Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Spoštovani starši!
Stopimo z nasmehom v novo šolsko leto
Spet se je začelo živahno dogajanje in šola se je s pričetkom pouka ponovno prebudila iz počitniškega sna. Ko stopam po šolskih prostorih, srečujem znane obraze učencev, tudi nekaj novih,
ki so letos prvič med nami. Večina je nasmejanih in iz oči jim sije mladostna razigranost, sreča,
navdih, želja po druženju. Izmenjujejo si vtise počitniških doživetjih in kujejo prihodnje načrte ….
Tu pa tam, pa vendar redko, srečam tudi zaskrbljen in otožen obraz učenca.
Podobni so vtisi s srečanj z učitelji - velika večina je nasmejanih, polnih idej in želje po ustvarjanju. Tu pa tam srečam tudi resen, zaskrbljen obraz. Seveda je podobna slika tudi pri starših
- jutranje srečanje s pozdravom, ki kar žari, ti napolni srce s pozitivno energijo. Nekaj pa je tudi
posameznikov, ki le s težka izustijo vljudnostni pozdrav ali pa tudi tega ne.
Kaj storiti ? Kako pomagati učencu pri reševanju njegovih težav, da bo njegov čas preživet v šolskih
prostorih izpolnjen s prijetnimi, lepimi doživetji? Kako spodbujati učitelje? Tudi oni imajo slabe
dneve, pa vendar velika večina z veseljem, veliko energije, idej in želje po delu stopi pred učence,
sodelavce in pred starše. In kaj storiti, da bodo tudi tisti starši, ki jim gre jutranji pozdrav težko iz
jezika, v naših prostorih in med nami začutili nekaj več pozitivne energije?
Morda včasih nekoliko pozabljamo, da naše šolsko delo narekuje pozitivni odnos do vseh sodelujočih do šole in šolskega dela ter ne nazadnje tudi do znanja, ki ga učitelji želimo dati učencem in si
ga tudi starši želite vsak za svojega otroka. Pozitivni pristop, energija, ki se odraža v medsebojnih
odnosih in razumevanju težav drugega, ter nenehna pripravljenost pomagati pa so bistveni pogoj
za celotno pozitivno sliko šole in družbe, v kateri živimo. Za vsako ceno uveljavljati svoj prav mimo
upoštevanja strokovnih podlag, videti samo sebe in iskati pravice na račun tretjega, vztrajati pri
svojem ne glede, da se s tem podira celotni sistem šolskega dela, je vse prevečkrat izjemno moteč
element za kakovosten napredek šole.
Zato si želim, da srečujem, se pogovarjam in tudi pomagam nasmejanim učencem, srečujem
sodelavce, ki z veseljem in z nasmehom stopijo pred učence, pred sodelavce in ne nazadnje tudi
pred ravnatelja; starše, ki so zjutraj nasmejani, zgovorni …
Zatorej stopimo v novo šolsko leto z mislijo Martinka v Desetem bratu, ki je dejal: »Jaz sem tam
doma, kjer so doma srečni in zadovoljni ljudje …«.
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Janez Peterlin,
ravnatelj
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1 USTANOVITELJ OSNOVNE ŠOLE FERDA VESELA ŠENTVID
PRI STIČNI
Občina Ivančna Gorica

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

2 PREDSTAVITEV ŠOLE
»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore ... Jaz imam poskočne in
vesele ljudi rad ..«. Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja.

Sokolska ulica 8
1295 Ivančna Gorica
tel. 01 781 21 00, faks 01 781 21 20
e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net, spletni naslov: www.ivancna-gorica.si
Občina Ivančna Gorica je mlada občina, ustanovljena je bila leta 1995 ob razdelitvi dotedanje
občine Grosuplje na tri nove. Z dvanajstimi krajevnimi skupnostmi obsega 227 km2 površine in
ima preko petnajst tisoč prebivalcev. Njeno središče je hitro razvijajoče se naselje Ivančna Gorica, na katero vplivajo predvsem ugodne prometne povezave. Obdobje delovanja nove občine je
pripomoglo k uspešnemu razvoju predvsem obrtnih in storitvenih dejavnosti, ugodne prometne
povezave pa omogočajo tudi razvoj industrijske dejavnosti. Občina se ponaša tudi s Srednjo šolo
Josipa Jurčiča, z uspešnimi športniki in občani, ki svoje sposobnosti in znanja združujejo v številnih
društvih in organiziranih interesnih skupinah.
O starodavni zgodovinski izpričanosti govorijo številne arheološke najdbe na Viru in rimski miljni
kamen v središču Ivančne Gorice. Za svoj praznik si je Občina Ivančna Gorica izbrala 29. maj, dan, ko
je muljavski rojak in pisec prvega slovenskega romana Josip Jurčič leta 1871 postal urednik časnika
Slovenski narod. Slavnemu rojaku je izkazano veliko spoštovanje ter ponos na njegove korenine in
bogato ustvarjalno zapuščino.
Jurčičev sloves je le del mozaika, ki ga sestavlja pestro kulturno-zgodovinsko izročilo in bogata
naravna dediščina celotne občine. Tu živijo beli menihi, prebivalci starodavnega samostana v
Stični, s še daljšo tradicijo se ponaša prafara Šentvid. Kraj je še posebej poznan po vsakoletnih
srečanjih slovenskih zborovskih pevcev. Posebno vez s preteklostjo ohranja srednjeveška Višnja
Gora, za mnoge se prav tu prične Dolenjska, ko se popotnik iz ljubljanske megle pripelje v sončno
pokrajino tako značilnih hribčkov in dolinic. Če iz Jurčičeve Muljave nadaljujemo pot proti slikoviti
vasici Krka, pridemo do izvira ene najočarljivejših slovenskih rek - do Krke. Vse to in še mnogo več
je Dežela desetega brata, kot radi poimenujemo občino Ivančna Gorica.

Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 2014/2015 šolo obiskuje 379 učencev
na matični šoli in 17 na Podružnični osnovni šoli Temenica. V okviru OŠ Ferda Vesela Šentvid pri
Stični deluje tudi podružnična osnovna šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok. V šolskem letu
2013/2014 je šolo v CZBO obiskovalo 270 učenec, ki so prihajali iz 156 slovenskih šol. Pouk poteka
v dopoldanskem času, od 1. do 9. razreda na matični šoli v 17 oddelkih in 4,28 oddelkih podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli v Temenici je kombiniran oddelek 1. in 2. razreda ter 0,98 oddelka
podaljšanega bivanja. V Centru za zdravljenje bolezni otrok pa pouk poteka v 4 oddelkih. Skupaj
imamo 22 oddelkov.
Želimo postati šola:
•
•
•

A

•
•
•
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ki bo dajala učencem taka znanja, s katerimi bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki
drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije,
ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s
pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi,
ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih
nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo,
ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene in samostojne osebnosti,
v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in raznolikih
oblik in metod dela in ne nazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru,
ki bo učencem oblikovala pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje vseh oblik
življenja,
7
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•
•

ki bo temeljila na razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na
razvoj družbe in okolja,
ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju.

V šolskem letu 2014/2015 bomo posebno pozornost namenjali:
•
•
•
•
•

pozitivnemu premiku na področju NPZ,
uvajanju prvega tujega jezika v drugi razred in neobveznih izbirnih vsebin v četrti razred,
sprotnemu spremljanju vsebin, organizacije in finančnih izhodišč zapisanih v LDN,
optimalni kadrovski zasedbi ob upoštevanju zmanjševanja zaposlovanja za 1% v obdobju od
1. 1. do 31. 12. 2014,
skladno z usmeritvami in zahtevami MIZŠ zmanjševanje finančnih stroškov za okvirno 5% v
letu 2014.

2.1.1 Centralna šola

Telefon: 01 788 78 02, faks: 01 788 78 05,
e-pošta: info@osferdavesela.si,

spletna stran: http://www.osferdavesela.si,
matična številka: 5085357000,
transakcijski račun: 01239 - 6030653457,
davčna številka: 59034220.

Ravnatelj šole: Janez Peterlin,
telefon: 01 788 78 02, 040 13 22 13,
e-pošta: janez.peterlin@guest.arnes.si.
Pomočnik ravnatelja: Anton Linec,
telefon: 01 788 78 09,
e-pošta: anton.linec@guest.arnes.si.

2.1.2 Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok

Naziv: Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Podružnična šola v Centru za zdravljenje
bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični.
Telefon: 01 788 78 10, spletna stran: http://www.osferdavesela.si .
Vodja šole: Irena Novak, telefon: 01 788 78 04, e-pošta: irena.novak@guest.arnes.si .

2.1.3 Podružnična šola Temenica

Naziv: Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Podružnična šola Temenica, Temenica 2, 1296
Šentvid pri Stični.
Telefon: 01 787 41 47, spletna stran: http://www.osferdavesela.si .
Vodja šole: Lidija Oštir, telefon: 01 787 41 47, e-pošta: mojca.glavic@guest.arnes.si.
A
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3 ŠOLSKI OKOLIŠ
V šolski okoliš Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični spadajo naslednja naselja, ki jih
navajamo.

3.1 Centralna šola v Šentvidu pri Stični

Artiža vas, Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Glogovica, Griže, Grm, Hrastov Dol, Lučarjev
Kal, Male Češnjice, Male Pece, Mali Kal, Petrušnja vas, Podboršt, Pokojnica, Pristavlja vas, Radohova
vas, Sad, Sela pri Dobu, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škoflje,
Trnovica, Velike Češnjice, Veliki Kal, Velike Pece, Zaboršt pri Šentvidu.

3.2 Podružnična šola Temenica

Bratnice, Breg pri Velikem Gabru, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole pri Šentjurju, Praproče pri Temenici, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah, Sobrače, Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Šentjurju, Videm pri Temenici, Vrh pri Sobračah.

2.1 Podatki o šoli
Naziv: Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični,
Šentvid pri Stični 46, 1296 Šentvid pri Stični.

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

3.3 Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični

Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični (POŠ CZBO) s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za učence iz celotne države, ki so tja
napoteni na zdravljenje.
V Centru za zdravljenje bolezni otrok (CZBO) poleg zdravstvenih dejavnosti poteka tudi vzgojno-izobraževalni proces. Otroci, ki prihajajo na zdravljenje v CZBO, so med zdravljenjem vključeni
tudi v šolski proces. Za vsakega učenca je potreben individualen pristop, saj s šolanjem nadaljuje
tam, kjer je končal na svoji matični šoli. Poleg tega je poučevanje prilagojeno njihovemu zdravstvenemu stanju. Učitelji, ki poučujejo v POŠ CZBO, sodelujejo predvsem z zdravstveno službo CZBO,
matično šolo učenca ter njegovimi starši.
Naša želja je, da učenci v času bivanja v CZBO in šolanja na naši podružnični šoli kljub zdravstvenim specifikam, ki jih imajo, uspešno napredujejo pri usvajanju šolskega znanja. Ko je učenec
napoten v CZBO, so starši in šola, iz katere prihaja učenec, prek vodstva bolnice naprošeni, da
nam posredujejo načrt dela pri posameznih predmetih za obdobje, ko naj bi bil otrok v CZBO,
oziroma se šolal na naši podružnični šoli. Če ima učenec odločbo za dodatno strokovno pomoč, jo
priložijo k šolski dokumentaciji, starši pa poskrbijo, da otrok prinese šolske potrebščine, ki jih bo
potreboval pri pouku.
Predmetnik naše podružnične šole v CZBO se razlikuje od predmetnikov rednih šol, saj imamo na
voljo le določeno število ur pouka, ki ga razporejamo glede na število učencev ter njihovo znanje.
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4 VODENJE ŠOLE
Organiziranost šolskega prostora:
• upravljanje šole,
• strokovna organiziranost šole,
• organiziranost staršev,
• organiziranost učencev.

4.1 Upravljanje šole

Šolo upravlja ravnatelj Janez Peterlin, pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga sestavljajo:
• trije predstavniki ustanovitelja,
• trije predstavniki staršev,
• pet predstavnikov delavcev.
Predsednik Sveta šole je Robert Bregar.

4.2 Strokovno vodenje šole

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Ti na pedagoških konferencah obravnavajo in
odločajo o strokovnih vprašanjih vzgojno-izobraževalnega dela ter drugih nalogah, ki jih določa
šolska zakonodaja.
Programski učiteljski zbor v najširšem smislu sestavljajo vsi učitelji in drugi strokovni delavci šole,
ki izvajajo vzgojno-izobraževalni proces. Zaradi večje učinkovitosti so v programskem zboru vodje
strokovnih aktivov naravoslovja, družboslovja, razredne stopnje in svetovalne službe. Programski
učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki
jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.
Šolski področni aktivi usklajujejo celotno vsebinsko in organizacijsko pedagoško delo, ki je zapisano v LDN. Obravnavajo problematiko predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje,
dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne in organizacijske naloge.
Predmetni aktiv sestavljajo strokovni delavci posameznega predmetnega področja. Ti pripravljajo
in usklajujejo učne načrte, kriterije ocenjevanja, dneve dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk ter
druge naloge.
Aktiv razrednikov sestavljajo vsi razredniki oddelkov. Aktiv usklajuje ter koordinira naloge, ki so
vezane na organizacijsko-tehnično delo oddelka oziroma razreda.
A
Razredni in oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v razredu oziroma oddelkih. Obravnavajo celotno vzgojno-izobraževalno delo v razredu
oziroma oddelku, oblikujejo programe za nadarjene učence ter programe za učence z učnimi težavami in odločajo o vzgojnih ukrepih.
10
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Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v
skladu s šolsko zakonodajo.

4.3 Organiziranost staršev

Starši so organizirani v svet staršev in v oddelčni zbor staršev. Oddelčni zbor staršev obravnava
problematiko v oddelku ter preko predstavnika v svetu staršev daje pobude in predloge za boljše
organiziranost šolskega dela. Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.
Sestavljajo ga predstavniki oddelkov, ki jih starši izvolijo na oddelčnih roditeljskih sestankih. Svet
staršev daje mnenje o predlogu programa razvoja šole, o letnem delovnem načrtu šole, predlaga
nadstandardne programe, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu. Svet
staršev voli predstavnike staršev v svet šole.

4.4 Organiziranost učencev

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti učencev, ki so temeljne oblike njihove organiziranosti. Pri urah oddelčne skupnosti učenci obravnavajo učni uspeh v oddelku, organizirajo različne
oblike pomoči, dajejo pobude in predloge za delo v šoli, organizirajo različne akcije in prireditve,
obravnavajo kršitve hišnega reda, šolskih pravil … V oddelčni skupnosti izvolijo predstavnika za
šolsko skupnost učencev. Sestavljajo jo predstavniki vseh oddelkov na šoli in skupaj z mentorjem
obravnavajo teme, ki so pomembne za življenje in delo v šoli in zunaj nje. Izvršilni organ šolske
skupnosti je šolski parlament učencev, ki ga učenci imenujejo na šolski skupnosti.
ORGANIZIRANOST
ŠOLSKEGA PROSTORA
Upravljanje šole

Strokovni
organi šole

Organiziranost
staršev

Organiziranost
učencev

Svet šole

Učiteljski zbor

Oddelčni zbor staršev

Oddelčna skupnost

Programski
učiteljski zbor

Svet staršev
(predstavniki staršev)

Šolski skupnost

Ravnatelj

Strokovni aktivi
Razredni in oddelčni
učiteljski zbor
Razrednik
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5 ORGANIZACIJA POUKA

5.1.2 Predmetna stopnja

5.1 Strokovni delavci šole
5.1.1 Razredna stopnja
Ime in priimek

Predmet poučevanja

Razrednik

Matični prostor

Lidija Oštir

razredni pouk

1. in 2.

POŠ Temenica

Alenka Ivanjko

JV, OPB, druga učiteljica

POŠT

POŠ Temenica

Jana Grabljevec

razredni pouk

1. b

406

Anja Praznik

razredni pouk

1. a

407

Martina Ratajec

druga učiteljica

1. a, 1. b

406, 407

Jana Šetina Tomažič

razredni pouk

2. a

309

Tina Orač Gornik

razredni pouk

3. a

401

Matea Curkova

razredni pouk

3. b

402

Vida Bregar Tomažič

razredni pouk

4. a

211

Polonca Lampret

razredni pouk

4. b

116

Polona Habič Rus

razredni pouk

5. a

117

Zlatka Kastelic

razredni pouk

5. b

154

Marcel Talt Lah

TJA

217

Sonja Škof

GOS

217
115

Simona Zvonar

OPZ

Mojca Kravcar Glavič

OPB

Martina Zajc Todorović

OPB

Karla Oven

ŠPO, ZŽS

Robert Bregar

OPB

Nejka Omahen Šikonja

OPB

Bojana Iljaž

OPB

Lea Kastelic

OPB

Danilo Drobnič

spremljevalec učencu

Ime in priimek

Predmet poučevanja

Razrednik

Matični prostor

Mateja Lesjak

MAT

6. b

216

Martina Zajc Todorović

ŠPO

6. a

218

Robert Bregar

ŠPO

7. a

220

Anica Volkar

SLJ

7. b

206

Karla Oven

ŠPO, ZŽS

8. a

205

Jelka Rojec

GEO, LUM

8. b

151

Marta Orel

SLJ

9. a

207

Marija Zajc

KEM, TIT

9. b

Sabina Rozina

BIO, KEM, NAR

146
215

Martina Jurkovič

MAT

303

Anica Vozel

MAT, FIZ

120

Polonca Janežič

ZGO, TJA

205

Nejka Omahen Šikonja

DKE

109

Katja Šuštar

KNJIŽNIČARKA, SLJ

204

Simona Zvonar

GUM, SLJ

115

Sonja Škof

BIO, GOS

217

Jana Zupanc

TJA, TJN

217

Nevenka Rugelj

TJA, TJN

217

Izidor Gabrijel

RAČ

202

Vesna Pačnik

DSP, defektologinja

222

Mojca Bohinec

DSP, defektologinja

221

Nina Pavlin

DSP, socialna pedagoginja

222

Irena Novak

DSP, pedagoginja

405

Anton Linec

DSP, psiholog

105

A
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5.1.3 Strokovni delavci Podružnične šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok
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5.2 Število učencev

Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični
Ime in priimek

Predmet in razred
poučevanja

Razrednik

Dragica Gračner

razredni pouk, LUM

1. - 5. razred

Anica Volkar

SLJ, ZGO

Simona Zvonar

GUM

Marta Orel

SLJ

Sonja Škof

BIO, NAR

Sabina Rozina

KEM

Marcel Talt Lah

TJA

Jana Zupanc

TJA

Nevenka Rugelj

TJA

Katja Šuštar

KNJ

Izidor Gabrijel

MAT, FIZ, TIT

Nejka Omahen Šikonja

DKE, GEO

Irena Novak

DSP

Razred

6. - 9. razred

Vodja POŠ CZBO je Irena Novak.

5.1.4 Tehnični delavci šole

A

14

Učenke

Učenci

Skupaj

1. a

13

13

26

1. b

12

13

25

2. a

16

12

28

3. a

8

11

19

3. b

7

13

20

1. - 3. r

56

62

118

4. a

11

8

19

4. b

9

10

19

5. a

13

13

26

5. b

13

14

27

6. a

13

7

20

6. b

10

9

19

4. - 6. r

69

62

130

7. a

12

9

21

7. b

13

11

24

8. a

9

11

20

Ime in priimek

Naloge

8. b

9

11

20

Špela Kamnikar

poslovna sekretarka

9. a

10

11

22

Joži Sadar

računovodkinja

9. b

11

13

24

64

66

131

189

190

379

Liljana Turk

admin.-račun. delavka

7. - 9. r

Stanislava Adamlje

gospodinja

1. - 9. r

Jožica Barle

kuharica

Silva Mandelj

kuharica

Angelca Grčman

kuharica

Silvo Kastelic

kuhar

1. T

0

Stojan Dremelj

hišnik

2. T

Renata Godnjavec

čistilka

1. in 2.

Tatjana Blatnik

čistilka

Andreja Ostanek

čistilka

Jožefa Anžlovar

čistilka

Olga Prosen

čistilka

Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica
Razred

Učenke

Učenci

Št. učencev
5

5

7

5

12

7

10

17

Število učencev v POŠ CZBO
V PŠ CZBO prihajajo učenci iz celotne države, v lanskem šolskem letu iz 156 šol. V bolnišnično šolo je
bilo vključenih 270 učencev, ki so sodelovali pri pouku v povprečju po 30 dni. Na podlagi teh podatkov
je načrtovana organizacija pouka v šolskem letu 2014/2015.
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5.3.1 Značilnosti prvega triletja

Skupno število učencev (brez učencev POŠ CZBO)
Šola

Učenke

Učenci

Matična šola

189

190

379

POŠ Temenica

7

10

17

196

200

396

Skupaj

•
•
•
•
•

Skupaj

5.3 Predmetnik

5.3.2 Značilnosti drugega triletja

Predmet/razred

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

Tuji jezik

2

5

4

4

4

4

4

2

3

4

4

3

3

Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

2

3

Geografija

1

2

1,5

2

Zgodovina

1

2

2

2

1

1

Družba

Domovinska in državljanska
kultura in etika
Spoznavanje okolja

3

3

Fizika

2

2

2

2

1,5

2

Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika

3

Gospodinjstvo
3

3

3

2

3

2

1

3

Tehnika in tehnologija
3

1

1,5

3

3

Izbirni predmet 1

1

2

2

2

2/1

2/1

2/1

Izbirni predmet 2

1

1

1

Izbirni predmet 3

1

1

1

0,5

0,5

1

Oddelčna skupnost

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Individualna in skupinska pomoč

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Število predmetov

6

7

6

8

9

11

14

16

14

20

23

22

24

26

25,5

29,5

30

30

A Število ur tedensko

•
•
•
•
•
•

Dnevi dejavnosti (število dni)

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Število tednov pouka

38

38

38

38

38

38

38

38

35

Prehod na številčno ocenjevanje.
V številčno ocenjevanje.
Petstopenjska ocenjevalna lestvica.
Neobvezni izbirni predmeti v 4. razredu.
Za učence 4. in 5. razreda je zagotovljeno podaljšano bivanje.
Obvezno nacionalno preverjanje znanja v šestem razredu.

5.3.3 Značilnosti tretjega triletja
•
•

•

3

Kemija

Športna vzgoja

Opisno ocenjevanje v prvem in drugem razredu, v tretjem številčno ocenjevanje.
V prvem razredu poučujeta skupaj razredna učiteljica in vzgojiteljica.
Za učence prvega razreda je zagotovljeno jutranje varstvo.
Za učence je zagotovljeno podaljšano bivanje v šoli.
Uvajanje prvega tujega jezika v drugem razredu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Številčno ocenjevanje je pri vseh predmetih.
Učenci si poleg rednih predmetov izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko
pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Izbirni predmeti štejejo v okvir rednega urnika in so
za učence obvezni.
Ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja je nacionalno preverjanje znanja iz
slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki ga v septembru določi minister.
Zaradi različnosti učencev na področju znanja in sposobnosti pouk poteka v matematiki,
slovenščini in angleščini v manjših učnih skupinah.
Angleščina
v 6. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko kot zunanja diferenciacija - dve heterogeni
in ena homogena skupina,
v 7. razredu bo pouk poteka brez delitve učencev v učne skupine,
v 8. in 9. razredu bo pouk potekal v heterogenih in eni homogeni učni skupini.
Matematika
v 6. in 7. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko kot zunanja diferenciacija - homogene
skupine,
v 8. in 9. razredu bo pouk potekal kot nivojski pouk v treh ravneh - homogene skupine.
Slovenščina
v 6. in 7. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v homogenih učnih skupinah na treh
ravneh zahtevnosti,
v 8. in 9. razredu bo pouk potekal v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti.
Fleksibilni predmetnik bo potekal pri biologiji in geografiji v osmem razredu v naslednji obliki:
prvo ocenjevalno obdobje: dve uri geografije in ena ura biologije,
drugo ocenjevalno obdobje: dve uri biologije, ena ura geografije.

Šolanje poteka devet let. Razdeljeno je na triletja.
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Več informacij o delu, predmetniku in drugih posebnostih si lahko preberete na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo (www.zrss.si).

5.4 Preverjanje in ocenjevanje znanja

Učitelj preverja znanje učenca sprotno pri vseh predmetih. Preverjanje je namenjeno ugotavljanju
učenčevega predznanja, razumevanju posredovanih učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju
vzrokov, zaradi katerih učenec te vsebine slabo razume ali jih ne razume. Ocenjevanje je vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in utrjevanju učnih vsebin.

5.6 Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.
Na šoli bomo skladno s šolsko zakonodajo - številom učencev v 7., 8. in 9 razredu, v šolskem letu
2014/2015 oblikovali 17 skupin pouka izbirnih predmetov. V skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s področja računalništva, športa, plesa,
prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je lahko največ 20 učencev.

Učitelji učence seznanijo s pravili in načini ocenjevanja znanja pri posameznih učnih predmetih. Pisno ocenjevanje znanja morajo učitelji najaviti vnaprej. Učenčevo znanje na podlagi pisnih
izdelkov se lahko oceni največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. Znanje se ocenjuje tudi na podlagi
ustnih odgovorov, pisnih, likovnih, tehničnih, praktičnih in drugih izdelkov.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev
oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi
pisnih izdelkov. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se
znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
V primeru morebitnih nejasnosti v zvezi z ocenjevanjem se je potrebno pogovoriti z učiteljem,
razrednikom, svetovalno službo ali vodstvom šole.

5.5 Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, to je ob koncu 6. in 9. razreda, je
obvezno NPZ. V šolskem letu 2014/2015 bodo šestošolci in devetošolci preverjali znanje iz naslednjih predmetov:
Slovenščina
Čas

četrtek

7. maj 2015

Matematika

Angleščina*
Tehnika in tehnologija**

torek

ponedeljek

5. maj 2015

11. maj 2015

*za učence 6. razreda je tretji predmet angleščina
**za učence 9. razreda je tretji predmet tehnika in tehnologija

Opravlja se pisno preverjanje znanja in traja najmanj 45 in največ 90 minut. Izvaja se v mesecu
Amaju. Preverjanje bo potekalo po naslednjem razporedu.
Dosežek pri NPZ je vpisan v zaključno spričevalo, ki ga učenci prejmejo ob zaključku šolanja.

Triletni izbirni predmeti so praviloma namenjeni vsebinam, ki se vsako leto vsebinsko nadgrajujejo. Učenec z učenjem triletnega izbirnega predmeta lahko začne tudi v 7. in 8. razredu, če ima
ustrezno predznanje.
Enoletni izbirni predmet lahko izberejo učenci samo enkrat v zadnjem triletju. V skupini so lahko
učenci različnih razredov zadnjega triletja. Enoletni izbirni predmet, ki je vezan na določen razred,
lahko izberejo le učenci tega razreda.
Izbirni predmeti so redni (obvezni) del tedenskega urnika učencev in se praviloma izvajajo 6., 7. in
8. šolsko uro. Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo.

Podrobnejša pojasnila in navodila bodo učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih
sestankih.
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PREDMET

Razred

Število
učencev

Nemščina I

7

24

1

0

Nevenka Rugelj

2

Nemščina II

8

11

1

0

Jana Zupanc

2

Nemščina III

9

9

1

0

Jana Zupanc

2

Poskusi v kemiji

8

7

1

0

Marija Zajc

1
1

Izbrani šport gimnastika

Število
skupin

Število
delitev

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Učitelj

Število ur

5.7 Dopolnilni pouk

Dopolnilni pouk je namenjen tistim učencem, ki določene snovi ne razumejo, so bili dalj časa
odsotni, želijo dodatno razlago. Predlog za obisk dopolnilnega pouka oblikuje učitelj predmeta,
ki ugotovi vzroke za učenčevo neuspešnost in o tem pisno obvesti tudi starše. Če se učenec dopolnilnega pouka ne udeleži dvakrat zaporedoma, učitelj o tem pisno seznani starše. Praviloma bo
dopolnilni pouk organiziran takoj po končanem pouku.

5.8 Dodatni pouk

789

11

1

0

Martina
Zajc Todorović

9

28

1

1

Martina
Zajc Todorović

2

Organizmi v naravnem
in umetnem okolju

789

8

1

0

Sabina Rozina

1

Izbrani šport - nogomet

789

26

1

1

Robert Bregar

2

Računalništvo multimedija

8

6

1

0

Izidor Gabrijel

1

Računalništvo omrežja I

9

9

1

0

Izidor Gabrijel

1

Individualno in skupinsko pomoč izvajaj svetovalna služba. Nudijo jo učencem z učnimi težavami,
prav tako pa je namenjena tudi nadarjenim učencem. Praviloma bo individualna in skupinska pomoč za učence z učnimi težavami organizirana takoj po končanem pouku, za nadarjene učence pa
tudi v popoldanskem času.

Obdelava
gradiv - kovine

9

10

1

0

Marija Zajc

1

5.10 Dodatna strokovna pomoč

Ples

Šport za sprostitev

9

28

1

1

Robert Bregar
Martina Zajc
Todorović

Obdelava gradiv - les

7

6

1

0

Marija Zajc

1

Šport za zdravje

8

11

1

0

Robert Bregar

1

Sodobna priprava hrane

7

12

1

0

Sonja Škof

1

Likovno snovanje II

8

8

1

0

Jelka Rojec

1

7,8,9

17

1

0

Karla Oven

1

232

17

3

Šahovske osnove
SKUPAJ:

23

Novost v letošnjem šolskem letu je, da imajo tudi učenci četrtega razreda dva neobvezna izbirna
predmeta. Na naši šoli izvajamo neobvezna izbirna predmeta drugi tuji jezik (nemščino) in področje tehnike.

A

20

Učence, ki želijo svoje znanje in vedenje razširiti, vključimo v dodatni pouk. Ti običajno tudi tekmujejo v znanju. Praviloma bo dodatni pouk organiziran takoj po končanem pouku ali v popoldanskem času, lahko pa tudi v tečajni obliki ob koncu tedna.

5.9 Individualna in skupinska pomoč

Namenjena je otrokom s posebnimi potrebami na osnovi odločb, ki jih izda MIZŠ, in jo izvajajo
defektolog, pedagog, socialni pedagog in drugi strokovni delavci šole. Praviloma bo dodatna
strokovna pomoč organizirana v dopoldanskem času v času pouka. V šolskem letu 2014/2015
imamo načrtovano naslednje število ur in izvajalce DSP.
Izvajalec / razred - število ur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Skupaj
ur

Irena Novak, pedagoginja

0

0

0

0

0

6

4

3

3

16

Mojca Bohinec, defektologinja

0

0

0

0

3

0

3

8

5

19

Vesna Pačnik, defektologinja

0

0

3

0

5

5

3

0

2

18

Nina Pavlin, socialna pedagoginja

0

0

3

0

2

2

8

3

0

18

Anton Linec, psiholog

0

0

0

0

0

0

0

3

5

8

učitelj SLJ

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

učitelj TJA

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

Skupaj:

0

0

6

0

10

13

22

17

15

83

5.11 Poklicno usmerjanje

Ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju posameznika je izbira poklica oziroma izobraževanja. Da bi pridobili največ dobrih informacij za naše učence in njihove starše, med drugimi
rednimi aktivnostmi poklicnega usmerjanja (vprašalnik o poklicni poti, MFBT, timske konference,
KiK …), organiziramo več predstavitev izobraževalnih programov srednjih šol. Na predstavitve, ki
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so praviloma med tednom v popoldanskem času, povabimo zainteresirane učence zadnjih treh
razredov in njihove starše.
Na naši šoli v šolskem letu 2014/2015 načrtujemo v okviru programa poklicne orientacije in poklicnega informiranja učencev višjih razredov osnovne šole v mesecu januarju predstavitev srednjih
šol in njihovih izobraževalnih programov - t. i. tržnico poklicev.
V januarju 2015 je z učenci zaključnega razreda načrtovan tudi obisk Informative, največje sejemske prireditve s področja izobraževanja, ki že nekaj let poteka na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani.
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zlične oblike sodelovalnega učenja. Učenci se na posameznih področjih vključujejo v večdnevne
tematske tabore (likovni, naravoslovni, športni, matematično-fizikalni, jezikovno-umetniški …). V
letošnjem šolskem letu bo poudarek na skrbi za celostni osebnostni razvoj učenca. Koncept dela z
nadarjenimi bo vodila svetovalna delavka Mojca Bohinec.

5.12.1 Vpis v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov

Ob koncu pouka v šolskem letu učencem, ki so izjemno uspešni na izobraževalnem področju,
podeljujemo Zlati znak in vpis v Zlato knjigo.
Srebrni znak in vpis v Knjigo dosežkov podeljujemo učencem, ki so na tekmovanjih dosegli izjemne dosežke ter se posebej izkazali na vzgojnem, socialnem ter humanitarnem področju.
Šolsko priznanje prejmejo učenci za prizadevno šolsko in izven šolsko delo, razredno priznanje pa
za uspeh in marljivost v razredu.

5.13 Dnevi dejavnosti

Dneve dejavnosti (kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi in športni dnevi) so del rednega pouka v trajanju 15 delovnih dni oziroma treh tednov. Tako imajo učenci od 1. do 8. razreda
38 tednov pouka (35 tednov pouka in 3 tedne dni dejavnosti), učenci devetih razredov pa 35 tednov
(32 tednov pouka in 3 tedne dni dejavnosti).
Nadaljevali bomo tudi projekt Drugače o poklicih - ogled delovnih mest pri delodajalcih. S projektom, ki poteka v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, se spodbuja
seznanjanje šolajoče se mladine s poklicem v praksi, saj lahko takšna izkušnja bistveno pomaga
pri odločanju o poklicni poti. Zainteresirani učenci si s starši v popoldanskem času lahko organizirano ogledajo določena delovna mesta. Koncept poklicnega usmerjanja bosta izvajala Vesna
Pačnik in Anton Linec.

5.12 Delo z nadarjenimi

Prepoznavanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli se izvaja v okviru Koncepta
odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (Zavod za šolstvo, 1999).
Faze, ki se izvajajo v okviru koncepta, so: evidentiranje učencev na predlog učiteljev, mentorjev
in svetovalne službe na podlagi učnega uspeha učenca, dosežkov, tekmovanj in hobijev. Evidentirane učence potrdi učiteljski zbor, temu sledi seznanitev staršev s pridobitvijo njihovega mnenja in soglasja za identifikacijo področja nadarjenosti. Postopek identifikacije se izvede v dveh
fazah, in sicer z izpolnitvijo predpisanih ocenjevalnih lestvic za posameznega učenca, kar izvedejo
učitelji, in s psihološkim testiranjem z merjenjem splošne intelektualne sposobnosti in z individualnimi testi ustvarjalnosti, ki ga izvede psiholog. Zadnji korak pred pripravo individualiziranega
Aprograma je sestanek s starši. S spodbujanjem ustvarjalnosti, kreativnosti, s širitvijo in poglabljanjem znanja v šolskem letu 2014/2015 načrtujemo vključevanje nadarjenih učencev v različne
aktivnosti in dopolnilne programe. Pri posameznem učencu se upošteva posebne sposobnosti
in močne interese z vzpostavljanjem mentorskih odnosov med učencem in učiteljem skozi ra22

Vsebinski in časovni razpored dni dejavnosti
Matična šola
Razred Naravoslovni dan

Tehniški dan

Kulturni dan

Športni dan

1.

Sadovnjak,
2. 10. 2014,
Martina Ratajec

Voda,
24. 10. 2014,
Jana Grabljevec

Pojdimo se gledališče,
november 2014,
Jana Šetina Tomažič

Jesenski pohod,
17. 9. 2014,
Anja Praznik

Dan varnosti,
7. 10. 2014,
Marija Zajc

Zgodovina šolstva v
Šentvidu,
16. 10. 2014,
Janez Peterlin

Veseli december,
24. 12. 2014,
Tina Orač Gornik

Zimski športni dan,
3. 2. 2015,
Lidija Oštir,
Jana Grabljevec

Telo in zdravje,
30. 1. 2015,
Martina Ratajec

Dan odprtih vrat,
11. 4. 2015,
Polona Janežič

Pustno rajanje,
17. 2. 2015,
Bojana Iljaž

Pomladanski pohod,
2. 6. 2015,
Bojana Iljaž

Zaključek šolskega leta,
Športne igre,
24. 6. 2015,
10. 6. 2015,
Mojca Kravcar Glavič,
Matea Curkova
Mojca Bohinc
Jurčkov gozd, Trebnje
18. 6. 2015,
Anja Praznik
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Razred Naravoslovni dan

2.

Tehniški dan

Kulturni dan

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Športni dan

Življenje nekoč,
Etnološki muzej
Muljava,
23. 10. 2014,
Jana Šetina Tomažič

Zgodovina šolstva v
Šentvidu,
16. 10. 2014,
Janez Peterlin

Pojdimo se gledališče,
november 2014,
Jana Šetina Tomažič

Jesenski pohod,
17. 9. 2014,
Anja Praznik

Dan varnosti,
7. 10. 2014,
Marija Zajc

Dan odprtih vrat,
11. 4. 2015,
Polona Janežič

Veseli december,
24. 12. 2014,
Tina Orač Gornik

Zimski športni dan,
3. 2. 2015,
Lidija Oštir,
Jana Grabljevec

Travnik spomladi,
12. 5. 2015,
Jana Šetina Tomažič

Prometna sredstva,
8. 10. 2014,
Alenka Ivanjko

Pustno rajanje,
17. 2. 2015,
Bojana Iljaž

Pomladanski pohod,
2. 6. 2015,
Bojana Iljaž

Zaključek šolskega leta,
Športne igre,
24. 6. 2015,
10. 6. 2015,
Mojca Kravcar Glavič,
Matea Curkova
Mojca Bohinc

3.

Vodne aktivnosti,
2. 10. 2014,
Vida Bregar Tomažič

Domača pokrajina,
10. 6. 2015,
Polona Lampret

Dan odprtih vrat,
11. 4. 2015,
Polona Janežič

Pustno rajanje,
17. 2. 2015,
Bojana Iljaž

Zimski športni dan,
3. 2. 2015,
Robert Bregar

Šolski muzej,
28. 5. 2015,
Vida Bregar Tomažič

Zaključek šolskega leta,
24. 6. 2015,
Mojca Kravcar Glavič,
Mojca Bohinc

Krpanov dan in
atletski mnogoboj,
15. 5. 2015,
Vida Bregar Tomažič
Pomladanski pohod,
2. 6. 2015,
Polona Lampret
Pohodništvo,
17. 9. 2014,
Martina Zajc Todorovič

Ogled Ljubljane,
12. 6. 2015,
Lidija Oštir

Dolenjski muzej,
9. 12. 2014,
Zlatka Kastelic

Dan odprtih vrat,
11. 4. 2015,
Polona Janežič

Pustno rajanje,
17. 2. 2015,
Bojana Iljaž

Zimski športni dan,
3. 2. 2015,
Robert Bregar

Pojdimo se gledališče,
november 2014,
Jana Šetina Tomažič

Jesenski pohod,
17. 9. 2014,
Anja Praznik

Dinarsko-kraški svet,
5. 6. 2015,
Zlatka Kastelic

Prometni poligon,
4. 5. 2015,
Polona Habič Rus

Ogled Virskega mesta,
23. 10. 2014,
Polona Habič Rus

Vodne aktivnosti,
18. 3. 2015,
Polona Habič Rus

Skrbimo za zdravje,
januar,
Matea Curkova

Ustvarjamo z Groharjem,
9. 4. 2015,
Matea Curkova

Veseli december,
24. 12. 2014,
Tina Orač Gornik

Zimski športni dan,
3. 2. 2015,
Lidija Oštir,
Jana Grabljevec

Človeško telo,
23. 4. 2015,
Matea Curkova

Dan odprtih vrat,
11. 4. 2015,
Polona Janežič

Pustno rajanje,
17. 2. 2015,
Bojana Iljaž

Pomladanski pohod,
2. 6. 2015,
Bojana Iljaž

Iskanje grajskega
zaklada,
3. 6. 2015 - Unec,
Tina Orač Gornik
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Športni dan

Veseli december,
24. 12. 2014,
Tina Orač Gornik

Ogled kulturne
prireditve,
4. 11. 2014,
Polona Lampret

Zgodovina šolstva v
Šentvidu,
16. 10. 2014,
Janez Peterlin

Zgodovina šolstva v
Šentvidu,
16. 10. 2014,
Janez Peterlin

Kulturni dan

Dan varnosti,
7. 10. 2014,
Marija Zajc

Zgodovina šolstva v
Šentvidu,
16. 10. 2014,
Janez Peterlin

Dan varnosti,
7. 10. 2014,
Marija Zajc

Življenje ob morju,
1. 10. 2014,
Vida Bregar Tomažič

Tehniški dan

Hiša eksperimentov,
11. 3. 2015,
Polona Lampret

Dan varnosti,
7. 10. 2014,
Marija Zajc

Zaključek šolskega leta,
Športne igre,
24. 6. 2015,
10. 6. 2015,
Mojca Kravcar Glavič,
Matea Curkova
Mojca Bohinc

A 4.

Razred Naravoslovni dan

Ogled kulturne
prireditve,
4. 11. 2014,
Polona Lampret

Pohodništvo,
17. 9. 2014,
Martina Zajc Todorovič

5.

Konstrukcijske
zbirke,
14. 4. 2015,
Zlatka Kastelic

Varno s kolesom,
8. 5. 2015,
Polona Habič Rus
Pomladanski pohod Šmarna gora,
10. 6. 2015,
Zlatka Kastelic

6.

Toplotni tok v
naravi,
12. 1. 2015,
Martina Zajc Todorović, Mateja Lesjak

Papir,
26. 11. 2014,
Marija Zajc

Koncert Čudoviti svet
glasbil ter kulturne
znamenitosti Ljubljane,
11. 3. 2015,
Simona Zvonar

Pohodništvo,
17. 9. 2014,
Martina Zajc Todorovič

Skrb za zdravje zdravniški pregled,
januar 2015,
Mateja Lesjak, Martina Zajc Todorović

Dan odprtih vrat,
11. 4. 2015,
Polona Janežič

Zgodovina šolstva v
Šentvidu,
16. 10. 2014,
Janez Peterlin

Orientacija in športne
igre-zimska šola v
naravi,
14. 1. 2015,
Robert Bregar
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Razred Naravoslovni dan
Mozirski gaj,
20. 4. 2015,
Sabina Rozina

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Tehniški dan

Kulturni dan

Športni dan

Vzdrževanje
smučarske opreme,
13. 1. 2015,
Mateja Lesjak,
Martina Zajc Todorović

Veseli december,
24. 12. 2014,
Tina Orač Gornik,
Martina Zajc Todorovič

Zimski športni dan,
3. 2. 2015,
Robert Bregar

Dan varnosti,
7. 10. 2014,
Marija Zajc

Razred Naravoslovni dan
Prva pomoč,
20. 5. 2015,
Sabina Rozina

Tehniški dan

Kulturni dan

Športni dan

Zgodovina šolstva v
Šentvidu,
16. 10. 14,
Janez Peterlin

Bela krajina nekoč in
danes, CŠOD Radenci,
20. 1. 2015,
Jelka Rojec, Karla Oven

Vodne aktivnosti,
31. 3. 2015,
Robert Bregar,
Martina Zajc Todorović

Tehniški dan, CŠOD
Radenci,
19. 1 2015,
Jelka Rojec, Karla
Oven

Vodne aktivnosti,
5. 5. 2015,
Robert Bregar,
Martina Zajc Todorović

Orientacija in športne
igre, CŠOD Radenci,
21. 1. 2015,
Jelka Rojec, Karla Oven

Zaključna ekskurzija,
29.5.2015,
Mateja Lesjak,
Martina Zajc Todorović
7.

Zvok in zvočila,
12. 11. 2014,
Sabina Rozina

Dan odprtih vrat,
11. 4. 2015,
Polona Janežič

Koncert Jaz sem ti in
sprehod po Emoni,
Simona Zvonar,
16. 3. 2015

Tek na smučeh
Pokljuka,
18. 12. 2014,
Robert Bregar,
Martina Zajc Todorović

Matematična
delavnica,
14. in 15. april 2015,
Martina Jurkovič

Izdelava letal,
14. in 15. april 2014,
Marija Zajc

Veseli december,
24. 12. 2014,
Tina Orač Gornik,
Martina Zajc Todorovič

Pohodništvo,
17. 9. 2014,
Martina Zajc Todorovič

Tehniški muzej
Bistra in Ljubljansko
barje,
22. 5. 2015,
Jelka Rojec

Zgodovina šolstva v
Šentvidu,
16. 10. 2014,
Janez Peterlin

Rastem s knjigo,
9. 2. 2015,
Anica Volkar

Zimski športni dan,
3. 2. 2015,
Robert Bregar

Dan varnosti,
7. 10. 2014,
Marija Zajc

Vodne aktivnosti,
1. 4. 2015,
Robert Bregar
Martina Zajc Todorović
Zaključna ekskurzija
Bela krajina,
29. 5. 2015,
Robert Bregar,
Anica Volkar

8.

A
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Fizikalna merjenja,
11. 9. 2014,
Anica Vozel

Dan varnosti,
7. 10. 2014,
Marija Zajc

Opera Seviljski brivec
ter baročna Ljubljana,
4. 6. 2015,
Simona Zvonar

Pohodništvo,
17. 9. 2014,
Martina Zajc Todorovič

Zdravniški pregled,
30. 9. 2014 in
14. 10. 2014,
Jelka Rojec,
Karla Oven

Dan odprtih vrat,
11. 4. 2015,
Polona Janežič

Veseli december,
24. 12. 2014,
Tina Orač Gornik,
Martina Zajc Todorovič

Zimski športni dan,
3. 2. 2015,
Robert Bregar

Zaključna ekskurzija,
Primorska,
29. 5. 2015,
Jelka Rojec, Karla Oven
9.

Rudnik Idrija,
1. 10. 2014,
Jelka Rojec

Dan varnosti,
7. 10. 2014,
Marija Zajc

Pohodništvo,
Koncert Sedem
veličastnih ter Plečniko- 17. 9. 2014,
va Ljubljana,
Martina Zajc Todorović
2. 12. 2014
Simona Zvonar

Odraščanje,
13. 10. 2014,
Sabina Rozina

Dan odprtih vrat,
11. 4. 2015,
Polona Janežič

Veseli december,
24. 12. 2014,
Tina Orač Gornik,
Martina Zajc Todorovič

Zimski športni dan,
3. 2. 2015,
Robert Bregar

Genetika,
9. 4. 2015,
Sonja Škof

Les,
12. 6. 2015,
Marija Zajc

Valeta,
15. 6. 2015,
Marta Orel,
Marija Zajc

Zimski pohod,
Planica - Tamar,
19. 3. 2015,
Robert Bregar,
Martina Zajc Todorović

Zgodovina šolstva v
Šentvidu,
16. 10. 2014,
Janez Peterlin

Vodne aktivnosti,
11. 5. 2015,
Robert Bregar,
Martina Zajc Todorović
Zaključna ekskurzija
Gardaland,
29. 5. 2015,
Marta Orel, Marija Zajc
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POŠ Temenica
Razred Naravoslovni dan
1., 2. r.

Predmetna stopnja
Tehniški dan

Kulturni dan

Športni dan

Dan varnosti,
7. 10. 2014,
Lidija Oštir

*Zgodovina šolstva v
Šentvidu,
16. 10. 2014,
Janez Peterlin

Pojdimo se gledališče,
november 2014,
Jana Šetina Tomažič

*Jesenski pohod,
17. 9. 2014,
Lidija Oštir,
Anja Praznik

Življenje nekoč,
Etnološki muzej
Muljava,
23. 10. 2014,
Jana Šetina Tomažič

Prometna sredstva,
8. 10. 2014,
Alenka Ivanjko

*Veseli december,
24. 12. 2014,
Alenka Ivanjko

*Zimski športni dan,
januar,
Lidija Oštir,
Jana Grabljevec

Zdravilne rastline in
zelišča,
12. 5. 2015,
Alenka Ivanjko

Dan odprtih vrat,
11. 4. 2015,
Polona Janežič

*Pustno rajanje,
17. 2. 2015,
Bojana Iljaž,
Lidija Oštir

*Pomladanski pohod,
2. 6. 2015,
Lidija Oštir,
Bojana Iljaž

*Zaključek šolskega leta,
24. 6. 2015,
Mojca Kravcar Glavič,
Mojca Bohinc

Srečanje
podružničnih šol,
25. 5. 2015,
Lidija Oštir

Razred

Čas

Koordinator

Kraj izpeljave

Cilj - področje

Spoznavanje
Štajerske

29. 5. 2015

Mateja Lesjak,
Martina Zajc
Todorović

Podsreda,
Podčetrtek,
Olimje

Športni dan

Rastlinstvo Mozirskega gaja

20. 4. 2015

Sabina Rozina

Mozirje

Naravoslovni dan

Spoznavanje Bele
krajine

29. 5. 2015

Robert Bregar,
Anica Volkar

Krajinski park
Lahinja

Športni dan

Obisk Tehniškega
muzeja Bistra in
Ljubljanskega barja

22. 5. 2015

Jelka Rojec

Bistra, Ljubljansko barje

Naravoslovni dan

8

Spoznavanje
Primorske

29. 5. 2015

Jelka Rojec,
Karla Oven

Škocjanske jame,
soline, Strunjan

Športni dan

9.

Zabaviščni park
Gardaland

29. 5. 2015

Marta Orel,
Marija Zajc

Gardaland

Športni dan

Ogled rudnika
Idrija, Divje jezero

1. 10. 2014

Jelka Rojec

Idrija

Naravoslovni dan

Po poteh soške
fronte

23. 9. 2014

Polona Janežič

Tolmin, Kobarid,
Bovec

ZGO, SLJ

6.

Vsebina

7.

* Ogled Ljubljane,
12. 6. 2015,
Lidija Oštir

V letošnjem šolskem letu bomo v okviru neobveznega programa ponudili tudi ekskurziji, katerih
stroške v celoti pokrijejo udeleženci.

*dejavnosti, ki se bodo izvajale skupaj z učenci matične šole

5.14

Ekskurzije

V okviru dni dejavnosti bodo organizirane tudi ekskurzije, ki jih pripravijo in izpeljejo koordinatorji.
Strošek ekskurzije delno pokrije ministrstvo, del sredstev prispevajo udeleženci.
Razredna stopnja

A

Razred

Vsebina

Čas

Koordinator

Kraj izpeljave

Dan dejavnosti

1.

Jurčkov gozd

18. 6. 2015

Anja Praznik

Trebnje

Športni dan

2.

Ogled Ljubljane

12. 6. 2015

Lidija Oštir

Ljubljana

Športni dan

3.

Iskanje grajskega
zaklada

3. 6. 2015

Tina Orač Gornik

Unec

Športni dan

4.

Domača pokrajina

10. 6. 2015

Polona Lampret

Ivančna Gorica

Naravoslovni dan

5.

Dinarsko kraški
svet

10. 6. 2015

Zlatka Kastelic

Cerknica

Naravoslovni dan

POŠ
Temenica

Ogled Ljubljane

12. 6. 2015

Lidija Oštir

Ljubljana

Športni dan
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Razred

Vsebina

Čas

Koordinator

Kraj izpeljave

7., 8., 9.

Kulturno zgodovinsko mesto

25. 4. 2015

Jelka Rojec

Dunaj

6., 7., 8., 9.

London z okolico

november 2014

Polona Janežič
Marcel Talt Lah

London
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5.15

5.16.1

Projekti

V tem šolskem letu se bodo na šoli izvajali projekti.
Vrsta projekta - naloge

Okvirni čas

Koordinator

Policist Leon svetuje

oktober - maj

Polona Habič Rus, Zlatka Kastelic

Bralna značka

17. september - 2. april

Vida B. Tomažič, Marta Orel

Rastem s knjigo

september - junij

Anica Volkar

Rastoča knjiga

april

Anica Volkar

Zdrav življenjski slog

triletni projekt

Karla Oven

Športni program Zlati sonček

september - junij

Karla Oven, razredniki

Športni program Krpan

september - junij

Karla Oven, razredniki

Program športnih oddelkov

september - junij

Karla Oven

Dvig SKK (projekt EU)

september - junij

Sonja Škof

Shema šolskega sadja

september - junij

Sonja Škof

Mega kviz

oktober - maj

Katja Šuštar

Mesec šolskih knjižnic

oktober

Katja Šuštar

Noč v knjižnici

april

Katja Šuštar

Unicef

september - junij

Polona Lampret

Naj športna šola

september - junij

Karla Oven

Naučimo se plavati

september - junij

Robert Bregar

Geografski teden

26.-30. maj

Jelka Rojec

Projekt 220 in 50 let šole

2014-2016

Janez Peterlin

Bodi viden - bodi previden

september - junij

Polona Lampret

5.16

Šole v naravi, tabori in tečaji

Šola v naravi in tabori so del programa, ki ga šola mora ponuditi učencem, za učence pa je udeležba
prostovoljna. Šolo v naravi in tabore bomo praviloma organizirali, če se bo k dejavnosti prijavila
vsaj polovica vseh učencev enega razreda. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za vsako
generacijo učencev v času osnovnošolskega šolanja sofinancira šolo v naravi. Za vse ostale organizirane šole v naravi sredstva prispevajo starši in delno tudi lokalna skupnost.

A
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Poletna šola v naravi za 4. razred
Poletna šola v naravi bo organizirana v Žusterni od 29. septembra do 3. oktobra 2014. Vodja
šole v naravi je Martina Zajc Todorović.
Zimska šola v naravi za 6. razred
Zimska šola v naravi bo organizirana na Pohorju, Trije Kralji, Hotel Jakec. Potekala bo od 12. do
16. januarja 2015. Vodja šole v naravi je Robert
Bregar.
Naravoslovno-družboslovna šola v naravi za 8. razred
Naravoslovno-družboslovna šola v naravi bo organizirana v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti
v Radencih. Potekala bo od 19. do 23. januarja 2015. Vodja šole v naravi je Jelka Rojec.

5.16.2 Tabori

Likovni in naravoslovni tabor
Tabor za učence 6., 7., 8. in 9. razredov bo organiziran ob koncu tedna (petek, sobota, nedelja)
v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Seči.
Potekal bo od 26. do 28. septembra 2014. Vodji
taborov sta Jelka Rojec in Sabina Rozina.
Planinsko-športni tabor
Tabor bo organiziran ob koncu tedna (petek,
sobota, nedelja) v Centru šolskih in obšolskih
dejavnosti v Bohinju. Namenjen je učencem
razredne stopnje od 1. do 5. razreda. Potekal bo
od 10. do 12. oktobra 2014. Vodji tabora sta Bojana Iljaž in Karla Oven.
Fizikalno-matematični tabor za učence 7., 8. in 9. razredov bo organiziran ob koncu tedna (petek, sobota in nedelja) v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Kranjski Gori. Potekal bo od 6. do
8. februarja 2015. Vodja tabora je Anica Vozel.
Športni in jezikovni tabor za učence razredne in predmetne stopnje bo organiziran ob koncu
tedna (petek, sobota, nedelja) v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Radencih. Potekal bo od
22. do 24. maja 2015. Vodja tabora je Karla Oven.
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5.16.3 Tečaji

5.17.2

V prvem razredu bo organiziran 10-urni in v
tretjem razredu 20-urni plavalni tečaj, v petem
razredu pa tečaj za opravljanje kolesarskega izpita. Vse tri tečaje sofinancira šolsko ministrstvo. V primeru, da bodo stroški presegli višino
sredstev, ki jih zagotavlja ministrstvo, bodo
razliko pokrili udeleženci.

Vsebina - predmet

Vsebina

Razred

Kraj

Čas

Nosilec

Plavalni tečaj v prvem razredu

1.

Šentvid pri Stični

maj 2015

Karla Oven

Plavalni tečaj v prvem
in drugem razredu

1., 2. T

Šentvid pri Stični

maj 2015

Karla Oven,
vaditelji plavanja

Plavalni tečaj v
tretjem razredu

3.

Šentvid pri Stični

6.— 17. 10. 2014

Matea Curkova, Tina
Orač Gornik, Robert
Bregar

Kolesarski izpit*

5.

Šentvid pri Stični

oktober—maj
2014/2015

Polona Habič Rus

Tečaj prve pomoči

6.-8.

Šentvid pri Stični

september —
junij
2014/2015

Karla Oven

5.17

Tekmovanja v znanju

Zavod RS za šolstvo in nekateri drugi izvajalci bodo v tem šolskem letu skrbeli za usklajen potek
srečanj in tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru rednega pouka, dodatnega pouka,
dela z nadarjenimi učenci in interesnimi dejavnostmi pripravljali učence na večino tekmovanj v
znanju. Organizirali bomo šolska in občinska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili medobčinskih in državnih tekmovanj.

5.17.1

Tekmovanja v znanju - razredna stopnja

Vsebina - predmet

Razred

Okvirni čas

Mentor
Matea Curkova, Polona
Lampret

Cankarjevo tekmovanje

3.—5.

4. 12. 2014

Matematično tekmovanje

1.—3.

19. 3. 2015

Matea Curkova in razredniki

4.—5.

19. 3. 2015

Polona Lampret in razredniki

1.—4.

april 2015

1.—4.

Martina Ratajec,
Jana Grabljevec

maj 2015

Jana Šetina Tomažič

september-april

Vida Bregar Tomažič

3.—5.

marec 2015

Marcel-Talt Lah

Matematično tekmovanje

ACici Vesela šola
Računanje je igra
Bralna značka
Angleška bralna značka
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1.—5.

Tekmovanja v znanju - predmetna stopnja
Razred

Čas

Mentor

Sladkorna bolezen

6.—9.

17. 10.2014, šolsko
22. 11. 2014, državno

Sabina Rozina

Logika

6.—9.

25. 9. 2014, šolsko
18. 10. 2014, državno

Mateja Lesjak

Razvedrilna matematika

6.—9.

9. 10. 2014, šolsko
29. 11. 2014, državno

Martina Jurkovič
Mateja Lesjak

Astronomija

7.—9.

11. 12. 2014, šolsko
10.1. 2015, državno

Anica Vozel

Geografija

6.—9.

10. 2. 2015, šolsko
10. 3. 2015, območno
14. 4. 215, državno

Jelka Rojec

Proteus

8.—9.

22. 10. 2014, šolsko
5. 12. 2014, državno

Sonja Škof

Zlata kuhalnica

8.

april, maj 2015

Sonja Škof

Kemija

8.—9.

19. 1. 2015, šolsko
7. 3. 2015, državno

Marija Zajc

Kaj veš o prometu

6.—9.

april, maj 2015

Marija Zajc
Anica Vozel

Fizika

8.—9.

11. 2. 2015, šolsko
27. 3. 2015, področno
11. 4. 2015, državno

Matematika

6.—9.

19. 3. 2015, šolsko
1. 4. 2015, področno
18. 4. 2015, državno

Martina Jurkovič

Kresnička - naravoslovje

1.—7.

11. 2. 2015, šolsko

Sabina Rozina
Polona Lampret

Bralna značka

6.—9.

september-junij
2014/2015

Marta Orel

Male sive celice, Abeceda

7. in 9. r

16. 9. 2014

Nejka Omahen Šikonja

Angleščina

9.

20. 11. 2014, šolsko
28. 1. 2015, regijsko
24. 3. 2015, državno

Jana Zupanc

Angleščina

8.

20. 10. 2014, šolsko
24. 11. 2014, državno

Polona Janežič

Angleška bralna značka

7.

september-junij

Nevenka Rugelj

Angleška bralna značka

6.

september-junij

Jana Zupanc

Angleška bralna značka

8.—9.

september-junij

Nevenka Rugelj
Polona Janežič
Jana Zupanc

Nemška bralna značka

7.—9.

september-junij

Nevenka Rugelj
Jana Zupanc
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Vsebina - predmet

Razred

Čas

Mentor

Zgodovina

8.—9.

9. 12. 2014, šolsko
3. 2. 2015, področno
14. 3. 2015, državno

Polona Janežič

8.—9.

4. 12. 2014, šolsko
22. 1. 2015, regijsko
28. 3. 2015, državno

Marta Orel

Anica Volkar

Cankarjevo tekmovanje

Cankarjevo tekmovanje

6.—7.

4. 12. 2014, šolsko
22. 1. 2015, regijsko
28. 3. 2015, državno

Bober - računalniško tekmovanje

4.—9.

september—junij

Izidor Gabrijel

Konstruktorstvo in tehnologija

6.—9.

10. 4. 2015, regijsko
16. 5. 2015, državno

Marija Zajc

5.17.4

Športna tekmovanja

Vsebina

Razred

Izvajalci

Čas

Jesenski kros - Stična

1.—9.

Robert Bregar, Martina Zajc
Todorović

oktober

Odbojka

6.—7.

Karla Oven

januar

Karla Oven

april

Odbojka

8.—9.

Atletika - posamično

6.—9.

Robert Bregar, Martina Zajc
Todorović

maj

Atletika - ekipno

6.—9.

Robert Bregar, Martina Zajc
Todorović

oktober

Rokomet

1.—9.

Zunanji izvajalci

oktober, marec, maj

Robert Bregar

oktober, april

Martina Zajc Todorović

marec

Zunanji izvajalci

september, junij

Zunanji izvajalci

september, junij

6.—9.

Nogomet

5.17.3

Udeležba na kulturnih prireditvah

Prireditev

Kraj

Okvirni čas

Mentor

Likovni natečaji

določen
z razpisom

določen z razpisom

Jelka Rojec

Revija gledaliških skupin

Grosuplje

april 2015

Nina Pavlin

Revija otroških in mladinskih
pevskih zborov

Šentvid pri Stični

12. marec 2015

Simona Zvonar

Koncert šolskih pevskih
zborov in solistov

Šentvid pri Stični

26. marec 2015

Simona Zvonar

Zborovski bum

Maribor

22. junij 2015

Simona Zvonar

maj 2015

Extempore mladih 2014

1.—9

Karate

5.17.5

Udeležba na množičnih športnih prireditvah

Prireditev

Kraj

Čas

Koordinator

Ljubljana

26. oktober 2014

ZŽS

Jurčičev pohod

Višnja Gora-Muljava

7. marec 2015

Robert Bregar, Bojana Iljaž

Jelka Rojec

Dnevnikov kros

Novo mesto

april, maj 2015

Robert Bregar,
Martina Zajc Todorović

Tek trojk

Ljubljana

9. maj 2015

Karla Oven

Pokljuški maraton

Pokljuka

17. januar 2015

Karla Oven

Festival športa

Koper

4. junij 2015

Robert Bregar

Pokljuka - biatlon

Pokljuka

18. december 2015

Robert Bregar,
Martina Zajc Todorović

Planica - skoki

Planica

19. marec 2015

Robert Bregar,
Martina Zajc Todorović

Ivančna Gorica

marec 2015

Tina Orač Gornik

Astronomski večer

Šentvid pri Stični

november ali december

Anica Vozel

Pevski tabor

Šentvid pri Stični

junij 2015

Anton Linec

Zaključek bralne značke

Muljava

18. junij 2015

Marta Orel

Zaključek bralne značke

Šentvid pri Stični

april 2015

Vida Bregar Tomažič
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1.—9

Košarka

Ljubljanski maraton

Srečanje mladih literatov in
novinarjev

A

1.—9.

Šolski plesni festival

5.18

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti izvajajo strokovni delavci šole in zunanji sodelavci. Del interesnih dejavnosti
poteka takoj po končanem pouku, del v popoldanskem času in ob koncu tedna ter med počitnicami. V času počitnic bomo učencem ponudili različne dejavnosti, ki bodo potekale v šolskih
prostorih. Interesne dejavnosti, ki jih izvajajo strokovni delavci šole, so za učence brezplačne,
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brezplačne pa so tudi nekatere dejavnosti, ki
jih ponujajo društva in klubi. Za dejavnosti,
ki so plačljive, so za koordinacijo in vodenje v
celoti zadolženi ponudniki oziroma izvajalci.
Informacije o času izpeljave, dodatnih ponudbah in morebitnih spremembah bodo učenci
pravočasno dobili, objavljene pa bodo tudi na
spletni strani šole.
Naziv ID

Razred

Število ur

Čas

Mentor/ica

Prostor

Pravljični krožek

1. r

30

četrtek, 11.05-11.50

Martina Ratajec

po dogovoru

Otroški pevski zbor

1. r

35

petek, 12.15-13.00

Simona Zvonar

učilnica 115

Lutkovni krožek

1.-2. r

30

ponedeljek, 11.05-11.50

Anja Praznik

učilnica 407

Likovne igrarije

1.-2. r

30

torek, 11.05-11.50

Jana Grabljevec

učilnica 406

60

torek in četrtek, 14.3015.30

Simon Stopar

telovadnica

KK Ivančna
Gorica

telovadnica

Rokomet

1.-3. r

Naziv ID

Razred

Število ur

Čas

Mentor/ica

Prostor

Nemščina

4.-6.

30

ponedeljek, 14.30-15.15

Lea Kastelic

učilnica 220

KK Ivančna
Gorica

telovadnica

Košarka za fante*

4.-6. r

60

ponedeljek in sreda,
15.30-16.30

Plesna šola Guapa*
- Hiphop

4.-6. r

35

torek, 14.30-15.30

PŠ Guapa

plesna učilnica

Košarka za dekleta*

4.-9. r

30

sreda, 14.30-15.30

ŽKK Grosuplje

telovadnica

Rokomet

4.-9. r

60

torek in četrtek, 15.3016.30

Simon Stopar

telovadnica

Tehniški krožek

5.-8. r

35

sreda, 13.00-13.45

Marija Zajc

učilnica 146

Knjižničarski krožek

5.-9. r

30

po dogovoru

Katja Šuštar

knjižnica

Logika

6.-7. r

15

po dogovoru

Mateja Lesjak

učilnica 216

Mladinski pevski
zbor

6.-9. r

105

četrtek, 13.00-14.35, po
dogovoru

Simona Zvonar

učilnica 115

Modelarstvo izdelava letal

6.-9. r

60

torek, 17.00-19.00

Srečo Žnidarčič

učilnica 146

Šolski radio

6.-9. r

70

torek in četrtek, 13.0013.45

Katja Šuštar

knjižnica,
radio

Igriva košarka za
fante*

1.-3. r

60

ponedeljek in sreda,
14.30-15.30

Igriva košarka za
dekleta*

1.-3. r

30

ponedeljek, 14.30-15.30

ŽKK Grosuplje

telovadnica

Recitacijski krožek

6.-9. r

35

po dogovoru

Anica Volkar

učilnica 206

Plesna šola Guapa*
- Balet

1.-3. r

35

sreda, 14.30-15.30

PŠ Guapa

plesna
učilnica

Likovne delavnice

6.-9. r

30

četrtek, 15.30-18.00
(mesečno)

Jelka Rojec

učilnica 151

Plesna šola Guapa*
- Hiphop

1.-3. r

35

četrtek, 14.30-15.30

PŠ Guapa

plesna
učilnica

Novinarski krožek

6.-9. r

30

po dogovoru

Tina Orač Gornik

po dogovoru

Mala šola športa*

1.-3. r

70

ponedeljek in sreda,
17.30-18.30

Marjan Kralj

telovadnica

Kitara

6.-9. r

30

ponedeljek, 13.00-13.45

Martina Jurkovič

učilnica 216

Ritmična gimnastika*

učilnica 215

1.-9. r

30

petek, 14.30-16.00

Dušica Čeko

telovadnica

Sankukai karate*

1.-9. r

150

ponedeljek, 17.00-18.30

Zlato Kristan

telovadnica

Planinski krožek

1.-9. r

30

vikend

Bojana Iljaž

izven šole

Otroški pevski zbor

2. r

35

torek, 12.15-13.00

Simona Zvonar

učilnica 115

Otroški pevski zbor
POŠT

1.-2. r T

70

četrtek, 13.30-14.00

Vida Bregar
Tomažič

POŠT

Nemščina

2.-3. r

30

torek, 14.30-15.15

Lea Kastelic

učilnica 220

Ustvarjalnica

3. r

30

četrtek, 11.55-12.40

Tina Orač Gornik

učilnica 303

Otroški pevski zbor

3.-5. r

35

sreda, 13.00-13.45

Simona Zvonar

učilnica 115

3.-6. r

30

sreda, 11.55-12.40

Polonca Lampret

učilnica 116

4.-6. r

30

po dogovoru

Polonca Lampret

učilnica 116

A Inštrumentalni
krožek Z

Inštrumentalni
krožek N
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Tutorstvo

6.-9. r

35

po dogovoru

N. Pavlin, S.
Rozina

Britanska kultura London

6.-9. r

75

november

M-T Lah, P.
Janežič

učilnica 220,

Foto krožek

6.-9. r

30

po dogovoru

Robert Bregar

po dogovoru

Prva pomoč

7.-9. r

30

po dogovoru

Karla Oven

po dogovoru

Nogomet

7.-9. r

30

petek, 13.00-13.45

Robert Bregar

telovadnica

KK Ivančna
Gorica

telovadnica

Košarka fantje*

7.-9. r

60

ponedeljek in sreda,
16.30-17.30

Logika

8.-9. r

20

po dogovoru

Mateja Lesjak

učilnica 216

Zgodovinski klub

8.-9. r

30

po dogovoru

Polona Janežič

učilnica 205

LEGENDA:
* plačljiva dejavnost za učence
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Projekt ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

Naziv

Razred

Število
ur

Čas

Mentorica

Prostor

ZŽS - Nogomet

1.-3. r

35

torek, 13.45-14.30

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - Športno plezanje

1.-4. r

35

sreda, 13.45-14.30

Karla Oven

plezalna stena,
plesna učilnica

ZŽS - ŠP Krpan, Športne igre

4. a

35

torek, 11.55-12.40

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - ŠP Krpan, Športne igre

4. b

35

torek, 13.00-13.45

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - ŠP Krpan, Športne igre

5. a

35

ponedeljek, 7.30-8.15

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - ŠP Krpan, Športne igre

5. b

35

ponedeljek, 11.55-12.40

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - Odbojka

4.-5. r

35

ponedeljek, 13.45-14.30

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - Nogomet

4.-6. r

35

četrtek, 13.00-13.45

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - Medrazredna tekmovanja

4.-7. r

35

petek, 13.45-14.30

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - Priprave na tekmovanje

5.-9. r

35

po dogovoru

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - Odbojka

6.-7. r

70

ponedeljek in sreda,
13.00-13.45

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - Fitnes, Ples

7.-8. r

35

petek, 13.00-13.45

Karla Oven

fitnes/plesna
učilnica

ZŽS - Športne igre

8. r

35

torek, 14.30-15.15

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - Medrazredna tekmovanja

8.-9. r

35

petek, 14.30-15.15

Karla Oven

telovadnica

ZŽS - Fitnes

8.-9. r

35

sreda, 14.30-15.15

Karla Oven

fitnes

ZŽS - Odbojka

8.-9. r

35

četrtek, 14.30-15.15

Karla Oven

telovadnica

Karla Oven

fitnes/plesna
učilnica

ZŽS - Fitnes, Ples

9. r

35

ponedeljek, 14.30-15.15

OPOMBA:
Ure interesnih dejavnosti in Zdravega življenjskega sloga lahko obiskujejo učenci, ki v času izvajanja dejavnosti nimajo dodatnih oblik pouka (DOD, DOP, UOS, DSP, ISP, IP …).

5.19

Šolska knjižnica

Knjižnica
Knjižnično informacijsko znanje je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi
za določene namene. Cilji s predlaganimi vsebinami opredeljujejo raven informacijske pismenoAsti, ki naj bi jo obvladal vsak prebivalec za vstop v svet informacij, in možnosti za njeno razvijanje. Pomembni sestavni del je tudi knjižnični sistem z vrstami knjižnic, ki omogočajo aktivno
vključevanje v vseživljenjsko učenje, družbeno dogajanje v skladu z zahtevami družbe in zanimanji
posameznika.
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Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole.
Njihovemu izvajanju so namenjene štiri (4) pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v
devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne
šole.
Knjižnična informacijska znanja izvaja knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih področij ali
samostojno. V podporo razvijanju bralne kulture in informacijske pismenosti se učenci vključujejo
tudi v projekt mednarodnega meseca šolskih knjižnic in v projekt slovenskega knjižnično-muzejskega kviza.

Urnik dela v šolski knjižnici:
Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

7.30—9.25 Izposoja

7.30—9.05

9.25—11.00
KIZ, izposoja

8.20—10.10
KIZ, izposoja

7.30—8.15
KIZ, izposoja

9.25—11.00 KIZ, izposoja

10.15—11.00
Izposoja

11.55—13.50
Izposoja

10.15—11.00
Izposoja

8.20—9.05
Izposoja

11.55—12.40
Izposoja

11.05—12.40
Izposoja

11.55—13.50 Izposoja

Opomba: V času dela z najavljenimi skupinami KIZ (knjižničarska informacijska znanja) izposoja ne bo mogoča.

Dodatne informacije:
Dostop v vzajemno in lokalno bazo podatkov je mogoč na e-naslovu: http://cobiss.izum.si/;
e-naslov šolske knjižnice: knjiznica-os.fv@guest.arnes.si, tel. 01 788 78 13.
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5.20 Učbeniški sklad

Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Poslovanje učbeniškega sklada določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Obrazci z navodili za
izposojo so bili učencem posredovani v prvih dneh junija. Izposojevalnina se oblikuje glede na
navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Učenci bodo ob koncu šolskega leta vrnili izposojene učbenike. Za poškodovane in izgubljene
učbenike boste morali starši poravnati stroške skladno s 5. členom Pravilnika o upravljanju
učbeniških skladov. Učbeniški sklad upravlja Nina Pavlin.

5.21 Jutranje varstvo

Organizirano je za učence prvih razredov devetletne osnovne šole od 6.00 ure dalje. V primeru
prostih mest se jim lahko priključijo tudi učenci 2. razreda oziroma drugi učenci razredne stopnje.
Varstvo poteka v pritličju prostorov 1. triletja.
V času jutranjega varstva lahko dobite informacije na mobilni telefonski številki 040 125 521.

5.22 Varstvo učencev po pouku

Za učence, ki čakajo po končanem pouku na avtobus ali na dejavnosti, bo zagotovljeno ustrezno
varstvo, ki se izvaja v učilnici 303 od 11.50 do 14.25 ure. V tem času se učenci ne smejo zadrževati
v šolski zgradbi; ali so v varstvu ali pa morajo zapustiti šolski prostor.

5.23 Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je organizirano za učence od
1. do 5. razreda in traja od 11.55 do 16.30 ure.
Namenjeno je varstvu po končanem pouku in se
začne s kosilom za vse učence, sledijo sprostitvene dejavnosti, samostojno učenje s pisanjem
domačih nalog ter ustvarjalno preživljanje prostega časa. Pri samostojnem učenju in pisanju
nalog učitelj nudi učencem individualno pomoč,
vendar ni odgovoren, da je naloga v celoti in
pravilno rešena. Starši morajo z otrokom pregledati šolsko delo, preveriti njihovo znanje ter
dokončati domačo nalogo. Če bo učenec v času
podaljšanega bivanja obiskoval interesne dejavnosti in druge izvenšolske dejavnosti, je mentor
dejavnosti dolžan poskrbeti za organiziran odhod in prihod učencev v podaljšano bivanje. V času
podaljšanega bivanja lahko dobite informacije na telefonski številki 040 125 521.
A
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jih bo reševal, kako bo prenašal stresne situacije, je veliko oziroma največ odvisno od stikov med
otrokom in starši, med učencem in učiteljem ter seveda med starši in učitelji. Samo pozitivna komunikacija med starši in učitelji lahko bistveno pripomore k vzgojno- izobraževalnemu napredku
in dobremu počutju učenca v šolskem in domačem okolju. Sodelovanje med šolo, starši in učitelji
bo potekalo v okviru:
•
•
•
•
•

roditeljskih sestankov,
govorilnih ur,
strokovnih predavanj za starše,
sestankov sveta staršev,
različnih dejavnosti, ki jih bo šola organizirala tudi za starše.

6.1.1

Govorilne ure

Popoldanske govorilne ure so vsak drugi torek v mesecu od 17.00 do 18.30 ure. Takrat so prisotni
vsi pedagoški delavci šole.
Razpored govorilnih ur:
1. govorilne ure

23 . 9. 2014

6. govorilne ure

10. 2. 2015

2. govorilne ure

14. 10. 2014

7. govorilne ure

10. 3. 2015

3. govorilne ure

11. 11. 2014

8. govorilne ure

14. 4. 2015

4. govorilne ure

9. 12. 2014

9. govorilne ure

12. 5. 2015

5. govorilne ure

13. 1. 2015

6.1.1.1 Dopoldanske govorilne ure

Na podlagi predhodnega dogovora z učiteljem se starši lahko udeležite dopoldanskih govorilnih
ur. Za dogovor pokličite na tel. 01 787 802. Potekale bodo po naslednjem razporedu.
Razredna stopnja in Podružnična šola Temenica
Ime in priimek
Mojca Kravcar Glavič
Alenka Ivanjko
Lidija Oštir
Bojana Iljaž

6 ORGANIZACIJA - OSTALO

Martina Ratajec

6.1 Stiki s starši

Simona Zvonar

Koliko bo učenec uspešen ali neuspešen, s kakšnimi težavami se bo srečeval in na kakšen način
40

Marcel-Talt Lah
Sonja Škof

Čas

sreda, 11.05—11.50

Razrednik

Prostor
404

petek, 7.30—8.15

POŠ Temenica

sreda, 11.05—11.50

404

ponedeljek, 10.15—11.00

217

petek, 7.30—8.15

torek, 11.05—11.50

ponedeljek, 8.20—9.05

četrtek, 7.30—8.15

POŠ Temenica
404
115
217
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Ime in priimek

Čas

Jana Zupanc

četrtek, 7.30—8.15

Anja Praznik
Jana Grabljevec
Jana Šetina Tomažič
Tina Orač Gornik
Matea Curkova
Vida Bregar Tomažič
Polonca Lampret
Polona Habič Rus
Zlatka Kastelic

torek, 11.05—11.50
četrtek, 7.30—8.15

torek, 9.25—10.10

ponedeljek, 9.25—10.10

četrtek, 7.30—8.15

sreda, 10.15—11.00
torek, 11.05—11.50
petek, 9.25—10.10

četrtek, 10.15—11.00
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Prostor

Ime in priimek

Predmet, razrednik

Čas

Prostor

217

Vesna Pačnik

DSP

četrtek, 11.55 - 12.40

222

1. a

407

Mojca Bohinec

DSP

sreda, 7.30 - 8.15

221

1. b

406

Irena Novak

DSP

petek, 7.30 - 8.15

405

2. r

309

Anton Linec

DSP

ponedeljek, 7.30 - 8.15

105

3. a

401

3. b

402

4. a

211

4. b

116

5. a

117

5. b

154

Razrednik

Za dopoldanske govorilne ure na matični šoli se je potrebno predhodno dogovoriti z učiteljem na
telefonski številki 01 788 78 02.
Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok
Ime in priimek
Dragica Gračner
Sonja Škof

Predmetna stopnja
Ime in priimek

A

Predmet, razrednik

Čas

Razrednik; predmet
1.—5. razred

BIO, NAR

Govorilne ure
torek, 12.40 - 13.30
četrtek, 7.00 - 8.15

Anica Volkar

ZGO, SLO

četrtek, 9.25 - 10.10

Marta Orel

SLJ

petek, 10.15 - 11.00

Prostor

Sabina Rozina

KEM

sreda, 7.30 - 8.15

DKE, GEO

petek, 9.25 - 10.10

6—.9. r, MAT, RAČ

sreda, 11.05 - 11.50

Martina Zajc Todorović

ŠPO, OPB, 6. a

četrtek, 7.30 - 8.15

109

Nejka Omahen Šikonja

Mateja Lesjak

MAT, 6. b

sreda, 10.15 - 11.00

118

Izidor Gabrijel

Robert Bregar

ŠPO, OPB, 7. a

petek, 11.05 - 11.50

109

Simona Zvonar

GUM

ponedeljek, 8.20 - 9.05

Anica Volkar

SLJ, 7. b

četrtek, 9.25 - 10.10

206

Irena Novak

vodja POŠT, DSP

sreda, 11.05 - 11.50

Karla Oven

ŠPO, 8. a

četrtek, 10.15 - 11.00

109

Jelka Rojec

LUM, GEO,LS2, 8. b

ponedeljek, 10.15 - 11.00

151

Marta Orel

SLO, 9. a

petek, 10.15 - 11.00

207

Marija Zajc

KEM, TIT, 9. b

petek, 7.30 - 8.15

146

Sabina Rozina

NAR, KEM, BIO

sreda, 7.30 - 8.15

217

Martina Jurkovič

MAT

sreda, 10.15 - 11.00

303

Polonca Janežič

ZGO, TJA

torek, 8.20 - 9.05

205

Anica Vozel

MAT, FIZ

torek, 10.15 - 11.00

118

Nevenka Rugelj

TJA, NI1

sreda, 8.20 - 9.05

217

Jana Zupanc

TJA, TJN

četrtek, 7.30 - 8.15

217

Simona Zvonar

SLJ, GUM

ponedeljek, 8.20 - 9.05

115

Izidor Gabrijel

MAT, OPB, RAČ

sreda, 11.05 - 11.50

201

Sonja Škof

BIO, GOS

četrtek, 7.30 - 8.15

217

Nejka Omahen Šikonja

DKE, OPB

petek, 9.25 - 10.10

109

Katja Šuštar

SLJ, KIZ

četrtek, 7.30 - 8.15

204

Nina Pavlin

DSP

ponedeljek, 8.20 - 9.05

222
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Za govorilne ure na Podružnični šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični v zgoraj
navedenem času se predhodno dogovorite z učiteljem na tel. št. 01 788 78 10 ali 01 788 78 02.

6.1.2

Roditeljski sestanki

V šolskem letu načrtujemo tudi tri skupne roditeljske sestanke, in sicer:
• 23. septembra 2014,
• 9. decembra 2014,
• 10. marca 2015.
Sestanki bodo potekali na sledeči način:
• prvi del bo skupen za vse starše,
• drugi del bo namenjen oddelčnim sestankom s starši,
• tretji del pa individualnemu razgovoru s starši.

6.2 Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je organizirana v skladu z normativi in standardi z namenom svetovanja
učencem in staršem ter sodelovanja z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in
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vrednotenju razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja.
Šolsko svetovalno delo opravljajo pedagoginja, socialna pedagoginja, defektologinji in šolski psiholog. Njihovo delo je namenjeno učencem, učiteljem in staršem.
Strokovni delavci učencem pomagajo pri reševanju učnih in osebnih težav, učiteljem pri njihovem delu
in staršem pri razreševanju težjih problemov z otroki.
Med osnovnim šolanjem učenci postopoma prehajajo iz otroštva v življenje z obveznostmi, z njimi rastejo potrebe, se osamosvajajo, samouresničujejo. V tem procesu je šolska svetovalna služba nekakšen
spremljevalec, ki se angažira, ko je potrebno.
S svojimi specifičnimi znanji se šolski svetovalni delavci preko svetovalnega odnosa in na strokovno
avtonomen način vključujejo v kompleksno reševanje problemov predvsem socialne, pedagoške in psihološke narave.
Svetovalna služba daje pobude, išče in ustvarja alternative, spodbuja, podpira in tudi nudi medsebojno
pomoč, in sicer na način, ki vsakemu udeležencu vzgoje in izobraževanja omogoča, da se kar najbolj
izkaže na področjih, ki jih najbolje obvlada, hkrati pa je deležen podpore skupnosti v prizadevanjih, da
bi dosegel boljši rezultat tudi na tistih področjih, kjer bi bil ta sicer skromnejši, kot ga je mogoče doseči
z razumevanjem in podporo okolja.
Šolski svetovalni delavci si prizadevajo, da omogočijo čim večjemu številu učencev optimalni razvoj.
Osnovne vrste njihovih dejavnosti so: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti
načrtovanja in evalvacije šolskega dela.
Uradne ure so:
• vsak dan v dopoldanskem času od 7.00 do 13.30,
• v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30 ure.

6.3 Šolska zobna ambulanta

Zobna ambulanta se nahaja v prostorih šole in je namenjena preventivnim in kurativnim ukrepom na
področju zobnega varstva za učence šole. Odprta je vsak torek od 7.00 do 13.00 in vsak petek od 7.00
do 13.00 ure. Razpored in obvestila so izobešena na vratih šolske ambulante.
Učenci morajo ob obisku zobozdravstvene ambulante imeti umite zobe, naročilni kartonček in veljavno
kartico zdravstvenega zavarovanja.
A
Za nujne primere, ko ni na voljo šolskega zobozdravnika, se je potrebno obrniti na Zdravstveni dom
Ivančna Gorica. Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 01 788 78 11.
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6.4 Šolska prehrana

Zaradi redne in zdrave prehrane, ki vpliva tudi na počutje in delovne sposobnosti učencev, vam
predlagamo, da ima učenec v času pouka vsaj dva obroka. Še posebej pa je pomembno, da skupaj
navajamo otroke, da pred odhodom v šolo zaužijejo jutranji obrok in da večino hrane zaužijejo do
zgodnjega popoldneva. Tem osnovnim usmeritvam se pridružujemo tudi v naši šoli.
• Zajtrk je namenjen zlasti učencem, ki so vključeni v jutranje varstvo, in tudi vsem ostalim, ki ne
zajtrkujejo doma. Na voljo bo vsak dan ob 7.00 pa vse do začetka pouka ob 7.30 uri.
• Dopoldanskomalicodelimopo 2. šolski uri (ob
9.05) in jo priporočamo vsem učencem.
• Kosilo je med 11.30 in 13.15 uro. Odmor za
kosilo od 12.40 do 12.55 ure je namenjen
učencem, ki nadaljujejo pouk 7. šolsko
uro.
• Popoldansko malico nudimo učencem
podaljšanega bivanja in tudi tistim učencem,
ki pouk nadaljujejo z izbirnimi predmeti ali
interesnimi dejavnostmi. Na voljo je med
14.00 in 14.30 uro.
• Sadni obrok delimo dopoldne dvakrat
tedensko. Ob torkih so ga deležni vsi učenci (subvencija
Ministrstva za kmetijstvo), ob četrtkih pa le tisti, ki so ga naročili.
• Napitek v obliki vode ali hladnega sadnega nektarja je v jedilnici na voljo vsem učencem, ki so
nanj naročeni, po tretji šolski uri in po 13.15 uri.
• Dietna prehrana se zagotavlja učencem z zdravstvenimi težavami na podlagi zdravniškega potrdila
in predpisane diete.

6.4.1

Odpoved malice in kosil

6.4.2

Subvencionirana prehrana

Starši lahko prijavijo ali odjavijo posamezne obroke hrane pisno, preko telefona 01 788 78 02,
e-pošte ali osebno v tajništvu šole. Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši
pravočasno odjaviti, in sicer najkasneje do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan. Posamezni obrok za
učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih v
okviru šole, odjavi nosilec dejavnosti. Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši še
isti dan pred pričetkom pouka razredniku ali tajništvu šole potrdili njegovo prisotnost pri pouku.

Na področju subvencioniranja šolske prehrane se je poenostavil postopek pridobivanja te pravice.
Staršem ni več potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije, saj upravičenost izhajala iz
uvrstitve v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo,
ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice ne želi uveljavljati ali
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do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo, mora vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu) pri pristojnem centru za socialno delo. Center za
socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, kot velja za pravico
do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.

6.5 Urejanje administrativnih in denarnih zadev

Vse administrativne in denarne zadeve lahko uredite v tajništvu šole. Denarne prispevke, ki se
plačujejo za različne obveznosti (prehrana, ekskurzije, naravoslovni, kulturni in športni dnevi),
boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno.

6.6 Varnost v prometu

Ko učenci prihajajo v šolo in se vračajo domov, so prometno ogroženi. Staršem svetujemo, da z
otroki večkrat skupaj prehodite pot, ki se vam zdi najvarnejša. Opozorite jih na nevarne odseke.
Nekaj nasvetov za varno pot v šolo
• Otroci 1. razreda morajo imeti na poti v šolo in domov
spremstvo.
• Pri slabi vidljivosti in v mraku nosijo kresničko
• odsevnike; prvošolci in drugošolci poleg tega
še rumene rutice.
• Hodijo po notranji strani pločnika, če ga ni,
pa ob skrajnem levem robu cestišča. V skupini
hodijo drug za drugim - v koloni.
• Na cesti se nikoli ne lovijo ali prerivajo.
• Cesto prečkajo na prehodu za pešce. Če ga
ni, se ustavijo, pogledajo levo, desno in ponovno
levo. Šele ko se prepričajo, da je prehod varen, prečkajo
cesto.
• Preden stopijo na cesto, vedno preverijo, če je res
varno.
• Kjer ni urejenega prehoda, zelo previdno prečkajo cesto na preglednem delu.
• Če učenci v šolo prihajajo s kolesom, mora biti tehnično brezhibno. Obvezna sta opravljen
kolesarski izpit in zaščitna čelada.

6.6.1

Obnašanje na avtobusu

Učenci na avtobusno postajo prihajajo pet minut pred napovedanim odhodom. V avtobus vstopajo in izstopajo drug za drugim in se ne prerivajo. Pozdravijo voznika, med vožnjo sedijo, ne kričijo,
A
ne smetijo in ne uničujejo inventarja v vozilu. Pri vstopanju na avtobus dajo prednost mlajšim,
šibkejšim, poškodovanim in invalidom.
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6.6.2

Vozni red šolskih avtobusnih prevozov

Prihod šolskega avtobusa
iz Temenice
6.55
6.56
7.00
7.02
7.07
7.11
7.12
7.15
7.17
7.20

Prihod šolskega avtobusa
iz Hrastovega Dola

Sobrače II
Sobrače
Bukovica II
Bukovica I
Temenica
Praproče
Selo
Grm
Radohova vas I
Šentvid

6.50
6.52
6.54
7.00
7.03
7.06
7.12
7.14
7.16
7.18
7.20
7.22
7.25

Prihod šolskega
avtobusa iz Doba

Glogovica
Velike Pece
Male Pece
Lučarjev Kal
Hrastov Dol
Rdeči Kal
Dob pri Šentvidu
Pokojnica
Škoflje pri Šentvidu
Radohova vas II
Grm
Radohova vas I
Šentvid

7.04
7.06
7.08
7.10
7.12
7.14
7.17

Dob pri Šentvidu
Pokojnica
Škoflje pri Šentvidu
Radohova vas II
Grm
Radohova vas I
Šentvid

Odhodi šolskega avtobusa izpred šole (*vozi samo v torek, sredo in četrtek)

12.10
12.12
12.14
12.15
12.35
12.37
12.39
12.41
12.43
12.45
12.47
12.49
12.51

12.10
12.12
12.14
12.16
12.17
12.19
12.22
12.24
12.27
12.28
12.33
12.35
12.37
12.39
-

13.03
13.05
13.07
13.09
13.10
13.12
13.15
13.17
13.20
13.21
13.26
13.28
13.30
13.32
-

13.55
13.57
13.59
14.00
14.02
14.04
14.06
14.09
14.10
14.13
14.14
14.15

14.43
14.45
14.47
14.49
14.50
14.52
14.55
14.57
15.00
15.01
15.06
15.08
15.10
15.12
15.14
15.17
15.20
15.23
15.26
15.29

15.35*
15.37*
15.39*
16.15*
16.31*
16.29*
16.26*
16.24*
16.21*
16.20*
16.10*
15.40*
15.42*
15.44*
15.46*
15.49*
15.50*
15.53*
15.54*
15.55*

Šentvid
Radohova vas I
Grm
Selo
Praproče
Temenica
Bukovica I
Bukovica II
Sobrače I
Sobrače II
Radohova vas II
Škoflje
Pokojnica
Dob
Rdeči Kal
Hrastov Dol
Lučarjev Kal
Male Pece
Velike Pece
Glogovica
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7 VZGOJNO DELO ŠOLE
Vzgojno delo - vzgojni načrt šole temelji na ciljih, naštetih v 2. členu Zakona o osnovni šoli. Poleg
vzgojnega načrta, ki je temelj vzgojne dejavnosti šole, je potrebno v tem kontekstu obravnavati
še Pravila šolskega reda, Hišni red in druge pravne podlage, ki posegajo na to področje. V nadaljevanju so predstavljene pomembne vsebine posameznega dokumenta, v celoti pa so dokumenti
dostopni na spletni strani šole in so tudi priloge LDN.

7.1 Vzgojni načrt šole

V vzgojni načrt smo zapisali, da želimo postati šola, v kateri si bomo učenci, učitelji in starši skupaj
prizadevali za doseganje temeljnih vrednot vzgoje in izobraževanja. S strokovnostjo, spoštljivostjo, delavnostjo in zaupanjem se bomo trudili ohranjati vedoželjnost in spodbujati ustvarjalnost
vsakega posameznika. Razvijali bomo odgovoren odnos do sebe, sočloveka in okolja. V vzgojnem
načrtu šole so opredeljene naslednje vsebine: temeljne vrednote in vzgojna načela, vzajemno
sodelovalni odnos s starši, vzgojne dejavnosti, vzgojni postopki, vzgojni ukrepi, vzgojni opomini administrativne sankcije, pohvale, nagrade in priznanja.

7.2 Pravila šolskega reda

S Pravili šolskega reda so podrobneje opredeljene dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in ravnanja, ki veljajo tako v šoli kot pri dejavnostih, ki se izvajajo zunaj šole. Določi se
način izrekanja pohval, priznanj in nagrad, vzgojnih ukrepov za posamezne kršitve pravil, organiziranosti učencev. Določi se tudi način opravičevanja odsotnosti, način zagotavljanja varnosti in
zdravstvenega varstva učencev. Poleg Pravil šolskega reda, ki med drugim opredeljujejo vzgojne
ukrepe in način izvrševanja le-teh, pa se mora v primeru da učenec nadaljuje z lažjimi ali težjimi
kršitvami, ravnati v skladu s 60. f členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, 102/2007).
Novo v šolskem letu 2014/2015
Svet šole je sprejel spremembo Pravil šolskega reda. V skladu z dogovorom smo dopolnili 25. člen
omenjenega pravilnika in med težje kršitve dodali naslednje besedilo:
- zloraba elektronskih medijev (spremljanje neprimernih vsebin in izpostavljanje drugih učencev
neprimernim vsebinam; žaljenje, izsiljevanje učencev in učiteljev preko elektronskih medijev ter
napeljevanje ostalih učencev k takim dejanjem; objavljanje in posredovanje fotografij ali posnetkov (avdio, video) učiteljev ali ostalih učencev šole, ki so nastali v času šolskih dejavnosti, brez
dovoljenja učitelja oz. spremljevalca).

7.3 Hišni red

Šola s hišnim redom določi območje, ki sodi v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, vstoA
panje v šolski prostor, varovanje in nadzor šolskega prostora, nadzor in obnašanje v šolskih prostorih, uporaba garderob, dežurstvo strokovnih delavcev, dežurstvo učencev, zagotavljanje varnosti, vzdrževanje čistoče, uporabo šolskih prostorov zunanjih uporabnikov in način informiranja
učencev in staršev.
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Poleg vseh splošno naštetih pravil hišnega reda še posebej izpostavljamo naslednje:
1. ne zamujajte pouka in se pred in po pouku po nepotrebnem ne zadržujte v šolskih prostorih,
2. krajše odsotnosti od pouka pisno opravičijo starši, za daljše odsotnosti od pouka pa je praviloma
potrebno zdravniško opravičilo, za načrtovano daljšo odsotnost je potreben dogovor z razrednikom,
3. v času pouka brez dovoljenja učiteljev ni dovoljeno zapuščati šolskih prostorov,
4. v šolskih prostorih morate nositi sobne copate oprijete na celotnem stopalu noge, športni
copati so dovoljeni le pri pouku športne vzgoje,
5. za red v šolskem prostoru skrbijo dežurni učenci in učitelji,
6. posebno pozornost namenite skrbi za čistočo in urejenost šolskega prostora,
7. za namerno povzročeno škodo materialno odgovarjajo učenci sami oziroma starši.
V šolo ne sodi:
• neprimerno govorjenje in uporaba neprimernih izrazov za učence, učitelje in druge zaposlene,
• nasilje ali kakršnekoli druge oblike žaljenja sošolcev in zaposlenih na šoli,
• izzivanje in neposredno sodelovanje v pretepih,
• prodaja in preprodaja stvari učencem ter prilaščanje in skrivanje tuje lastnine,
• uporaba pirotehničnih sredstev,
• uživanje alkohola in drugih opojnih sredstev ali napeljevanje učencev k takim dejanjem,
• namerno uničevanje, prisvajanje in malomarno ravnanje s šolsko ter tujo lastnino.

7.3.1 Vstopanje v šolske prostore

Šola ima za vstopanje predšolskih otrok, učencev, staršev, zaposlenih in obiskovalcev v šolske
prostore štiri vhode.
Glavni vhod na vzhodni strani je namenjen praviloma učencem 2. in 3. triletja, njihovim staršem,
zaposlenim in obiskovalcem. V času izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa je odprt od 7.00
do 15.00 ure. Stranski vhod na vzhodni strani je namenjen praviloma učencem 1. triletja, njihovim
staršem in zaposlenim. V času izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa od 8.00 do 11.00 je vhod
zaprt oziroma zaklenjen.
Vhod na vzhodni strani v športno dvorano je namenjen učencem v času izvajana pouka športne
vzgoje na zunanjih površinah ter najemnikom prostorov v telovadnici. Vstop obiskovalcev v
telovadnico je dovoljen le pod nadzorom šolskega delavca.
Vhod na severni strani mimo otroških igral je izključno namenjen potrebam vrtca, ki ima prostore
v šoli.
Vstopanje in izstopanje skozi varnostne vhode je strogo prepovedano, razen ob izjemnih dogodkih.

7.3.2 Varovanje in nadzor vstopanja v šolo

Varovanje garderobe in obutve ter nadzor vstopa v garderobo izvajajo dežurni učenci in delavci šole.
V šolskih prostorih se lahko zadržujejo le učenci šole in zaposleni, starši pa v času govorilnih ur,
roditeljskih sestankov ter nujnih obiskov v šoli. Neznanim osebam je dovoljen vstop samo v prim49
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eru službenih obveznosti. Vsi starši in drugi obiskovalci se morajo obvezno najaviti dežurnemu
učencu ali pa v tajništvu šole.

učenec kljub prepovedi uporablja mobilni telefon, se mu ga začasno odvzame in o tem obvesti
starše, ki ga prevzamejo pri učitelju ali v tajništvu šole.

Nadzor nad izvajanjem vstopa v šolo skozi glavni in stranski vhod do začetka pouka izvajajo dežurni delavci šole in učenci. V času po končanem pouku, praviloma od 15.00 ure dalje, je glavni vhod
šole zaklenjen, dostop je mogoč na vhodu 1. triletja.

V šoli je brez dovoljenja učiteljev in vodstva šole prepovedana uporaba avdio in video ter drugih
naprav, ki lahko posegajo v zasebnost učencev in zaposlenih.

Dežurni strokovni delavec mora dežurnemu učencu od 7.00 do 7.20 ure izročiti dežurni list. V
dežurni list se vpisujejo vsi prihodi in odhodi obiskovalcev, zamujanje učencev k pouku, odhodi
učencev iz šole v času odmorov in pouka ter vse nepravilnosti v zvezi z neprimernim obnašanjem.
Po končanem dežurstvu ob 13.00 uri dežurni list podpišeta učenec in dežurni strokovni delavec,
list nato dežurni učenec odda v tajništvo šole.

7.3.3 Nadzor in obnašanje v šolskih prostorih

Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali druge dejavnosti. Za nadzor
na hodnikih, učilnicah, večnamenskem prostoru, jedilnici in v drugih prostorih šole poleg dežurnih
učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole.
Učenci po končanem pouku odidejo k interesnim dejavnostim, v prostore za varstvo vozačev oziroma skrajšano podaljšano bivanje ali pa zapustijo šolske prostore in odidejo domov.
Pri dnevih dejavnosti (športni, naravoslovni, kulturni dnevi, ekskurzije, tabori in šola v naravi) veljajo ista pravila vedenja kot v času rednega pouka.
Učenci v šolo prihajajo točno, vendar največ 10 minut pred pričetkom pouka.
Učenci, ki prihajajo v šolo pred 7.00 uro, morajo k jutranjemu varstvu oziroma v prostor za varstvo.
Od 7.00 do 7.15 ure učenci počakajo na pouk pred glavnim vhodom, razen prvošolcev, ki lahko
prihajajo v jutranje varstvo tudi po sedmi uri zjutraj. V primeru dežja in mraza lahko pod nadzorom
dežurnega učitelja vstopajo v preddverje glavnega vhoda šole.
Zapuščanje šole v času pouka in med odmori je učencem brez dovoljenja strokovnih delavcev šole
strogo prepovedano. Učenec izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odsotnost pisno ali ustno
sporočijo starši.
Pouk se mora začeti skladno z urnikom in šolskim zvoncem, v primeru zamujanja mora učitelj
učenca vpisati v dnevnik. Če je učitelj odsoten več kot 10 minut, dežurni učenec o tem obvesti
vodstvo šole.
Po zvonjenju in v času odmora učenci pospravijo razred, pobrišejo tablo in zapustijo urejeno učilnico.
V času glavnega odmora - malice morajo učenci pomalicati v razredu in še posebno pozornost
nameniti temu, da zapustijo učilnico urejeno.
Učenci se v šoli gibljejo umirjeno, prepovedano je tekanje, prerivanje, kričanje, medsebojno fizično
A
in verbalno obračunavanje. Dolžni so skrbeti za svoje osebne predmete ter za predmete in opremo
šole. O vsaki nastali škodi, kraji, nasilju in drugih nepravilnostih so dolžni obvestiti dežurnega
učitelja ali pa vodstvo šole.
Uporaba mobilnih telefonov je v šoli prepovedana, razen z izrecnim dovoljenjem učitelja. Če
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Učenci vozači odidejo na avtobusno postajo 5 minut pred odhodom avtobusa, ob prihodu avtobusa se postavijo v vrsto in posamično vstopajo v avtobus. Prednost pri vstopanju v avtobus imajo
mlajši učenci, pri izstopanju pa starejši učenci.

7.3.4 Uporaba garderob

Učenci hranijo svojo obutev v omarah na hodniku ob vstopu v šolski prostor. Po vstopu v šolski
prostor so se dolžni v garderobi preobuti v šolske copate. Vstop s športnimi copati v razred ni
dovoljen. Učenci morajo imeti copate, ki se oprijemajo po celi površini stopala. Izogibajte se »natikačem iz blaga«, ki so higiensko vprašljivi in tudi nevarni zaradi zdrsa.
Učenci hranijo svojo obleko in ostale predmete, ki ne sodijo k pouku, v omarah pred učilnicami.
Nadzor nad garderobami imajo v času dežurstva dežurni učitelji, razredniki in dežurni učenci.
V času pouka skrbi za red in varnost v garderobah dežurni učenec.
Med poukom in odmori učenci praviloma ne hodijo v garderobe razen v primeru, ko gredo po
obutev za športno vzgojo ali v primeru, ko morajo šolo zapustiti iz upravičenih razlogov (bolezen,
opravičilo staršev …).
Učenci morajo po končanem pouku izprazniti garderobne omarice. Pozabljene predmete in oblačila bomo shranili in jih bo učenec lahko poiskal le na njegovo izrecno zahtevo. Če se lastnik pozabljenih predmetov in obleke v 30-ih dneh ne pojavi, bomo predmete in obleko odstranili.

7.3.5 Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev

Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole in je
obešeno na javnem mestu v šoli. Dežurstvo vključuje dežuranje ob prihodu avtobusov, pomoč pri
organizaciji jutranjega varstva, dežurstvo v garderobah, dežurstvo med odmori, dežurstvo v avli pri
vhodu in dežurstvo v jedilnici.
Dežurajo vsi strokovni delavci šole. Jutranje dežurstvo traja od 7.00 do 13.05 ure za razredno stopnjo in od 7.00 do 14.45 za predmetno stopnjo. Dežurni strokovni delavec na razredni stopnji
dežura v prostorih razredne stopnje. Na predmetni stopnji dežurata dva strokovna delavca. V
jutranjem času eden dežura v šolskih prostorih, drugi dežurni pa je prisoten na avtobusni postaji
in nadzoruje prihod učencev v šolo. Poleg dežurnega učitelja, ki dežurajo po razporedu, skrbijo
za red in disciplino na hodnikih in ostalih prostorih tudi vsi ostali strokovni delavci. V času kosila
poleg dežurnega strokovnega delavca dežurajo tudi drugi strokovni delavci, v kuhinji pa dežura
vodja šolske prehrane.
Dežurni strokovni delavci morajo poskrbeti za red in varnost tudi ob odhodu šolskega avtobusa.
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Za red in varnost ob odhodu prvega in drugega avtobusa (ob 12.10 in 13.03 uri) mora poskrbeti
dežurni strokovni delavec razredne stopnje. Za avtobusa, ki imata odhod ob 13.55 in 14.43 uri, za
red in varnost poskrbi dežurni strokovni delavec predmetne stopnje, za red in varnost ob odhodu zadnjega avtobusa (15.35 uri) pa poskrbijo strokovni delavci, ki imajo različne dejavnosti po
končani osmi uri.
Učenci so dolžni opozoriti dežurne strokovne delavce na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom
in pravili šole ter njih in vodstvo šole obvestiti, če menijo, da se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

7.3.6 Zagotavljanje varnosti

Šola zagotavlja varnost učencev v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni proces.
Učenci so na poti v šolo in iz nje dolžni spoštovati cestnoprometne predpise in prometno varnostni načrt šole, ki je izobešen v avli šole.
Učenci, ki v šolo prihajajo s kolesom, morajo
imeti kolesarski izpit, opremljeno kolo ter varnostno čelado. Za varovanje koles in drugih
predmetov šola ne prevzema odgovornosti.
Učence 1. razreda morajo v šolo in iz nje obvezno spremljati starši oziroma oseba, ki so jo za to
pooblastili starši.
Učitelj lahko učencu odvzame predmete ali
snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali ogroža varnost in zdravje. Učitelj o
zaseženih predmetih in snoveh takoj obvesti starše. Zasežene predmete starši lahko dvignejo pri
učitelju, ki je predmet zasegel, pri razredniku ali v tajništvu šole.

7.3.7 Način informiranja učencev in staršev

Dostop učencev in staršev do informacij javnega značaja je mogoč preko šolske oglasne deske,
šolske spletne strani in šolske publikacije. Poleg tega učencem in staršem informacije posredujejo
tudi razredniki, svetovalna služba in vodstvo šole.

7.3.8 Območje, ki sodi v šolski prostor

Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in ki se uporablja za učno-vzgojni proces.
A
V šolski prostor spadajo vsi prostori šole in zunanje šolske površine (na južni strani športna igrišča,
na zahodni parkirišča in vzhodni strani avtobusna postaja in dovozna pot za glavni vhod v šolo ter
zelene površine).
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V šolski prostor spadajo tudi prostori, kjer se izvajajo ostale vzgojno-izobraževalne dejavnosti šole
(dnevi dejavnosti, šole v naravi, tabori, ekskurzije, prireditve …).

7.3.9 Vzdrževanje čistoče

Za urejeno šolo in okolico skrbijo vsi učenci in zaposleni ter zunanji uporabniki. Učenci morajo
biti v šolskih prostorih oziroma pri dejavnosti vzgojno-izobraževalnega dela primerno in dostojno
oblečeni ter obuti. V šolskih prostorih morajo imeti šolske copate, čiste športne copate lahko uporabljajo le pri športni vzgoji.
V razredu razrednik imenuje dva dežurna učenca, ki skrbita za red in čistočo v razredu.
Učenci in zaposleni ločujemo odpadke in jih odlagamo v koše glede na vrsto odpadka.
Vodstvo šole tedensko imenuje dežurni razred, ki skupaj z razrednikom skrbi za urejenost šolskega
prostora.

7.3.10 Uporaba šolskih prostorov

Zunanji uporabniki šolskih prostorov morajo pred uporabo skleniti s šolo pogodbeno razmerje.
Praviloma se dejavnosti zunanjih uporabnikov odvijajo od ponedeljka do petka od 17.30 do 22.00 ure.
Koordinator šolskih prostorov, ki ga imenuje vodstvo šole, uporabnikom dovoli vstop v šolske
prostore največ 10 minut pred začetkom dejavnosti.
Med dejavnostjo je šola zaklenjena. Prisotnost gledalcev oziroma naključnih obiskovalcev ni
dovoljena.
Vodja skupine je odgovoren, da se udeleženci gibljejo samo po prostoru in uporabljajo opremo
šole, ki je zapisana v pogodbi.
Uporabniki morajo upoštevati navodila o hišnem redu, ki so razobešena v prostorih šole.
Vodja je odgovoren za vse poškodbe in nepravilnosti, ki nastanejo v času dejavnosti.

7.3.11 Poslovni čas in uradne ure

Poslovni čas v šoli traja od ponedeljka do petka in se začne ob 7.00 uri, konča pa ob 15.00 uri.
Uradne ure vodstva šole, tajništva in svetovalne službe so vsak dan od 7.00 do 13.30 ure. Uradne
ure vodstva šole in svetovalne službe so tudi v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur.
Uradne ure v šolski knjižnici in vse druge zahteve so zapisane v knjižničnem redu, ki je izobešen na
oglasni deski v šolski knjižnici.
Pedagoški delavci so staršem na voljo v popoldanskem času v okviru roditeljskih sestankov in
govorilnih ur. Za dopoldanske govorilne ure se morajo starši predhodno najaviti učitelju, s katerim
bi radi opravili razgovor.
V času počitnic oziroma dopustov so uradne ure praviloma vsak dan od 8.00 do 10.00 ure.
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7.4 Šolski zvonec

8.2 Razporeditev pouka in počitnic
Jutranje varstvo
1. ura

6.00—7.20

2. ura

8.20—9.05

Pouk se prične 1. septembra 2014 in konča 24. junija 2015.
Za učence devetih razredov je zaključek pouka 15. junija 2015.

7.30—8.15

Pouk je razdeljen na 2 ocenjevalni obdobji:
•
•

9.05—9.25

Malica

9.25—10.10

3. ura

10.15—11.00

4. ura

11.05—11.50

5. ura
6. ura

11.55—12.40

Počitnice:

13.00—13.45

•
•
•
•

12.40—13.00

kosilo
7. ura

13.50—14.35

8. ura

14.40—15.25

9. ura

Podaljšano bivanje 11.55—16.30

8 ŠOLSKI KOLEDAR

SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
1. ocenjevalno
obdobje
2.
A ocenjevalno
obdobje
ostalo
SKUPAJ

DNEVI
POUKA
22
18
20
18
20
15
22
18
20
18
0
0
98

SOBOTE,
NEDELJE,
PRAZNIKI
8
9
10
10
11
8
9
9
11
9
8
10
48

POČITNICE

jesenske počitnice: 27. oktober—30. oktober 2014
novoletne počitnice: 29. december 2014—31. december 2014
zimske počitnice: 23. februar—27. februar 2015
prvomajske počitnice: 28. april—30. april 2015

Informativna dneva za vpis v srednje šole:
• 13. in 14. februar 2015

8.1 Letni koledar razporeditve pouka
MESEC

1. ocenjevalno obdobje: 1. september 2014—30. januar 2015
2. ocenjevalno obdobje: 2. februar—24. junij 2015
Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja starše obvestimo o doseženem uspehu njihovega
otroka.

SKUPAJ

PON

TOR

SRE

ČET

PET

0
1
0
3
0
5
0
3
0
3
23
21
7

30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
153

5
3
4
4
4
3
5
2
4
4

5
3
4
4
4
3
5
3
4
4

4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

4
4
4
3
4
3
4
4
4
3

4
4
4
3
4
3
4
5
4
3

20

20

20

19

19

93

46

11

150

18

19

19

18

19

0
191

18
112

44
62

62
365

38

39

39

37

38

8.3 Organizacija proslav ob praznikih

Državne praznike in pomembnejše obletnice bomo obeležili s proslavami, pri pouku, na panojih,
šolskem radiu in k sodelovanju skušali pridobiti tudi društva in organizacije na lokalni ravni.
Prazniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31. oktober 2014 - dan reformacije
1. november 2014 - dan spomina na mrtve
25. december 2014 - božič
26. december 2014 - dan samostojnosti in enotnosti
1. januar 2015 - novo leto*
8. februar 2015 - slovenski kulturni praznik
6. april 2015 - velikonočni ponedeljek
27. april 2015 - dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj 2015 - praznik dela
25. junij 2015 - dan državnosti
15. avgust 2015 - Marijino vnebovzetje

*Pouka prosti dan bo tudi petek, 2. januar 2015, ki ga bomo nadomestili 11. aprila 2015.

V šolskem letu 2014/2015 je 191 dni pouka.
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8.4 Razdelitev spričeval
petek, 15. 6. 2015

za učence 9. razreda

torek, 24. 6. 2015

za učence 1.- 8. razreda

Problem lahko rešim s pogovorom:
•
•
•
•
•
•

8.5 Popravni izpiti
9. razred
Ostali razredi

1. rok

16. 6. - 30. 6. 2015

2. rok

18. 8. - 31. 8. 2015

1. rok

26. 6. - 9. 7. 2015

2. rok

18. 8. - 31. 8. 2015

9 MISLI IN NASVETI ZA UČENCE IN STARŠE
Nekaj osnovnih navodil lepega obnašanja
•
•
•
•
•
•
•
•

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Pazite na svoj ugled in ugled šole.
Na poti v šolo in iz nje se obnašajte dostojno.
Upoštevajte prometne predpise, saj s tem skrbite za svojo varnost in varnost drugih.
Zelenice in nasadi lepšajo okolico šole.
Naša skupna skrb je lepo urejena in čista okolica.
Spoštujte učitelje, druge delavce šole, sošolce in druge učence.
Posebno pozornost namenite obiskovalcem šole.
Učenci in učitelji znamo pozdraviti, se zahvaliti in tudi opravičiti, če je potrebno.

s sošolcem,
z razrednikom,
s šolsko svetovalno službo,
z ravnateljem,
s starši,
ali pa pokličem na zaupni telefon
TOM 080 12 34.

Staršem svetujemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pogovarjajte se s svojim otrokom,
pojdite skupaj na sprehod,
odkrivajte naravo,
razpravljajte o problemih,
pogovarjajte se o učni snovi,
ne zahtevajte samo dobrih ocen,
postavite otrokom razumne cilje in meje ter se jih držite,
poslušajte svoje otroke.
prihajajte na govorilne ure in roditeljske sestanke,
udeležujte se prireditev, ki jih organizira šola,
zanimajte se za delo in početje svojega otroka,
sodelujte kot zunanji mentorji,
poiščite pomoč šolske svetovalne službe.

Da bom uspešen učenec, moram:
•
•
•
•
•
•
•
A•
•
•
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redno obiskovati pouk,
vedno nositi v šolo šolske potrebščine,
sodelovati pri pouku in poslušati učiteljevo razlago,
skrbeti za urejenost zvezkov in zapiskov,
pri učenju uporabljati učbenik, delovne liste,
v knjižnici pridobiti dodatno knjižno gradivo,
uporabljati slovar, računalnik …,
delati raziskovalne naloge,
izpisovati učno gradivo v miselnih vzorcih,
zaprositi za dodatno razlago, če česa ne razumem.
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Vse drugo lahko izgubiš,
le tega, kar znaš in dobrega veš,
ti ne more nihče vzeti.
Ž. Petan

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Učiteljice so pospremile prvošolce skupaj s starši v njihov razred, kjer je sledil skok čez kolebnico in podelitev diplom za uspešen vstop v prvi razred. Učenci so poiskali svoje sedežno mesto.
Tam so jih čakala različna presenečanja, ki
so si jih skupaj ogledali. Starši so nato odš-

10. KULTURA, USTVARJALNOST IN DOSEŽKI UČENCEV IN
UČITELJEV OŠ FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI V
ŠOLSKEM LETU 2013/2014

li skupaj z razredničarko v avlo, kjer jim je

Ponedeljek, 2. september 2013, in jutranja ura 7.30 sta naznanila začetek novega šolskega

socialnih spoznavnih iger. Sledila je pogos-

leta 2013/2014.

titev staršev in otrok v jedilnici. Starši so se

podala podrobne informacije. Učenci so
medtem z vzgojiteljico in učiteljico podaljšanega bivanja v razredu izvedli nekaj

poslovili od učiteljic v upanju na prijetno in
Prag OŠ Ferda Vesela je tega dne na matični šoli prestopilo 369 učencev (182 učencev in 187 učenk)
in 16 učencev na Podružnični šoli Temenica (7 učencev in 9 učenk).
Ob začetku pouka so se učenci in učitelji zbrali v šolski avli, kjer sta jih v uvodnem nagovoru
pozdravila gospod ravnatelj Janez Peterlin in župan občine Ivančna Gorica gospod Dušan Strnad.
Oba sta učencem zaželela veliko uspehov v šolskem letu 2013/2014.
Nato so učenci s svojimi razredniki odšli v
matične učilnice. Prvi šolski dan je bil namenjen
zbiranju in urejanju podatkov (prehrana, varstvo
vozačev, učbeniški sklad …), predstavitvi organizacije pouka in seznanjanju učencev s pomembnimi informacijami, s hišnim redom, z vzgojnim
načrtom in s šolskimi pravili. Vsak oddelek je izvolil tudi svoje oddelčne predstavnike. Z delom
je razredna stopnja zaključila po peti, predmetna pa po šesti šolski uri.
2. september 2013 je bil za 28 prvošolčkov naše matične šole poseben dan.
Prvošolci so se skupaj s starši ob 14. uri zbrali v avli šole, kjer so si po uvodnem nagovoru učiteljice
ogledali krajšo plesno predstavo Maček Muri pod vodstvom mentoric Nine Pavlin in Vesne Pačnik.
APo predstavi je učence in starše nagovoril ravnatelj ter na oder povabil župana Občine Ivančna
Gorica gospoda Dušana Strnada. Sledil je nagovor policista, ki je opozoril na varnost in previdnost
otrok na poti v šolo. Šolska pedagoginja Irena Novak je nato predstavila razredničarko z vzgojiteljico ter učiteljice podaljšanega bivanja. Nato so vsi učenci prišli na oder. Sledilo je fotografiranje.
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uspešno šolsko leto.
17. - 20. september 2013 - zbiralna akcija starega papirja
Od 17. do 20. septembra 2013 je na šoli potekala letošnja prva zbiralna akcija starega papirja. Zbrali so 8,76 t papirja.
Denar pridobljen v akciji je bil namenjen učencem 9. razredov, 10 % pa v šolski sklad.
18. september 2013 - 1. športni dan za učence 4. - 9. razreda - planinski pohod
Planinskega pohoda se je udeležilo 246 učencev.
Učenci so si lahko izbrali eno od petih smeri pohoda:
1.
2.
3.
4.
5.

Ljubelj (1058 m) - Zelenica (1536 m) - Koča na Završnici (1425 m) - Zelenica - Ljubelj
Ljubelj (1058 m) - Planina Preval (Bornova pot), (1311 m) - Ljubelj
Ljubelj (1058 m) - koča na Ljubelju (1370 m) - razgledna točka - Ljubelj
Šentvid pri Stični - Mekinje- Metnaj - Goričica - Pristava - Gradišče - Šentvid pri Stični
Šentvid pri Stični - Češnjice - Bukovica - Felič Vrh (razgledni stolp) - Bukovica Češnjice - Šentvid pri Stični

Prve tri smeri pohoda so bile plačljive (avtobus), zadnji dve brezplačni.
Padavin ni bilo, je pa bilo na Ljubelju precej vetrovno, zato so smer na Ljubelju nekoliko prilagodili
in si ogledali še podružnico taborišča Mauthausen. Pohoda na planino Preval in Zelenico sta potekala brez posebnosti.
Pohodniki v smeri proti Felič Vrhu so na posameznih postojankah dodali nekaj vsebine o krajih,
prebrali so narečne zgodbe ter zgodbe literarnih junakov. Domačin iz Felič vrha jim je predstavil
zgodovino cerkve sv. Roka. Ob poti so opazili tudi rastišče alergene in invazivne rastline ambrozija.
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27. september 2013 - likovni natečaj Amuleti volje in sreče
Šesti likovni natečaj, ki ga je organiziral JSKD RS OI Ivančna Gorica z naslovom Amuleti volje in
sreče za vizualno podobo programskih letakov, vabil in plakatov, se je zaključil z otvoritvijo razstave, 27. septembra 2013, ob 18. uri v Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični, v okviru Dni
evropske kulturne dediščine . Natečaj je potekal od 21. decembra 2012 do 25. januarja 2013. Iz
OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični sta na natečaju sodelovali učenki 9. razreda Sara Žnidaršič in
Nina Kastelic. Med 270 amuleti je bilo za podobe programskih letakov izbranih 11, med njimi tudi
izdelek Nine Kastelic, ki je zanj prejela priznanje in nagrado. Narejen je v tehniki kvilin. Predstavlja
niti, ki lovijo dobre in lepe sanje in jih med seboj prepletajo in ustvarjajo nove sanje.

Učitelji so učence opomnili na nevarnosti te rastline.
Skupine v smeri Pristava, Felič Vrh in Zelenica so bile zelo heterogene, zato se je razlika med hitrejšimi in počasnejšimi pohodniki kmalu pokazala. Čas hoje so vodje skupin uskladile, da so se
pohodniki vrnili v šolo ob napovedanem času.
18. september 2013 - športni dan, jesenski pohod za učence 1. triade
V sredo, 18. 9. 2013, so učenci prve triade izvedli jesenski pohod. Sprehodili so se po bližnji oz.
daljnji okolici šole. Učenci 1. razreda in PŠ Temenica so se odpravili na Gradišče, drugošolci in
tretješolci pa so prehodili gozdno učno pot po sledeh višnjanskega polža (Višnja Gora - Polževo).
Pohoda na Gradišče se je udeležilo 43 učencev, na Polževo pa 70 učencev. Vreme je bilo sončno.
Dejavnost je potekala po načrtu.

A
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28. september 2013 - prvi planinski pohod šolskega planinskega krožka na Vremščico
V soboto, 28. septembra 2013, so se planinci naše šole kljub slabi vremenski napovedi odpeljali
proti Primorski v upanju, da jim uspe osvojiti razgledno Vremščico. Z dobro voljo so pregnali dež in
uživali na primorskem zraku. Na začetku so seveda ponovili znanje, da je na vsak izlet priporočljivo
vzeti rezervna oblačila, pelerino in dežnik. »Nahrbtnik pripravimo že dan pred odhodom in zjutraj
obvezno zajtrkujemo. Vanj sodi tudi malica, napitek in kak priboljšek, ki hitro nadomesti izgubljeno energijo (npr. rozine). Za vse naše odpadke pa nosimo s seboj vrečko!« je pojasnila mentorica
dejavnosti.
Na prvem pašniku so jih pozdravile ovce in oslički. Ob opazovanju gozda, narave so ugotovili, da so
med njimi tudi »gobarji«, ki so našli prav velike/-o gob. Prvi pogled na vrh je bil žalosten, saj je bil
le-ta zavit v meglo, a niso obupali … Do njega jih je ločilo samo še 30 minut hoje. Najbolj obupanim
pohodnikom je spodbudila korak misel na medveda, ki je zelo dobrodošla v takšnih situacijah.
Pot je ob markacijah spremljala tudi oznaka s številko 1. Naši planinci so si zapomnili, da to pomeni, da so prehodili del Slovenske planinske poti. Na samem vrhu jih je čakala vetrnica, s pomočjo

katere so se orientirali pri iskanju Šentvida pri Stični. Uspelo jim je. Žal prelepih razgledov niso
imeli. Sledilo je še presenečenje. Če pa je slednje obrodilo sadove, pa ve vsak sam. Preden so sestopili, so po planinsko krstili vse prvopristopnike na tisočaka. Ob tem so se nasmejali in se hkrati
čudili tistim, ki si niso zapomnili ime vrha, ki so ga osvojili! »Vajo« so ponovili tolikokrat, da ni bilo
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med njimi nobenega nevedneža. V pomoč jim je ostal žig. Vrnili so se po isti poti ter se prijetno
utrujeni vrnili domov.
Tako je minil prvi izlet v letošnjem šolskem letu. Na naslednjega so vabljeni tudi preostali učenci
planinskega krožka, ki se jim tokrat niso uspeli pridružiti.
30. - 4. oktober 2013 - šola v naravi - 4. razred (Koper - Žusterna)
Ponedeljek, 30. 9. 2013
Ob 8.00 so učenci 4. razreda odpotovali v poletno šolo v naravi. Z avtobusom so prispeli do Luke
Koper, kjer se jim je pridružil vodič ter podrobno predstavil pristanišče. Bili so presenečeni, saj
niso še videli tako velikih ladij. Pot so nadaljevali do hotela Žusterna v Kopru, kjer so se nastanili
po sobah in po kosilu že hiteli na plavanje. Preverili so svoje znanje, uživali v vodi ter se zabavali.
Sledila je okusna večerja ter spoznavni večer in družabno srečanje. Prijetno utrujeni so se odpravili
k nočnemu počitku.
Torek, 1. 10. 2013
Zbudili so se v prelepo, sončno jutro. Jutranja telovadba ob morju jih je povsem predramila. Po
zajtrku in urejanju sob so pri pouku spoznavali značilnosti morja in slovenske obale. Sledilo je
plavanje v bazenu, kjer so izpopolnjevali plavalno tehniko in se spuščali po toboganu. Po kosilu so
imeli zaslužen počitek. Zatem so odšli na bazen in se nato sprostili na igralih. Po večerji so odšli
proti Kopru, začutili utrip morskega mesta, se posladkali s sladoledom in se v soju lučk ob morju
vrnili v hotel. Sledila je priprava na spanje. Zaspali so z mislijo, da jih naslednji dan čaka vožnja z
ladjico proti Piranu.
Sreda, 2. 10. 2013
Jutranje bujenje je bilo zgodnje, saj so takoj po zajtrku odpluli z ladjico Solinarko proti Piranu. Plovba je bila prijetna, obala pa obsijana s soncem. V Piranu so si najprej ogledali AKVARIJ z morskimi
živalmi. Ogled je bil zelo zanimiv in poučen. Tudi morskega psa so videli. Nato so se sprehodili do
Tartinijevega trga, kjer so se fotografirali. Povzpeli so se do cerkve sv. Jurija in se po ogledu spustili
proti obali. Videli so prizorišče snemanja filma Poletje v školjki. Posladkali so se s sladoledom in
polni vtisov odpluli proti Kopru. To je bila razburljiva vožnja, ker so jim zagodli valovi. Po kosilu so
odhiteli v bazen in plavali, vadili, se zabavali. Komaj so utegnili napisati pozdrave domačim, saj so
si po večerji zaželeli nočnega kopanja in spuščanja po toboganu. Utrujeni so hitro zaspali.
Četrtek, 3. 10. 2013
Tudi to jutro jih je prebudilo sonce. Po jutranji telovadbi in zajtrku so odšli na obalo, kjer je potekal
pouk v naravi. Spoznavali so živalstvo in rastlinstvo v morju in ob njem. Sledilo je plavanje, kosilo
A
in njihov najljubši počitek. Po tem so reševali križanke, uganke in rebuse. Novo pridobljeno znanje
pri pouku so preverili z nabiranjem školjk in polžev na morski obali in njihovim prepoznavanjem.
Nato so odhiteli na plavanje, kjer so že poskusno preverili pridobljeno znanje plavanja. Po večerji
je prišel čas za zaključni večer. Prejeli so priznanja, sladko presenečenje in se zabavali ob izvirnih
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nastopih sošolcev in sošolk na modni reviji dodatkov iz folije. Sledil je še težko pričakovani film.
Zelo razigrani so odšli spat, saj je bila to njihova zadnja noč v Žusterni.
Petek, 4. 10. 2013
Zadnji dan šole v naravi je minil brez jutranje gimnastike, ker je bilo jutro hladno, vendar obsijano
s soncem. Takoj po zajtrku so se pričeli pripravljati za odhod domov. Potem je sledilo še zaključno preverjanje plavanja. Pet učencev je osvojilo zlatega delfinčka. Učenci so bili ponosni na svoje
dosežke, saj so prav vsi napredovali v plavanju. Tega so bili veseli tudi učitelji. Učenci so prejeli
diplome in opravili spominsko fotografiranje. Sledil je še zadnji pogled proti morju in vožnja z
avtobusom proti domu, kjer so jih pred šolo že čakali starši.
Bivanje v šoli v naravi je hitro minilo. Učenci so spoznali in doživeli veliko novega. Nepozabna
doživetja so zapisali v dnevnike in jih tudi naslikali. V šolski avli so pripravili razstavo, izbrane fotografije pa so pripovedovale o njihovih dogodivščinah. Četrtošolci so si zaželeli še veliko podobnih oblik pouka v naravi.

1. oktober 2013 - naravoslovni dan - 9. razred (Po poti živega srebra)
Prvi naravoslovni dan in hkrati ekskurzija z
geografskimi vsebinami za devetošolce je potekala v torek, 1. 10. 2013. Z naslovom Po poti
živega srebra se je odprla pestra vsebinska osnova za raziskovanje Idrije in njenega naravnega
in kulturnega bogastva.
Učenci so predhodno pripravili kratke predstavitve o geografskih značilnostih Idrije ter jih
predstavili sošolcem na avtobusu. V gostišču
Barbara so domačinke pripravile prikaz izdelave
tradicionalnih idrijskih žlikrofov. Gostinci so
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žlikrofe s tremi različnimi omakami pripravili za degustacijo za vse učence. Nato so obiskali Antonijev rov, ki je bil do zaprtja drugi največji rudnik živega srebra na svetu. V muzeju na gradu Gewerkenegg so si ogledali geološko zbirko, prikaz rudarskega življenja, pridobivanja Hg, plavljenje
lesa - klavže, vodno kolo - kamšt, razvoj čipkarstva itd. V delu po skupinah so izvajali merjenja ob
Divjem jezeru. Učenci so aktivno sodelovali in prejeli številna znanja ter informacije, ki jih bodo z
delom v šoli nadgradili.
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7. - 11. oktober 2013 - plavalni tečaj - 3. razred
20-urni plavalni tečaj za učence tretjega razreda je potekal 7. 10. - 16. 10. 2013 v bazenu CZBO Šentvid pri Stični. Opravili so ga vsi učenci.

Akcija E-transformer na obisku
V šolskem letu 2013/2014 je tudi naša šola sodelovala v akciji E-transformer na obisku, ki je potekala v okviru projekta Life+ Slovenska OEEO kampanja. Akcija je bila uspešna, saj je sodelovalo
preko 200 slovenskih šol in vrtcev. Tako se je v desetih mesecih s pomočjo E-transformerja in pripravljene izobraževalne vsebine o pravilnem ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijam seznanilo
več kot 66.000 otrok.
Na naši šoli so v okviru akcije E-transformer na obisku učenci zbirali odpadno električno in elektronsko opremo, se ob ogledu E-transformerja seznanili o pravilnem ravnanju s tovrstno opremo
ter sodelovali v nagradnem natečaju, kjer so oblikovali logotipe in zanimive raziskovalne naloge.
Na natečaju so bili uspešni in si prislužili komplet majčk projekta Odločuj.
4. oktober 2013 - 1. naravoslovni dan - 1. razred (Kmetija Erjavec)
V petek, 4. 10. 2013, so učitelji
z učenci 1. razreda izpeljali 1.
naravoslovni dan. Odpeljali so
se na kmetijo Erjavec v Gorenjo vas pri Muljavi. Sprejela jih
je prijazna gospa Erjavec in
predstavila njihovo proizvodnjo. Učenci so se nato lotili
dela. Dobili so lesene zaboje
ter se odpravili v sadovnjak.
Gospa je učencem pokazala,
kako se pravilno obirajo jabolka. V dvojicah so zaboje
z jabolki z veseljem odnesli
do stiskalnice. Iz njih so iztisnili sok in bili nad njegovim sladkim ter polnim okusom navdušeni.
Ogledali so si postopek sušenja sadja ter ga imeli možnost tudi poizkusiti. Učenci so se okrepčali
A
z malico in odšli še na ogled bližnjega etnološkega muzeja. Tam jih je gospa Nose lepo sprejela in
jim predstavila staro kmečko in obrtniško orodje. Pred odhodom jih je postregla z okusno kmečko
sladico. Ta dan so pridobili veliko izkustvenega znanja, ki ga bodo z veseljem uporabili naprej.
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Ni boljšega brusa za brušenje uma
in spodbujanje želje po učenju
kot pohvala…
Roger Ascham
7. - 11. oktober 2013 - teden otroka - KAKO JE BITI OTROK V DANAŠNJI DRUŽBI?
Naslov Kako je biti otrok v današnji družbi?
• spodbuja otroke k temu, da povedo o čem razmišljajo, kaj doživljajo, čutijo, občutijo krivice ali
zadovoljstvo, veselje ...
• spodbuja odrasle, da razmislijo, prisluhnejo, kaj več storijo za otroke danes, v današnji družbi ...

Vesolje podpira odprto srce.
Vesolje čaka na odprto srce.
Veliko izobilje vesolja išče svoj prostor, da bi se izrazilo.
In to lahko stori le skozi odprto srce.
(avtor neznan)
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Učitelji so za učence razredne stopnje (od 1. do 5. razreda) v Tednu otroka pripravili naslednji program dejavnosti:
IZMENJAVO IGRAČ
Otroci so si izmenjali rabljene igrače za gumbe; velike igrače za velike gumbe in manjše za manjše
gumbe. Vsak razred je postavil svojo stojnico, med odmori so si zamenjali igrače.
OBISK KNJIŽNIČARJEV
Obiskala jih je vodja Mestne knjižnice Grosuplje Enota Ivančna Gorica ga. Ksenja Medved, jim predstavila delo v knjižnici ter se z njimi pogovarjala o bralnih navadah. Predstavila jim je tudi avtorsko
delo knjigo Park čudes ter prebrala eno izmed pravljic.
OGLED PREDSTAVE
Ogledali so si gledališko predstavo po motivih gledališke igre D. Muck Naša Prijateljica Pika Pazi
Pika v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Popoldan v podaljšanem bivanju pa so učenci izdelujejo
lutke iz nogavic.
OBISK MISIJONARKE
Obiskala nas je misijonarka in nekdanja učenka naše šole gospa Tina Zajc. Predstavila je svoje
triletno potepanje po Angoli ter popestrila uro z diapozitivi.
Zadnji dan smo vse dejavnosti prikazali na plakatu, ki ga je izdelal vsak razred posebej na temo
Kako sem preživel teden otroka.
Svoje izdelke so razstavili v avli.
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Odpri oči- glej naravo,
Odpri srce- glej življenje …
Emile Zola
18. - 20. oktober 2013 - naravoslovni in likovni tabor v Fiesi
Druščina 33 učencev 4. - 9. razreda se je v petek, 18. 10. 2103, odpravila na likovni in naravoslovni
tabor v CŠOD Breženka v Fieso.
Povezovanje likovnega in naravoslovnega tabora je že utečeno, saj obe skupini druži opazovanje
narave in večkratni obisk tabora. Naravoslovci so tudi letos raziskovali živa bitja na naši obali,
nekaj časa pa so namenili poglabljanju znanja naravoslovja, biologije in kemije. Osrednja
vsebina je bilo srečanje z raziskovalci društva
Morigenos, ki so pripravili predavanje o delfinih.
Z njimi so se vsi udeleženci tabora odpeljali na
morje blizu Portoroža in tam opazovali delfine.
Likovniki so vsak trenutek izkoristili za skice
morske krajine, ki so jih upodobili v različnih
likovnih tehnikah. Slikali so tudi z akrilom na
platno in slike priložnostno razstavili na obali.
Mimoidočim sprehajalcem so predstavili svoje
delo ter prejeli številne pohvale.

17. oktober 2013 - uvodno srečanje učencev, staršev in učiteljev podaljšanega bivanja

Delo je bilo prepleteno s skrbjo za gibalno oviranega člana. Starejši člani tabora so mu nesebično
pomagali, tako da so iskrice sreče kar žarele v njegovih očeh.

Tudi v letošnjem šolskem letu je bilo v mesecu oktobru organizirano tradicionalno uvodno srečanje učencev, staršev in učiteljev podaljšanega bivanja v četrtek, 17. 10. 2013, ob 16.30 uri. V povezavi
z minulim tednom otroka so učenci že prej zbirali stare nogavice, odvečne gumbe, trakove, volno
in podobno. Nato so skupaj s starši, ki so bili polni idej in spretnih prstov, izdelovali lutke. Nastale so čudovite igrače, še toliko lepše zato, ker so jih otroci izdelali sami iz odvečnega materiala.
Spoznali so, da igrač ni potrebno vedno kupiti v trgovini. Lutke so ob koncu srečanja z zadovoljnimi obrazi odnesli domov, ponosni, da so jih naredili sami.

Raziskovanje ob morju, šport in družabne igre so se prepletle z delom v prostem času. Večerni
sprehod do Pirana je bil magični del sobote, saj so takrat udeleženci še bolj izostrili svoja čutila za
sluh in vid. Poslušanje valov, morska spokojnost, živahni pogovori in lov za najboljšo pico je bila
zmagovalna kombinacija zaključka sobotnega večera.
Učenci v novih okoliščinah z vsebinami, ki jih motivirajo, doživijo višjo vrednost zaznavanja, znanja
in socialne vključenosti.
22. oktober 2013 - naravoslovni dan - 3. razred (Promet)

A
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Učenci so se že pred izvedbo naravoslovnega dne seznanili s temo in vsebinami dneva. V beležko
so si zapisali tudi pripomočke, ki so jih ta dan potrebovali.
V uvodu naravoslovnega dne so ponovili nova znanja, ki so jih osvojili pri pouku. Učiteljica je predstavila potek dneva in jih opozorila na varnost pri terenskem delu.
S pomočjo sodelovalnega učenja so učenci najprej preučevali literaturo o prometnih sredstvih, ki
so jo morali preleteti, nato pa v njej poiskati določene podatke. Po povratku v matično skupino
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so o njih poročali ostalim sošolcem ter povedali, kaj vse so še izvedeli in kaj jih je pri prebiranju
knjig pritegnilo. Dejavnost je bila zaključena s pogovorom o podatkih, ki so jih kritično ovrednotili.
Učenci so si izmenjali tudi vtise o tej temi.
Nato je sledilo terensko delo v bližnji okolici šole. Učenci so bili razdeljeni v pet skupin in vsaka
skupina je morala v danem času opraviti svojo nalogo. Učenci prve skupine so beležili vozila s
prižganimi oz. neprižganimi lučmi. Ugotavljali so tudi, če so pešci dovolj dobro poskrbeli za svojo
vidljivost na cesti. Učenci druge skupine so beležili gostoto prometa in ugotavljali, koliko posameznih vrst vozil so opazili. Učenci tretje skupine so večkrat varno prečkali prehod čez cesto in
spoznavali, ali so vozila ustavila pred prehodom ali ne. Učenci četrte skupine so opazovali pešce
in odkrivali, če so hodili po pravem delu cestišča ter varno prečkali cesto. Učenci zadnje skupine
pa so vljudno nagovorili mimoidoče in jih povprašali, če vedno prečkajo cesto na označenem prehodu za pešce, če je ta v bližini. Zanimalo jih je tudi, če kdaj prečkajo cesto, kadar gori rdeča luč na
semaforju za pešce.
Po opravljenem delu je v učilnici sledila priprava poročil ter poročanje skupin. Ob zaključku te
dejavnosti so bila izpostavljena pravilna ravnanja udeležencev v prometu.
Najbolj pričakovan del dneva pa je bila izdelava preprostih raket iz plastične embalaže šumečih
tablet ter preizkus njihovega letenja. Vse izdelane rakete so uspešno poletele v zrak, nekatere tudi
zelo visoko. Učenci so bili navdušeni, zato so jih večkrat preizkusili. Nekaj goriva (šumečih tabletk)
jim je še ostalo. Odločili so se, da bodo njihove rakete poletele tudi doma. Podali so tudi nekaj
izvirnih idej, kakšno gorivo bi lahko še uporabili, in si izmenjali vtise.
28. - 29. oktober 2013 - ustvarjalne delavnice med jesenskimi počitnicami
Vsake počitnice so prijetne, nekateri pa jih radi preživijo čim bolj aktivno in ustvarjalno. Tako se
je devetnajst učencev v ponedeljek, 28. 10. 2013, in v torek, 29. 10. 2013, udeležilo ustvarjalnih
delavnic v prostorih Osnovne šole Ferda Vesela. V duhu noči čarovnic so izdelovali strašljive netopirje, kosmate pajke, prijazne duhce in romantične okrasne vaze. Nekoliko so se tudi športno
razgibali in svojo domišljijo preizkusili pri risanju s kredami po tleh. Skupne ure so minile kot blisk
in vsi so se čudili, ko je bilo druženja konec. V dokaz, da počitnic niso vsi preživeli le za televizijo ali
računalnikom, je bila zanimiva razstava v šolski avli.
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14. november 2013 - svetovni dan sladkorne bolezni (Poskrbimo za prihodnost, prepoznajmo sladkorno bolezen pravočasno)
14. novembra so učenci tudi na naši šoli obeležili svetovni dan diabetesa. Kot vemo, poznamo več
tipov sladkorne bolezni. Za preprečevanje sladkorne bolezni tipa 2 je zelo pomembna pravilna
prehrana in dovolj gibanja. Ravno zaradi tega so se na šoli odločili, da bodo ta da med odmorom
po malici plesali. Približno dva tedna so se plesalci z mentoricami plesali in urili koreografijo. S
svojim nastopom so presenetili učence in učitelje.
15. november 2013 - naravoslovni dan - 1. - 4. razred (Po jutru se dan pozna)
V petek, 15. novembra 2013, je potekal tradicionalni slovenski zajtrk, hkrati pa so učenci 1. in PŠT,
2., 3., 4. razreda izvedli še ekotehniški dan z naslovom Po jutru se dan pozna. Že naslov jih je spodbudil, da so o delu razmišljali že pred izvedbo. Učenci so pouk pričeli z diskusijo in pogovorom,
zakaj je v prehranjevalni piramidi zajtrk tako pomemben za uspešno delo.
Po kulturno zaužitem zajtrku (domači kruh, maslo, med, mleko in jabolko) so nadaljevali delo različno po posameznih razredih.
Gospe Vida in Marta Fajdiga sta učencem predstavili delavnico o pripravi pogrinjkov in gastrokulturi, to je o obnašanju za mizo. Sledila je še delavnica zgibanja prtičkov. Učenci so ju z navdušenjem poslušali, se trudili pravilno in lično zgibati prtičke ter novo pridobljeno znanje preizkusili ob
kvizu.
Učenci 1. razreda so se pred izvedbo naravoslovnega dne seznanili s temo in vsebinami. V uvodu
so ponovili znanje o zdravem zajtrku in zadostnem uživanju tekočine. Odšli so na tradicionalni
slovenski zajtrk v jedilnico, kjer so hrano tudi kulturno zaužili.
Drugi šolsko uro so aktivno sodelovali pri predstavitvi poklica gostinec, natakar, pri pripravi enostavnega in sestavljenega pogrinjka, pri bontonu o prehranjevanju in uporabi pribora ... Skupino je
vodila ga. Marta Fajdiga.
Tretjo uro so učenci sodelovali pri pripravi zdravega napitka. Z vzgojiteljico so pripravili bananin
napitek ter pogrinjek. Predstavila jim je tudi kuharsko knjigo. Sledil je pogovor. Po končanem delu
so pospravili posodo, odpadke, jih odložili v koš za biološke odpadke, ter očistili mize. Kulturno

A
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so se usedli in zaužili napitek.
Preostali čas so namenili skrbi za svoje zdravje. Pripovedovali so o zdravem načinu življenja.
Reševali so naloge v delovnem zvezku. Predstavljali so si, da so šolski kuharji. Izbirali so jedi za
zdravo šolsko malico. Nato so poročali, kako so sestavili šolsko malico in utemeljili svoj izbor.
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Delo učencev je bilo prvi dan organizirano v dveh delih. V prvem so učenci v paru kaširali balone.
To so naredili tako, da sta po dva učenca najprej natrgala časopisni papir na manjše kose, nato jih
plast za plastjo nanašala, z rahlo razredčenim univerzalnim lepilom in debelim čopičem, na balon

Učenci PŠ Temenica so v petek po skupnem zajtrku in delavnicah pripravljali pomarančni džus
(stisnili so pomaranče na ožemalnik), poudarili pomen dekoracije kozarcev (obroba s sladkorjem),
primerno postrežbo in kulturno pitje (po slamici, brez srebanja).
Učenci 2. razreda so prvo šolsko uro ponovili pridobljeno znanje iz vsebin zdrave prehrane. Ob tem
so obnovili pomen petih dnevnih obrokov ter sestavo prehranjevalne piramide. Poudarek je bil
na pomenu zdravega zajtrka. Sledil je zajtrk v jedilnici. Po njem so v učilnici razčlenjevali pomen
pregovorov o zajtrku ter obnovili pravila lepega vedenja ob prehranjevanju (poudarek je bil na
prehranjevanju v šoli). Bonton v času malice so imeli že izobešen na panoju od začetka šolskega
leta, tako da so znanje in vsebine le obnovili. Sledila je šolska malica, po njej so ponovili pravilno
razvrščanje odpadkov ter rešili nalogo v delovnem zvezku. Nato sta se oddelka 2. a in b razreda
združila, saj je sledila delavnica priprave enostavnega in sestavljenega pogrinjka ter bontona pri
prehranjevanju (uporaba pribora), ki jo je izvedla ga. Marta Fajdiga. Delavnica je bila zelo zanimiva
in poučna. Učenci so spretno zlagali prtičke ter tako ustvarili zanimivo figuro. Po končani delavnici
je sledil ogled neumetnostnega besedila Dober tek ter samostojno reševanje nalog v delovnem
zvezku. Pravilnost rešenih nalog so pregledali ter obnovili pridobljeno znanje tega dne.
V 3. razredu so učenci iskali in ilustrirali pregovore o prehrani, izdelovali križanke, ustvarjali pesmice na to temo, sestavljali recepte za zdrav zajtrk, analizirali sestavine posameznega živila, razvrščali hrano po poreklu ter na plakatu navedli možnosti primernega in neprimernega obnašanja
pri prehranjevanju v vsakdanjem življenju.
V 4. razredu je po skupnem uvodu sledilo delo v razredu. Učenci so oblikovali navodilo za dober
zajtrk, narisali tradicionalni zajtrk, pravilno oblikovali pogrinjek ter opredelili pravila obnašanja
pri jedi. Ker je zelo pomemben tudi prostor, kjer obedujejo, so delo nadaljevali z izdelovanjem
njegove dekoracije pred prihajajočimi novoletnih praznikih.

v treh plasteh. V drugem delu so po predloženih šablonah obrisovali snežinke treh različnih velikosti na bel in svetlo moder šeleshamer.
Čez nekaj dni, ko so se kaširani baloni posušili, so jih pobarvali z belo in črno barvo ter po predloženih šablonah obrisali in izrezali pingvinom peruti, rep, oči, kljun in noge. Nato so jih prilepili
na kaširano telo pingvina. Izrezali so tudi dvobarvne snežinke in jih nekaj navezali na sukanec. Za
učilnico so izdelali tudi posebne snežinke, ki so v svoji sredini skrivale srebrno kroglico. Zadnjo
uro so izdelovali novoletne voščilnice, vsak razred drugačno, otrokovim spretnostim primerno. V
voščilnico so zapisali voščilo staršem.
Ob koncu tehniškega dneva je imela večina učencev v paru izdelanega po enega pingvina, vsak pa
dekoracijo s snežinkami in voščilnico.

12. - 22. november 2013 - tehniški dan - 1. do 5. razred - izdelovanje novoletnih okraskov in
voščilnic (Snežna kraljica v deželi pingvinov)
Učenci 1. - 5. razreda so med 12. in 22. 11. 2013 izdelali novoletno dekoracijo in voščilnice za starše.
A
Tehniški dan je potekal v dveh delih.
V uvodu so se z učiteljico pogovorili o temi tehniškega dneva - o pomenu in simboliki decembrskih praznikov, nato so sledila navodila za delo. Tema in rdeča nit novoletne dekoracije je bila
SNEŽNA KRALJICA V DEŽELI PINGVINOV, prevladovali sta bela in svetlo modra barva.
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11. - 18. novembra 2013 - plavalni tečaj za učence 1. razreda matične šole in PŠ Temenica
Plavalni tečaj je potekal v tednu 11. - 18. 11. 2013 v bazenu CZBO v Šentvidu pri Stični. Zaradi lažje
organizacije izpeljave tečaja so bili učenci razdeljeni v dve skupini.
Prvi dan so vsi učenci opravili preverjanje plavanja. Na tej stopnji učenja plavanja je poudarek
na prilagajanju na vodo, tisti z boljšim znanjem plavanja pa osvojijo tudi prsno plavanje. Teden
je minil delavno in v prijetnem vzdušju. Ob koncu tečaja so udeleženci ponovno preverili svoje
sposobnosti. Mentorji so jim razdelili priznanja za osvojeno znanje plavanja.

15. november 2013 - krajevni praznik v Temenici

15. november 2013 - projekt Tradicionalni slovenski zajtrk
Tudi to šolsko leto se je naša šola pridružila projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga finančno podpira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Tradicionalni slovenski zajtrk so učenci zaužili 15.
11. 2013 ob Dnevu slovenske hrane. Pri tem so bili pozorni na kakovostna lokalno pridelana in
predelana živila. Učencem in strokovnim delavcem v oddelkih so ponudili tradicionalni slovenski
A
zajtrk. Sestavljen je iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka. Izdelki morajo biti pridelani oziroma
predelani v Sloveniji. Gre za polnovreden obrok, zato je zelo primeren za dober začetek dneva.
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V petek, 15. 11. 2013, so se krajani in krajanke iz KS Temenica zbrali na prireditvi ob krajevnem
prazniku. Kljub kriznim časom je bilo tu marsikaj postorjeno. Slovesnosti se je udeležil tudi ivanški
župan gospod Dušan Strnad in pohvalil prizadevnost krajanov. Zbrane je nagovoril tudi predsednik
krajevne skupnosti Temenica gospod Ignacij Kastelic, ki s svojo prizadevnostjo in vztrajnostjo veliko
prispeva k boljšemu življenju v kraju. V Kulturnem
programu so se predstavila društva, ki aktivno
delujejo v Temenici. Učenci podružnične šole so
z veseljem pokazali del tega, kar so se v šolskem
letu že naučili pri pouku pod vodstvom mentoric
in tudi pri pevskem zboru, ki ga vodi zborovodkinja
Simona Zvonar. Šola je kraj učenosti, ima pa tudi
povezovalno vlogo v kraju. O tem je spregovoril
pomočnik ravnatelja šentviške šole gospod Anton
Linec.
V šolskem letu 2012/2013 je potekal tudi projekt o čebelarstvu, ki ima v Temenici dolgoletno
tradicijo. Prisotni so si ogledali del video zapisa o čebelarjenju nekoč, ki je nastal s sodelovanjem
prizadevnih krajanov. Kulturno društvo Temenica je razpisalo drugi likovni natečaj na temo Čebela
skozi leto. Na razpisano temo so ustvarjali učenci podružnične šole in učenci predmetne stopnje v
okviru interesne dejavnosti Likovne delavnice pod vodstvom gospe Jelke Rojec. Izdelki so bili raz73
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stavljeni v zgornjih prostorih tamkajšnjega kulturnega doma. Vsem učencem in mentoricam so se
organizatorji zahvalili za sodelovanje. Posebno nagrado na likovnem natečaju so prejele naslednje
učenke: Maja Klemenčič (9. r.) za 1. mesto; Rebeka Pajek (9. r.) za 2. mesto; Ana Kotar (7 . r.) za 3.
mesto. Nagrajeni so bili tudi učenci PŠ za skupinski izdelek.
28. november 2013 - V četrtek, 28. 11. 2013, je na naši šoli potekal že tretji tradicionalni praznični
semenj na temo Slovensko ljudsko izročilo.
Učenci so že pred tem dnevom izdelovali različne praznične izdelke iz predvsem naravnih materialov.
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6. december 2013 - obisk Miklavža
Učence je v petek zjutraj obiskal prvi izmed treh decembrskih dobrotnikov sv. Miklavž. Razveselili
so se ga. Prijazno jih je nagovoril, poslušal pismo, ki mu ga je napisala ena izmed učenk, nato pa s
pomočjo angelčkov, ob prijetnih zvokih instrumentalne glasbe, predstavnikom oddelkov razdelil
darila, v katerih se je skrivalo po eno sladko in eno zdravo presenečenje za vsakega izmed sošolcev.
Ob sladkanju s čokoladko so si zaželeli, da jih Miklavž obišče tudi prihodnje leto.

Na dan sejma je pouk potekal popoldne. Najprej so se učenci s svojimi razredniki pripravljali na
semenj v matičnih učilnicah. V tem času so dokončali izdelke in zasnovali okrasitev stojnice. Po
malici so odšli v telovadnico, kjer so uredili stojnice in se pripravili na otvoritev sejma. Vrhunec je
dogajanje doseglo ob 17. uri, ko se je šola odprla tudi za zunanje obiskovalce. Program za goste
se je začel v šolski avli s predstavo naših učencev, ki so prikazali stare slovenske plese in igro ob
spremljavi pevskih zborov.
Po kulturnem programu so se vsi skupaj odpravili v telovadnico, kjer so si lahko obiskovalci ogledali čudovite stojnice posameznih oddelkov in si izbrali ročno narejene izdelke naših učencev.
Nekateri so se preizkusili še v spretnostnih igrah, ki so prinašale tudi lepe nagrade. Celotno dogajanje so popestrili harmonikarji, ki so nas z domačimi vižami zabavali do konca sejma.

7. december 2013 - 2. planinski izlet na Kopitnik
Posvojili smo delfina
V mesecu oktobru smo ponovno izpeljali naravoslovni in likovni tabor, kjer smo imeli priložnost
Avideti delfine. Le-ti so nas tako navdušili, da smo s pomočjo društva Morigenos (slovensko društvo, ki preučuje morske sesalce) enega tudi posvojili za eno leto. V akcijo se je vključilo 45 učencev
od 6. do 9. razreda in 3 učiteljice. Pridobili smo certifikat, življenjepis delfina, njegovo kartico in
majčko. Pomembno je, da smo s tem dejanjem podprli raziskovanje in varstvo delfinov v slovenskem morju, saj so delfini pokazatelji čistega morja.
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V soboto, 7. decembra 2013, so se planinci naše šole podali v Posavsko hribovje. V lepem vremenu
so osvojili vrh Kopitnika (914 m). Ob poti so jih presenetili čudoviti, jasni razgledi na naše Alpe in
zasavski Triglav Kum. Največ občudovanja je požel Triglav. Njegovi vrhovi so se tisti dan jasno videli. Ti razgledi so planincem dali moči in volje po napornem začetnem vzponu skozi gozd. Na jasi je
sledil zaslužen počitek in malica. Pot do vrha je bila manj naporna, a presenetile so jih jeklenice tik
pod vrhom. Seveda ni bilo strahu, da ne bi zmogli priti do cilja. Njihov trud je bil poplačan tudi z jasnim razgledom s samega vrha, ki je segal daleč proti Gorjancem, Snežniku in dolini z reko Savinjo.
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Sledila je pot do koče, kjer so se pogreli in okrepčali, saj jih je čakala še zložna pot do planinskega
doma v Gorah (762 m), kjer so vstopili v avtobus.
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Predavanja in opazovanja s praktičnim prikazom nastanka kraterja na Luni se je udeležilo 41
učencev skupaj s starši in strokovnimi delavci. V avli so prisluhnili gospodu Sebastijanu, ki je
spregovoril o Luni in o nastanku kraterja. V planetariju, ki je bil postavljen v telovadnici, so si ogledali filme o nastanku vesolja, o zvezdah in ozvezdju, o Sončevem sistemu. Udeleženci srečanja so
obnovili nekatere pojme iz astronomije, kot so galaksija, meglica, kroglasta kopica …
Zanimivo je bilo z daljnogledom opazovati Luno in Jupiter. Obiskovalci so se zazrli v jasno večerno
nebo in s prostim očesom poiskali nekaj ozvezdij. Večer se je zaključil ob 20. uri ob toplem čaju in
z upanjem, da se še kdaj zazrejo v zvezdno nebo.
24. december 2013 - kulturni dan

Tako so zaključili z zadnjim izletom v koledarskem letu. V hribih se bodo ponovno družili v letu
2014, ko bo pod stopali že »škripal« sneg.

V torek, 24. decembra 2013, se je ob praznično okrašenih šolskih prostorih močno čutilo božično-novoletno vzdušje.
Vsi učenci šole so imeli kulturni dan. Praznično vzdušje so si prvi dve uri pričarali z zanimivim pog-

9. december 2013 - astronomski večer
Astronomija je nauk o nebesnih telesih in vesolju. Astronomi se ukvarjajo z opazovanjem in razlago zunajzemeljskih pojavov v vesolju, z nebesnimi telesi, tematsko pa je astronomija razdeljena
na Osončje, njegove planete, spremljevalce planetov, naravne satelite (trabanti, sateliti, lune ali
meseci), na zvezde (zvezde stalnice oziroma nepremičnice), na galaksije (megličaste zvezdne sestave, ki vsebujejo po nekaj sto milijard zvezd).
V ponedeljek 9. 12. 2013, je v sodelovanju s podjetjem Jakša - PLANETARIJ na naši šoli potekal
večer namenjen astronomiji. Pričel se je ob 17. uri v šolski avli, nadaljeval pa v planetariju ter na
prostem.

A
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rinjkom, novoletno okrašenimi učilnicami, lepimi mislimi, toplimi stiski rok, poslušanjem glasbe,
namiznimi igrami in klepetom. Po malici je v avli najprej sledila proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, gledališka predstava učiteljice Nejke Omahen O žabcu, ki je izgubil glas. Gospod
ravnatelj je učencem zaželel lep, a varen prehod v novo leto 2014 ter sproščujoče počitnice.
V drugem delu novoletnega programa so se učenci razredne stopnje vrnili v učilnice in nadaljevali z namiznimi igrami, prepevanjem božičnih in novoletnih pesmi, z ogledom risank, predmetna
stopnja pa je imela v avli šolsko plesno tekmovanje. Letos so se prvič pomerili le mešani plesni
pari. Tekmovali so v swing plesu (discofox) in v latino plesu (cha cha cha). Vsi pari so po končanem
tekmovanju prejeli sladko presenečenje, prvi trije v vsaki kategoriji pa tudi priznanja.
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Ker se dobro zavedamo, kako pomembna, a hkrati zelo težka je izbira poklica za otroke, smo v
okviru poklicne orientacije tudi v tem šolskem letu, 7. januarja 2014, organizirali Srednješolsko
tržnico. Namenjena je bila učencem od 7. do 9. razreda in njihovim staršem.

•
•
•
•
•

Tržnica je potekala tako, da so imele šole svoje tržnice po učilnicah, med katerimi so se sprehajali
učenci in njihovi starši. Tokrat se je našemu vabilu odzvalo kar 13 srednjih šol, ki so predstavile svoje izobraževalne programe, dejavnosti in izdelke. Poleg tega so lahko učenci in starši dobili konkretne informacije glede vpisa, vpisnih pogojev ter še mnogo drugih informacij od predstavnikov
srednjih šol.
Na tržnici so se predstavile srednje šole iz ljubljanske in novomeške regije:

Tržnica se je pričela ob 17. uri s pozdravom ravnatelja Janeza Peterlina, nato pa je delavka šolske
svetovalne službe spregovorila o poklicni orientaciji in pomembnosti izbire poklica. Po nagovoru
so učenci in njihovi starši odšli po razredih, kjer so imele srednje šole postavljene stojnice.
Projekt Srednješolska tržnica je bil uspešno izpeljan, saj smo učencem in staršem omogočili, da so
lahko dobili konkretne informacije o poklicu, vpisu in o tem, kaj srednje šole ponujajo. Tudi obisk
tržnice je bil večji od naših pričakovanj. Upamo na množičnejšo udeležbo v prihodnje.

•

13. - 17. januar 2014 - zimska šola v naravi - 6. razred (RTC Trije kralji)

7. januar 2014 - srednješolska tržnica

•

•

A•
•
•
•
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Grm Novo mesto - Srednja šola za gostinstvo in turizem
- Kmetijska šola in biotehniška gimnazija
Šolski center Novo mesto - Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
- Srednja zdravstvena in kemijska šola
- Srednja strojna šola
Šolski center Ljubljana - Srednja lesarska šola
- Gimnazija A. Aškerca
- Srednja strojna in kemijska šola

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola - VEGOVA
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Srednja upravno-administrativna šola Ljubljana

Da bi se šestošolci naučili, izboljšali ter utrdili znanje smučanja, si pridobili uporabna znanja in
praktične veščine za življenje v novem okolju, razvili pozitiven in odgovoren, ustvarjalen odnos do
okolja, se navadili na samostojno učenje in samovrednotenje doseženega znanja so bivali od 13.
do 17. januarja 2014 na Planini pod Šumikom v hotelu Jakec RTC Trije Kralji.
Program zimske šole v naravi je bil pod vodstvom vodje profesorja športne vzgoje g. Roberta Bregarja in spremljevalcev kljub pomanjkanju snega realiziran. Vsi udeleženci so v tem času spoznali

vedenjska pravila smučarjev, ki jih predpisuje Mednarodna smučarska organizacija (FIS) ter uspešno opravili preizkus znanja. Domačin in planinec gospod Franček je učencem orisal in jih seznanil
o naravnih in kulturnih znamenitostih najlepšega dela Pohorja.
Kljub rahlemu dežju so smučali na 1.347 m visokem Velikem Vrhu v osrčju bistriškega Pohorja,
na urejenem manjšem smučišču, na katerega se radi vračajo rekreativni smučarji, družine in še
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posebej šolske skupine. Padcev na snegu je bilo iz dneva v dan manj, naučili so se spretno vijugati
po pohorski strmini, zavirati in se zaustaviti ob vznožju. Popoldne so se še učili, po večerji pa ob
družabnih igrah zabavali. Prav vsi so ob koncu tedna osvojili tehnike alpskega smučanja.
Preizkusili so se tudi v bowlingu. Bowling center hotela Jakec ponuja 4 vrhunsko opremljene bowling steze. Vsaka steza je računalniško vodena. Igra se spremlja na za to urejenem LCD-ju nad bowling stezo. Čeprav so skoraj vsi prvič držali v rokah kroglo za bowling, so keglji padali kot za stavo.
Četrtkov večer so zaključili s podelitvijo smučarskih izkaznic. Te dokazujejo, da so vsi šestošolci
osvojili pravila obnašanja na smučišču.
Pred odhodom domov so organizatorji šole v naravi želeli izpeljati še tekmovanje v veleslalomu,
vendar je dež preprečil načrte. Za prijetno bivanje, pozornost in gostoljubje ter varnost na smučišču
se družini Juhart in hotelskemu osebju iskreno zahvaljujejo.

15. januar 2014 - tehniški dan - 1. a razred (Lastnosti vode)
Tehniški dan je potekal po predvidenem planu dela. Učenci so se sprva razdelili v heterogene skupine. Določili so svojo vodjo, ki je poskrbela za pravilno potovanje skupine po postajah ter za
usklajeno delovanje vseh članov skupine. Dobili so vsa potrebna navodila in pripomočke za samostojno izvajanje posameznih poskusov. Pri izvajanju poskusov so morali veliko predvidevati in
S spodbudnimi besedami je učence nagovorila tudi znana smučarka Petra Majdič, ki je dejala: »Ni
pomembno kdo je prvi, pomembno je, da vsi pridemo na cilj.« Vsi udeleženci so prejeli spominske
kolajne in diplome ter rokavice.

18. januar 2014 - 3. planinski pohod (Planina Uskovnica)

uporabiti svoje predznanje. Navajali so se na zapisovanje ugotovitev in poročanje pred razredom.
Dan so zaključili s frontalnim poskusom taljenja ledu (s pomočjo gorilnika) in ogledom krajšega
filma. Najbolj so pohvalili pripravo domačega čaja, ki so ga tudi popili.
18. januar 2014 - 18. osnovnošolski pokljuški maraton
V soboto, 18. 1. 2014, so se učenci in učenke naše šole udeležili množičnega 18. Pokljuškega maraAtona. Prireditev je minila v pestrih vremenskih razmerah, saj je deževalo. Udeleženci so se lahko
pomerili v teku na smučeh, pohodu in skokih na smučeh ter v spremljevalnih aktivnosti (nogomet
z metlami, vrtenje raglje, delanje iglujev ...).
Vse aktivnosti so bile del akcije Mednarodne smučarske zveze Svetovni dan snega.
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V soboto, 18. januarja 2014, so
se planinci naše šole podali na
Pokljuško planino. Udeležili so
se 18. šolskega pokljuškega
maratona. Pestro dogajanje
je potekalo že od jutra. Skupina šolskih planincev se je
udeležila enega izmed zimskih
pohodov. Čeprav jim tokrat ni
bilo naklonjeno lepo vreme, so prišli na cilj. Kot pravi planinci so izkusili tudi slabše vremenske
razmere, ki jih mnogokrat v hribih lahko presenetijo. Tudi takšna izkušnja dobrodošla, čeprav si
vsak planinec želi več izletov v lepem vremenu.
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7. - 9. februar 2014 - fizikalno-matematični tabor v Kranjski Gori
V petek, 7. 2. 2014, je 16 učencev sedmega, osmega in devetega razreda odšlo na dvodnevni
matematično-fizikalni tabor v CŠOD Kranjska Gora. Po prihodu so občutili mrzel in svež gorenjski
zrak ter se čudili veliki količi zapadlega snega. Sprejela jih je vodja doma in jim ponudila vse, kar so
še potrebovali, ter jih opozorila na primerno obnašanje v CŠOD.
Čeprav jih je Kranjska Gora s smučišči vabila na smučanje, so se udeleženci marljivo lotili zahtevnejših matematičnih in fizikalnih problemov z drugačnimi oblikami dela (delo v dvojicah, podtaknjene naloge, kvizi …). Pri fiziki so se navduševali nad astronomijo, spoznavali uporabo zvezdne
karte, reševali naloge iz logike ... Bili so delavni, natančni in navdušeni. Med odmori so se pomerili
v namiznem tenisu, se preizkusili v miselnih sestavljankah, igrali štiri v vrsto, iskali in reševali podtaknjene naloge in naskrivaj šteli osvojene “vegovčke”.
V prostem času so se sprehodili do sankališča, obiskali Ledeni park, postavljen v večji ohlajen
montažni šotor, občudovali predstavljene ledene skulpture v velikosti do treh metrov. Vsi so bili
presenečeni nad dovršenostjo lednih kipov, ki so jih umetniki izdelali le za kratek čas.
Bivanje so zaključili z zabavnim kvizom in s skupno igro Activity. Nedeljsko jutro jih je presenetilo z
močnim sneženjem. Pred njimi je bilo še nekaj nalog. Dopoldne so preživeli v učilnicah ob resnem
delu in sprostitvenimi dejavnostmi. Prizadevni in uspešni udeleženci tabora so prejeli priznanja in
nagrade.
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svojimi izumili v preteklosti spreminjali svet in močno vplivali na sedanjost.
Učenci so postali mladi inovatorji, preučevali preproste da Vincijeve izdelke, jih narisali, oblikovali
svojo idejo za preprost izdelek, ki je lahko nadgradnja da Vincijevega izuma. Predvideli in izbrali so
potreben material za izdelavo. Inovativne ideje in materiale so prinesli s seboj.
Tehniški dan je bil torej načrtovan. Učenci so se naj pripravili. Delo je potekalo v skupinah. Spoznavali so najpomembnejše izume domačih in tujih izumiteljev. Izdelovali so preproste izdelke po
skicah da Vincija ali so jih priredili (katapult, kladivo, leteči vijak, padalo). Sestavljali so katapulte
iz elementov sestavljanke Fischer technik. Izdelali so igro spomin.
Mnenja učencev o dnevu
»Bilo je zanimivo. Izdeloval sem kladivo po zamisli da Vincija.«
»Naredili sva preprost fotoaparat, ki je čudovit in celo deluje.«
»Vsi smo bili zelo ustvarjalni, zato je bilo vse še bolj zanimivo.«
»Bilo je super. Izdelki, ki smo jih naredili, so delovali.«
28. februar 2014 - zimski športni dan za učence 4.-9. razreda
V petek 28. februarja so imeli učenci od četrtega do devetega razreda zimski športni dan.
Udeležili so se naslednjih dejavnosti:
•
•
•
•
•

drsanja v športni dvorani na Bledu,
pohoda v Dolino pod Kalom in športnih iger v telovadnici,
alpskega smučanja v Kranjski Gori,
teka na smučeh v Kranjski Gori
in pohoda v Tamar.

Tega so se udeležili le nekateri pohodniki naše šole. Pot so pričeli v Ratečah, se ustavili v Planici
ter nadaljevali pot v Tamar, kjer so imeli čas za malico. Zatem so se vrnili na izhodiščno točko, kjer

Veliko sem se naučil od svojih učiteljev,
še več od sodelavcev, največ pa od
svojih učencev.
Talmud
A24. februar 2014 - tehniški dan - 9. a (Izumi)
V ponedeljek, 24. 2. 2014, je bil za učence 9. a razreda tehniški dan na temo Izumi,
v četrtek, 27. 2. 2014, pa za učence 9. b razreda. Leonardo da Vinci, James Watt, Nikola Tesla ... so s
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so jih že čakali učenci, ki so se udeležili teka na smučeh.
Učenci so se navajali na zdrav način življenja in na kvalitetno ter kakovostno preživljanje prostega
časa v naravi. Zelo so bili presenečeni nad količino snega, saj ga v okolici šole takrat ni bilo prav
veliko.
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Gorica med 9. in 12. uro.
Učenci so spoznali novinarja Gorazda Hočevarja, ki jim je predstavil osnove novinarskega pisanja
in sporočanja ter novinarske etike. Pregledovali so različne vsebine in se osredotočili na letošnji
tematiki Mednarodno leto družine in dediščina šolskega življenja.
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.
4. marec 2014 - 170. obletnica rojstva Josipa Jurčiča
Pripovednik, dramatik, časnikar in urednik Josip Jurčič se je rodil 4. marca 1844 na Muljavi; letos
smo obeležili 170. obletnico njegovega rojstva.
Pomembne okrogle obletnice prvega slovenskega romanopisca so se spomnili učenci knjižničarskega krožka in interesne dejavnosti šolski radio.
Radijci so potovali v čas in se z Jurčičem srečali v letu 1872. V izčrpnem intervjuju, ki so ga 5. marca
s sošolci delili preko valov šolskega radia, so predstavili Jurčičevo življenjsko in ustvarjalno pot.
Učenci knjižničarskega krožka so v knjižnici pripravili razstavo pisateljevih del, sodelovali pa so
tudi pri izdelavi kviza milijonar na temo življenja in dela Josipa Jurčiča. V prvi polovici meseca marca so učenci 2. in 3. triletja v knjižnici reševali nagradno knjižno uganko o Josipu Jurčiču. V žrebanje
se je uvrstilo 46 pravilno rešenih ugank. Prva, tj. knjižna nagrada, je pripadla Martini Šmid iz 4. b,
tolažilni nagradi pa sta prejeli Valeriia Kravchenko iz 5. a in Neža Vocovnik iz 6. a.
Omenjene dejavnosti so učencem približale tako pomembnega književnega ustvarjalca kot tudi
branje, svet knjig in knjižnice.

1. marec 2014 - 21. pohod po Jurčičevi poti
Učenci izbirnih predmetov Šport za sprostitev
ter Šport za zdravje in učenci planinskega krožka so v soboto, 1. 3. 2014, prehodili Jurčičevo
pot od Višnje Gore do Muljave.
Spremljalo jih je lepo vreme, dobra volja in lepi
razgledi. Pohod so v dobrih treh urah hoje zaključili pri Jurčičevi domačiji, kjer je nastala tudi
skupinska fotografija.
A4. marec 2014 - območno srečanje mladih novinarjev in literatov 2014
V torek, 4. marca 2014, so se štirje učenci naše šole udeležili območnega srečanja mladih novinarjev in literatov 2014 občine Ivančna Gorica. Šolo so zastopali naslednji učenci 6. in 8. razreda: Nejc
Rus, Tjaša Zajc, Neža Vocovnik in Anita Sinjur. Srečanje je potekalo v prostorih knjižnice Ivančna
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Najboljša učna krivulja
je prijazen nasmeh.
Douglas Pagels

4. marec 2014 - kulturni dan - pustno rajanje za učence 1. - 5. razreda
V torek, 4. marca, je bilo na razredni stopnji pravo pustno rajanje.
Učenci so prvi dve šolski uri spoznavali pustne šege preko pesmi, ustvarjanja, spoznavali različne
pustne maske pri nas in drugje. Izdelovali so pustne letake s pustnim motivom in pregovori. Po
malici so imeli še zadnje priprave pred predstavitvijo maškar.
Sledilo je pustno rajanje v telovadnici. Vsak oddelek od 1. do 5. razreda je predstavil skupinsko
masko, nato so se predstavile še posamezne maškare oddelka. Predstavitve so popestrili s petjem
in plesom. Komisija, ki so jo sestavljali trije člani, je spremljala maškare in bila pozorna na izvirnost
maske.
Po sladki nagradi za vse maškare je sledil ples v maskah, nato pa podelitev treh skupinskih in štirih
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individualnih nagrad. Skupinsko nagrado je prejel 4. b (domine), 5. a (prometni znaki) in 5. b razred
(srebrni pevci).
Po podelitvi nagrad so odšli na pustni sprevod po Šentvidu, kjer se jim je pridružilo še nekaj maškar
s predmetne stopnje. S harmoniko in glasnimi inštrumenti so odganjali zimo, mimoidočim pa so
maškare delile pustne letake in bombone.
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6. marec 2014 - zimski športni dan - 3. razred (Pokljuka)
V četrtek, 6. marca 2014, se je na zimski športni dan odpravilo 37 učencev tretjih razredov ter 9
učencev višjih razredov. Vsi učenci so se pravočasno zbrali ob dogovorjeni uri na avtobusni postaji.
Starejši učenci so s pomočjo hišnika naložili na avtobus šolske sani, smuči ter malico, tretješolci pa s
pomočjo razredničark prtljago. Disciplinirano so vstopili v avtobus.
Z nekaj minutno zamudo so se odpeljali proti Pokljuki. Na poti so se seznanili z imeni hribov, gora,
rek ter prisluhnili pripovedki o nastanku Hudičevega boršta. Tja so prispeli ob pol desetih. Sprva
so pomalicali, nato pa se preoblekli v smučarsko opremo in se odpravili na sankališče. Učenci so
bili seznanjeni z redom na sankališču. Na začetku so imeli z njim še nekaj težav, kasneje je sankanje

6. marec 2014 - regijski otroški parlament
V četrtek, 6. 3. 2014, je v Novem mestu potekal regijski otroški parlament. Našo šolo in občino sta
zastopala Nikolaj Razinger in Lenart Lavrih. Po uvodnem nagovoru in poročilih je 29 mladih parlamentarcev z vse Dolenjske začelo z delom po skupinah. Razpravljali so o razmerah v družini, šoli
in v družbi. Sledila so poročila skupin in debata. Učenci so imelo veliko različnih mnenj in roke so
Abile ves čas v zraku, tako da si je bilo kar težko priboriti besedo. Ob koncu je bilo izvoljenih sedem
delegatov, ki bodo regijo zastopali na nacionalnem parlamentu v Ljubljani. Ponosni so, da se je
mednje uvrstil tudi naš učenec devetega razreda Lenart Lavrih. Oba z Nikolajem sta kvalitetno zastopala našo šolo, predvsem pa jima je bilo srečanje nova in dobra izkušnja, iz katere sta se gotovo
marsikaj naučila.
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gladko steklo. Poleg učencev naše šole so se sankali še učenci dveh drugih šol, vendar gneče ni
bilo. Nekateri tretješolci so se preizkusili tudi v teku na smučeh. Po dejavnostih na snegu so si
privoščili še manjši prigrizek ter se okrepčali z vročim čajem, ki so ga za njih pripravile kuharice.
Ob 11.30 so se odpravili na prizorišče tekme v biatlonu. Tja so prispeli petnajst minut pred pričetkom tekme in si s pomočjo razredničark pripravili navijaške rekvizite. Budno so spremljali tek
moških, ki se je začel ob 12.30. Tekmi so zelo dobro sledili in s komentarji pokazali svoje znanje o
biatlonu. Navdušeno so navijali.
Po končani tekmi so se odpravili v šotor pred prizoriščem, kjer so nestrpno pričakovali razglasitev
najboljših treh transparentov. Niso bili med prvimi tremi, so pa lahko uživali v družbi najboljših
dveh biatloncev, Jakova Faga in Klemena Bauerja. Ker je prireditev trajala dlje časa, kot je bilo načrtovano, so se učenci s polurno zamudo odpravili proti domu. Krajši postanek je bil na Bledu.
27. marec 2014 - balet za otroke (PICKO IN PACKO, prevod Svetlana Makarovič)
V četrtek, 27. marca 2014, so imeli učenci 4. in 5. razreda kulturni dan. Odpravili so se na ogled
baleta za otroke Picko in Packo, ki ga izvajajo člani SNG Opera in balet Ljubljana. Nanj so se učenci
pripravljali že pri rednem pouku, ko so spoznavali značilnosti baleta pri glasbeni umetnosti.
87

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Predstava Picko in Packo je plesna pripoved o dveh nabritih fantih, ki gledalce skozi svoje vragolije
in norčije popeljeta v slikovit, predvsem pa hudomušen svet otroštva in odraščanja. Je odlična
priložnost za otroke, ki si želijo spoznati baletno umetnost na simpatičen, predvsem pa slikovit
način. Duhovita koreografija in razgibana glasba približata legendarno otroško delo, ki ga je leta
1865 z izvirnim naslovom Max und Moritz napisal nemški pisatelj, pesnik in slikar Wilhelm Busch.
Picko in Packo sta v hipu zaslovela po vsem svetu, saj sta bila prevedena v več kot 30 jezikov. Slovenskim otrokom sta nabrita fanta postala znana že leta 1929, ko je zgodbe pod naslovom Cipek
in Capek prevedla Sonja Sever. Leta 1980 je njune prigode odlično prevedla Svetlana Makarovič,
pozneje pa smo jih lahko prebirali tudi v prevodu Ervina Fritza z naslovom Jošt in Jaka. Na odru
baletniki poleg plesa zgodbo tudi pripovedujejo in pojejo, in sicer v rimah, ki jih je zapisala Svetlana Makarovič.
strumentalnega pouka ter zborovodstva na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ki se je po nastopu
pogovorila z vsemi zborovodji.
Otroški pevski zbor se je predstavil s tremi pesmimi: ljudsko V dolinci prijetni v priredbi Janeza
Kuharja, s skladbo Tri čebele Ambroža Čopija, za zaključek pa je zbor zapel pesem Zvoni, zvonček,
zvoni S. Widmanna. Prvi dve pesmi je na klavirju spremljala Tina Žerovnik, zadnjo pa orffova skupina z violinistkama. Mladinski zbor je zapel tri pesmi: triglasno ljudsko Fse kaj lazi v priredbi Jožka
Kovačiča, ki so jo pevke zapele a cappella, triglasno noviteto Gašperja Jereba Svet prelep je, nastop
pa zaključile z razigrano črnsko duhovno skladbo The Gospel Train v priredbi Antona Kropivška.
Oba zbora sta za sodelovanje prejela priznanje, strokovna spremljevalka pa je pohvalila kakovostni napredek obeh zborov ter dala nekaj strokovnih napotkov za nadaljnje delo.
21. marec 2014 - športni dan za učence 1. triade (Stare igre in plesi)
Baletna predstava Picko in Packo ne nudi zgolj umetniškega užitka, temveč odpira tudi več možnosti za pogovor z otroki:
- o odraščanju, nagajivosti, odnosu do drugih ljudi ter otrokovih potrebah po iskanju meja,
- o baletni umetnosti in o ustvarjalcih baletne predstave (kdo je skladatelj, kaj počne koreograf,
kdo so baletni plesalci, kostumograf, scenograf …).

Na prvi pomladni dan, 21. 3. 2014, je bil za učence prve triade matične šole in učence PŠ Temenica
športni dan. Namenjen je bil podoživljanju starih časov brez računalnikov, televizije …, s katerimi
si danes krajšamo čas.

Poleg predstave so si ogledali tudi Ljubljanski grad. Presenečeni so bili nad veličastnostjo zgradbe.
Voden ogled je bil primeren starosti otrok in učenci so še bolj nazorno spoznali življenje na gradu nekoč. Z razglednega stolpa so občudovali naše glavno mesto Ljubljano ter povezali znanje z orientacijo.
21. marec 2014 - območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov 2014
A
Otroški in Mladinski pevski zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični sta se z zborovodkinjo Simono Zvonar uspešno predstavila na Območni reviji pevskih zborov, ki je v petek, 21. marca 2014,
potekala v OŠ Stična. Revijo je organiziral JSKD OI Ivančna Gorica, strokovno pa tudi letos spremljala Branka Potočnik Krajnik, priznana zborovodkinja ter predavateljica za področje vokalno-in88
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Prvo šolsko uro je potekala priprava na športni dan. Učenci matične šole so se z avtobusom odpeljali do podružnične šole Temenica. Ob prihodu so se vsi peš odpravili do bližnjega mlina, ki še
vedno deluje. Prijazna družina Adamlje jih je lepo sprejela. Pokazali so jim in razložili, kako deluje
mlin. Ko so se vračali do podružnične šole, so uživali v lepem vremenu in opazovanju prvih spomladnih cvetic. Po malici so se učenci razdelili v skupine. Te so obiskale vse pripravljene postaje, na
katerih so se preizkusili v starih igrah in plesih. Čas je hitro minil. Učence matične šole je že čakal
avtobus in jih odpeljal v Šentvid.
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so nastopile tistega dne. S tem so lahko primerjale svojo igro z ostalimi ter pridobile marsikatero
novo izkušnjo, ki jim bo prišla še kako prav pri prihodnjih nastopih.

2. april 2014 - zaključek Bralne značke za razredno stopnjo
Ob zaključku Bralne značke, 2. aprila 2014, so učenci prve triade obiskali vrstnike na podružnični
šoli v Temenici. Ti so se jim predstavili z igrico Volk in enajst kozličkov. Program je potekal v
prijetnem vzdušju ob zvokih kitare in harmonike v kulturnem domu, nato pa so si ogledali šolo,
se pogovorili o bralnih izkušnjah in se družili. Mentorice BZ so predstavile uspehe pri branju in
jih povabile k prebiranje književnih del. Drugo srečanje je potekalo v soboto, 5. aprila 2014, za
učence četrtega in petega razreda. Ti so program sooblikovali z razmišljanji o Andersenu in njegovih večnih pravljičnih junakih, ob recitiranju pesmi … v šolskih prostorih.

5. april 2014 - ekskurzija v Benetke
Ekskurzije v Benetke so se udeležili učenci IP Turistična vzgoja, IP Likovno snovanje 1, IP Ansambelske igre, pevci šolskega zbora, aktivni nadarjeni učenci. Na pot so odšli v soboto, 5. 4. 2014, ob
5.30 izpred šole.
Vožnja po avtocesti proti Benetkam je bila tekoča. Na polotoku Punto Sabbioni so se izkrcali in
se z ladjico odpeljali do osrčja beneške lagune - Benetk. Odpravili so se med najbolj zanimive
otoke beneške lagune, ki s svojimi kanali, otočki, močvirji in sipinami predstavljajo edinstven naravni ambient. Oglede so začeli na Markovem trgu, ki predstavlja srce mesta. Ogledali so si glavne
znamenitosti: trg sv. Marka, baziliko, doževo palačo, Most vzdihljajev … Sprehod so zaključili ob
mostu Rialto, kjer so si lahko privoščili katero izmed številnih beneških dobrot ali spominkov.
V zgodnjih popoldanskih urah so zapluli na otok Murano, znan po tradicionalnem izdelovanju
steklenih izdelkov. Obiskali so eno znamenitih steklarskih delavnic, kjer so jim mojstri pokazali
skrivnosti izdelovanja muranskega stekla. Navdušilo jih je mojstrsko oblikovanje konjička iz tekočega stekla.

2. april 2014 - območno srečanje gledaliških skupin
AV četrtek, 3. 4. 2014, se je gledališka skupina Osnovne šole Ferda Vesela, ki jo v šolskem letu
2013/2014 sestavljalo dvanajst deklet iz šestega in sedmega razreda, odpravila na Območno
srečanje gledaliških skupin v Grosuplje. Skupina se je predstavila s predstavo O žabcu, ki je izgubil
glas, ki jo je napisala mentorica Nejka Omahen. Dekleta so dobro opravila z nastopom in v lepi
luči predstavila svojo šolo. Za nagrado in spodbudo so si ogledala še predstave drugih skupin, ki
90
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Za slovo so obiskali še otok Burano, ki je poznan po svojih lepih čipkah, pisano pobarvanih hišah in
čolnih. Med sprehodom po otočku so uživali v ogledovanju njegove dediščine.
Med ogledi so učenci z mentorico snemali reportažo v angleškem jeziku. Učenke Katja, Gaja in
Anja so se sprehajale s svojimi kreacijami beneške maske in kostuma. Fotografiranja in poziranja s
prekrasnimi očali in pahljačami je bilo na pretek. Uživati in biti del vrveža različnih jezikov in kultur
je bilo posebno doživetje.
Zvečer jih je čakala še vožnja proti domu in dokončanje posebne naloge - izdelave likovne pesmi.
Smeh in spokojno spanje se je menjavalo na dolgi poti po Padski nižini do doma.

Razprtih kril prihajajo ptice
k stenam, da se dvignejo. In
razprtega hotenja ljudje.
Nikjer drugje si človek in ptica
nista tako blizu v svojih
stremljenjih, a hkrati tako daleč
vsaksebi v svojih zmožnostih.
France Stele
8. - 9. april 2014 - tehniški dan - 7. razred (Izdelava letal)
Učenci so spoznavali zgodovino letalstva, načrtovali in izdelovali makete preprostih letal, izdelovali letala in preverjali njihovo letenje. Vsak učenec je naredil najmanj dva izdelka. Prvo letalo
je bilo preprosto, narejeno iz papirja, drugo pa iz tanke vezane plošče ali umetne snovi - deprona.
Uporabili so tudi odpadni les.
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7. - 11. april 2014 - zbiralna akcija papirja
7. 4. - 11. 4. 2014 je na šoli potekala 3. zbiralna
akcija starega papirja. Zbrali so 18340 kg starega papirja, kar je preseglo vsa pričakovanja.
Najbolj so se izkazali učenci devetošolci, ki so
skupaj zbrali 5263 kg. Drugo mesto so zasedli
učenci 8. a razreda, ki so v šolo prinesli 2004,5
kg papirja, tretje mesto pa je pripadlo učencem podružnične šole Temenica za 1293,5 kg
zbranega starega papirja. Tudi učenci ostalih
razredov so se zelo potrudili. Pridobljena sredstva za zbrani papir dobili se je pravično razdelil med razrede. V tej akciji se je za šolski sklad
zbralo 1304 kg papirja.
10. april 2014 - spomladansko srečanje učencev in staršev OPB
V četrtek, 10. 4. 2014, so se v šolski jedilnici zbrali starši z otroki, ki obiskujejo oddelke podaljšanega bivanja na naši šoli. Na spomladanskem srečanju so izdelovali velikonočne voščilnice, ki so s
pomočjo raznobarvnega filca, predvsem pa njihovih kreativnih idej, dobile res praznično podobo. V času 2-urnega druženja so v dveh delavnicah izdelovali iz vzhajanega testa tudi čisto prave
pogače in kruhke - v obliki kokošk, venčkov in ptičkov.
Srečanje je minilo v sproščenem vzdušju. Pri realizaciji idej je bila dobrodošla pomoč šolske kuharice. Želijo si le, da se ponovno snidejo tudi prihodnjo pomlad.

A
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14. april 2014 - naravoslovni dan - 6. razred (Od popka do ploda)
V ponedeljek, 14. 4. 2014, so se učenci 6. a in 6. b razreda odpravili v Mozirski gaj. Pričakal jih je
Blaž, učitelj biologije, ki jim je na primerih razložil zgradbo cveta. Znanje so nato utrdili s terenskim
delom, saj so po skupinah raziskovali rastline, jih risali ter določevali sestavne dele.
Čisto na koncu zanimivega naravoslovnega dne so imeli priložnost spoznati še prikupnega kameleona, ki bi ga nekateri najrajši vzeli domov.

“Književnik ima samo enega učitelja:
to so bralci sami.”
Nikolaj Vasiljevič Gogolj
24. april 2014 - Noč knjige na naši šoli
Na svetovni dan knjige, 24. 4. smo letos prvič tudi v naši šoli organizirali Noč knjige, mednarodni
dogodek, ki podpira in slavi knjigo in branje kot temeljna gradnika zdrave družbe, nagovarja vse
generacije bralcev ter spodbuja dvig bralne kulture, pismenosti ter vrednot domišljije in znanja v
družbi.
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Pisateljica je seveda pripovedovala o vseh svojih knjigah, odgovarjala na številna vprašanja in nas
popeljala v svet domišljije.
In še refleksija gospe Dragice Šteh:
»Minilo je dobrih 24 ur od dogodka, ki se mi je za vedno prirasel k srcu. Ker zapisana beseda ohrani
še drugačen vidik doživljanja, bi želela strniti nekaj vtisov o večeru:
Človek je edinstvena stvaritev. Zmore doseči marsikaj in se od tam povzpeti še više, če ga le ne
ovirata častihlepje in samozadostnost. In nihče ne doseže uspeha sam. Če prizna ali ne.
Zato še enkrat - hvala za včerajšnje nepozabno doživetje - gospodu ravnatelju in vsem delavcem,
ki so prišli na literarni večer; še posebej tistim, ki so sodelovali pri programu. In velika, iskrena in
prisrčna hvala za vse tiste besede in vzpodbude.

Želim vam vse dobro. Naj se vam vsem trud, prijaznost, toplina in srčnost poplačajo s plačilom
osebnega zadovoljstva, ki ga nič in nihče ne more izničiti.«
Učenci, tekmovalci za bralno značko, nekateri starši in krajani so doživeli izjemen kulturni dogodek, ki ga je popestrila Komorna skupina Gross upi iz glasbene šole Grosuplje, podružnica Ivančna Gorica, zaključil pa pevski zbor učencev naše osnovne šole, ko nam je z mentorico profesorico
Simono Zvonar predstavil knjigo in domišljijo še na drugačen način.
24. april 2014 - tradicionalni šolski ekipni kros v Mariboru

Osrednja gostja literarnega večera je bila že uveljavljena pisateljica in pesnica Dragica Šteh. Gospa
Dragica je bila učenka naše šole, danes pa profesorica matematike, in seveda ustvarjalka, ki z
besedo bogati kulturni prostor občine in naroda.

V četrtek, 24. aprila, je v Mariboru potekal tradicionalni Šolski ekipni kros, ki velja za največjo samostojno šolsko tekaško prireditev v Sloveniji.

AZ županom Občine Ivančna Gorica sta prikazala projekt predstavitve dvanajstih krajevnih skupnosti občine, ki jih je pesnica združila v pesniški zbirki Prijetno domače za male sanjače. Z ilustratorko
Tino Zajc sta predstavili kraje naše občine in izpostavili zgodovino, gospod župan pa je nekaj knjig
podaril šoli.

V promocijskih tekih, kjer se ni meril čas, je teklo 424 predšolskih otrok in osnovnošolcev od prvega do četrtega razreda. V tekmovalnem delu je tekmovalo 1333 učencev iz 85 OŠ.
Krosa so se udeležili naslednji učenci: VID HOJČ, VID PRIMC, NIK JANOŠ, MIRJAM ZVONAR, VID
HABIČ, MEDIN IBRIČIĆ, ANJA ANTONČIČ, DAŠA PERKLIČ, AMBROŽ BREGAR, TOM NOVAK, DOMEN
KOŠČAK, ANJA KAVČIČ, EVA GRANDOVEC, ŽIGA KOTAR, JANA PRIMC in URŠKA KEPA.
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5. - 9. maj 2014 - šola v naravi - 9. razred (Fiesa)

9. maj 2014 v vojašnici Edvarda Peperka

Učenci 8. razredov so se v ponedeljek zjutraj odpeljali v Fieso v CŠOD Breženka.
1. dan
Nastanili so se po sobah, po kosilu pa že pričeli s popoldanskimi aktivnostmi: spoznavanje življenja v priobalnem pasu, tečaj nordijske hoje, športne aktivnosti. Zvečer so se podali na nočni pohod
proti Piranu. Novo pesmico »o skriti ljubezni« so sklenili napisati.
2. dan
Prebudilo jih je jutranje sonce (temperatura zraka je bila 24° C, morja 18° C) in gimnastika ob morju.
Po zajtrku je sledil pohod do Pirana in ogled zgodovinskih ter kulturnih znamenitosti. Prijetno
utrujeni so se vračali nazaj v dom, kjer jih je čakalo kosilo in zaslužen počitek. Popoldanski del
pouka so nadaljevali s spoznavanjem sredozemskega rastja, oljke in pridelavo oljčnega olja ter
pokušino. V drugem delu popoldneva so se popeljali s kanuji v Mesečev zaliv (na žalost nekaterih
podnevi) in si iz kanuja ogledali gojišče školjk. Do solz so se nasmejali ob igranju nogometa in
metanju frizbija. Spoznali so tudi, da je dan zabavnejši, če ga preživiš s prijatelji in ga zaključili s
sladko-zabavnim večerom ...

Učenci podružnične šole Temenica so na povabilo staršev v petek, 9. maja 2014, obiskali vojašnico
Edvarda Peperka v Ljubljani. Nekateri so bili tam že preteklo leto, zato so vedeli, da jih čaka zanimivo in poučno doživetje.
Sprejel jih je gospod Sergej. Učence so namaskirali, da so bili bolj podobni vojakom. Prisostvovali
so postroju vojakov in dvigu zastave ob slovenski himni. Ogledali so si razstavljena vojaška vozila,
oblačila, orožje in vse ostale pripomočke, ki jih vojaki uporabljajo pri svojem delu. Spremljali so
telovadbo vojakov in tudi sami poizkušali izvajati vaje, predstavo častne čete Slovenske vojske
in kratek nastop karateistov. Povabili so jih na kratko delavnico karateja, kjer so se naučili nekaj
osnovnih veščin. Za nagrado so dobili papirnate tatuje. Videli so tudi spretnostno vožnjo vojaških
policistov na motorjih in delo s službenimi psi. Preizkusili so se v streljanju z lokom.
V bojnih vozilih so jih popeljali okrog vojašnice. Za zaključek so se prav vsi opogumili za spust po
vrvi ob skrbnem varovanju vojakov. Utrujeni, a polni nepozabnih vtisov so se vrnili domov.

3. dan
Sredino jutro se je pričelo za mnoge prezgodaj z budnico in jutranjo gimnastiko, sledil je orientacijski pohod s fizikalno - kemijskimi poizkusi. V prostem času so se udeleženci zabavali ob novicah
na radiu Ferdo in rubriki DANES KUHAMO ZA VAS. Zvečer so odkrivali znamenitosti slovenske Istre.
4. dan
Zjutraj je učence pozdravilo sončno jutro. Bili so zelo veseli, saj jih je čakala vožnja z barko do
Sečoveljskih solin. Ogledali so si, kako so nekoč pridelovali sol in reševali učne liste. Po vrnitvi v
dom so pojedli kosilo in težko pričakovali popoldan. Učiteljica Špela jim je predstavila lokostrelAstvo in vsi so se preizkusili na tekmovanju v streljanju z lokom. Bili so uspešni. Spoznavali so tudi
rastje in živalstvo ob dveh jezerih v bližini. Zelo težko so čakali zabavnega večera na zadnji dan
bivanja v Fiesi.
Naslednji dan je sledil še pohod do Strunjanskih solin in Belega križa ter odhod domov.
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16. - 18. maj 2014 - jezikovno-športni tabor v Radencih
Učenci 4. - 8. razreda so se v petek, 16. 5. 2014, zbrali na šolskem dvorišču ter se nato odpeljali na
tabor v Radence. Tu so spoznavali in urili nekatere športne dejavnosti (lokostrelstvo, plezanje …),
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tekmovali v namiznem tenisu in različnih športnih igrah ter se učili angleščine na malo drugačen
način in v drugem kraju. Igrali so »anglopoli«, peli v angleškem jeziku in iskali skriti zaklad. Imeli
pa so tudi zabavni večer z kvizom, skeči in plesom.
18. maj 2014 - dobrodelna prireditev- muzikal Na klopci
Sedeti, nekoga čakati, dogovoriti se za sestanek, se umakniti, ležati, se pogovarjati, imeti čas za
malico, vse to in še več, lahko počnemo na klopci. Ko klopca spregovori, pestrih zgodb ne zmanjka.
Na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični smo zgodbe s šolske klopce povezali z glasbo, gledališčem in
plesom. Idejna zasnova za projekt je bila obelodanjena že v začetku šolskega leta. S tedna v teden
je zgodba dobivala zanimivejšo vsebino in vabila k sodelovanju potencialne izvajalce. Vročica ob
izbiri kandidatov za glavne igralce je potekala okrog novega leta. In glej, ekipa enajstih igralcev
se je prav simpatično povezala. To je bilo dobro znamenje. Pregled scenarija, kreiranje besedila je
marsikomu pognalo strah v kosti. »To je kar zahtevno, bomo zmogli?« Iz vaje v vajo je bilo besedilo
preprostejše, igra pa je že kazala prve znake uživanja. Pevci in instrumentalisti so že vnaprej vedeli,
kaj jih čaka, saj so v lanskem Mačku Muriju že izkusili privlačnost slovenskih pesmi. »Peli bomo
znane slovenske komade,« se je slišalo iz ust članov pevskega zbora. Navdušenje je raslo, s tem
pa tudi odgovornost do kvalitetnega dela. Violine, klavir, kitare, flavta in cajon so ubrali skupen
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Na klopci sedeče mentorice: Nejka Omahen, Simona Zvonar, Jelka Rojec, Vesna Pačnik, Martina
Jurkovič, Nina Pavlin.
21. maj 2014 - športni dan učencev 1. triade
V sredo, 21. 5. 2014, so učenci prve triade izvedli tretji športni dan pomladanski pohod. Udeležilo
se ga je 116 učencev. Potekal je od podružnične šole v Temenici do Debelega hriba. Pot jih je vodila
po cesti skozi gozd na pobočje Debelega hriba v sončnem in jasnem vremenu. Na poti so videli
tudi konje in koze ter se naužili domačih češenj ter drugih dobrot pri družini Kastelic. Prehodili so
krožno pot, ki je trajala približno dve uri.
22. maj 2014 - športni dan za učence 4. razreda (Pomladanski pohod v Hrastov Dol)
Zjutraj je učence presenetilo prijetno sončno vreme in prav vsi so se veselili športnega dneva. Med
hojo, primerna njihovi starosti, so se vzorno obnašali ter upoštevali vnaprej dogovorjena pravila
in navodila.
Lahko so opazovali naravo, hkrati pa spoznavali tudi okolico šole. Pot jih je vodila skozi bližnje
vasi in gozd, zato so bili lahko zelo sproščeni in zgovorni. Na krajših postankih so imeli tudi dovolj
časa za igro.
V Hrastovem Dolu so vstopili v prostore nekdanje PŠ Hrastov Dol. Sprejeli so jih prijazni krajani,
jim pokazali šolske prostore in pouk, kot je potekal nekoč. Dan se je nadaljeval z aktivnostmi na
šolskem igrišču in bližnji trati.
Učenci so se sprostili in se zabavali. Prijetno utrujeni so se z avtobusom vrnili v Šentvid.

ritem. »Kdaj bomo pa plesali?« »Pridi, sestavljamo koreografijo!« Mentorice in učenci so v skupnem sodelovanju zavzeto sledili skupnemu cilju - pripraviti muzikal Na klopci. Scenski rekviziti so
počasi dobivali podobo, prav privlačni so postali tudi plakati in vstopnice. Plakati so vabili na dve
predstavi. In sta se zgodili. V četrtek, 15. 5., in v nedeljo, 18. 5. 2014, se je v šolski avli zbralo veliko
ljudi. Šestdesetim nastopajočim je dalo vetra in speljali so uro in četrt dolgo predstavo. Navdušenje obiskovalcev nad sproščenostjo in živahnostjo nastopajočih je bilo iskreno. Aplavzi in prikloni
Aso se vrstili, dobro voljo pa je pomnožila še velika, lepa in dobra torta. Veselje in zadovoljstvo nad
uspešnim sodelovanjem smo si delili učitelji, učenci in starši. Pozitivne zgodbe se dogajajo, in v
Šentvidu jih znamo pisati. Pridite še kdaj med nas.
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23. maj 2014 - tehniški dan - 5. razred (Varno s kolesom)
Ob 7. 30 so se učenci 5. razreda (37 učencev in 2 učenca z mavcem, ki nista opravljala izpitne vožnje
in 2 učenki 6. razreda) zbrali na šolskem igrišču, kjer so se pripravili za 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 peš odpravili do parkirišča, kjer so jih že čakali
policisti in člani ZŠAM Ivančna Gorica.
Pred komisijo so trikrat preverili svoje spretnosti in znanje v vožnji po Šentvidu, četrta vožnja je
bila izpitna. Po končani vožnji je sledila analiza dela, v šolski avli pa nagovor policista, ravnatelja,
članov ZŠAM, slavnostna zaprisega, petje Kolesarske himne in slavnostna podelitev kolesarskih
izkaznic. Kolesarski izpit so opravili vsi učenci, ki so se nanj pripravljali, razen dveh poškodovanih
učencev.
Tehniški dan je minil brez zapletov. K dobremu vzdušju je pripomoglo tudi sončno vreme, ki je
učence in mentorje spremljalo ves teden, ko so se pripravljali na izpitno vožnjo.

27. maj 2014 - Srečanje podružničnih šol v Šentlovrencu
Tradicionalno srečanje podružničnih šol Temenica, Šentlovrenc, Štangarske Poljane, Velika Kostrevnica in Primskovo je potekalo 27. maja 2014 v Šentlovrencu. Učenci tamkajšnje podružnične
šole so uprizorili gledališko predstavo Maček Muri - Eko frajer. Predstava je bila premierno odigrana ob otvoritvi energijsko prenovljene šole. Prisotni so si nato ogledali šolske prostore in razstavo
likovnih izdelkov učencev. Sledila je malica in druženje na šolskem dvorišču. Ko so se okrepčali, so
se peš odpravili do Marovške zijalke. Domačin, gospod Brane Praznik, ki že dolgo proučuje, jim je
med drugim povedal, da je bila Marovška zijalka ledenodobno prebivališče pračloveka. Pračlovek
jo je uporabljal za svoje lovske pohode ter v njej prebival krajši ali daljši čas. V jami so pred časom
našli močerile - črne človeške ribice.
Udeleženci srečanja so ob pogledu v jamo in ugotovili, da so bili ljudje v pradavnini zelo majhni,
da so lahko živeli v njej.
Čas je hitro minil. Posladkali so se še s sladoledom, nato pa se hitro vrnili do šole, kjer jih je že
čakal avtobus. Malo utrujeni, a polni lepih vtisov, so se odpeljali proti Temenici.

24. maj 2014 - planinski pohod na Mali Golak
V soboto, 24. maja 2014, so se planinci naše šole odpravili na zadnji pohod v šolskem letu. Osvojili
so Mali Golak (1495 m nadmorske višine). Velik del vzpona je potekal po gozdu, v katerem so jih
med bukovimi drevesi spremljale majhne in tudi zelo velike skale, balvani. Na poti so postavili
tudi možica, ki bo naslednjim pohodnikom kazal pravo pot. Razgled z vrha je segal daleč naokrog,
čeprav so ga v daljavi zastirali oblaki, zato morja in Alp niso videli. Za vztrajno hojo ter udeležbo na
izletih so bili na cilju nagrajeni s čokolado Milko.
A
Ob sestopu so naredili še daljši postanek pri planinski koči. Ob povratku proti domu jih je pričakalo še eno presenečenje. Obiskali so nasad češenj v Lokavcu. Sprehodili so se po sadovnjaku, kjer
jim je lastnik predstavil delo in skrb za češnje. Med poslušanjem so jedli dobre, sladke češnje. Zadovoljni ter nasmejani so se vrnili domov.
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28. maj 2014 - Ex tempore mladih - območno srečanje mladih likovnih ustvarjalcev
ZKD Grosuplje in JSKD OI Ivančna Gorica sta ob 40. jubileju zveze organizirali projekt - izdelavo
mozaika na ograji ob vhodu v kulturni dom Grosuplje. Dogodek se je odvijal 28. 5. 2014 pred Kulturnim domom Grosuplje. K sodelovanju so povabili likovne ustvarjalce iz OŠ občin Dobrepolje,
Grosuplje in Ivančna Gorica. Mentorja delavnic sta bila umetnika Joanna Zając-Slapničar in Aljaž
Vidrajz.
Mozaik so sestavljali tudi učenci OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Pisane dele keramike so v svež
omet vgrajevali Gaja Kovačič, Anej Kristan, Tadej Strah. Izdelali so podobi, ki simbolizirata filmsko
in glasbeno umetnost.
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Učenci so se najprej razdelili v dve skupini. Prva se je sprehodila
skozi vse dele Botaničnega vrta: arboretum, skalnjak, tropski rastlinjak, močvirje, rastlinski sistem
... in spoznavala značilne rastline, njihove posebnosti, rastišča … Botanični vrt je več kot le zanimiv
park. V samem centru Ljubljane so opazovali ogrožene, redke ali že skoraj izumrle rastline, rastline
z vseh predelov Slovenije in drugih delov sveta, opazovali živali, ki so si našle zatočišče v podobnih
pogojih kot v naravi.

28. maj 2014 - naravoslovni dan - 2. razred (Travnik)
V sredo, 28. 5. 2014, so učitelji realizirali že dolgo načrtovani naravoslovni dan za oddelka 2. razreda. Žal sredino vreme ni zdržalo brez nekaj kapljic dežja, zato so zaključek izvedli v učilnici. Delo
se je izvajalo tako v skupinah kot frontalno ter tudi individualno in tandemsko. Zanimivost je bila

transformacija oddelkov na manjše tandeme ali trojice, ki so delale samostojno in se šele na koncu spet združile v celoten razred. K sreči travniki niso bili še popolnoma pokošeni, zato so lahko
opazovali cvetenje trav, travniških cvetnic in številne različne travniških živali. Kljub deževnemu
zaključku je bil dan uspešen.
28. maj 2014 - naravoslovni dan - 5. razred (Ogled Botaničnega vrta v Ljubljani)
A
Učenci 5. razreda so se 28. maja 2014 ob 7.30 zbrali v matični učilnici, kjer so razdelili malico in se
pogovorili o vedenju na avtobusu. Naravoslovni dan so imeli namen preživeti v Botaničnem vrtu v
Ljubljani. Zato so se ob 8. uri z avtobusom odpeljali proti Ljubljani v Botanični vrt. Najprej je sledila
malica, ob 8. 45 pa splošni ogled Botaničnega vrta.
102

Druga skupina se je najprej udeležila delavnice z naslovom Razmnoževanje rastlin - semena in
potaknjenci. Učenci so si na rastlinah ogledali, kaj so nadomestne korenine ali kakšne oblike listov poznamo. Natančno so opazovali zgradbo cveta in vseh njegovih za razmnoževanje potrebnih
delov in ugotavljali pomen oblike plodov za njihove prenašalce. Spremljali so razvoj rastline od
semena dalje. Spoznavali so in se pogovarjali, kaj semena in rastline potrebujejo za rast, kako jih
pravilno posadimo in kako moramo skrbeti zanje ter kako bo iz semena zrasla nova rastlina. Odkrili so, da lahko semena posadimo v navadne lončke in vsak dan opazujemo, ali jeseme že vzklilo.
Naučili so se, kaj so potaknjenci.
Namesto semen so si učenci izbrali mlado rastlino s koreninicami, jo presadili v svoj lonček, ki so

ga odnesli domov. Sledila je analiza dela in ob 11.10 odhod z avtobusom proti šoli. Pred šolo so
se vrnili ob 11.45.
26. - 30. maj 2014 - geografski teden
Tretje leto zapored se na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični odvija prav poseben teden, ki je
geografsko obarvan. Letos je potekal 26. 5. - 30. 5. 2014 in je povezoval različne oblike dela, vsebine in starostne skupine.
Radijci so pod mentorskim vodstvom prof. Katje Šuštar pripravili celotedensko oddajo s predstavitvijo slovenskih narečij. Iz dneva v dan je bilo slišati nove narečne govorice, ki so vzbudile
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radovednost ob pestrosti našega malega teritorija.
Učenci 7., 8., 9. razreda so pripravili računalniške osnutke razglednic evropskih mest, Avstralije in
slovenskih mest. Predstavljene so bile preko projekcij v avli v ponedeljek, sredo in petek.
Posvetili smo se tudi trem razstavam, ki so nastajale cel teden. Učenci 6. razreda so izdelali
geografske letake, ki so s svojo izvirno obliko in vsebino pritegnili veliko pozornost.
Osmošolci so v različnih pisavah sveta izdelali napis - geografski teden. Pisave so svojevrstni znakovni znaki različnih narodov, branih v različnih smereh. Razstava grafičnih listov, izdelali so jih
sedmošolci pri likovni vzgoji, je prispevala celovit pogled na znamenitosti občine Ivančna Gorica.
V torek in četrtek sta bili potopisni predavanji v avli šole. V torek je prof. Vesna Veit predstavila
Malto - malo državico v Sredozemlju. Številni zalivčki, ladje in kamnito površje je bilo nepogrešljivo
na prikazanih fotografijah. V četrtek je prof. Jelka Rojec predstavila zahod ZDA in Havaje. Učence

je pritegnila nenavadna pokrajina Velikega kanjona, Doline smrti, Brice kanjona, svetovno znanih
mest iz sveta filma, čudovitih podob s Havajev in ostalih znamenitih parkov.
Učenci podaljšanega bivanja so štirinajst dni s pomočjo profesorjev izdelovali mega sestavljanko
- karto sveta. S tehniko zvijanja in lepljenja barvnih papirnatih prtičkov so upodobili vse celine in
oceane. Sestavljanka je estetski in didaktični pripomoček. Ob igri so se učenci gotovo zapomnili
kje ležijo posamezne celine.
Geografski teden je način neformalnega izobraževanja na neprisiljen način. Učenci pri oblikovanju
vsebin aktivno sodelujejo, primerjajo izdelke med seboj in kritično razmišljajo ob širjenju obzorij.

A
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30. maj 2014 - športni dan - 9. razred (Gardaland)
V petek, 30. 5. 2014, so učitelji za učence 9. razredov izvedli težko pričakovani športni dan. 45
učencev skupaj s spremljevalci so se zabavali in v zabaviščnem parku Gardaland.
Zbrali so se v zgodnjih jutranjih urah in po nekajurni vožnji prispeli ravno v času njegovega odprtja. V parku so izkoristili možnosti za zabavo in sprostitev, se medsebojno družili in spletali prijateljske vezi. V poznih popoldanskih urah so utrujeni, vendar polni nepozabnih vtisov, odšli proti
domu. Čas na avtobusu so poskušali izkoristiti tudi za priprave na valeto.

3. junij 2014 - zaključno srečanje staršev in učencev podaljšanega bivanja
V šolskem letu 2013/2014 je bilo zaključno srečanje učencev, staršev in učiteljev podaljšanega
bivanja izpeljano nekoliko drugače. V torek, 3. 6. 2014, sta se dva avtobusa otrok odpeljala proti
Arboretumu Volčji Potok. Tam so si ogledali zanimivo razstavo dinozavrov ter se igrali na pestrih
igralih. Navdušenje nad aktivno preživetim popoldnevom je bilo veliko, k temu pa je pripomoglo
tudi prijetno sončno vreme. Učenci so se zadovoljni vrnili domov.
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različnih športnih dejavnostih (simulacija veslanja, športno plezanje, tenis, smučarski skoki …).
Jana Primc in Job Primc sta se uvrstila tudi v posamično finale v atletiki; Jana v metu vortexa in Job
v skoku v višino. Job je osvojil odlično 4. mesto.
10. junij 2014 - srečanje z bodočimi prvošolčki

4. junij 2014 - ob zaključku MEGA kviza
Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižničnega informacijskega
opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska - center
za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Pedagoško sekcijo pri Skupnosti muzejev Slovenije.
Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja, učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske
knjižnice po Sloveniji.
V šolskem letu 2013/2014 je potekal osmi cikel MEGA kviza z naslovom Rimljani na naših tleh;
letos namreč obeležujemo 2000 let Emone.
Reševanju kviza so se v okviru medpredmetne povezave z zgodovino in v sodelovanju z učiteljico
Polono Janežič pridružili učenci zadnjega triletja. Kviz so reševali v mesecu marcu, v žrebanje pa so
poslali kar 131 rešitev.
Izkazalo se je, da so se naši učenci uvrstili med šole z največ oddanimi rešitvami, zato so bili v sredo, 4. junija 2014, povabljeni na prireditev ob zaključku kviza. Dogodek, ki se je v Mestnem muzeju
Ljubljana začel ob 10. uri, sta s svojim izvirnim nastopom obogatila pisatelj Žiga X. Gombač in
ilustrator Ivan Mitrevski. Naši učenci v žrebanju tokrat niso imeli sreče, so pa prejeli kar nekaj tolažilnih knjižnih nagrad. Po zaključku prireditve so si ogledali še razstavo Emona: mesto v imperiju.

Bodoči prvošolci so se 20. 6. 2014 s starši zbrali v avli šole. Ogledali so si kulturni program učencev
1. In 2. razreda PŠ Temenica dramsko predstavo Volk in 11 kozličkov, peli in rajali pod vodstvom
učiteljic. Prisluhnili so tudi ljudskim pesmim ob spremljavi harmonikarja Andraža Mostarja. Vse
zbrane je pozdravil in nagovoril gospod ravnatelj. Pedagoginja Irena Novak je predstavila oblikovane oddelke 1. razreda v naslednjem šolskem letu. Bodoči učenci so z učiteljicami odšli v učilnici.
V avli šole je starše bodočih prvošolcev medtem vodstvo šole seznanilo z informacijami. Otroci so
si ogledali razred, spoznali svoje sošolce in učiteljice. Odtisnili so svojo dlan na cvet rožice, ki so
odnesli tudi domov. Poiskali so svoje ime na kartončku in ga pobarvali. Sledil je sadni prigrizek in
sladoledni posladek.
Domov so odšli v upanju, da bo učenje vedno tako prijetno in zabavno. Prvo srečanje s šolo naj bi
bilo zanje nepozabno.
10. junij 2014 - učenci PŠ Temenica prespali v šoli
Učenci so težko pričakovali dan, ko so prespali v šoli. S seboj so priseli pripomočke za osebno higieno in igračke, ki so jih čuvale ponoči. Zunaj so se na igrišču malo igrali. Nato so se pripravili na
nastop - Temeniški talenti. Sodelovali so vsi in se trudili, zato so tudi prejeli nagrade. Kuharica Slavka jim je pripravila slastno večerjo - rižev narastek in kompot. Nabrali so dovolj energije za pižama
party. Sledilo je umivanje, pravljica za lahko noč in spanje. Zjutraj so se zgodaj zbudili, se oblekli,
umili, pospravili prtljago, zajtrkovali, potem pa odšli na zaključno ekskurzijo na Magdalensko goro.

A
5. junij 2014 - 5. Festival športa mladih
V četrtek, 5. junija, se je 45 učencev v Kopru udeležilo 5. Festivala športa mladih in posamičnega
finala v atletiki za OŠ. Vsi učenci so se na festivalskem dogajanju lahko preizkusili v več kot dvajset
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11. junij 2014 - zaključna ekskurzija - 1. razred (Magdalenska gora)

12. junij 2014 - športni dan - 5. razred (Pohod na Šmarno goro)

V sredo, 11. 6. 2014, so učenci prvega razreda z matične in podružnične šole podružnične šole
Temenica izpeljali zaključno ekskurzijo s ‘’piknikom’’ na Magdalenski gori pri Grosuplju.
Z avtobusom so se odpeljali do vasi Hrastje. Od tam so se povzpeli na Magdalensko goro. V varni
senci cerkve in gozda so peli, merili širino cerkve s koraki, pihali balone, se vpisali z imenom in
priimkom v planinsko knjigo, opazovali in risali liste in živali, naredili odtis lubja ter tekli okrog
cerkve. Našli so zaklad gozdnega škrata in si ga pravično razdelili. Dan so zaključili s sladkim piknikom ter spustom v dolino. Pri tem so opazovali, kako je letošnja zima prizadela gozd in drevesa
v njem.

V četrtek, 12. 6. 2014, so imeli učenci 5. razreda športni dan. Potekal je v skladu z načrtovanjem.
Jutro je bilo lepo in polni pričakovanj (predhodno so namreč prebrali legendo o velikanih, ki so gradili Šmarno goro, potovali po zemljevidu in se seznanili z njeno nadmorsko višino), so se z avtobusom odpeljali do vznožja Šmarne gore, v Tacen. V lepem, sončnem vremenu, so se vzpenjali proti
vrhu po strmi, s številnimi koreninami prepleteni poti. Med vzponom so opazovali strma pobočja,
zanimiva drevesa in prisluhnili pticam. Spoznali so, kako pomembno je znanje o planinstvu in pohodništvu, ki so ga pridobili v razredu. Ker je vročina naraščala in je bilo sence zaradi posledic žleda
zelo malo, so bili zelo previdni in se vzpenjali bolj počasi z enakomerno hojo in večjimi, krajšimi
postanki za pitje vode. Učenci so opazovali spremembe v naravi, se srečevali z drugimi planinci,
se učili veščin planinstva, na vrhu pa je bil trud poplačan s čudovitim pogledom na gore, ravnine,
mesto, reko, prometnice, druženjem in ogledom cerkve z obzidjem. Ob opazovanju fresk so učenci
spoznali pomembno zgodovinsko vlogo Jakoba Aljaža in Prešerna. Čudovito akustiko cerkve pa
so začutili ob petju pesmi (Dan ljubezni). Spust je bil naporen, vendar so vsi varno prišli v dolino.
Prijeten dan so zaključili z mislijo, da se na goro še vrnejo. Pred šolo so se varno pripeljali ob 12.30.

11. junij 2014 - tehniški dan - 6. - 9. razreda (Promet)
V sredo, 11. Junija, je za učence od 6. do 9. razreda potekal tehniški dan na temo Promet. Učenci so na tehniškem dnevu usvajali in pridobivali znanja o prometni varnosti udeležencev v
prometu (pešca, rolerja, kolesarja in voznika
kolesa z motorjem) in se seznanjali z nevarnimi prometnimi točkami in s poklici v proAmetu.
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13. junij 2014 - valeta
V petek, 13. 6. 2014, so se devetošolci v okviru kulturnega dneva pripravljali na valeto ter s tem
na zaključek njihovega osnovnošolskega izobraževanja. Do enajste ure so izvedli generalko in
dokončali vse potrebno, kar jih je še čakalo za izpeljavo programa. Sledila je prijetna prireditev,
kjer so se predstavili s petjem, igranjem na instrumente, s skeči in videoposnetki. S skromno pozornostjo so se poslovili od učiteljev in delavcev šole. Na koncu je sledila še težko pričakovana
predaja ključa. Tokrat so si ga prislužili učenci 8. a razreda.

15. junij 2014 - zaključno srečanje učencev modelarjev, njihovih staršev in članov Letalskega kluba Šentvid pri Stični
Pred zaključkom šolskega leta v nedeljo, 15. junija 2014, so se na Športnem letališču v Šentvidu
pri Stični zbrali učenci modelarji, njihovi starši, sprejeli pa so jih člani Letalskega kluba Šentvid pri
Stični. Po uvodnem nagovoru so si modelarji ogledali klubska letala, ki so garažirana v hangerju in
ultralahka lastniška letala. Klub vetrovnemu vremenu se je mentor modelarskega krožka g. Srečo
Žnidaršič predstavil z letenjem svoje makete. Po pristanku njegovega letala je bilo v zraku lahko
opaziti še nekaj maket, ki so jih modelarji prepustili vetru. Dan se je zaključil z družabnim srečanjem, s prigrizkom in sladkim, mrzlim presenečenjem.

13. junij 2014 - nastop učencev PŠ Temenica ob otvoritvi spomenika Tonetu Kozlevčarju
V petek, 13. 6. 2014, so v neposredni bližini podružnične šole Temenica, v organizaciji Občine Ivančna Gorica, Krajevne skupnosti Temenica, Kulturnega društva Temenica in ostalih krajevnih društev,
slovesno odkrili doprsni kipa Toneta Kozlevčarja. S postavitvijo kipa avtorja Bojana Štineta so se
Kozlevčarjevi rojaki poklonili 100-letnici njegovega rojstva. V kulturnem programu je sodeloval
A
Ribniški oktet, katerega soustanovitelj je bil prav Tone Kozlevčar. Del programa so sooblikovali
učenci podružnične šole Temenica.
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16. junij 2014 - tehniški dan- 6. - 8. (Iz preteklosti črpamo za sedanjost)
V ponedeljek, 16. junija 2014, je za šestošolce, sedmošolce in osmošolce potekal medgeneracijski
tehniški dan Iz preteklosti črpamo za sedanjost, ki so ga sooblikovali ljudje iz šolskega okoliša.
Učenci so se ob starejših izkušenih mentorjih preizkusili na področju ustvarjalnega oblikovanja in
praktičnih spretnosti - od risanja, pletenja, barvanja, oblikovanja gline, izdelave rož, košar …
Skozi ustvarjanje so učenci razvijali ročne spretnosti z gospo Joži Mežan, članico TD Šentvid pri
Stični, Aktiva kmečkih žena, prostovoljki, članici PGD Dob …, ki se že več kot deset let ukvarja z
ročnimi deli in širi svoje znanje v kraju in izven njega. Tako poučuje spretnosti mlajšo in starejšo
generacijo.
Gospa Kristina Jovanovič je z učenci vodila pouk izdelovanja rož iz papirja, gospa Marija Kastelic z Lučarjevega Kala pa je prikazala, kako se splete košara, pehar, jerbas. Njena hči, dolgoletna
predsednica TD Grča in aktivna članica je ustvarjala s pomočjo preje in kvačke in naučila učence
kvačkati.
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Po malici je sledilo plesno tekmovanje v okviru Plesnega festivala. Učenci so navijali za svoje
sošolce in jih nagradili z glasnim aplavzom, nekateri izmed njih so postali celo sodniki. V nadaljevanju so se učenci pomerili v igri med dvema ognjema. Rdeči z vijoličnimi, modri pa z zelenimi.
Nato je sledila še tekma za prvo in tretje mesto. Zadnja igra vsi za enega, eden za vse pa je bila spet
lahko izvedena zunaj na šolskih površinah. Vsaka skupina je morala poiskati vseh pet učiteljev in
pri njih opraviti nalogo. Najti učitelje ni bilo težko, težavno je bilo ohraniti člane skupine skupaj.
Vendarle je na koncu vsem skupinam uspelo priti do cilja. Sledilo je seštevanje točk in razglasitev
rezultatov. Veselje, vriskanje se je slišalo daleč naokrog. In potem je sledil preobrat… Učenci so
morali v barvne tulce vreči svoje listke za razvrstitev v skupine, ki so jih izvlekli iz vrečke pred pričetkom iger. Zmagovalna skupina dne je postala skupina, ki je zbrala največ listkov svoje barve…
ojoj. Oh ja, to so bile pač igre BREZ meja in učenci so jih športno prenesli, zmagovalci pa so na
veselje ostalih morali preteči zmagovalni krog z vodnimi ovirami.

Šestošolci so obiskali domačijo Šentvidčana gospoda Franca Šteha, letošnjega dobitnika občinskega odličja plakete Mihe Kastelica za delavna prizadevanja in uspehe, ki so pomembno prispevali
k ohranjanju naše kulture in etnološke dediščine, ter si ogledali njegovo bogato etnološko zbirko.
Učenci so ob delu razvijali kreativnost in domišljijo, čut za estetiko in smisel za oblikovanje uporabnih in dekorativnih predmetov, tako da so pod mentorstvom starejše generacije uresničevali
svoje zamisli s slikanjem, z risanjem, oblikovanjem in ustvarjanjem z različnimi materiali.
16. junij 2014 - športni dan - prva triada (Igre brez meja)
V ponedeljek, 16. junija 2014, so učenci prvega triletja imeli športni dan z naslovom Igre brez meja.
Zaradi spreminjajočega se vremena je bil izveden na igrišču in v telovadnici.
Po uvodnem pozdravu in podanih navodilih so bili učenci razvrščeni v osem barvnih skupin. Izvlečene barve lističe so morali skrbno shraniti, ker so le-ti po zadnji igri ključno vplivali na končni
rezultat. V prvem delu športnega dne so potekale štafetne igre. Prva igra se je imenovala gori, gori.
Učenci so morali v najkrajšem času prenesti vodo iz enega vedra v drugo in na poti razliti čim manj
vode. Vodo so prenašali v jogurtovih lončkih na loparjih za mali tenis, iz lončka v lonček pa so jo
prelili na sredini igrišča v obroču. Sprva so se na pot podali previdno nato že bolj pogumno. Pri drugi igri tovor potuje je bilo potrebno v najkrajšem času čim bolj spretno prenesti tovor na skiroju na
drugo stran k svojim soigralcem. Igra se je končala, ko sta si moštvi zamenjali mesti. Tretja naloga
A
se je imenovala leteča preproga. Pri njej je prišla do izraza usklajenost članov skupine, kajti morali
so prenašati blazino, na kateri so bili postavljeni štirje stožci. Ko so jo uspešno opravili, so prišli
na vrsto igralci iz nasprotnega moštva. Vsak izmed njih je smel enkrat ciljati v njihove stožce. Na ta
način so si pridobili točke za svoje moštvo.
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18. junij 2014 - obisk Knjižnice Pavle Golie in Galerije likovnih samorastnikov
V sredo, 18. junija 2014, so učenci drugih razredov matične šole pouk izvedli drugače kot običajno.
Zapustili so šolske prostore in se z vlakom odpeljali podali v Trebnje z vlakom. Nekateri učenci so
se prvič peljali z vlakom. Bilo je prav vznemirljivo in zabavno.
Ko so prispeli na cilj, so si najprej ogledali železniško postajo ter naredili skupinski posnetek pri
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veliki lokomotivi. Nato so se sprehodili do Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, kjer jih je prijazna kustosinja popeljala po stalni zbirki ter jim predstavila zanimivo poslikavo na steklo. Videli
pa so tudi kip njihovega »domačega« Krjavlja. Sledil je drugi del ogleda, in sicer opazovanje umetnikov pri ustvarjanju. V tem času je v galeriji namreč potekal 47. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov. Umetnice so prihajale iz Hrvaške, s Portugalske, iz Brazilije, s Finske, iz Velike Britanije,
Italije, Srbije ter Slovenije. Videli so različne tehnike, med katerimi so lahko tudi eno preizkusili.
Pokazali so veliko osvojenega znanja iz področja likovne umetnosti in tudi tujih jezikov.
Potem je sledil odmor za malico v senci mestnega parka, nato pa obisk knjižnice Pavla Golie. V
oddelku za cicibane jim je knjižničarka predstavila nekaj zanimivih knjig ter prebrala pravljico o
volku, ki se je naučil brati. Sledil je sprehod po knjižnici ter ogled drugih oddelkov. Med kratkim
sprehodom do železniške postaje pa so si zaželeli sladoled. Na srečo je bilo toliko časa, da so si
lahko privoščili. Pouk so zaključili s prihodom v Šentvid.
19. junij 2014 - zaključek bralne značke na Muljavi ter podelitev naziva Zlati bralec
V četrtek, 29. junija 2014, so se na pobudo ravnatelja OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični Janeza
Peterlina na Muljavi zbrali zlati bralci ter drugi bralni značkarji osnovnih šol občin Ivančna Gorica,
Grosuplje in Dobrepolje. V uvodnem delu sta vse navzoče nagovorila župan Dušan Strnad in mladinski pisatelj Primož Suhodolčan. Ravnatelji vseh šol so bralcem slovesno izročili priznanja ter
knjižno darilo, ki ga je poklonila Mestna knjižnica Grosuplje. Program pa so popestrile recitacije
ter plesne in glasbene točke, ki so jih pripravile navzoče šole. Sledila je osvežitev s sadjem, sokom
in sladoledom, večer pa je zaokrožila predpremierna uprizoritev predstave Kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava Deseti brat, ki je navdušila zbrano občinstvo. Želimo si, da se ob letu osorej
zopet srečamo ter skupaj preživimo tako prijeten poletni večer.
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24. junij 2014 - prireditev ob zaključku šolskega leta 2013/2014 in dnevu državnosti
»Pomembno, res pomembno je živeti, ljubiti vsak trenutek, vsak korak … ljubiti krila, kot galeb
drseti, in piti, piti zrak…« so odzvanjale besede vsem zbranim na zadnji dan pouka v avli šole. Besede domovini ob državnem prazniku, recitacije o prijateljstvu, ubrano petje najmlajših in malo
starejših učencev pevskega zbora, nastop flavtistk, plesna in instrumentalna točka, ogled videa
Naši uspehi, recitacija v angleškem jeziku pa še petje in navdušeni aplavzi - vsega so bili deležni
učenci na dan, ki jih je še ločil do težko pričakovanih počitnic.
Na prireditvi, ko se na odru zvrsti veliko število naših učencev, ki so s svojimi mentorji raziskovali
in širili obzorja skozi celo šolsko leto, je bila priložnost za podelitev šolskih priznanj za uspeh
oziroma prizadevnost pri šolskem delu za dosežke s tekmovanj v znanju, športnih tekmovanj in
drugih tekmovanj, ki potekajo pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport. Leto v njih ni pustilo
le vedenja o posameznih predmetih, učenci so bili ustvarjalni in se izkazali tudi kot izvrstni športniki, blesteli so v matematiki, logiki, geografiji, plesu in še kje. Tako se je v knjigo dosežkov, ki so
s svojimi rezultati dosegli srebrni znak šole, letos vpisalo kar 13 učenk in učencev od tretjega do
osmega razreda.
In nasmeh jim niso zarisali zgolj ti dosežki, temveč tudi izžrebanec za Naj Ferdovca 2014 in muzikal, ki jih je s svojimi plesnimi vložki še prav posebno radoživo pospremil v poletno vzdušje, četudi
so bile vremenske razmere ta dan daleč od poletnih.

Zatorej bo držalo, kar je zapisal že pesnik Župančič: »Kar kane z neba, je vzeti
treba; kar svet naključi, v svoj prid zasuči …«

20. junij 2014 - nagradni izlet za uspešne učence ob zaključku šolskega leta 2013/14
Na popotovanje, ki je bilo v petek 20. 6. 2014, so bili povabljeni učenci, ki so v šolskem letu dosegali
boljše rezultate na tekmovanjih iz znanja, in tisti, ki so sodelovali na različnih šolskih in obšolskih
dejavnostih in prireditvah ter s svojim znanjem, aktivnim sodelovanjem in mladostno radoživostjo
pustili vtis pri promociji naše šole tako na lokalni kot državni ravni.
Ta zadnji pomladni dan so se učenci odpeljali na Kras in pot nadaljevali po Slovenski Istri. V bližini
Lipice so se spustili v čarobni podzemni svet najstarejše turistične jame v Evropi, jame Vilenica.
Slovenci jamo poznamo po vsakoletni mednarodni literarni prireditvi. Popotovanje se je nadaljevalo s postankom pri gradu Socerb nad Črnim Kalom, ki ga uvrščamo med pomembnejše utrdbene arhitekture Kraškega roba. Pot jih je vodila do bazenov v Žusterni, kjer so se osvežili v prijetni
A
morski vodi tamkajšnjih bazenov.
Nagradni izlet je bila podpora prizadevanjem učencem na različnih področjih udejstvovanja med
šolskim letom in navdušenje učencev nad nagrado je bilo veliko.
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21. - 22. junij 2014 - 44. Tabor slovenskih pevskih zborov
V Šentvidu pri Stični so s 45. Taborom slovenskih pevskih zborov sklenili tudi prvi slovenski praznik ljubiteljske kulture.
Šentvid pri Stični je gostil 45. Tabor slovenskih pevskih zborov. Njegov pobudnik je bil domači pevec Tone Kozlevčar, ki so mu pred dnevi v vasi Temenica postavili spominsko obeležje. Na letošnji
tabor se je prijavilo skoraj 100 pevskih zborov - ženskih, moških in mešanih, med njimi tudi devet
zborov iz zamejstva in držav nekdanje Jugoslavije. Prav tem pevcem druženje na prazniku slovenskega petja pomeni izjemno veliko in dodaten navdih za ohranjanje slovenske ljudske pesmi daleč
zunaj matične domovine. Osrednja taborska prireditev je potekala pod naslovom Pod to goro zeleno. Združeni pevski zbori so pod taktirko Igorja Švare prepevali pesmi štirih slovenskih skladateljev - letošnjih jubilantov Jožeta Lebiča, Jožeta Leskovarja, Rada Simonitija in Vasilija Mirka. V nadaljevanju so bili po zamisli Staneta Pečka na sporedu vesele pesmi, ki redko najdejo svoj prostor
v koncertnih programih, in venček narodnih s poudarkom na druženju generacij skozi zborovsko
pesem. Pri tem je velik del prispeval otroški pevski zbor OŠ Ferda Vesela iz Šentvida pri Stični pod
mentorstvom učiteljic Simone Zvonar, Polonce Lampret in Matee Curkove, ki so se s plesom in
petjem pridružili mogočnemu zboru pevcev. Zbore pa so spremljali godbi iz Stične in Cerknice ter
pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje. Slavnostni govornik, predsednik državnega sveta Mitja
Bervar, je poudaril, da je slovenska pesem za slovensko dušo opoj brez primere, da jo dihamo kot
najčistejši zrak, pijemo kot najslajše vino, saj peti preprosto pomeni biti Slovenec.
Čeprav zadnja leta upada število zborov na taborih, manjši so tudi pevski sestavi, pa je vse več
novih in mlajših zasedb, zato je treba ohranjati praznik slovenskega zborovskega petja, je dejal
predsednik upravnega odbora tabora Jernej Lampret, ki je pevcem obljubil, da bodo tudi zaradi
njihove volje pripravili jubilejni 50. tabor. Letošnji pa je pomenil sklep prvega tedna ljubiteljskih
kultur. Direktor Javnega sklada kulturnih dejavnosti Slovenije Igor Teršar je povedal, da so ga
zaznamovali z več kot 500 različnimi dogodki in se s tem poklonili vsem, ki svojo energijo in čas
namenjajo kulturi.
Tretje mesto učencev PŠ Temenica na natečaju Mali junaki Slovenije
Zadnji mesec je bil za učence PŠ Temenica naporen
zaradi njihovega sodelovanja v nagradnem natečaju. Zelo dobro jim je kazalo že v prvem krogu in so
se brez težav uvrstili v finale. Tam pa je bilo bolj napeto. Bližje, ko so bili zmagi, bolj so si želeli osvojiti
nagrade. Z močno voljo in vztrajnostjo so uspeli.
Osvojili so tretje mesto. Nagrado - piknik - so želeli
Apodeliti skupaj s starši in vsemi, ki so jim pomagali
do uspeha. Zelo so veseli in ponosni, da jim je uspelo. Piknik so imeli zadnji šolski dan v popoldanskem času. Tako so še lepše zaključili šolsko leto.
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Uspeh je rezultat popolnosti,
trdega dela, učenja na napakah,
zvestobe in vztrajnosti.
Colin Powel
ŠPORTNI DOSEŽKI
20. september 2013 - ekipno atletsko tekmovanje za OŠ v Ljubljani (ŽAK)
Tekmovanje je potekalo 20. 9. 2013 na atletskem stadionu ŽAK. Udeležilo se ga je 6 šol (OŠ Dobrova, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, OŠ Stična, OŠ Polhov Gradec, OŠ L. Adamiča Grosuplje, OŠ
Ig). Učenci in učenke so tekmovali :
•
•
•
•
•

v teku na 1000 m, 300 m in 60m,
v štafeti 4x100 m,
skoku v daljino in višino,
suvanju krogle,
metu vortexa.

Naši tekmovalci so bili uspešni. Učenci so dosegli 5. mesto, učenke pa 4. mesto.
Najboljši rezultati tekmovanja:
• Jana Primc v metu vortexa - 46 m (1. mesto),
• Žiga Jerovška v skoku v daljino (2. mesto)
• Urška Kepa v teku na 300 m (4. mesto)
25. september 2013 - kolesarstvo - vožnja na čas
25. 9. 2013 je bilo državno prvenstvo za OŠ v kolesarstvu - vožnji na čas na policijskem poligonu v
Tacnu. V kategoriji dečkov letnik 2001 - 2002 je nastopal Benjamin Pajek, ki je osvojil odlično tretje
mesto.
15. oktober 2013 - ekipni atletski troboj
V torek 15. 10. 2013 je na OŠ Dobrova potekal ekipni atletski mnogoboj. Tekmovalci so se pomerili
v skoku v daljino, metu vortexa, teku na 60 m in teku na 600 m. Za končni rezultat so šteli rezultati
vseh treh tekmovalcev.
Našo šolo so v kategoriji STAREJŠE UČENKE zastopale Jana Primc, Urška Kepa in Eva Grandovec.
Dekleta so skupno osvojila 2. mesto in prejele srebrno medaljo.
Ekipo učencev v kategoriji STAREJŠI UČENCI so sestavljali David Mrzel, Žiga Jerovšek in Domen
Koščak. Fantje so skupno osvojili 3. mesto in prejeli bronasto medaljo.
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18. oktober 2013 – medobčinsko tekmovanje v jesenskem krosu
18. 10. 2013 je v Ivančni Gorici na Osnovni šoli Stična potekalo medobčinsko tekmovanje v jesenskem krosu. OŠ Ferda Vesela je zastopalo 38 učencev. Učenci prve triade so se pomerili na progi
dolgi 300 metrov. Učenci druge triade so tekli po progi dolgi 600 metrov in učenci tretje triade so
svoje moči pomerili na progi dolgi 1000 metrov. Naša šola je bila bogatejša za 8 medalj: 3 zlate, 2
srebrni in 3 bronaste.
1. razred:

2. razred:

3. razred:

4. razred:

UČENCI:
Benjamin Hribar (7. mesto)
Anže Novak (8. mesto)
UČENKE:
Katja Adamlje (12. mesto)
Sumejja Mujić (13. mesto)
UČENCI:
Žak Grabljevec (10. mesto)
Matevž Kovačič (15. mesto)
UČENKE:
Zoja Verbič (10. mesto)
Klara Dolničar (12. mesto)
UČENCI:
Vid Hojč (1. mesto)
Vid Primc (9. mesto)
UČENKE:
Neja Novak (9. mesto)
Anja Maselj (13. mesto)
Sara Verbič (14. mesto)
UČENCI:
Nik Janoš (1. mesto)

UČENKE:
Klavdija Mirt (12. mesto)
Neja Kristan (15. mesto)
Alenka Verbič (20. mesto)
6. razred:

Daša Perklič (10. mesto)
7. razred:

UČENKE:
Mirjam Zvonar (2. mesto)
Eva Kotar (13. mesto)
Katja Markovič (17. mesto)
5. razred:

A

UČENCI:

UČENCI:
Ambrož Bregar (2. mesto)
Tom Novak (6. mesto)
UČENKE:
Nataša Planinšek (14. mesto)
Eva Tomažin (15. mesto)

8. razred:

UČENCI:
Uroš Končar (13. mesto)
Domen Koščak (16. mesto)
UČENKE:
Anja Kavčič (6. mesto)

Matevž Žurga (11. mesto)
Gašper Novak (19. mesto)

UČENKE:
Anja Antončič (3. mesto)

Eva Grandovec (12. mesto)
9. razred:

UČENCI:
Žiga Kotar (3. mesto)

12. december 2013 - občinsko tekmovanje v malem nogometu za starejše dečke
12. 12. 2013 je na OŠ Stična potekalo občinsko tekmovanje v malem nogometu za starejše dečke.
Našo ekipo so sestavljali Matej Avguštin, Martin Ostanek, Žiga Kotar, Uroša Kastelic, Marcel Štibernik, Lenart Lavrih, Gašper Kastelic, Žiga Novak in Luka Štajnar. Na tekmovanju so sodelovali tudi
tekmovalci iz Osnovne šole Stična Podružnična OŠ Višnja Gora in OŠ Dobrepolje. Naši fantje so
zasedli drugo mesto in se tako uvrstili na medobčinsko tekmovanje.
17. december 2013 - občinsko tekmovanje v malem nogometu za starejše deklice
17. 12. 2013 je na OŠ Stična potekalo medobčinsko tekmovanje v malem nogometu za starejše
deklice. OŠ Ferda Vesela so zastopale Ana Kotar, Jana Primc, Urška Kepa, Eva Hribar, Lara Polutnik,
Ema Varga in Patricija Kastelic. Na tekmovanju so premagale ekipo OŠ Stična ter se s prvim mestom uvrstile na področno tekmovanje.

UČENKE:
Jana Primc (1. mesto)
Urška Kepa (5. mesto)

Vid Habič (3. mesto)
Medin Ibričić (10. mesto)
Leon Žonta (20. mesto)
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17. december 2013 - tekmovanje učencev OŠ v streljanju s serijskim zračnim orožjem

Vrstni red ob koncu tekmovanja:

Mesto

Priimek in ime

Osnovna šola

1. serija

2. serija

Skupaj

10

5

Merkun Žiga

OŠ Ferda Vesela

85

84

169

2

7

Hribar Jan

OŠ Ferda Vesela

79

81

160

4

10

Hudnik Matic

OŠ Ferda Vesela

65

87

152

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

14. januar 2014 - medobčinsko tekmovanje v nogometu za dekleta

Pionirji - posamezno

Cicibani - posamezno
Mesto

Priimek in ime

Osnovna šola

1. serija

1. serija

Skupaj

10

7

Verbič Vid

OŠ Ferda Vesela

74

74

144

0

8

Zupančič Tilen

OŠ Ferda Vesela

75

75

141

0

9

Košak Matevž

OŠ Ferda Vesela

61

61

134

2

Mesto

Osnovna šola

2. serija

Skupaj

Pionirji - EKIPNO
2

1. serija

OŠ Ferda Vesela

229

252

481

Merkun Žiga

85

84

169

Hribar Jan

79

81

160

Hudnik Matic

65

87

152

Cicibani - EKIPNO
Mesto

Osnovna šola

1. serija

2. serija

Skupaj

3

OŠ Ferda Vesela

210

209

419

Verbič Vid

74

70

144

Zupančič Tilen

75

66

141

Košak Matevž

61

73

134

9. januar 2014 - medobčinsko tekmovanje v malem nogometu za starejše dečke

OŠ Brinje
OŠ LA Šmarje
OŠ Šentvid
OŠ Dobrepolje
OŠ Stična
OŠ Višnja Gora

V torek, 14. 1. 2014, je v Športni dvorani Ig potekalo področno tekmovanje v malem nogometu za
starejše učenke. Tekmovanja so se udeležile dekleta iz OŠ Škofljica, OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, OŠ Ig in OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Našo šolo so zastopale Jana Primc, Lara Polutnik,
Eva Hribar, Ema Varga, Ana Kotar, Urška Kepa in Špela Bregar. Dekleta so osvojila četrto mesto in
se žal niso uvrstila na nadaljnje tekmovanje.
16. april 2014 - področno tekmovanje Šolski Plesni Festival (ŠPF)
V sredo, 16. 4. 2014, je v Ribnici potekalo področno tekmovanje na šolskem plesnem festivalu
(ŠPF). Tekmovalci so tekmovali v družabnih plesih (rock’n’roll, cha-cha-cha in angleški valček) ali/
in v posameznih koreografijah (pop, latino, hip-hop).
OŠ Ferda Vesela so na tekmovanju zastopali učenci druge triade. V posameznih kategorijah so plesale Valeriia Kravchenko, Ula Pangršič, Martina Glavič, Lina Sever in Kaja Gliha. Najboljša Martina
Glavič je zasedla 16. mesto od 77. tekmovalcev, Ula 40. mesto, Lina 63. mesto, Valeriia in Kaja pa
67. mesto.
V parih sta našo šolo zastopala Hana Kavšek in Jon Kenda in postala področna prvaka ŠPF v družabnih plesih izmed prijavljenih 12. parov. Skupno je OŠ Ferda Vesela dosegla 11. mesto izmed štirinajstih prijavljenih šol.

V četrtek, 9. 1. 2014, je bilo na OŠ Brinje v Grosupljem organizirano medobčinsko tekmovanje v
malem nogometu za starejše dečke. Tekmovanja so se udeležile ekipe OŠ Brinje, OŠ Luisa Adamiča,
OŠ Dobrepolje in OŠ Ferda Vesela. Našo šolo so zastopali Uroš Kastelic, Uroš Kotar,
Matej Avguštin, Lenart Lavrih, Marcel Štibernik, Martin Ostanek in Uroš Kastelic. Fantje se osvojili
tretje mesto in se žal niso uvrstili na nadaljnje tekmovanje.
A10. januar 2014 - medobčinsko tekmovanje v odbojki za učenke 8., in 9. razreda
Tekmovanje je potekalo v telovadnici OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični. Udeležilo se ga je 6
ekip iz naslednjih šol: OŠ Stična, OŠ Višnja Gora, OŠ Dobrepolje, OŠ Brinje, OŠ Luis Adamič Šmarje
in OŠ Ferda Vesela.
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17. april 2014 - občinsko in medobčinsko tekmovanje v malem nogometu
V četrtek, 17. 4. 2014, je na OŠ Stična potekalo občinsko in medobčinsko tekmovanje v malem
nogometu za učence letnik 2001 in mlajše. Tekmovanja so se udeležile tudi OŠ Stična, Podružnična
šola Višnja Gora, OŠ Dobrepolje in OŠ Luisa Adamiča Grosuplje. Nogometaši naše šole so na osvojili 3. mesto na občinskem tekmovanju in 4. mesto na medobčinskem tekmovanju. Igrali so: Enej
Vršič, Aljaž Vršič, Žan Bebar Šabić, Simon Čebular, Nejc Verbič, Denis Žonta, Gašper Kastelic, Nejc
Rus, Tom Novak, Jan Verbič, Domen Zupančič, Luka Kovačič.

27. maj 2014 - področno tekmovanje v mali odbojki
Na tekmovanje se je uvrstilo 6 ekip iz šestih šol, med njimi tudi naša (Hana Omahen, Anja Marinčič,
Dajana Stanojlović, Martina Glavič, Ksenja Struna, Ula Pangršič, Hana Kavšek, Kaja Gliha, Kristina
Klemenčič) in dosegla odlično 2. mesto.
31. maj 2014 - Ferdov turnir v odbojki na mivki
V soboto, 31. 5. 2014 je na odbojkarskem igrišču v Temenici potekal že 3. Ferdov turnir v odbojki
na mivki. Udeležila so se ga dekleta, ki na okoliških šolah obiskujejo odbojko pod okriljem ŠD FlipFlop Grosuplje. Največ tekmovalk je bilo iz OŠ Ferda Vesela. Tekmovalke so bile tudi iz OŠ Brinje, OŠ
Škofljica in OŠ Luisa Adamiča. Turnir je bil prijateljske narave. Ekipo treh tekmovalk so sestavljala
naključno izžrebana dekleta. Zmagala je ekipa deklet iz OŠ Brinje ter OŠ Škofljica.

19. maj 2014 - posamično prvenstvo OŠ v atletiki
V ponedeljek, 19. 5. 2014 se je 47 učencev naše šole udeležilo posamičnega atletskega tekmovanja
za OŠ v atletiki, ki je potekalo na stadionu ŽAK v Ljubljani.
Medalje so osvojili učenci za naslednje dosežke:
• 4. mesto JOB PRIMC - skok v višino,
• 1. mesto ANJA DUŠA - skok v višino,
A
• 2. mesto DAVID MRZELJ - skok v daljino,
• 3. mesto NIK VINŠEK - tek na 300m,
• 2. mesto JANA PRIMC - met vortexa.
Jana Primc in Job Primc sta se uvrstila posamično v finale OŠ v atletiki.
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5. junij 2014 - 5. Festival športa mladih in posamično finale v atletiki za OŠ
V četrtek, 5. junija, je potekal 5. Festival športa mladih in posamično finale v atletiki za OŠ. Jana
Primc in Job Primc sta se uvrstila v posamično finale v atletiki, Jana v metu vortexa in Job v skoku
v višino. Job je osvojil odlično 4. mesto.

Vse naše sanje se lahko uresničijo,
če imamo pogum, da jim sledimo.
Walt Disney
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Gašper Groznik, Gašper Hribar in Lara Polutnik so se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo potekalo v mesecu novembru.
18. oktober 2013 - državno tekmovanje iz logike
V soboto, 19. 10. 2013, je bilo v OŠ Dobrepolje državno tekmovanje iz logike. Našo šolo so zastopali sedmošolec Tadej Strah, ki je dosegel odlično 17. mesto in s tem osvojil zlato priznanje,
osmošolca Katarina Zvonar in Blaž Omahen ter devetošolec Lenart Lavrih. Blaž je postal državni
prvak, saj je edini rešil naloge 100-odstotno in je osvojil tudi zlato priznanje. Lenart Lavrih je osvojil
srebrno priznanje.

TEKMOVANJA
27. september 2013 - šolsko tekmovanje iz logike
V petek 27. 10. 2013 ob 13.00 je potekalo šolsko tekmovanje iz logike. Udeležilo se ga je 13 učencev.
REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA
6. razred

8. razred
Nejc Rus (3. mesto)
Breda Kastelic (2. mesto)
Hana Omahen (1. mesto)

7. razred

Blaž Omahen (1. mesto)
Katarina Zvonar (1. mesto)
Melisa Jusić (3. mesto)
9. razred

Nika Bregar (2. mesto)
Tadej Strah (1. mesto)
Barbara Budisavljevič (4.
mesto)
Ana Koželj (3. mesto)

Lenart Lavrih (1. mesto)
Rebeka Pajek (2. mesto)
Jana Primc (3. mesto)

4. oktober 2013 - šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
V petek, 4. 10. 2013, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Tekmovanja se je
udeležilo 75 učencev, ki so dokazali, da o sladkorni bolezni že veliko vedo.
Bronasta priznanja so prejeli:
A
Gašper Groznik, Gašper Hribar, Lara Polutnik, Nejc Rus, Blaž Omahen, Katja Žinger, Katarina Zvonar,
Nikolaj Razinger, Lucija Zaletel, Erika Primc, Neža Vocovnik, Jana Primc in Anja Fajdiga.
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23. oktober 2013 - šolsko tekmovanje za Proteusovo priznanje
23. oktobra 2013 je bilo na šoli izvedeno tekmovanje za Proteusovo priznanje, ki ga vsako leto razpiše Prirodoslovno društvo Slovenije. Letošnja tema KAČE SLOVENIJE je pritegnila kar 31 učencev
8. in 9. razreda. Pomerili so se v poznavanju morfološke zgradbe kač, taksonomskih značilnosti
posameznih vrst, zakonodaje, ogroženosti, življenjskih okolij ter prilagoditev. Na podlagi znanja,
ki so ga pridobili iz predpisanega gradiva in ppt predstavitev, so dosegli dobre rezultate in tako se
bodo predvidoma kar štirje učenci 6. decembra udeležili državnega tekmovanja.
9. november 2013 - državno tekmovanju v znanju iz sladkorne bolezni
9. 11. 2013 je na OŠ Šoštanj potekalo državno tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni. Našo šolo
so zelo uspešno zastopali Gašper Hribar, Gašper Groznik in Lara Polutnik. Gašper Hribar in Gašper
Groznik sta osvojila srebrno priznanje.
12. - 15. novembra 2013 - šolsko tekmovanje Bober
12. - 15. novembra 2013 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje Bober, ki je mednarodno tekmovanje
v računalniškem razmišljanju in pismenosti za osnovnošolce in srednješolce. Njegov glavni namen
je povečati zanimanje učencev za računalništvo. Pokazati jim želimo, da računalnik ni le orodje za
komuniciranje, brskanje po spletu, urejanje besedil ter poslušanje glasbe in gledanje filmov. Raču125
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nalnik je neizčrpen vir zanimivi logičnih problemov, zaradi katerih računalnikarju ni nikoli dolgčas.
Tekmovalci spoznavajo področje na zabaven in poučen način. Tekmovalna vprašanja se navezujejo
na algoritmično razmišljanje, logično sklepanje, razvoj spretnosti za reševanje problemov, uporabo informacijske tehnologije in njen vpliv v družbi. Učenci ob tem spoznajo, da je razmišljanje in
ustvarjalno reševanje problemov zanimivo in zabavno.
Tekmovanje poteka v štirih kategorijah: Bobrček (druga triada OŠ), Mladi bober (tretja triada OŠ),
Bober (1. in 2. letnik SŠ), Stari bober (3. in 4. letnik SŠ). Šolsko tekmovanje je vsako leto organizirano v novembru. Najboljši tekmovalci se uvrstijo na državno tekmovanje v januarju. Na tekmovanju
se je v novembru 2013 pomerilo 592 starih bobrov, 2475 bobrov, 4555 mladih bobrov in 4031
bobrčkov. Skupaj je na tekmovanju tako sodelovalo že več kot 11.000 otrok; lani jih je bilo 8.000.
Bronasta priznanja je dobilo 1506 bobrčkov (36,33 %), 1645 mladih bobrov (35,79 %), 929 bobrov
(37,38 %) in 250 starih bobrov (39,18 %).
Na naši šoli je tekmovalo 90 tekmovalcev - 45 tekmovalcev v kategoriji Bobrček in 45 tekmovalcev
v kategoriji Mladi Bober. V kategoriji Bobrček so naslednji učenci osvojili bronasto priznanje: Rus
Nejc, Kastelic Breda, Omahen Hana, Kastelic Sašo, Razinger Tomaž, Črček Laura, Žonta Denis, Krnc
Martin, Ambrož Neja, Pangršič Ula, Kravchenko Valeriia, Habič Vid, Gorišek Maja, Koporc Miha in
Štibernik Jaša. V kategoriji Mladi bober pa so bronasto priznanje osvojili učenci: Zvonar Katarina,
Omahen Blaž, Hribar Gašper, Primc Jana, Primc Erika, Pajek Rebeka, Verbič Sara, Butkovič Ema, Furjanič Lara, Medved Janja, Groznik Gašper, Strah Tadej, Celestina Luka, Grabnar David in Kutnar Eva.
Na državno tekmovanje, ki bo v soboto 18. januarja v Mariboru, se je uvrstilo 91 bobrčkov, 118
mladih bobrov, 45 bobrov in 28 starih bobrov. Našo šolo bodo zastopali Rus Nejc, Kastelic Breda
in Zvonar Katarina.
21. november 2013 - šolsko tekmovanje iz angleškega jezika
Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine je potekalo, 21. 11. 2013, ob 13.00 uri. Udeležilo se ga je 19
devetošolk in devetošolcev. S tem so pokazali, da imajo radi ta jezik. Tudi rezultati so bili odlični.
10 učencev je doseglo bronasto priznanje. Najboljši pa so bili Katja Žinger iz 9. a, Vid Trstenjak iz
9. b in Rebeka Pajek iz 9. a.
Podatka, kateri učenci so se uspeli uvrstiti na regijsko tekmovanje, še ni.
4. december 2013 - 37. šolsko tekmovanje v znanju iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje
V sredo, 4. decembra 2013, je potekalo vseslovensko šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 2013/2014. Osrednja tema letošnjega tekmovanja je bila raznovrstnost in aktualnost poezije, naslov tekmovanja pa V naročju besed. Mentorji so z učenci sistematično razvijali
zaznavanje, razumevanje in vrednotenje pesniškega besedila.
A
Učenci tekmovalci 2. in 3. razreda osnovnih šol so brali pravljico Juri Muri v Afriki in pesmi Nika
Grafenauerja iz zbirke Skrivnosti. Četrtošolci in petošolci so razmišljali in vrednotili delo Andreja
Rozmana Roze Mali rimski cirkus, šestošolci in sedmošolci pa so prebirali pesmi enega najvidnejših sodobnih slovenskih pesnikov Toneta Pavčka Majnice - fulaste pesmi. V pisni nalogi na kn126
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jiževno temo so dokazali svoje razumevanje in vrednotenje književnega besedila. Vanjo so vključili
književno znanje ter razmišljali o tem, kako mladi bralec doživlja književno sporočilo. Temeljni cilj
pisnih nalog je spodbujanje subjektivnosti, argumentiranja in vrednotenja književnega besedila.
Osmošolci in devetošolci so na šolskem tekmovanju izrazili osebno doživljanje, razumevanje in
povezovanje podatkov iz virov ob prebrani knjigi Saše Vegri. Povzeli so pesmi/pesemske slike, jih
primerjali, vrednotili, izpostavili glavne teme pesniške zbirke (5 razdelkov: od pesmi o igri, domišljiji, sodobnem svetu, srečanja med otrokom in odraslim, temne in svetle plati otroštva v sodobnem svetu …) ter prikazali svoj osebni pogled in razmišljali o literaturi/besedi/poeziji.
Tekmovanja se je na šoli udeležilo 75 učencev od 3. do 9. razreda: 17 tretješolcev, 13 četrtošolcev,
10 petošolcev, 8 šestošolcev, 8 sedmošolcev, 9 osmošolcev in 10 devetošolcev.
Bronasto Cankarjevo priznanje so iz 3. razreda osvojili: Veronika Sreš, Eva Kadunc, Luka Šteh, Nika
Kastelic, Jakob Koleša, Neja Novak in Jan Slapnik. Med četrtošolci so dobitniki bronastega priznanja Ana Adamlje, Vanja Pevc, Nina Grabnar, Nik Janoš in Benjamin Kutnar. Priznanje bodo prejeli
Neža Zvonar, Jure Grabljevec, Matija Kutnar in Ana Strah, učenci 5. razreda.
Iz 6. in 7. razreda so osvojili priznanje naslednji šestošolci. Neža Vocovnik, Lucija Fortuna, Breda
Kastelic in Hana Omahen ter sedmošolci Ana Koželj, Tadej Strah in Katja Vidic. Osmošolci Katarina
Zvonar, Blaž Omahen in Anja Kavčič ter devetošolci Erika Primc, Lucija Zaletel, Lucija Balant ter
Jana Primc so tudi osvojili bronasto Cankarjevo priznanje.
Glede na dosežek in pravilnik tekmovanja se bosta regijskega tekmovanja, ki bo potekalo v Ljubljani 23. januarja 2014, udeležila osmošolca Katarina Zvonar ter Blaž Omahen ter devetošolki Erika
Primc in Lucija Zaletel pod mentorstvom učiteljice gospe Marte Orel.
Iskrene čestitke 30 dobitnikom bronastega Cankarjevega priznanja. Učenci ne berejo le zaradi užitka, ampak tudi zato, da izrazijo svoje kritično mnenje o prebranem književnem besedilu.
6. december 2013 - tekmovanje iz znanja biologije
V petek, 6. decembra 201, je potekalo državno tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo
priznanje, na katerega so se učenci zavzeto pripravljali od začetka šolskega leta.. Letošnja tema je
bila KAČE SLOVENIJE. Iz naše šole so se tekmovanja udeležili štirje učenci, ki so na šolskem tekmovanju dosegli najvišje število točk: Lara Polutnik, Blaž Omahen, Lucija Zaletel in Katarina Zvonar.
Svoje znanje so preizkušali na OŠ Stična, skupaj z ostalimi učenci dolenjske regije. Največ uspeha je
pri tem imela Katarina Zvonar iz 8. b razreda. Dosegla je srebrno Proteusovo priznanje.
10. december 2013 - tekmovanje iz zgodovine
V letošnjem šolskem letu je na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine sodelovalo 22 učencev.
Tema letošnjega tekmovanja je bila Začetki in razvoj radia, televizije in filma na Slovenskem. Prvih
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sedem učencev je osvojilo bronasto priznanje, prvih pet, in sicer Lenart Lavrih iz 9. a, Lučka Zaletel
iz 9. b, Blaž Omahen iz 8. a, Gašper Hribar iz 9. b in Katja Žinger iz 9. a, se bodo udeležili regijskega
tekmovanja, ki bo 4. februarja 2014 v Ljubljani.
12. december 2013 - tekmovanje iz astronomije
V četrtek, 12. 12. 2013, je potekalo šolsko tekmovanje iz astronomije. Tekmovanja se je udeležilo
15 učencev. Sedem učencev je prejelo bronasto priznanje. Po dodatnem doizboru se je na državno
tekmovanje uvrstil sedmošolec Tadej Strah.

DOBITNIKI BRONASTEGA PRIZNANJA

7. razred
Tadej Strah
8. razred
Blaž Omahen
Jan Hribar
Nikolaj Razinger
Katarina Zvonar
9. razred
Erika Primc
Uroš Zajc

19. december 2013 - Likovni natečaj za najizvirnejšo voščilnico
Člani Sveta za starosti prijazno občino Ivančna Gorica so razpisali likovni natečaj za najizvirnejšo
novoletno voščilnico. Voščilnice so razvrstili v štiri kategorije, in sicer predšolska, osnovnošolska,
mladinska in ostala kategorija. Na razpis je prispelo preko 300 izdelkov. V osnovnošolski kategoriji
je bila izbrana voščilnica, ki je bila narejena iz različnih vrst furnirja, izdelana pa pri skupinskem
delu v 7. b razredu OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Izbor voščilnic je bil razstavljen v sejni sobi
Občine Ivančna Gorica, 19. 12. 2013, ob slavnostni seji Občinskega sveta. Nagrajenci so prejeli
simbolične nagrade. Predstavnika učencev 7. b razreda sta bila Anej Kristan in Ambrož Bregar. Vse
A
voščilnice so bile s strani občine poslane starejšim občanom ob novem letu.
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14. januar 2014 - 5. državno tekmovanje iz astronomije
V soboto, 11. 1. 2014, je bilo na gimnaziji Šentvid v Ljubljani 5. državno tekmovanje iz astronomije. Našo šolo je zastopal sedmošolec Tadej Strah. Uvrstil se je na odlično 3. mesto in prejel zlato
priznanje.
18. januar 2014 - državno tekmovanje Bober
V soboto, 18. 1. 2014, je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru potekalo državno tekmovanje Bober, ki je mednarodno tekmovanje v informacijski in
računalniški pismenosti za osnovnošolce in srednješolce.
Na letošnje državno tekmovanje se je uvrstilo 91 bobrčkov, 118 mladih bobrov, 45 bobrov in 28
starih bobrov. Z naše šole se je mednje uspelo uvrstiti Katarini Zvonar (kategorija Mladi bober),
Nejcu Rusu in Bredi Kastelic (kategorija Bobrček).
Dosegli so odlične rezultate, zlasti Nejc Rus, ki je dosegel srebrno priznanje in Breda Kastelic, ki je
dosegla zlato priznanje.
Da gre res za izjemen dosežek, lahko povemo, da je število podeljenih zlatih priznanj največ 0,5 %
od števila udeležencev šolskega tekmovanja v posamezni tekmovalni kategoriji.
20. januar 2014 - šolsko tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje
Šolsko tekmovanje je potekalo 20. 1. 2014. Udeležilo se ga je 10 osmošolcev in 14 devetošolcev.
Bronasto Preglovo priznanje so osvojili Blaž Omahen, Katarina Zvonar, Domen Koščak in Nikolaj
Razinger. Na državno tekmovanje so se uvrstili Blaž Omahen, Katarina Zvonar, Erika Primc in David
Grabnar.
23. januar 2014 - področno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje
23. januarja je potekalo področno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. Iz
naše šole so se ga udeležili 4 učenci: Blaž Omahen in Katarina Zvonar iz 8. razreda ter Erika Primc in
Lucija Zaletel iz 9. razreda. Vsi tekmovalci so pisali esej z naslovom Samotne poti. Razlagalni spis
se je nanašal na pesmi Saše Vegri in Nika Grafenauerja.

ZAKAJ VSE TE BESEDE
Zakaj?
ne vem,
a srečna sem,
da ti to lahko povem.
Saša Vegri
Prav na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, je ZRSŠ objavil rezultate regijskega tekmovanja za
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Cankarjevo priznanje. Osrednja tema je bila raznovrstnost in aktualnost poezije s tekmovalnim
naslovom V naročju besed.
Na regijskem tekmovanju so osebnemu doživljanju ob pesniški zbirki Saše Vegri tekmujoči dodali
še poglobljen stik z drugim besedilom/zbirko (Niko Grafenauer: Skrivnosti, pri čemer so morali v
razlagalnem spisu predstaviti interpretacijo in vrednotenje pesmi, jezika in sloga.
Pri vseh stopnjah tekmovanja so učencem ovrednotili razumevanje danih pesmi, uporabo književnega znanja, prepričljivost osebnega odziva, zgradbo besedila in jezikovno pravilnost.
Trije učenci naše šole so osvojili srebrno priznanje: Blaž Omahen in Katarina Zvonar iz 8.
razreda ter Lucija Zaletel, predstavnica 9. razreda.
29. januar 2014 - regijsko - področno tekmovanje iz angleščine
V sredo, 29. 1. 2014, je bilo na OŠ dr. Franceta Prešerna v Ribnici regijsko tekmovanje iz znanja
angleščine. Udeležili so se ga štirje devetošolci, in sicer Lara Polutnik iz 9. a, Rebeka Pajek iz 9. a,
Vid Trstenjak iz 9. b in Katja Žinger iz 9. a. Vsi učenci so dosegli odlične rezultate. Katja Žinger je
prejela srebrno priznanje.
Likovni natečaj Doodle 4 Google
Likovni natečaj Doodle 4 Google ‘’Slovenija in jaz’’ v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport, Muzeji in galerijami mesta Ljubljana, Slikarsko šolo Angels Art in Zvezo prijateljev
mladine Ljubljana Moste - Polje je bil prvi otroški ustvarjalni natečaj Doodle 4 Google v Sloveniji,
namenjen osnovnošolcem od 6. do 15. leta. Natečaj je bil razdeljen v 3 starostne skupine.
Do 6. decembra 2013 je bil čas za oddajo risbic na Googlovo agencijo v Ljubljani. Prejeli so preko
3000 izdelkov. V vsaki starostni skupini je bilo izbranih 100 polfinalistov, 10 finalistov in en zmagovalec skupine, ki je imel možnost, da njegov izdelek postane zmagovalni doodle, objavljen 23.
januarja 2014 na google.si.
Googlovi zaposleni in agencija je izbrala po 100 najboljših risb iz vsake od 3. starostnih skupin.
Dvajset učencev naše šole se je udeležilo natečaja. V kategoriji 9. - 12. let sta bili med stotimi polfinalisti tudi učenki sedmošolki Eva Tomažin iz 7. a in Maja Bavdež iz 7. b, v kategoriji 13. - 15. let pa
učenki Melita Sinjur iz 8. a in Patricija Kastelic iz 9. b. Polfinalisti so prejeli plaketo Doodle 4 Google.
6. februar 2014 - 19. tekmovanje iz geografije - šolska raven
Letošnja tema 19. tekmovanja iz znanja geografije je imela naslov Voda in njena vloga v pokrajini.
41 učencev in učenk od šestega do devetega razreda je pisalo test iz prebrane strokovne literature
ter se pomerilo v nalogah iz uporabne geografije. Tekmovanje je potekalo v četrtek, 6. 2. 2014, na
OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični.
ASedemnajst učencev je prejelo bronasta priznanja: Tadej Strah,7. b, Blaž Omahen, 8. a, Gašper
Groznik, 9. a, Ela Vesel, 9. a Lucija Zaletel, 9. b, Anja Kavčič, 8. a, Katarina Zvonar, 8. b, Sara Verbič,
9. b, Katja Žinger, 9. a, Melisa Jusić, 8. b, Erika Primc, 9. b, Nikolaj Razinger, 8. a, Lucija Balant, 9. b,
David Grabnar, 9. b, Ines Merkun, 8. b, Ela Krnc, 8. b, Martin Ostanek, 8. b.
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Na regijsko tekmovanje bodo predvidoma odšli trije tekmovalci: Tadej Strah,7. b, Blaž Omahen, 8.
a, Gašper Groznik, 9. a.
Regijsko tekmovanje bo v sredo, 12. marca 2014 v Osnovni šoli Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana.
11. februar 2014 - tekmovanje iz zgodovine
V torek, 11. 2. 2014, je na OŠ Polje v Ljubljani, potekalo področno tekmovanje iz znanja zgodovine.
Udeležili so se ga štirje učenci naše šole, in sicer Blaž Omahen iz 8. a, Gašper Hribar iz 9. b, Katja
Žinger iz 9. a in Lučka Zaletel iz 9. b. Učenci so pokazali zavidljivo stopnjo znanja, saj so vsi štirje
osvojili srebrno priznanje. Učenki, Katja Žinger in Lučka Zaletel, se bosta 15. marca 2014 udeležili
še državnega tekmovanja.
5. marec 2014 - šolsko tekmovanje iz fizike
Šolskega tekmovanja, ki je bilo 5. 3. 2014, se je udeležilo 20 učencev iz 8., in 9. razreda. Bronasto
priznanje sta osvojila osmošolca Katarina Zvonar in Blaž Omahen ter devetošolci Gašper Groznik,
David Grabnar, Erika Primc in Gašper Hribar. Imenovani se bodo udeležili tudi področnega tekmovanja za srebrno Stefanovo priznanje, ki bo 21. 3. 2014 na OŠ Louisa Adamiča Grosuplje.
8. marec 2014 - državno tekmovanje iz kemije
V soboto, 8. marca, je na OŠ Luisa Adamiča v Grosuplju potekalo državno tekmovanje iz kemije.
Blaž Omahen je osvojil zlato Preglovo priznanje. Katarina Zvonar je dobitnica srebrnega
Preglovega priznanja.
10. - 14. marec 2014 - angleška bralna značka
V bralno značko je bilo vključenih 299 učencev. Tekmovanje je potekalo 10. - 14. marca 2014.
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2014
RAZRED

ZLATA
PRIZNANJA

SREBRNA
PRIZNANJA

PRIZNANJA ZA
SODELOVANJE

MENTOR

3.

29

9

-

Marcel-Talt Lah

4.

20

27

3

Sabina Seražin

5.

29

9

1

Nevenka Rugelj

6.

9

24

12

Nevenka Rugelj

7.

8

20

9

Sabina Seražin

8.

10

22

14

Sabina Seražin
Polona Janežič
Nevenka Rugelj

9.

13

20

11

Sabina Seražin
Polona Janežič
Nevenka Rugelj

Skupaj

118

131

50
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10. marec 2014 - tekmovanje za nemško bralno značko
Tekmovanja za nemško bralno značko se je udeležil le devetošolec David Mrzel, ki je osvojil zlato
priznanje.
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Osmošolca Katarina in Blaž sta se uvrstila na odlično 3. mesto, prejela srebrno priznanje in se bosta udeležila državnega tekmovanja, ki bo v soboto 5. aprila 2014 na PF v Ljubljani.
25. marec 2014 - državno tekmovanje iz angleščine

15. marec 2014 - tekmovanju iz znanja zgodovine

Tekmovanja se je udeležila učenka Katja Žinger.

Tudi v letošnjem šolskem letu se je veliko učencev naše šole udeležilo tekmovanja iz znanja
zgodovine. Namenjeno je učencem 8. in 9. razreda. V letošnjem šolskem letu je na šolskem tekmovanju iz znanja zgodovine sodelovalo 22 učencev, ki so se pripravljali v interesni dejavnosti
Zgodovinski klub. Tema letošnjega tekmovanja je bila Začetki in razvoj radia, televizije in filma na
Slovenskem. Prvih sedem učencev je dobilo bronasto priznanje, prvih pet, in sicer Lenart Lavrih iz
9. a, Lučka Zaletelj iz 9. b, Blaž Omahen iz 8. a, Gašper Hribar iz 9. b in Katja Žinger iz 9. a, pa so se
udeležili regijskega tekmovanja, ki je bilo 4. 2. 2014 v Ljubljani. Vsi štirje učenci so prejeli srebrno
priznanje, Lučka Zaletelj in Katja Žinger pa sta se 15. 3. 2014 udeležili državnega tekmovanja v
Cerkljah na Gorenjskem. Obe sta bili uspešni. Lučki Zaletelj je zmanjkala le ena točka do zlatega
priznanja.

2. april 2014 - 50. področno tekmovanje za srebrno Vegovo priznanje

20. marec 2014 - Mednarodni matematični kenguru
V četrtek, 20. marca 2014, so osnovnošolci tekmovali v znanju iz matematike. Tekmovanja se je
udeležilo 160 učencev od 1. do 9. razreda. V prvi triadi je sodelovalo 64 učencev, v drugi 45, v tretji
pa 51 učencev. Bronasto Vegovo priznanje bo prejelo 53 učencev.
Najbolje uvrščeni učenci iz tretje triade se bodo udeležili tudi področnega tekmovanja za srebrno
Vegovo priznanje, ki bo 3. aprila 2014 na naši šoli. Ti učenci so sedmošolci Tadej Strah, Barbara Budisavljevič, Matevž Kutnar in Ambrož Bregar, osmošolci Blaž Omahen, Anja Kavčič, Katarina Zvonar
in Laura Petan ter devetošolci Gašper Groznik, Gašper Hribar in David Grabnar.
21. marec 2014 - Področno tekmovanje iz znanja fizike za srebrno Stefanovo priznanje,
Področnega tekmovanja iz znanja FIZIKE za srebrno Stefanovo priznanje, ki je bilo 21. 3. 2014 na
OŠ Louis Adamič so se udeležili:
•
•
•
•
A
•
•

David Grabnar iz 9. b
Erika Primc iz 9. b
Gašper Hribar iz 9. b
Gašper Groznik iz 9. a
Katarina Zvonar iz 8. b
Blaž Omahen iz 8. a

Devetošolci Gašper Groznik, David Grabnar in Erika Primc so osvojili srebrno Stefanovo priznanje.
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V četrtek, 2. aprila 2014, se je na naši šoli odvijalo 50. področno tekmovanje za srebrno Vegovo
priznanje. Udeležilo se ga je 84 tekmovalcev iz grosupeljske regije. Srebrna priznanja so prejeli:
Tadej Strah in Barbara Budisavljevič iz 7. razreda, osmošolci Katarina Zvonar, Blaž Omahen in Laura
Petan ter devetošolec David Grabnar.
Državnega tekmovanja za Zlato Vegovo priznanje se bo udeležilo najboljših 9 učencev iz grosupeljskega področja, štirje iz 7. razreda, štirje iz 8. in trije iz 9. razreda. Med njimi so trije učenci iz
naše šole: Tadej Strah, ki je v svoji kategoriji dosegel 1. mesto, Katarina Zvonar (med osmošolci je
dosegla 2. mesto) ter Blaž Omahen z osvojenim 3. mestom.
Zelo dober rezultat je dosegel tudi David Grabnar, ki je bil med devetošolci 4., žal pa se lahko po
pravilniku državnega tekmovanja udeležijo le trije devetošolci.
5. april 2014 - državno tekmovanje iz znanja fizike za zlato Stefanovo priznanje
V soboto, 5. 4. 2014, je potekalo v Ljubljani na PF državno tekmovanje iz znanja fizike. Iz naše šole
sta se ga udeležila osmošolca Katarina Zvonar in Blaž Omahen. Odlično sta se uvrstila.
11. april 2014 - regijsko tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav
Učenci OŠ Ferda Vesela so se udeležili treh tekmovalnih področij:
1. Konstruiranje z Lego gradniki: Jan Slapnik, 3. a
2. Izdelava izdelka iz lesa: Tadej Strah, 7. b in Matevž Kutnar, 7. a
3. Izdelava izdelka iz kovine: Andraž Kastelic, 9. b in David Grabnar, 9. b
Učenec Jan Slapnik je osvojil drugo mesto. Andraž Kastelic in David Grabnar sta osvojila tretje mesto. Tadej Strah in Matevž Kutnar sta osvojila prvo mesto. Uvrstila sta se na državno tekmovanje, ki
bo 17. maja v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko.
15. april 2014 - 19. tekmovanje iz geografije (državna raven)
Državno tekmovanje iz geografije je potekalo v torek, 15. aprila 2014, v OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju v Slovenskih goricah. Udeležilo se ga je 93 tekmovalcev iz Slovenije. Iz OŠ Ferda Vesela
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Šentvid pri Stični je tekmoval učenec iz 9. a Gašper Groznik.
ekmovalci so opravili dve preizkušnji, in sicer so reševali test na osnovi predpisane literature Voda
in njena vloga v pokrajini, z dodatkom za državno tekmovanje ter se pomerili ob terenskem delu,
ki je temeljil na ugotavljanju in povezovanju naravnih in družbenih dejavnikov na območju Šentilja
v Slovenskih goricah. Gašper Groznik je pokazal veliko znanja in osvojil zlato priznanje.
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halnico na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Novem mestu. Za pripravljene in postrežene jedi
ter pogrinjek jim je ocenjevalna komisija podelila srebrno priznanje.
15. maj 2014 - državno prvenstvo v velikem kanuju
Ekipa naše šole se je udeležila finalnega tekmovanja v velikem kanuju v Bohinju. Sodelovalo je 14
ekip in naša šola je zasedla 8. mesto. Ekipo so sestavljale: Jana Primc, Lučka Zaletel, Sara Planinšek,
Maruša Novak, Špela Zupančič, Anita Merlak in Ana Koželj.
17. maj 2014 - državno tekmovanje iz znanja konstruktorstva in tehnologij obdelav
V soboto, 17. Maja, je v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko potekalo državno
tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologij obdelav. Našo šolo so zastopali učenci v dveh kategorijah:
•
•

K1 - Konstruiranje z LEGO gradniki: Jan Slapnik, 3. a
T2 - Izdelava izdelka iz lesa z uporabo električnega orodja: Tadej Strah in Benjamin Pajek, 7. b

Jan Slapnik je v svoji kategoriji osvojil prvo mesto in zlato priznanje. Tadej Strah in Benjamin Pajek
sta prejela posebno nagrado za idejo. Izdelala sta hotel za žuželke.
21. maj 2014 - medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu
16. april 2014 - 5. regijsko preverjanje ekip PP
V sredo, 16. 4. 2014, se je ekipa naše šole prvič udeležila 5. regijskega tekmovanja ekip prve pomoči v Ljubljani, ki ga je organiziralo RKS Območno združenje Ljubljana. Sestavljeno je bilo iz
teoretičnega dela, kjer so učenke reševale teste iz poznavanja prve pomoči in zgodovine Rdečega
križa, ter praktičnega dela, kjer so morale izvesti praktično reševanje ponesrečenca z vsemi elementi nudenja prve pomoči (umetno dihanje, obvezovanje rane, imobilizacija poškodovanega uda …).
Sodelovalo je 24 ekip iz Ljubljane in okolice. Ekipa naše šole (Jana Primc, Sara Planinšek, Maruša
Novak, Ana Koželj, Špela Zupančič in Anita Merlak) je zasedla drugo mesto.
14. maj 2014 - tekmovanje za Zlato kuhalnico
Naši nadobudni kuharji so se tudi letos spretno sukali
po kuhinji in se urili v pripravi rižot z dodatki po izbiri
učencev ter istrskih fritul. Z velikim veseljem so priA
rejali recepte in kritično ocenjevali rezultate svojega
dela, dokler niso bili povsem zadovoljni. Tako so se
14. maja učenci 8. r (Anja Fajdiga, Anja Kavčič in Jan
Hribar) udeležili regijskega tekmovanja za zlato ku134

V sredo, 21. maja 2014, je v Dobrepolju potekalo medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu.
Ekipa učencev (Domen Koščak, Marcel Štibernik, Martin Ostanek in Rok Štagar) je osvojila ekipno tretje mesto. Tekmovalci so pokazali svoje znanje v teoretičnem znanju prometnih predpisov,
spretnostni vožnji na poligonu ter praktični vožnji v dejanskem prometu v šolskem okolišu.
24. maj 2014 - Bistroumi 2014
V soboto, 24. maja 2014, se je učenec Tadej Strah udeležil podelitve nagrad, ki jo organizira DMFA
Slovenije - z naslovom Bistroumi 2014. Na podelitev je bil povabljen, saj je na državnem tekmovanju iz astronomije zasedel 3. mesto. Prireditve se je udeležil s starši in mentorico Anico Vozel. Pred
pričetkom prireditve so že 10. leto zagnali Verižni eksperiment. Bilo je zanimivo, na prireditvi pa
so nastopili tudi zanimivi gostje, ki se poleg matematike ali fizike ukvarjajo tudi z glasbo (Janez
Dovč) ali stand-up komedijo (Uroš Kuzman). Kot častni gost se je predstavil tudi uspešen Slovenec
v Ameriki Jernej Babič.
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ŠOLA, BLAGOR ZA MLADEŽ IN NAROD

SLIKAR FERDO VESEL (1861-1946)

Šentvid je dobil svoje ime po farnem zavetniku svetem Vidu, kasneje pa je bilo Šentvidu dodano še ime sosednje Stične, ki si je svoj sloves ustvarila s starodavnim samostanom. Dejansko je
zgodovinska izpričanost Šentvida starejša od Stične. Prav v ustanovni listini stiške cistercijanske
opatije se nahaja najstarejši znani zapis o Šentvidu. V njej se omenja šentviška župnija kot kraj, v
katerem so se leta 1132 naselili prvi menihi, ki so od tu hodili zidat stiški samostan. Danes se ta
del Šentvida imenuje Stari trg.
Šentviška župnijska cerkev sv. Vida je torej starejša od stiške bazilike, o njeni romanski izvirnosti
pričajo mnoge posebnosti, ki so bile kasneje, predvsem v baroku, večinoma zabrisane. Šentvid se
že leta 1140 omenja kot »oppidum sancti Vitti« (mesto ali trg svetega Vida). Takratna pražupnija
Šentvid je obsegala obsežno območje med Savo in Krko, oz. 15 današnjih samostojnih župnij. Kraj
je bil močno sejemsko mesto in je tekmoval celo z Ljubljano.

Njegov nemirni umetniški duh se nikakor ni mogel umiriti in ustaliti. Tako je veliko potoval in delal
po Evropi. Po vrnitvi iz tujine se je za nekaj časa naselil v mekinjski samostan pri Kamniku, poleti
1901 pa je prišel v gradič Grumlof pri Radohovi vasi, ki naj bi mu postal pravi dom. Pa temu ni bilo
tako, pričela se je prva svetovna vojna in kot politično sumljiva oseba je z Ivanom Cankarjem delil
težko usodo v internaciji.

(Iz šolske kronike, 1910)

Moč je začela pešati po letu 1360, ko je nadvojvoda Rudolf IV. prepovedal skoraj vse sejme, osrednje dolenjsko središče pa je začelo postajati Novo mesto. Pod višnjegorsko oblast je prešel Šentvid
1478. leta, ko je bila Višnja Gora zaradi obrambe pred Turki povzdignjena v mesto, to pa je pomenilo nadaljnje upadanje moči Šentvida. Od nekdanje obsežne prafare je danes ostala sicer teritorialno še vedno velika župnija svetega Vida z 12 podružničnimi cerkvami.
Začetki šolstva v Šentvidu pri Stični segajo v leto 1795. Takratno dvorazredno ljudsko šolo v kaplaniji je obiskovalo le 40 učencev. Njihov učitelj je bil g. Anton Antončič. 1858. leta je beneficiat Tomaž Greznik podaril šoli svojo hišo, 1877 je postala šola trirazredna, tri leta kasneje pa že
štirirazredna. Prva svetovna vojna je preprečila načrte krajevnega šolskega urada za gradnjo nove
šole. Leta 1920 so se odločili za popravilo in razširitev stare šole, ki je postala šestrazrednica s
kvalitetnimi praktičnimi programi za dečke in deklice. Na šolskem vrtu je potekal kmetijski pouk,
dekleta pa so se izpopolnjevala v ročnih delih. Telovadili so na travniku, kjer danes stoji trgovina.
Po letu 1945 so potrebe po novi šoli postajale vedno večje in tako je bila 25. oktobra 1966 na zdajšnjem mestu postavljena nova sodobna šola, ki je v letu 1994 pridobila še prepotrebno športno
dvorano. Vse večje število učencev in pa uvajanje novosti v šolski prostor je terjalo temeljito prenovo ter dograditev dodatnih prostorov. Da se je 1. septembra 2007 zgradil sodobno opremljen
objekt, gre zahvala Občini Ivančna Gorica ter seveda njenemu županu in tudi nekdanjemu ravnatelju šole Jerneju Lampretu. Ob lepo urejeni šoli so spominska obeležja pomembnejših mož, ki so
delovali in ustvarjali v kraju: dr. Jože Kastelic, Peter Šoštarič in Peter Jovanovič.

Osnovna šola v Šentvidu pri Stični nosi ime po Ferdu Veselu, enem izmed najpomembnejših umetnikov v skupini slovenskih slikarjev realistov in impresionistov. Rojen je bil leta 1861 na Poljanah v
Ljubljani, šolal se je na ljubljanski realki in študiral na dunajski akademiji. Živel in delal je v krogu
Ivane Kobilce, Riharda Jakopiča, Jožefa Petkovška, Antona Ažbeta …

Leta 1917 se je spet vrnil na svoj dolenjski gradič. Nemiren čas iskanja se je ujel s tokovi sodobnega
slovenskega slikarstva in ga spodbujal k spontanemu slikarskemu izrazu. Leta 1938 je Ferdo Vesel
zbolel in na Grumlofu dočakal drugo svetovno vojno, ki je prinesla veliko trpljenja in tragičnih
dogodkov. Preselil se je v Ljubljano in tam leta 1946 umrl.
Ferdo Vesel je bil silovit, nagonski slikarski značaj, problemsko razgibana osebnost, nemiren
iskalec novih krajev in slikarskih izrazov. Z odločnostjo se je odtrgal od malomeščanstva in odšel
študirat, zapustil je službo in postal svobodni umetnik. Po evropskih popotovanjih je našel miren
kotiček v dolenjski pokrajini. Živel je preprosto in v skromnih razmerah. Ni ga zanimalo, kaj mislijo
o njem. Bil je boem, vedno pripravljen na duhovit pogovor. Svoje delo je ocenjeval strogo, zanj
je bila umetnost težko in naporno delo, ki je nekaj enkratnega, in zaradi tega se je od svojih slik
težko ločeval, nerad jih je prodajal.

A
KOLOFON
Izdala in založila: OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični; Za založnika: Janez Peterlin; Pripravili in uredili: Delavci OŠ Ferda
Vesela Šentvid pri Stični, kroniko zbrala in uredila Polona Habič Rus; Lektorirali: Anica Volkar in Marta Orel; Fotografije:
Foto krožek in šolski arhiv, Robert Bregar, Matej Šteh; Oblikovanje: Maja Pekolj Tisk: Tiskarna Alfagraf Naklada: 600 izvodov.
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