

kandidatke so izpolnjevale zahtevane pogoje. Svet zavoda je po pridobitvi mnenj učiteljskega zbora, 

lokalne skupnosti in sveta staršev o posameznih kandidatkah na seji za kandidatko za ravnateljico izbral 

gospo Angelco Mohorič. Po pridobitvi pozitivnega mnenja ministra o kandidatki za ravnateljico je svet 

zavoda na seji dne 13. 1. 2020 za novo ravnateljico imenoval gospo Angelco Mohorič. 

       Martina Jurkovič, predsednica sveta zavoda 
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DOSEŽKI UČENCEV NA ŠOLSKI, DRŽAVNI IN 

MEDNARODNI RAVNI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

24. junij 2020 

V šolskem letu 2019/2020 so učenci Osnovne šole Ferda Vesela dosegli odlične rezultate na učnem 

področju in na tekmovanjih v znanju, športu ter na umetniških področjih. Šolsko leto je posebno tudi zato, 

ker je bilo v določenem časovnem obdobju zaradi epidemije koronavirusa odpovedanih kar nekaj 

tekmovanj v znanju in športnih tekmovanj. 

Ob zaključku devetletnega izobraževanja se vpišejo v Zlato knjigo 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 Alja Božič, Alla Kvashina, Ana Rus, Jakob Koleša, Veronika Sreš in Luka Šteh. 

Na 18 tekmovanjih v znanju, ki jih je organizirala šola, so učenci od 1. do 9. razreda skupno osvojili 

174 bronastih priznanj, 11 srebrnih priznanj in 2 zlati priznanji. 

Učencem ob zaključku šolskega leta podelimo šolska priznanja za prizadevnost pri šolskem in 

izvenšolskem delu. V letošnjem letu so jih prejeli učenci Nany Urbas, Vadim Kvashin, Jure Koleša, Eva 

Retar, Brina Šket, Žana Verbič, Isabela Strojanšek, Vid Perpar, Špela Mohar, Anika Sreš, Tina Medved, 

Luka Bogolin Rakar, Katja Adamlje, Hana Koleša, Eva Markovič, Martin Pongrac, Maj Šmid, Žan 

Štrempfelj, Meta Dremelj, Valter Zaletel, Žak Grabljevec, David Markovič, Aleksea Dimec, Nejc 

Grabljevec, Sergej Lazarević in Gaja Rovanšek, Alja Božič, Nejc Bregar, Nina Hribar, Jure Hrovat, Alla 

Kvashina, Anja Maselj, Gašper Medved, Sara Peček, Ana Rus, Jan Slapnik, Luka Fortuna, Vid Hojč, 

Ambrož Hribar, Eva Kadunc, Nika Kastelic, Anna Kokolj, Jakob Koleša, Aljaž Lampret, Jerca Mohar, 

Primož Novak, Veronika Sreš in Luka Šteh. 

V Knjigo dosežkov se ob zaključku šolskega leta vpišejo in samostojno ali v skupini prejmejo srebrni 

znak učenci, ki dosežejo izjemne rezultate na tekmovanjih v znanju in športu tako na državni kot 

mednarodni ravni.  

Isabela Strojanšek je pod mentorstvom Martine Jurkovič prejela zlato priznanje na državnem 

tekmovanju v znanju razvedrilne matematike. Prav tako je bila Isabela uspešna v plavanju, kjer je na 

državnem prvenstvu Slovenije osvojila 3. mesto v disciplini 200 m hrbtno, 4. mesto v disciplini 100 m 

hrbtno, 5. mesto v disciplini 50 m hrbtno in 5. mesto v disciplini 400 m prosto (trenerja Anja Klinar in Miha 

Kos). 

Učenke Špela Lampret, Neža Koželj, Špela Mohar, Tina Medved in Anika Sreš so pod mentorstvom 

učiteljice Maje Rupnik Leskovar z videoprispevkom »Not All Treasure Is Gold« osvojile zlato priznanje 

na državnem tekmovanju v znanju angleščine za učence 7. razreda. 

Učenec Vid Verbič je pod mentorstvom učiteljice Anice Vozel osvojil zlato priznanje na državnem 

tekmovanju iz astronomije. 

Učenka Alla Kvashina je pod mentorstvom učiteljic Anice Vozel, Maje Rupnik Leskovar, Sabine Rozina 

in Lee Kastelic osvojila srebrna priznanja na državnih in območnih tekmovanjih iz astronomije, 

angleškega jezika, sladkorne bolezni in slovenskega jezika. 

Učenci Sergej Lazarević, Žak Grabljevec, Valter Zaletel, Nejc Bregar, Vid Hojč, Primož Novak in 

Ambrož Hribar so pod mentorstvom učitelja Roberta Bregarja osvojili 2. mesto na državnem četrtfinalnem 

tekmovanju v malem nogometu za učence letnik 2005 in mlajše. 

Učenka Mojca Maršič je v taekwondoju, kategorija mlajše kadetinje, pod okriljem trenerja Tomaža 

Zakrajška na balkanskem prvenstvu v Bolgariji osvojila 2. mesto, na mednarodnem tekmovanju Kondor 

Open v Zagrebu pa prav tako 2. mesto. 
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Učenec Mai Sadar je pod okriljem Dominika Sadarja v kartingu osvojil 3. mesto v mednarodnem 

pokalnem prvenstvu Sportstil, postal je državni podprvak Slovenije in si z uspehi zagotovil udeležbo na 

svetovnem prvenstvu CIK FIA Academy. 

Dvainšestdeset učencev je v oktobru 2019 z angleškim muzikalom »Seasons Express«, ki je nastal 

pod avtorstvom in mentorstvom učitelja Marcela-Talta Laha ter mentorstvom učiteljic Katje Peršak in Maje 

Rupnik Leskovar, sodelovalo na uvodni prireditvi mednarodne znanstvene konference Talent Education v 

Portorožu. 

Posebne pohvale so ob zaključku šolskega leta 2019/2020 prejeli učenci in učenke 9. razreda: 

Nina Hribar in Sara Peček za devetletno ustvarjalno sodelovanje pri šolskem pevskem zboru; Alja Božič 

za pozitiven odnos in pomoč pri nalogah v oddelčni skupnosti ter dolgoletno kulturno udejstvovanje na 

šoli; Jakob Koleša, Luka Šteh in Anže Adamlje za pozitiven odnos in pomoč pri nalogah znotraj 

oddelčne skupnosti ter vestno in prizadevno delo pri tehničnih nalogah v okviru šole; Neja Novak in 

Veronika Sreš za pozitiven odnos in pomoč pri nalogah v oddelčni skupnosti ter dolgoletno kulturno 

udejstvovanje na šoli. Posebne pohvale so bile deležne pevke mladinskega pevskega zbora Alja Božič, 

Nina Hribar, Iva Košćak Mencin, Ana Kotar, Anja Maselj, Sara Peček, Ana Rus in Neja Novak, ki so 

bile v letošnjem šolskem letu izbrane za sodelovanje na državni prireditvi Potujoča muzika v Cankarjevem 

domu, za kar so prejele posebna priznanja.  

   Mojca Bohinec 
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FOTOGRAFIJE ODDELKOV 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA TEMENICA, 1. in 2. razred 
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