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UVODNIK 

 

N O V I C E  Z  D U P L I C E  

Šolsko leto je minilo neverjetno hitro.  Komaj se je pričelo, 

zdaj pa nas novo že čaka pred vrati.  Bilo je lepo in uspešno. 

Naši učenci so sodelovali na različnih   področjih, hodili so po 

Sloveniji in si  ogledovali mesta sosednjih držav, likovno in 

literarno ustvarjali in se ukvarjali s športom. Tudi na šoli se 

je odvilo veliko zanimivih dogodkov.  

Strnili smo utrinke, da lahko obudimo lanskoletne spomine. 

Želimo vam lep preostanek počitnic in uspešen začetek 

novega šolskega leta! Naj bo vaš pogled v prihodnost svetel 

in poln obtimizma. 

 

   

 šolski novinarji  

Tina Prvinšek 

Klara Bojec 

Azra Ćatić 
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Letna šola v 

naravi učencev 

5. razreda. 

PONEDELJEK, 11. 9. 2017 

V  Savudrijo smo srečno prispeli.  

Dež nas je spremljal celo pot.  

Ko pa na morje smo prišli, 

so se nas tudi dežni oblaki ustrašili,  

zato smo hitro v kovčkih kopalke poiskali  

in se v vodo podali. 

Tale voda je res mokra in slana,  

od nas dobro sčofotana. 

Nič vas naj ne skrbi,  

tukaj smo zadovoljni vsi. 

Zdaj pa vas vse prav lepo pozdravljamo 

in se na sprehod odpravljamo. 

SAVUDRIJSKI 

DNEVNIK 

 

N O V I C E  Z  D U P L I C E  

TOREK, 12. 9. 2017 

Zbudili smo se v oblačno jutro. 

No, tudi pouk je del šole v naravi in izvedeli smo mnogo zanimivega o 

morskih organizmih in življenju v in na morju. V prvi dopoldanski 

vremenski luknji lepega vremena smo se na sprehod odpravili v Staro 

Savudrijo. Videli smo antično pristanišče in današnje ribiče, ki so čistili 

mreže in urejali barke. Po kosilu pa spet dež, mi pa na igre v avlo in 

hodnike našega doma. 
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SREDA, 13. 9. 2017 

No, to pa je pravo morje. 

Naj najprej dokončamo včerajšnji dan. Končal se je z lepo izdelanimi majicami, ki nam bodo 

ostale v spomin. 

Današnji dan smo seveda začeli z jutranjo telovadbo. Da bomo kaj več vedeli o obmorskih 

rastlinah, nam jih je učiteljica Teja predstavila toliko, da se vseh sploh zapomniti nismo 

mogli. 

Potem pa v vodo. Malo smo se učili plavanja, čofotali, skakali, skoraj smo preplavali cel zaliv, 

tudi žabice smo metali. Imeli smo se lepo, tako zjutraj, kot popoldne. 

Vmes pa smo jedli sladoled, se nastavljali toplemu soncu in risali svetilnik. 

Po večerji pa so nam učitelji pripravili igra brez meja, ki so nas tako razvnele, da je bilo kar 

težko zaspati. Pa lahko noč. 

  

P.S.: Starši, ali nas že kaj pogrešate? Mi se imamo SUPER. 
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Letna šola v naravi 

učencev 5. razreda. 

PETEK, 15.9.2017 

Zmagovalci prihajamo domov! 

Tako spakirali smo, sobe so 

pospravljene (kolikor toliko), še malo 

igre, kosilo, potem pa na avtobus in 

domov. 

Starši, komaj že čakamo, da vas 

vidimo. 

 

N O V I C E  Z  D U P L I C E  

ČETRTEK, 14. 9. 2017 

Mi smo morski konjički in delfinčki, 

bronasti, srebrni in zlati. 

Sporočiti vam moramo, kako so se 

končale včerajšnje Igre brez meja. 

Odlično, vsi smo tekmovali, navijali in na koncu zmagali. 

Danes pa nam je spet ponagajalo vreme, letos nam pa res ni najbolj 

naklonjeno. Veter je oblake prinesel že dopoldne, a se nismo dali. 

Odpravili smo se osvajat konjičke in delfinčke. In uspeli. Po svojih 

zmožnostih je vsak nekaj osvojil. Zvečer smo bili zelo veseli, ko so nam 

naši plavalni učitelji podelili diplome. 

Med preizkusom in podelitvijo pa smo se še malo učili in še več igrali. Za 

morske aktivnosti je bil veter pač premočan. 

Danes pa še večerni ples, še zadnjič prespimo, jutri spakiramo, če se nas 

vreme usmili, gremo še v vodo, potem pa na avtobus. 
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KOPE, 26. 2. 2018 

Za nami je prvi dan na Kopah, kjer vreme do nas ni 

bilo prijazno. Pričakal nas je hud mraz, oster veter 

in močno sneženje. A mi se ne damo. 

Ko smo se namestili v sobe in pojedli kosilo, smo se 

odpravili na smučišče na test smučanja. Ja, ne skrbite, vsak od nas je imel 

pod bundo vsaj štiri plasti oblačil. Po večerji pa smo spoznali pravila, ki se 

jih bomo držali brez kakršnih koli prekrškov.  

Sledila je prva zabava. Davor je prav danes praznoval rojstni dan in nas je 

presenetil s sladkimi lizikami in pingo sokom, s katerim smo mu nazdravili. 

Tudi na pesem Vse najboljše nismo pozabili.  

Zvečer smo preživeli v jedilnici, kjer smo si ogledali film Smučanje 2000. 

Spoznali smo teoretične zavoje smučanja, da bomo jutri že slalomski 

prvaki. Sledilo je spoznavanje smučarskih FIS pravil in pobarvanka z 

angleškimi besedami. 

Sedaj ko to berete, smo že umiti in v posteljah, saj se luči ugasnejo ob 

22.00. Kako je bilo pa ponoči, izveste jutri. 

ZIMSKA ŠOLA V 

NARAVI 

 

N O V I C E  Z  D U P L I C E  
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N O V I C E  Z  D U P L I C E  

 

KOPE, 27. 2. 2018 

Po res mirni noči in spancu do 7. ure nas 

je zjutraj spet pričakal veter, sneg in - 18 

stopinj Celzija. Dodali smo še kakšno 

plast oblačil, učiteljice pa so nas na 

vratih na debelo namazale s kremo. 

Dopoldne in popoldne smo se spuščali po 

progi, ki je primerna našim          

sposobnostim. Tisti, bolj izkušeni, smo »pilili« carving zavoje, drugi pa 

smo se naučili ustavljati oz. voziti »smrekco ali pizzo«.  

Najboljši del dneva pa so obroki. Navdušeni smo nad ruskim bifejem, kjer 

si vzamemo in pojemo, kar želimo in kolikor želimo. 

Pozno popoldne nas je obiskal policist, ki nam je predaval o varnosti na 

KOPE, 28. 2. 2018 

Tretji dan polarne šole v 

naravi nam je postregel s 

sončnim dnevom, ki je bil 

že skoraj »kičast«. Na 

nizke temperature se več 

ne oziramo, smo pa 

»zverzirani«, da se oblečemo tako, da nimamo nepokritega niti delčka 

kože. 

Po sladki popoldanski malici smo odprtih ust poslušali našega učitelja 

Tadeja, ki je izkušen gorski reševalec in nam je pripovedoval o Gorski 

reševalni službi ter prigodah in reševalnih akcijah, ki jih je doživel.  

Današnjega dneva ne bomo pozabili tudi zato, ker smo se prav vsi, tudi 

začetniki, naučili že tako dobro smučati, da smo se vozili s štirisedežnico, 

ker so »krožnički ali jajčka« za nas mala malica. Najvztrajnejših 23 

smučarjev nas je šlo še na nočno smučanje, ostali pa smo večer preživeli 

na snegu, kjer smo se »mavžali«, kepali in  

uganjali druge snežene vragolije. 

Jutri zvečer nas čaka disko in smo zato danes 

»popadali« v postelje že ob pol desetih zvečer.  
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Alicija Brinovec 

 

N O V I C E  Z  D U P L I C E  

 

Kope, 1. 3. 2018 

Četrtkovo jutro nam je postreglo z vetrovnimi - 23 stopinjami. A kmalu 

je izza oblakov pokukalo sonce, zato smo se z veseljem odpravili na 

smučišče. Pilili smo zavoje, da smo zvečer lahko prav vsi prejeli priznan-

je. Učitelji so nas pohvalili, da smo se vsi prelevili iz popolnih začetnikov 

v smučarje, ki znajo smučati in uporabljati vlečnice ter sedežnice. 

Tudi naši kuharji so hoteli, da je današnji dan poseben, zato so nam za 

večerjo pripravili pizzo in pečen krompirček. S polnimi trebuščki smo se 

urejali v sobah, uporabili več dezodorantov hkrati v upanju, da zvečer 

zaplešemo s svojo simpatijo. 

V Holzerjevem domu pa je bil cel žur. Osnovnošolski disko, saj so se 

nam pridružili učenci OŠ Ledina in OŠ Železniki. Kdo so sveži 

zaljubljenci? Dragi naši, saj veste, kar se zgodi nad 1000 m, tam tudi 

ostane!  

Jutri naš čaka le še zadnje dopoldansko smučanje in nel-

jubo pospravljanje sob in pakiranje kovčkov. Prijetno ut-

rujeni se že veselimo, da vas objamemo in vam pripovedu-

jemo, kaj vse smo doživeli! 
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V januarju smo bili sedmošolci na 

naravoslovnem taboru v Radencih ob reki 

Kolpi. Tja sem potovala z manjšo skupino 

sošolcev v kombiju, kar se mi je zdelo 

prijetno. CŠOD Radenci se nahaja v 

malem kraju z osemdesetimi prebivalci 

ob reki Kolpi, tik ob hrvaški meji. 

Povedali so nam, da hodijo otroci v 

osnovno šolo v Stari trg in jih je v celi šoli 

TABOR V RADENCIH 

 

N O V I C E  Z  D U P L I C E  

Dom je lepo urejen z 

igriščem in      sobami ter 

apartmaji. Imeli smo ravno 

prav velike in   prijetne so-

be s kopalnicami. Sami 

smo jih pospravljali in na 

koncu je bila izbrana   naj-

lepše urejena. Družili smo 

se v jedilnici ali učnih so-

bah. Zadnji večer smo imeli 

predstavitev sob in ples z 
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Na taboru smo živeli športno in spoznavali  posebnosti Bele krajine. 

Plesali  smo belokranjsko kolo,  plezali na plezalni steni,  streljali z 

lokom, hodili na pohode. Šli smo na Veliko Radensko steno, Radenski 

kal, kraško jamo Kobiljača . Sprehajali smo se ob reki Kolpi,  kjer so 

čudoviti razgledi in kotički za poletno kopanje. Ob ognju smo si 

pripravili malico;  pekli  smo hrenovke in jedli kruh.   Med bivanjem 

smo tudi kolesarili in izdelovali  belokranjske pisanice. Spoznali smo 

črnega močerila, ki je sorodnik bolj znane človeške ribice iz Postojnske 

jame. Izvedeli smo, kako zdrava je doma pridelana zelenjava, saj  

dom z zelenjavo oskrbuje mlada kmetica, ki ima ogromen rastlinjak, 

kjer raste zelenjava, ki ni pridelana z umetnimi gnojili, ampak povsem 

naravno. 

 

N O V I C E  Z  D U P L I C E  

Radenci se mi zdijo zelo lep in miren kraj, predvsem všeč mi je način 

življenja, ki je počasnejši kot smo ga vajeni. Tu  živijo prijazni, skromni 

in pošteni ljudje. 

Najbolj mi bo ostal v spominu pohod 

na     Veliko Radensko steno s  

prelepim  razgledom na sosednjo 

Hrvaško, reko Kolpo in sam kraj. V 

domu smo si krajšali čas s pletenjem 

zapestnic. Spekli smo tudi belokranjs-

ko pogačo, ki je bila zelo okusna. V 

spominu mi bodo ostali vsi pridobljeni 

nauki.  Obiskali smo najstarejšo 

vaščanko gospo Rozo. Ta nam je zau-

pala tudi zelo pomembne misli in 

Nina Juteršek 
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Radi hodite v hribe, plavate ali kolesarite? 

Potem je to pravi kraj za vas! 

Tukaj lahko plezate in streljate z loki. 

Imajo najboljšo hrano in nikoli niste lačni. 

Izjemen je pogled na sosednjo Hrvaško in reko Kolpo. 

Spite lahko na udobnih posteljah in doživite najboljšo budilko: kikirikanje, kričanje, 
ropotanje po kuhinjskih loncih in piskanje na piščalke. 

Na koncu pa obiščete najstarejšo vaščanko Rozo. 

  

            Nina Juteršek, Kaja Klevže, Živa Kuhar, Marija Petrova, Katja in Anja Šarec 
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Drugošolci  

v Kočevju. 

Naši drugošolčki so se od 4. do 6. 

oktobra 2017 zabavali na taboru v 

domu Jurček v Kočevju. 

 TABOR V KOČEVJU 

 

Opis slike 

ali grafike. 
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Preizkusili so se v veslanju in se učili streljati z lokom.  

Kot pravi taborniki so zakurili 
ogenj in si spekli malico. 
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NOVE  

JADRALSKE 

IZKUŠNJE 

 MIRNO MORJE 

 

 

 

»Mirno morje» je največji svetovni mirovni projekt na morju za otroke in 

mladostnike iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladinskih domov 

ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Letos 

je pri  projektu sodelovalo 600 otrok iz 20 držav od Afganistana do 

Romunije, od Slovenije do Nemčije. 

Posadke v povprečju s šestimi otroki ali najstniki, z dvema skipperjema 

in učiteljem so cel teden plule na jadrnicah od marine do marine. 

Slovensko floto je letos sestavljalo 13 jadrnic s 110 udeleženci. Z OŠ  

Marije Vere sta se projekta udeležila Anže Pangerc in Elvis Slomić,   

učenca 8. razreda.  

Jadralsko izkušnjo smo začeli v marini Kaštela, kjer so se nam na jadrnici 

pridružili še trije učenci in učiteljica z OŠ Duplek. V šestih dneh smo se 

naučili veliko novega in spoznali številne prijatelje. Sodelovali smo v 

različnih aktivnostih, ki so se odvijale na kopnem in na morju. 

V nedeljo smo se vsi udeleženci zbrali v marini Frapa v Rogoznici, kjer je 

bila tudi uradna otvoritev projekta. Vse udeležence sta po otvoritvi zaba-

vala DJ Steve LeFunk in DJ ElMarto. 
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Na zabavi ni bilo pomembno, kakšne čevlje nosiš ali sediš na invalidskem vozičku, ali imaš 

koordinacijske težave pri hoji, vsi smo se premikali v istem ritmu. V ponedeljek je slovenska 

flota okupirala marino Maslenica na Šolti. Dopoldan se je pokazalo sonce in lepo vreme smo 

takoj izkoristili za kopanje, veslanje in druženje. Skupaj z ekipo otrok iz Bavarske smo pri-

pravili morsko modno revijo in »palačinka party«, seveda nismo pozabili na morski krst 

udeležencev. Obiskal nas je sam Pozejdon in nas sprejel med mlade mornarje, saj smo mu 

obljubili, da bomo čuvali morje in pomagali vsem, ki bodo pomoči potrebni. 

V torek smo pot nadaljevali proti marini Kaštela. Na poti nas je presenetila nevihta, vendar so 

se ji naši izkušeni skipperji dobro postavili v bran in nas varno pripeljali na cilj. Popoldan smo 

se lahko zabavali na različni delavnicah in se učili igrati bobne. 

Sreda je dan, namenjen igram in druženju. Učili smo se oživljanja, vožnje z invalidskim 

vozičkom med ovirami, risanja  tatujev in naše zastave, izdelovali roke iz mavca, ter iskali 

svoj par med vsemi udeleženci. Popoldan nas je skipper Ivo peljal še na sladoled v Split, pre-

den smo prisluhnili predstavitvam ekip na velikem odru. 

Pravi vrhunec mirovne flote je sledil v četrtek, ko je vseh 97 jadrnic hkrati zapustilo 

pristanišče in zaplulo v kaštelanski zaliv. V znak prijateljstva, miru in tolerance smo vsi 

dvignili zastave in razprli jadra. S tem dejanjem smo se poslovi od celotne flote in pot 

nadaljevali na otok Brač, kjer smo preživeli še en s soncem obsijan dan. Petek je bil dan za 

kopanje in jadranje. V soboto pa smo se polni novih izkušenj in doživetij vrnili domov. 

 

 

 

Učiteljica Katarina Komatar 
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Orlovo  

gnezdo. 

30. 9. 2017 smo imeli učenci devetih razredov, ki obiskujemo 

izbirni predmet nemščina, ekskurzijo. Zbrali smo se že zgodaj 

zjutraj in se z avtobusom odpravili proti Nemčiji. Ustavili smo 

se še na dveh postajah, kjer so 

na avtobus prišli še učenci drugih 

šol. Peljali smo se kar nekaj časa 

in med tem opazovali pokrajino 

skozi okna. Z nami je bil tudi 

vodič in nam med potjo razlagal, 

kaj lahko vidimo zunaj, s tem 

smo se še nekaj naučili. Kot prvo 

smo si šli ogledat Orlovo gnezdo, ki je bilo zgrajeno okoli leta 

1938 za 50. rojstni dan Hitlerja. Vse skupaj s cesto, dvigalom 

in zgradbo na vrhu je bilo zgrajeno v 12. mesecih. Ko smo 

prispeli do tja smo se morali 

presesti na posebne avtobuse s 

katerimi so nas odpeljali do 

razgledne ploščadi. Tam smo 

iztopili iz avtobusa in se po tunelu 

odpravili proti dvigalu. Z dvigalom 

smo se dvignili precej visoko in 

iztopili v hiši, ki je bila nekoč v 

lasti Hitlerja, zdaj pa je restavracija. Najprej smo si ogledali 

sobo, kjer je bil kamin, ki ga je Hitler prejel od Mussolinija leta 

1938. Potem pa smo se lahko prosto sprehodili zunaj po potki, 

si ogledali prekrasen razgled in pojedli malico. Na Orlovem 

gnezdu smo bili približno dve uri, potem pa smo se peš 

odpravili nazaj na razgledno ploščad, kjer so nas čakali 

avtobusi.  

 IZLET V NEMČIJO 
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Ko smo se potem spet usedli na naše avtobuse smo se odpeljali proti rudniku 

soli. Ta rudnik ima dva vhoda, eden je v Nemčiji  drugi pa v Avstriji. Oblekli smo 

si obleke, ki so nam jih dali za v rudnik in se z vlakcem odpeljali noter. Dvakrat 

smo se spustili po leseni drči, se vozili z ladijo in si ogledali kako je sol prišla v 

rudnik, s čim izkopavajo sol in poskusili slanico, ki je bila zelo slana. Spet smo 

se usedli na vlakec in se odpeljali iz rudnika. Imeli smo kratko pavzo in se od-

peljali naprej do Kraljevega jezera. Ko smo prispeli tja smo se med stojnicami 

kjer so prodajali različne izdelke, odpravili do jezera, si ga ogledali nekaj o njem 

izvedeli, potem pa smo imeli prosto in smo si lahko ogledali stojnece in si kaj 

kupili. Ko je ta čas potekel smo odšli na avtobus in se odpeljali nazaj domov. 

Prišli smo zelo pozno, vendar je bilo vredno saj smo preživeli čudovit dan.     

Izlet mi je bil zelo všeč, še najbolj pa ko smo šli v rudnik in se spustili po drči. 

Spoznali smo tudi nekaj novih prijateljev iz drugi šol. Imeli smo tudi sončno in 

toplo vreme kar je dan še bolj polepšalo.                         

 

 

Liza Balantič 
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V današnjem času je šport ena od oblik zdrave sprostitve, še bolje je, če se gibalne         

aktivnosti dogajajo v naravi. Gibamo se premalo, to vemo vsi. Zato so zelo dobrodošle    

številne športne prireditve, ki nas oktobra vabijo h gibanju. Tradicionalni mesec tekov in  

pohodov smo izkoristili tudi na OŠ Marije Vere, kjer smo združili kar dva dobra namena: 

skrbi za zdravje smo dodali še dobrodelnost. Pomoč sočloveku, solidarnost in druženje so 

aktivnosti, katerim namenimo premalo časa. V upanju, da združimo prijetno s koristnim in 

svoje veselje delimo s čim več udeleženci, smo povabili vse, željne tekmovalnega duha, in 

tudi tiste, ki so bolj naklonjeni sprehodom.  Udeležba je bila silno pestra: od najmlajših do 

najstarejših učencev, bratov in sester, mamic in očkov, pa dedkov in babic, sosedov, znan-

cev in ostalih krajanov.  

 

'Ta hitri' so se podali na 

tekaško preizkušnjo,  

pohodniki so isto traso 

prehodili. 

V četrtek smo se tako malo pred 

peto popoldne zbrali v Šmarci ob 

športnih igriščih. Za dober namen 

in svoje zdravje smo premagali 

1600 metrov dolgo progo, uživali v 

dobri družbi in na svežem zraku. 

Zbralo se nas je res veliko, preko 

300 nas je bilo. Da se na progo ne 

bi podali neogreti, je poskrbela na-

ša Tanja, ki nas je ob plesnih zvokih spravila na delovno temperaturo.  

 

DOBRODELNI TEK IN POHOD 
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Točno ob uri smo se podali na progo. Vodila nas je čez Kamniško Bistrico, na novo, lepo 

urejeno rekreacijsko pot, ki nas je ob reki peljala proti 'ta novemu' mostu, ki povezuje 

kamniško obvoznico in Duplico. Na mostu pa smo že ugledali cilj na travniku Kinološke-

ga društva Duplica.  

 

 

Po športni aktivnosti je večina udeležencev z navdušenjem pokramljala o premagani       

preizkušnji. Veseli in zadovoljni smo bili, da smo v dobri družbi premagali celotno traso.   

Izkušnje smo si izmenjali ob prav za to priložnost oblikovani plastenki najboljše vode izpod 

kamniških planin, ki jo je krasila etiketa dobrodelnega teka in pohoda. Pozdravili so nas tudi 

gospa Violeta Vodlan, ravnateljica Osnovne šole Marije Vere in gospa Tanja Zupanc,       

učiteljica in predsednica Šolskega sklada OŠ Marije Vere. Zahvalili sta se nam za udeležbo 

in za zbrana sredstva, ki jih bo Šolski sklad namensko porabil za pomoč socialno šibkejšim 

učencem. 
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Želimo si, da 

dogodek 

postane 

tradicionalen, 

zato vas že 

sedaj vabimo, 

da se nam          

pridružite v 

začetku 

oktobra tudi 

naslednje leto. 

 

Na cilju je vsak dobil 

plastenko vode v za 

dogodek oblikovani 

embalaži. 

 

 

Želimo si, da dogodek postane tradicionalen, zato vas že sedaj vabi-

mo, da se nam pridružite v začetku oktobra tudi naslednje leto. 

N O V I C E  Z  D U P L I C E  

 

 

Učitelj Tadej Trobevšek 
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Orlovo  

gnezdo. 

 V petek, 25. 5. 2018, je bil prav poseben 

dan, zavit v tančico skrivnosti. Po malici 

smo se vsi odpravili na prireditev v 

telovadnico, čeprav nihče ni vedel, čemu 

ta prireditev. A odpadli uri pouka se ne 

gleda v zobe … Povezovalec prireditve 

Nace nam je namignil, da je prireditev 

namenjena posebno mladim in da nas 

čaka presenečenje. Mladinski zbor nas je 

navdušil z zapetimi pesmimi. Gospa 

ravnateljica Violeta Vodlan nam je v spodbudnem nagovoru zaželela, da 

bi se ukvarjali z različnimi stvarmi, ki nas zanimajo, tudi če se drugim 

zdijo nenavadne, in da bi bili pri tem vztrajni. Nekaj spodbudnih besed 

nam je namenil tudi gospod podžupan Matej 

Slapar. 

BOBNI IN 

ELEKTRIČNA KITARA 

ZA ROCK'N'ROLL 

 

 

Tudi naša šola je šola s posluhom! Od maja smo bogatejši za komplet 

bobnov in električno kitaro! 

Potem pa se je skrivnost pričela razkrivati. Na 

oder je prišel eden najboljših slovenskih bob-

narjev, član skupine Elvis Jackson Marko 

Soršak – Soki. Predstavil nam je svoje pos-

lanstvo. Ob 20. obletnici igranja bobnov, ko je 

dosegel mladostne cilje, je želel uresničiti 

poseben projekt. Mlade želi spodbuditi v glasbenem ustvarjanju in 

jim dati za to možnost, saj je mnogi nimajo. Dvajsetim slovenskim 

šolam je želel s pomočjo sponzorjev in donatorjev podariti glasbila. 

Projekt mu je več kot uspel, saj je naša šola že 89. po vrsti. 

donacijo. Z doniranim denarjem je pričel kupovati inštrumente in 

osrečevati osnovne šole. 
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Sokijev dobrodelni projekt ''20 za 20'' je prejel nagrado 

žaromet, pa tudi jabolko navdiha, posebno priznanje 

predsednika države Boruta Pahorja. 

Z dvajsetimi slovenskimi izvajalci je Soki posnel 4-urni   

dokumentarni DVD “20 za 20”, kjer je vse izvajalce obiskal 

na koncertu ali vajah, z njimi odigral en komad, izvedel in-

tervju in vse posnel. Spomladi 2014 je izšel DVD, zanj je še 

danes moč oddati donacijo. Z doniranim denarjem je pričel 

kupovati inštrumente in osrečevati osnovne šole. 

Toje bil srečen dan za našo šolo, dobili smo komplet bobnov in električno kitaro, ki so ju 
učenci s Sokijevo pomočjo takoj preizkusili. 
Projekt ‘’20 za 20’’ podpirajo številni posamezniki, podjetja, organizacije, glasbene skupine, 
športniki … 
  
Soki pravi 
ZMAGUJTE Z NAMI, 
MI GREMO DO KONCA! 
… IN NA KONCU BOMO ŠE ZMERAJ IGRALI ROCK’N’ROLL! 
  
Upamo, da se bodo rock'n'roll ritmi na šoli slišali večkrat. Pa tudi kateri drugi. 
  
Učenci, Soki vam je to omogočil. 
Zdaj je na vas … 
izkoristite priložnost in poskusite nekaj novega! 
Ne samo tokrat … 
                           … zopet … 
                                          … in znova! 

Učiteljica Helena Brezar 



S T R A N  2 4  L E T N I K  4 ,  Š T E V I L K A  1  
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 V petek, 21. 10. se je učencem 4. a obetal prav poseben dogodek v šolski 

knjižnici - Pravljična noč. Prepustili smo se sedmim znanim slovenskim 

pravljicam in pripovedkam. 

PRAVLJIČNA NOČ V 

ŠOLSKI KNJIŽNICI 

 

 

Kekec, Kralj Matjaž, 

Kamniška Veronika in 

drugi so nas zaposlili z 

branjem in ustvarja-

njem Pravljične poti po 

šoli. Vsaka skupina je 

po branju pripravila 

plakat s predstavitvijo 

pravljice, zanimivimi 

vprašanji ter zabavno nalogo. Po oku-

sni večerji nam je knjižničarka prebra-

la nekaj lepih pravljic. Čakal nas je še 

 

Po zajtrku nas je Pravljična pot že ne-

strpno čakala, da se ji končno prepusti-

mo. Obiskali smo vseh sedem točk, 

kjer so nam skupine predstavile svojo 

pravljico. Kmalu so nas urni kazalci 

opomnili, da je čas za odhod. Pospravi-

li smo svoje stvari in se odpravili do-

mov, saj so nas starši že težko čakali. 

 

Tako je minila Pravljična noč v    4. a. 

Upamo, da bo otrokom ostala v lepem 

Knjižničarka Andreja Vukmir Brenčič ter učeteljici Helena Brezar in Tanja Štiglic 
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V okviru dela z nadarjenimi učenci je v organizaciji 

učiteljice mag. Polone Mežnar na Osnovni šoli Marije 

Vere že šesto leto zapored od petka, 9. 3. 2018, do 

sobote, 10. 3. 2018, potekala tako imenovana Vikend 

šola, ki nudi različne delavnice z zanimivo vsebino.  

Sodelovalo je 12 osmošolcev in devetošolcev. 

Posebnost Vikend šole je v tem, da delavnice vodijo 

bivši učenci OŠ Marije Vere, ki se lahko pohvalijo z 

znanjem z različnih področij. Letos pa je imela svojo 

delavnico celo mama našega sošolca Tima Berleca. 

Ko smo se vsi zbrali v šoli, smo se razdelili v dve 

skupini. Prva skupina se je najprej udeležila delavnice 

s kemijsko vsebino s Tjašo Koželj, druga pa biološke 

delavnice pod vodstvom Andraža Dolarja. Kasneje sta 

se skupini zamenjali. Pri kemiji smo izvedli različne 

poskuse. Pri biologiji pa smo izolirali DNA kivija. Na 

obeh delavnicah smo se zabavali in tudi nekaj novega 

naučili. 

Takoj po tem smo imeli večerjo in nato predstavitev učitelja Tadeja 

Trobevška o delu in pomenu Gorske reševalne službe. Tudi tukaj smo se 

naučili nekaj novega. Ker je bilo potem že precej pozno, smo se odpravili 

spat. In to kar po tleh šolske knjižnice. 

Naslednje jutro smo po zajtrku spoznavali osnove šivanja. Delavnico je 

vodila gospa Zdenka Berlec. Z njeno pomočjo smo si izdelali preproste a 

zelo modne nahrbtnike. 

Za zaključek pa so prišli taborniki in nam organizirali orientacijski tek po 

Duplici. Glavna sodnika pri tem sta bila Luka Drolc in Martin Juvan. 

Na Vikend šoli smo se vsi zelo zabavali, se naučili nekaj novega in spoznali 

nove prijatelje. 

 

Liza Balantič  

VIKEND ŠOLA 
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V sredo, 28. marca 2018, je pet devetošolcev naše šole svoje raziskovalne 

naloge, ki so jih izdelali pod mentorstvom mag. Polone Mežnar, predstavilo 

na Srečanju mladih raziskovalcev v OŠ Vodice. Tri raziskovalne naloge s 

področja arhitekture in gradbeništva so se uvrstile na državno tekmovanje, 

ki je potekalo 14. maja 2018 v Murski Soboti. Vse tri naloge so prejele 

bronasto priznanje. 

Najprej predstavljava raziskovalno nalogo Preureditev naselja Šmarca, 

katere avtorica je domačinka Liza Balantič. Že iz naslova je razvidno, da 

gre za nalogo iz področja arhitekture in gradbeništva. Liza je v domačem 

naselju, v Šmarci, želela izboljšati čistočo s povečanjem števila smetnjakov. 

Raziskala je, ali bi v obstoječe stanje naselja lahko umestili kolesarsko pot, 

ki bi prišla zelo prav. Poleg tega je preverila tudi to, ali je cesta zgrajena v 

skladu s pravili. Raziskave se je lotila tako, da je šla na kratek sprehod in 

preverila, kakšno je stanje. Določila je lokacije, kje vse bi lahko postavili 

smetnjake, kje se mere površin za pešce ne ujemajo s pravilnikom in 

ugotovila je, da v obstoječe stanje kolesarske poti ne moremo umestiti. 

Jerca Pirš Škoberne in Kristina Koncilja bi na obrobju Šutne postavili park. 

V tej raziskovalni nalogi z naslovom Park na Šutni s področja arhitekture in 

gradbeništva predstavljata rešitev za boljšo izkoriščenost prostora. Ko sta 

se sprehajali po Kamniku sta opazili, da na nekem mestu stoji zanemarjena 

stavba in okolica, ki je zelo zaraščena. Pomislili sta, da bi ta prostor lahko 

bolje uporabili. Na tem mestu sta si zamislili park, ki bi bil večnamenski. 

Uporabljali bi ga lahko vsi, del parka pa bi bil namenjen posebej za pse, 

tam bi stala pasja šola. Želeli sta, da bi se park lepo skladal z okolico, saj 

je v bližini staro mestno jedro Kamnika. Še lepše pa bi park izgledal, če bi 

bil zgrajen iz naravnih materialov. Trudili sta se, da bi slabosti parka čim 

bolj zmanjšali. Okoliške stanovalce sta povprašali, kaj menijo o njuni ideji. 

Vsem je bila zelo všeč. 

MLADI RAZISKOVALCI 
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Predstavljena je bila tudi raziskovalna naloga iz arhitekture in gradbeništva 

Muzej na Jamci avtorja Jake Haceta. Njegova raziskovalna naloga govori o 

ideji postavitve muzeja na umetnem griču »Jamca« na Duplici pri Kamniku. 

Zamislil si je izjemno moderen in tematsko vsesplošen muzej, po svoji 

zgradbi in opremi ter tudi vsebini bi sodil med najbolj osupljive v Evropi. 

Verjetno bi bil najbolj nenavaden tudi v Sloveniji. Njegova posebnost bi 

bila njegova nenavadna in moderna zgradba. Muzej bi bil prepoznaven 

predvsem zaradi izjemnega zunanjega videza in številnih predorov, ki bi jih 

skrival pod zemljo. Kljub temu bi bil naravovarstven in okolju prijazen, ne 

bi porabil veliko električne energije, prav tako pa ne bi oddajal nevarnih 

snovi in hrupa. S tem bi bili prebivalci zelo zadovoljni. Posebnost muzeja bi 

bili torej številni predori in sistem podzemnih povezav, v katerih bi si 

obiskovalci lahko ogledali najrazličnejše arheološke najdbe in razstave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urh Prosen pa je izdelal nalogo s področja geografije Evropski prekop. V 

raziskovalni nalogi je raziskal možnosti postavitve prekopa v Evropi, ki bi 

skrajšal pot med določenimi pristanišči. Prav tako je raziskal njegove 

posledice na okolje in ljudi, na katere bi prekop vplival. S pomočjo 

zemljevida rek je v Evropi določil tri možne lokacije, kjer bi bilo logično 

vzpostaviti povezave med njimi. Nato je raziskal geografske značilnosti 

porečij, področja, ki bi jih s prekopi povezal in predvidel prednosti ter 

slabosti, po njegovi zamisli, postavljenih prekopov. Pri prvi možnosti, ki jo 

je našel, je ugotovil, da je prekop že postavljen. Pri drugi možnosti, je 

ugotovil, da je povsem možno zgraditi prekop. S pomočjo programa 

Google Maps je izsledil tudi pritoke, ki so reki še bolj približali. Pri tretji 

možnosti je podobno kot pri drugi ugotovil, da je možno vzpostaviti 

povezavo. 

     Jerca Pirš Škoberne in Kristina Koncilja  
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3. Verina čajanka z naslovom Grenko sladkanje, ki je potekala 22. 11. ob 

18.00, je minila v sproščenem predprazničnem vzdušju ob svečah, čaju, 

suhem in svežem sadju. V družbi strokovnjakinj iz Aktiva svetovalnih 

delavk ter staršev iz OŠ Marije Vere in OŠ Frana Albrehta smo se 

pogovarjali o škodljivih vplivih sladke hrane na zmožnosti učenja in 

vzdrževanje pozornosti pa tudi na ostale vidike zdravja in počutja 

odraščajočih ljudi. Dotaknili smo se tudi področja zadostnega pitja vode, 

končali pa z aktualno debato o pritiskih potrošništva na starše in 

otroke. Čeprav smo imeli v načrtu uro in pol pogovora, smo se težko razšli, 

saj so se zanimive teme odpirale in ponujale nova in nova spoznanja. Tako 

smo se s težkim srcem poslovili šele malce pred osmo uro. 

VERINA ČAJANKA 

 

Alja Mavec Krovinović 

Spec. ped. Kararina Kesič Dimic 
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Na pustno soboto se je v dopoldanskem času 

že  8. leto zapored na ploščadi pred OŠ Marije 

Vere ter na ulicah Duplice in Bakovnika odvijal 

pravi pustni karneval. 

PUSTNA SOBOTA 

 

Larisa Vrečar 

Da bi odgnale zimo, so se ob 9. uri pred OŠ Marije Vere  začele zbirati 

maškare. Po uvodnem pozdravu je zaigrala Godba Stranje, nastopili so 

učenci Glasbene šole Kamnik in kamniške mažoretke. Tradicionalna 

povorka malih in velikih ter skupinskih mask  je krenila na pohod po Du-

plici in Bakovniku ter Ljubljanski 

cesti, ki je bila nekaj časa zaprta 

za ves promet.  Za varnost so 

poskrbeli dupliški gasilci. 
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Pustno rajanje s slastnimi krofi se je nadaljevalo pred OŠ Marije Vere. 

Plesna šola Miki je ob glasbi še dodatno  razmigala maškare, ki so jih 

ocenjevale  pustne sodnice in sodniki. Izbrali so najbolj izvirne maske, ki so 

dobile lepe nagrade. 

 

 

Med individualnimi maskami je prvo mesto pripadlo dvema SMRKCEMA. 

Na drugem mestu je bil AVTO in na tretjem mestu URA. 

Med skupinskimi maskami je izstopala skupina ŠPORTNIKOV iz 6.B, ki je 

za nagrado dobila pouka prosti dan. 

Učiteljica  

Urška Brožič 
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Šmarčanka Anja Šarec je sedmošolka OŠ Marije 

Vere in nadarjena lokostrelka. Njene uspehe so 

opazili tudi na Občini Kamnik in Zavodu za turizem, 

šport in kulturo Kamnik in jo uvrstili med letošnje 

dobitnike nagrad za najuspešnejše kamniške 

športnike. 

V SREDINO TARČE 

 

Kako bi nam na kratko predstavila lokostrelstvo? 

Kakšna so pravila? 

Je šport z orožjem, v katerem streljamo s puščicami na tarčo 

iz različnih razdalj od 30 do 70 metrov na zunanjem 

strelišču. V dvoranah streljamo na 18 metrov, imamo pa 

različne velikosti lic, ki so odvisne, v katero kategorijo 

sodimo. Lokostrelstvo ima več disciplin, moja je streljanje z 

ukrivljenim lokom, ki je edina olimpijska disciplina. 

Na tekmi so zelo stroga pravila. Sodniki naprej pregledajo našo opremo in 

naša oblačila.  Ko smo na liniji ne govorimo, prav tako pa se ne obračamo 

s puščico na loku.  Naša oprema ne sme biti maskirnih barv (ročaj, pere-

sa, nahrbtnik, stojalo, stol za sedenje, dežnik). Tudi glede oblačil imamo 

pravila, in sicer ne smejo biti maskirnih barv, kratke hlače morajo biti 

dolge dolžino tvoje roke in enobarvne. Tekmovati moraš v klubski majici 

oziroma v beli, če je nimaš. Obut moraš biti obvezno v športne copate, 

čeprav je zunaj zelo vroče. Majica brez rokavov je prepovedana. Tudi 

spremljevalci ne smejo biti na tekmi v kavbojkah, ker jih sodnik lahko od-

strani s prizorišča. 

Kdo te je navdušil za ta šport? Kakšni so bili tvoji začetki? 

Ko smo  v 2. razredu  obiskali  tabor v Kočevju,  smo tam predzadnji dan 

streljali z loki.  Zdelo se mi je zanimivo, s pripovedovanjem sem nav-

dušila tudi  sestrico, ki je zaradi bolezni takrat na taboru manjkala. Tudi 

ona je želela poskusiti, zato sva  skupaj odšli na tečaj, kjer sva se 

naučili osnov lokostrelstva. 

Moji začetki so bili težki še posebej, ker sem bila najmlajša v skupini. 

Morala sem veliko delati na moči, da sem lahko napenjala lok. Jedla 

sem hrano, ki pomaga pri mišični masi, veliko telovadila, da sem si 

okrepila vse mišice.   
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Kako izgleda trening? 

Najprej sestavim lok, potem se malo pogovorim s trenerjem kakšen bo 

današnji  trening.  Skupaj z ostalimi člani odtečemo 1 krog po stadionu v 

Mekinjah. Nato se ogrejemo (delamo posebne vaje za lokostrelce) in 

naredimo nekaj sklec. Za tem naredim 20 strelov z elastiko. Ko smo nato 

vsi pripravljeni, gremo skupinsko streljat najprej na 5 metrov, kjer 

popravljamo tehniko strela. Tam naredim 50 strelov, nato pa gre vsak na 

svojo tekmovalno razdaljo. Jaz sodim v kategorijo deklic in sedaj streljam 

na 40 metrov. Za tem imam 2 poskusni seriji, odstrelim 18 

puščic. Naslednjih 12 puščic si pa rezultate beležim in potem pokažem 

trenerju. Trener me med treningom spremlja, včasih tudi snema, popravlja 

napake in mi daje nasvete. Trener vedno pregleda rezultate. To ponovimo 

še enkrat in nato sledijo vaje za moč. Naredimo še raztezne vaje in lahko 

pospravimo in odidemo domov. 

Kako usklajuješ treninge s šolskimi obveznostmi? 

 Ne prav lahko, ampak se trudim. Takoj naredim nalogo za šolo in se pri-

pravim za naslednji dan pouka. Ker pa poznam datume tekem in testov, 

se sama temu tudi prilagodim. 

Kakšni so tvoji načrti 

za prihodnost? 

Moji načrti za prihodnost 

so, da bi z normo dosegla 

rezultate, ki bi me popel-

jali na mednarodne tek-

me in najprej na olimpijado. 

  

Kaj rada počneš v prostem času? 

V prostem času rada tečem, kolesarim, rolam in se vozim z rolko. Zelo 

rada pa tudi  plavam in se potapljam, poletje je moj najljubši letni čas. 

Vendar tudi moj prosti čas predstavljajo treningi, še posebej pa med 

poletnimi počitnicami. Takrat treniram vsak dan. 

Na katere dosežke si 

najbolj ponosna? 

Najbolj sem ponosna, da 

sem zmagala slovenski 

Učiteljica Helena Brezar 
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Med, 

mleko, 

maslo, 

črni kruh,  

jabolko. 

Tradicionalni slovenski zajtrk je 

vseslovensko osrednje dogajanje 

dneva slovenske hrane in ga vsako 

leto vsi vrtci in šole obeležujemo tretji 

petek v novembru. Tudi letos smo 

posebej poudarili pomen zdravega 

prehranjevanja in zagotavljanja hrane 

iz Slovenije. 

Glavni cilj oziroma namen razglasitve 

tega dne je podpora slovenskim 

pridelovalcem in predelovalcem hrane 

ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ozaveščanje 

o zajtrku kot pomembnem obroku dneva, ohranjanje čistega, zdravega 

okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje otrok s postopki pridelave in 

predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem 

področju, saj bo mladim poklic pridelovalca in predelovalca prikazan kot 

nekaj pozitivnega in kot dejavnost za doseganje pomembnih strateških 

ciljev.  

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 
Na OŠ Marije Vere smo v petek, 17. novembra, že sedmo leto zapored 

obeležili tradicionalni slovenski zajtrk. Še posebej smo bili veseli, ker je z 

nami zajtrkovala poslanka Državnega zbora, gospa Julijana Bizjak 
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Po zajtrku so si otroci      

ogledali šolski TV-dnevnik, v 

katerem so jih novinarji 

poučili o pomenu zdravega 

zajtrka, zakaj je hrana      

lokalnega izvora ustreznejša 

izbira in kako čebele 

pomembno vplivajo na naše 

življenje.    

 

Naše zdravje je na daljši rok 

možno ohraniti le s pravilno 

prehrano in primerno telesno 

aktivnostjo. Pomembno je, da s tem osveščamo že najmlajše otroke, ki nato svoje navade 

ohranijo tudi v kasnejših letih. Z zajtrkom že zjutraj zagotovimo telesu dovolj energije za 

dobro delo in igro ter učinkovito razmišljanje, sočasno pa zagotovimo dovolj gradbenih 

snovi, potrebnih za zdravo rast in razvoj. Za uspešno delo v šoli je pomembno, da     

zajtrkujemo še pred začetkom prve šolske ure. Zaskrbljujoče je dejstvo, da več kot polovica 

slovenskih mladostnikov ne zajtrkuje, kaj šele da bi vsebino svojih obrokov prikrojila 

zdravemu načinu življenja, nepravilne prehranske navade pa vodijo do številnih     

zdravstvenih težav, od debelosti do sladkorne bolezni. 

Ker pa živimo v Maistrovem mestu, 

kjer se je rodila tudi Marija Vera, prva 

slovenska akademsko izobražena   

igralka, in v mesecu novembru       

obeležujemo dan Rudolfa Maistra in 

rojstvo Marije Vere, so novinarji na   

terenu posneli tudi anketo z mimoidoči-

mi, kaj vedo o dveh zelo pomembnih 

osebnostih našega kraja. 

 

 

Učiteljici Klavdija Krevs in Mojca F. Lukežič 
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Na srečo  

samo vaja. 

Hišnik se je gašenja požara najprej lotil 

sam, ker pa mu ni uspelo, je računalničar 

klical 112. Oglasil se je požarni alarm. 

Učenci in vsi zaposleni so nemudoma 

prenehali z delom ter se odpravili iz 

razreda. Ko so odprli vrata, je marsikomu 

zastal dih. Spodnji hodnik je bil namreč v gostem dimu, ta pa se je širil v 

zgornja nadstropja. Čim bolj mirno in organizirano so poskusili priti ven, 

na zbirno mesto, ki je za šolo, na šolskem igrišču. Brez bund in čevljev, 

kakor so bili oblečeni in obuti pri uri. Marsikdo, ki ni imel copat, samo v 

nogavicah. Nekaj učencev se je napotilo proti garderobnim omaricam, 

da bi se oblekli, vendar za to ni bilo časa. Kar najhitreje je bilo treba 

izprazniti stavbo. Delavci šole so usmerjali učence proti najbližjemu 

izhodu, ker pa je zagorelo v hodniku pri zadnjem izhodu, izhod skozi ta 

vrata ni bil možen. 

Učenci prvih razredov so 

imeli najkrajši izhod. 

Ven so šli skozi nova 

vrata atrija ter s tem 

zmanjšali gnečo na 

hodniku. Zunaj so se 

kmalu zaslišale tudi 

sirene dupliških 

gasilcev. Ti so vstopili v 

šolo, uspešno pogasili 

požar in natančno preiskali celotno stavbo. Našli so 3 učence, ki niso 

odšli ven, ampak so se prestrašeni skrivali v učilnici.  

V ŠOLI ZAGORELO 
V četrtek, 23. 11. 2017 je malo pred deveto 

uro zagorelo pri zadnjem vhodu v šolo in 

kuhinjo, kjer poteka plinovod.  
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Presenečeni so bili tudi učenci, ki so v 

tem času šele prihajali v šolo, ter starši 

in mimoidoči. S strahom so se 

spraševali ali gori zares ali je le vaja.  

 

In tokrat je bila le vaja. Z vajo  

evakuacije smo želeli preizkusiti, 

kakšna je organizacijska in tehnična  

pripravljenost za varno in hitro 

evakuacijo iz objekta ter kako ukrepati v 

primeru požara, ko le-tega ni več 

mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki. 

 

 

Cilji s bili doseženi. Zah-
valjujemo se PGD Duplica, 
ki je pripravil odlično vajo, 
ki je zaradi umetnega dima 
marsikomu dvignila   
adrenalin.  

 

 

Učiteljica Helena Brezar 
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PREDNOVOLETNI 

KONCERT IN BAZAR 

7. 12. 2017 se je na šoli odvijal predpraznični bazar. 

Že ob prihodu na šolsko dvorišče je bilo čutiti praznično decembrsko 

vzdušje. Romantične svečke in novoletne lučke so razsvetljevale      

prostor, kjer se je letos odvijal božično-novoletni koncert. Najprej smo 

se zazibali ob novoletni melodiji harmonik bratov Kotnik Kranjec, na   

električnih klaviaturah pa se jima je pridružil učitelj Kočar, nato nas je 

pozdravil voditeljski par – Liza in Nace Balantič. Otroški pevski zbor je 

zapel navihani pesmi o zimi, mladinski zbor pa je navdušil ob glasbeni 

spremljavi Tonija na kitari ter Lana na bobnih. Večer je 

popestrila gostujoča ženska vokalna skupina Vox annae. 

Zaplesali so tudi plesalci Plesne šole Miki in prvčki, ki so 

naredili snežaka. 

Ob zvokih harmonike Anžeta Balantiča pa smo se premaknili 

v šolo, kjer so nas pričakale dobro obložene stojnice. V 

jedilnici smo se lahko  okrepčali s palačinkami, kokicami, 

čajem ter otroškim kuhančkom. Starši so na svoji stojnici 

prodajali sladke dobrote z izvirnimi imeni. V          te-

lovadnicah so učenci prodajali svoje izdelke, okraske, 

voščilnice, zelišča, mila … Vsak je zase našel vsaj eno stvar, 

ki ga je pritegnila.   Veliko zanimanja pa je vzbudila tudi 

stojnica z rabljenim nakitom. 

Vsem obiskovalcem se za obisk in nakup iskreno zahvaljuje-

mo. Z vašimi prispevki bo Šolski sklad polepšal šolanje mar-

sikomu. 

 

V  

PRIČAKOVANJU 

BOŽIČA 
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Po dolgi vožnji od Kamnika do Rogaške Slatine smo lačni pojedli malico in 

se odpravili na ogled po Rogaški Slatini. Med ogledom smo se velikokrat 

ustavili in pogledali znamenitosti kraja. Prvi je bil spomenik padlim 

junakom v 2. svetovni vojni, nato pa smo si ogledali spomenik konja 

Pegaza in spoznali legendo o nastanku kraja. Le-ta govori o tem, da je 

grški bog Apolon krilatega konja Pegaza pozval, naj na mesto, ki ga bo 

označilo nebeško znamenje, udari s kopitom. Tako se je zgodilo in Pegaz 

je odprl rogaški vrelec. Zaradi tega ga najdemo tudi v grbu Rogaške 

Slatine. 

Ustavili smo se tudi pred 

nekdanjim zdraviliškim 

domom, kjer je zdaj Grand 

hotel Rogaška, nato pa smo 

se ustavili še ob kipu Borisa 

Kidriča in se vsi slikali ob 

njem. Ogledali smo si tudi 

spomenika svetega Janeza 

Nepomuka in grofa Attemsa, 

ki je ustanovil deželno 

zdravilišče.  

PIKA POKA POD GORO 

V petek, 11. maja 2018, zjutraj se je naša Otroška folklorna skupina Ver-

ine zvezdice odpravila proti Rogaški Slatini, kjer je nastopila na državni 

reviji otroških folklornih skupin »Pika poka pod goro«.  

FOLKLORNA  

SKUPINA 

OSVOJILA 

DRŽAVNO 

SREBRNO  

PRIZNANJE  
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Po ogledu mesta so bili nekateri že        

utrujeni. Naš nastop je bil okoli 12. ure, po 

njem pa smo vsi navdušeni in lačni odšli na 

kosilo v tamkajšnjo šolo. 

 

Po zelo nasitnem in okusnem 

kosilu smo odšli v Steklarno 

Rogaška Slatina in si ogledali 

postopke izdelave njihovih 

kozarcev, krožnikov, vaz … Opazili smo, da so rezultat težkega in nevarnega dela. Videli 

smo peč, v kateri segrejejo sestavine za steklo in originalne črepinje njihovih izdelkov. Iz 

njih izdelujejo različne steklene izdelke; velike in majhne kozarce, krožnike, tudi majhne in 

velike metuljčke kot spominek, celo lestence … Ugotovili smo tudi, da obstaja več vrst 

obdelovanja kozarcev, kot sta graviranje in peskanje. Pri 

njih lahko naročiš majhno namizno svetilko in mnogo 

drugih stvari – če so majhne (kot npr. namizna svetilka), 

jih sestavijo tam, če pa naroči kupec lestenec, ga 

Na minibusu so nekateri od utrujenosti zaspali,     

nekateri pa so poslušali glasbo, vendar smo si vsi enot-

ni, da je bil za nami čudovit dan. Še bolje pa je bilo, ko 

smo nekaj dni pozneje izvedeli, da smo za svoj nastop 

osvojili srebrno priznanje. 

Lara Bajec Klepac in Lucija Cajhen 



S T R A N  4 1  

Zgodaj zjutraj smo se z avtobusom odpeljale v Radovljico, kjer smo se 

udeležile tekmovanja Zlata kuhalnica. Z zanimanjem smo v jedilnici 

Srednje gostinske in turistične šole spremljale predstavitev posameznih 

ekip. Izžrebale smo listek, na katerem je bila določena delovna 

površina.  

Medtem, ko je prvih osem ekip že kuhalo, smo si ostale ekipe ogledale 

mesta. Spoznale smo veliko zanimivih znamenitosti tega mesta.  Nato 

pa smo se pripravile na kuhanje. Skuhale smo pišančjo rižoto s curryem 

in zelenjavo, za sladico pa pripravile Sladko Vero. Sladka Vera je 

servirana v kozarcu, sestavljena iz plasti vanilijeve kreme, crumbla iz 

ovsenih kosmičev in kokosa, jagodne kreme, jagod in smetane.  

 

ZLATA KUHALNICA 
V torek, 8. 5. 2018, je na Srednji gostinski in turis-

tični šoli Radovljica potekalo regijsko tekmovanje 

za »Zlato kuhalnico 2018«.  Razpisala ga je Turis-

tična zveza Slovenije v sodelovanju s Turistično 

gostinsko zbornico Slovenije ter Društvom kuhar-

jev in slaščičarjev Slovenije.  Tekmovanja so se 

udeležili učenci 7. razreda: Kaja in Žana Kotnik, 

Vita Pestotnik in Lara Bajec Klepac. Učence so za 

glavno jed, pripravile pišančjo rižoto s curryem in 

zelenjavo, za sladico pa pripravile Sladko Vero. V 

komisiji je bila nekdanja sodnica oddaje Master-

chef, Alma Rekić. Dekleta so osvojila Zlato 

priznanje! 
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Med kuhanjem so nam sodniki ves čas gledali pod prste. Zaradi tega smo bile malo 

živčne, vendar vseeno trdno prepričane, da nam bo vse jedi uspelo pripraviti  zgolj v 

eni uri.  Zadnjih pet minut smo začele s serviranjem jedi. Pri tem smo se še pose-

bej  potrudile. Dijaki so naše jedi odnesli pred sodnike. Z našim izdelkom sprva nismo 

bile najbolj zadovoljne. Nemirno smo čakale na rezultate sodnikov, ki so jedi poskusili 

in jih ocenili. Med čakanjem smo lahko tudi me poskusile vse jedi drugih skupin. Sodni-

ke smo potem lahko prosili za njihova mnenja. Z njihovimi komentarji smo se strinjale. 

Vsi komentarji so bili pozitivni, zato smo bile še toliko bolj vesele. Kmalu je bilo jasno, 

da naša jed ni bila tako slaba, kot smo sprva mislile, ampak je sodnike pozitivno prese-

netila. Sledilo je podeljevanje priznanj in manjših daril. Za naše jedi smo osvojile zlato 

priznanje in se s tem uvrstile na državno tekmovanje, ki bo 8. oktobra 2018 v Porto-

rožu. Vesele, da nam je uspelo, smo se vrnile domov. 

Kaja in Žana Kotnik, Vita Pestotnik in Lara Bajec Klepac 
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SLADKA VERA 
 
Sladica je servirana v kozarcu. Sestavljena je 
iz plasti vanilijeve kreme, crumbla iz ovsenih 
kosmičev, jagodne kreme, jagod in smetane. 

 
1. Vanilijeva krema 
    Sestavine: 

750 ml mleka 
105 g sladkorja 
60 g gustina 
6 rumenjake 
3 večke bourbon vanilin sladkor   

 Priprava: 
    1. V mleko dodamo bourbon vanilija sladkor in ga skuhamo. 

  2. Ločeno pripravimo mešanico iz rumenjakov, sladkorja in gustina, z metlico penasto   
vmešamo in vlijemo v vroče mleko. 

    3. Kuhamo 5 minut na zmernem ognju in ves čas mešamo. 
    4. Kremo pokrijemo s plastično folijo, da ne oksidira in pustimo, da se ohladi. 
 
2. Crumble s kosmiči 
Sestavine:  
120g ovsenih kosmičev 

120g moke  
100g sladkorja 
100g masla 
2 žlici kokosa 
1 čajna žlička cimeta 

Priprava: 
Z rokami zmešamo ovsene kosmiče, moko, kokos, cimet, sladkor ter maslo, da dobimo grudice 

oziroma drobtine. 
S prsti jih razdrobimo po pekaču. Pečemo pri 180 stopinjah ca. 10-15 minut. Ohlajenega 

razdrobimo. 
 
3. Jagodni preliv 
 Sestavine: 

Jagode 
Sladkor 
1 žlica vode 
Vanilin sladkor 

Priprava: 
Najprej umijemo in očistimo jagode. 
V lonec damo jagode, sladkor, vanilin sladkor in 1 žlico vode. 
Kuhamo, dokler jagode ne postanejo mehke. 
Nato jih spasiramo. 

 
Narežemo jagode in stepemo sladko smetano. 
 
Razporeditev v kozarce 
Na dnu je plast vanilijeve kreme, nato potresemo plast crumbla, sledi plast jagod in nazadnje še 
plast vanilijeve kreme. Dekoriramo s stepeno sladko smetano, položimo nekaj rezin jagod,     
prelijemo z jagodnim prelivom ter potresemo s crumblom.  
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NOVA  

ŠOLSKA  

PREDSTAVA 

Predstava predstavlja potovanje Malega princa, 

skozi katerega spoznava življenjske resnice današnjega časa. Skozi 

princip številnih različnih planetov se Mali princ srečuje z radostmi 

in žalostjo našega sveta ter zavračanjem drugačnosti, ki je 

prikazana na sodišču. Vendar k njegovim spoznanjem pripomorejo 

tudi drugi ljudje. 

 MALI PRINC 
Vsebino Malega princa je težko zajeti, saj si jo 

vsak posameznik predstavlja drugače. Navezuje 

se na knjigo in jo lahko povzamemo le okvirno.  

 

Tožilec ima v predstavi močno mnenje in ne sprejema drugačnosti 

Malega princa. Njegovi argumenti prepričajo tudi ostale ljudi, ki 

njegovemu mišljenju sledijo kot ovce. Edini, ki tožilcu ne sledi     

popolnoma, je pilot, ki je že od samega začetka razpet med stranjo 

Malega princa in tožilca. Na začetku ni prepričan o besedah malega 

princa, vendar skozi predstavo vedno bolj razume njegovo        

razmišljanje – pusti se udomačiti. Predstava se konča s smrtjo oz. z              

izginotjem Malega princa, kar predstavo povezuje z vsebino knjige.  

Opis slike 

ali grafike. 
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Ne glede na to, da so bile nekatere vloge bolj 

izpostavljene, so predstavo naredile popolno 

prav skupinske scene. Predstava je bila posebna 

zato, ker smo bili vsi ves čas na odru in smo s 

svojimi telesi tvorili različne scene. Za tako so-

delovanje je seveda potrebno ogromno dela. 
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 Lana Vuga in Hana Cedilnik 

Že na začetku šolskega leta smo začeli s pripravami na predstavo. S pomočjo naših men-

torjem smo si sami izmislili nekatere prizore, nekaj od teh smo uporabili tudi v predstavi. 

Čez leto smo postopoma gradili kompleksnejše prizore, pri čemer smo nam pomagale cir-

kuške in glasbeno-plesne delavnice ob koncih tedna. Mesec pred premiero pa je bil še po-

sebej naporen in natrpan z vajami, tudi ob vikendih. Kljub temu, da smo občasno dvomili 

v uspeh predstave, smo zaupali mentorjem in svojemu delu ter na odru dali vse od sebe. 

Delovali smo kot prava gledališka skupina in po zaslugi prav vsakega od nas je predstava 

zelo dobro uspela. In seveda, kar je najpomembnejše, na vajah (čeprav jih je bilo včasih 

res veliko) in odru smo resnično uživali. 
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Naši učenci so zelo dobri v matematiki. Sodelujejo na številnih tekmovanjih in se redno 

uvrščajo na državna tekmovanja. 

Ena takih je AJDA RESNIK, ki je prejela srebrno državno priznanje na tekmovanju Matemček 

in srebrno državno Vegovo priznanje. 

Tudi ŽIGA VERLINŠEK in JULIJA MAVER sta prejela srebrno državno Vegovo priznanje. 

NEJA ZAJC je prejela srebrno državno priznanje na tekmovanju Matemček. 

IVO REMIC je dosegel srebrno državno priznanje na tekmovanju Logična pošast. 

BINE REMIC pa je poleg srebrnega državnega priznanja na tekmovanju Matemček prejel tudi 

srebrno priznanje na tekmovanju Logična pošast. 

  

Učenci naše šole so zelo uspešni na več področjih. Vsi, ki so 

na različnih tekmovanjih dobili državno ali celo mednarodno 

priznanje, so bili posebej pohvaljeni. 

Program so popestrili Val Ulčar na harmoniki, plesalec Gašper 

Dimnik, pianist Lan Goričar Završek, šolska folklorna skupina 

ter šolski rock band Toni in Jakob Lah ter Lan Kenda Hribar. 

ODPLESALI V POČITNICE 

Danes smo se vsi učenci in zaposleni zbrali v šolski telovadnici na zaključni prireditvi ob 

koncu pouka in obeležitvi dneva državnosti. 

Spomnili smo se dne, ko je Slovenija postala samostojna. Nagovorila nas je gospa      

ravnateljica Violeta Vodlan, gospoda Sekavčnik in Benkovič pa sta podelila nagrade 

učencem, ki so sodelovali 

na natečaju, ki ga je or-

ganiziral KOVDO, Koordi-

nacijski odbor veteranskih 

in domoljubnih organizacij 

občine Kamnik. 
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Šolska folklorna skupina Verine 

zvezdice so prejeli srebrno priznanje 

na 22. državni reviji otroških folklornih 

skupin Pika poka pod goro. To so 

MATIC KOTNIK, NEJC KALIŠNIK, LEA 

GOLOB, KAJA VIDIC, MAX KOTNIK, 

LAN GORIČAR ZAVRŠEK je na mednarodnem tekmovanju v igranju klavira v parih prejel 

zlato priznanje. 

KAROLINA RŽIŠNIK je sodelovala na mednarodnem tekmovanju v pripovedovanju proze 

v ruskem jeziku. Na nagradnem taboru na ruskem polotoku Krim, ki se ga je udeležila v 

mesecu maju, je bila izbrana med 15 najboljših pripovedovalcev. 

JERNEJ ČUK je prejel srebrno državno 

priznanje v tekmovanju iz znanja o 

sladkorni bolezni. 

Tudi PIA FABIJAN je prejela srebrno državno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni. Poleg 

tega pa še srebrno državno priznanje na tekmovanju Logična pošast, srebrno državno   

Vegovo priznanje in zlato Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine. 

Dekleta, ki so prejela zlato priznanje na regijskem tekmovanju Zlata kuhalnica so: KAJA 

KOTNIK, ŽANA KOTNIK, LARA 

BAJEC KLEPAC in VITA    

PESTOTNIK, ki je prejela tudi 

srebrno državno priznanje na  

tekmovanju Logična pošast. 

Zlato priznanje iz znanja         

angleščine so prejele LANA 

VUGA, HANA CEDILNIK IN ZALA   

HUMAR. 
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Po zaključni prireditvi je cela šola 

zaplesala plese, ki so nas jih naučili 

učitelji plesne šole Miki. 
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Lili Džunov 

Pravljičarka  

Karolina  

Ržišnik 

Nekoč je v daaaljni votlini med desetimi gorami in za desetimi 

vodami živela majhna deklica po imenu Diamantina. Živela je čisto 

sama, brez prijateljev … O, ne, enega pa je imela in to je bil … 

oziroma bila … Kresnička! Vedno sta bili skupaj, vedno in povsod. 

Spoznali sta že dooolgo nazaj, mislili sta celo, da sta se skupaj rodili, 

ampak to ni bilo tako.  

Nekega čisto običajnega dne je Diamantina pokukala skozi svojo 

majhno luknjico, ki je bila vdrta v njeno kamnito steno. Videla je to, 

kar je videla vsak dan! Vso svojo okolico je poznala tako zelo dobro 

kot svojo Kresničko. V njej je videla popolnoma vse!!! Vsak dan je ta 

majhna deklica skakala po nežni travi polni rož in lepih cvetlic, 

plezala po drevesih in skalah, skakljala po prečudoviti reki, ki je bila 

prozorno-mode barve. Oh, v glavnem, ni si mogla predstavljati 

boljšega življenja, dokler… ji ni prišla ta misel: »Hej, Kresnička, kaj, 

če bi pogledali malo čez naše malo kraljestvo? Preplezali bi tiste 

visoke skale in  nekam 

odpotovali?« Kresnička je malo 

pomislila in rekla: »Jooj, ne vem, 

no! To je kar precej nevarno … 

višina teh skal, ki zakrivajo našo 

majhno deželo presega sto 

metrov! Še jaz bi komaj preletela 

to!« Diamantina jo je grdo 

pogledala in dejala: »Vsak dan 

plezam in enkrat mi je skoraj 

uspelo preplezati preko teh skal!« 

»Enkrat že, ja!« je dodala takoj 

Kresnička. »Poglej, komaj 12 let 

si stara! Ne dovolim ti!« Da, 

Kresnička je bila kot mati Diamantini. Zelo je pazila nanjo, kot na 

svojega majhnega otroka. In verjemite, Diamantina ni poskušala 

prepričati Kresničke samo enkrat, ampak že večkrat! No, takrat tudi 

ni uspelo … 

DIAMANT V 

KAMENČKU 
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Minilo je 13 dni in noči in spet je bilo kot 13 dni nazaj. Torej spet prepričevanje in kreg. 

Zvečer je Diamantina zaspala in sladko zasanjala. Sanjala je o tem, kako je s Kresničko    

preplezala na drug konec njunega sveta in tam je bilo preveč lepo za njene oči. Takoj se 

je zbudila, saj naprej ni mogla več gledati te lepote v sanjah, saj se bi je zmešalo! Počasi 

je vstala iz svoje postelje in pogledala na prečudovito jasno nebo, polno žarečih zvezd. 

Hitro je zbrala vse v svojo košarico in počasi zbudila Kresničko … a ta je spala ko top! 

»No, dobro! Saj grem samo pogledati in preden bo Kresnička že budna, bom že doma!« 

Pretekla je do roba stene in izdihnila. Začela je plezati. Dolgo in zapleteno je bilo to    

plezanje. Do vrha se še ostalo par metrov, a je imela premalo moči. Zato se je ustavila in 

pogledala svoj svet od zgoraj. Bil je prečudovit! A nekaj je videla … hmmm … neko 

majhno svetlečo pikico pri svoji zgradbi. »Aaaa … jooj!« je potihoma zakričala Diamantina 

»To je Kresnička!« hitro in urno je začela plezati do vrha. Med tem zelo hitrim plezanjem 

se je    odlomil košček skale. Hitro ga je prijela, saj bi jo lahko Kresnička slišala. Na srečo 

je      Kresnička ni opazila, saj je premišljevala, kam je izginila Diamantina.  

V tem času pa je Diamantina končno dosegla vrh skale. Še vedno je v roki stiskala tisti     

kamen. Vrgla ga je stran, saj je na prvi pogled ni bil nič posebnega. Pristal je na trdih 

tleh in se je razbil na sedem delcev. Eden od delčkov tega kamna je bil zelo izrazit in se 

je zelooo svetil. Prišla je bližje in to je bil … pravi diamant!!! Deklica ni verjela svojim 

očem. Ta       diamant ji je tako močno svetil v oči, da jih je komaj držala odprte. Spravila 

ga je v svojo košarico in se je ozrla na svojo čudovito pokrajino, da bi jo še enkrat videla. 

Čisto je    pozabila, kaj si je obljubila doma, da se bo do jutra že vrnila. Šla je samo 

navzdol naprej in sploh ni razmišljala. Poskušala je najti pot do doma, a ji ni uspelo. Ut-

rujena je sedla na    kamen pod drevesom in razmišljujoče gledala na sončni vzhod… 

nato je kar naenkrat iz košarice skočil njen diamant. Hotela ga je ujeti, a ga ni mogla, saj 

je bil prehiter. Opazila je, da diamantek nekaj želi povedati, a ni razumela kaj. Zato mu je 

rajši samo sledila. Pripeljal jo je do nekega majhnega jezera, v katerem ni bilo nič. 

Popolna tišina! Naenkrat je zaslišala: »Dober daaan!« To je izrekla neka neznana starka. 

Vzela je kamenček oz. diamantek in je povedala, da je to zelo zanimiva stvar. Pogledala 

ga je bližje in Diamantini prebrala njegove misli in stvari, ki jih je videl! Začela je: Dia-

mantino je zelo zanimalo, kako je prišla na ta svet. Zato ji je starka razložila, da je enkrat 

Kresnička zaslišala jok in mu je sledila. Prišla je do dojenčka, ki je bil ona, Diamantina. 

»Takoj se nehala jokati, ko si njo zagledala. In na vratu si imela napisano svoje ime, Dia-

mantina. Kresnička je skrbela zate, dokler nisi dovolj zrasla. In še zdaj nisi, pa se že sama 

potepaš  tam, kjer sama ne bi smela! Diamantina jo je vprašala, če je bil že kdo pred njo 

tam, kjer sedaj živi? Starka je brala misli kamenčku in  pripovedovala naprej…  »Da, tam 

je bil zgrajen grad, kjer je živela kraljica. Tudi tako osamljena kot si ti in … samo malo… 

Ti si izgubljena hči te kraljice!!« ji je z velikim veseljem povedala starka.  
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Larisa Vrečar 

 

In ji je povedala vso legendo o njej, saj je na žalost ni bilo več na svetu. Deklica in 

starka sta se obe zelo čudili, kaj je vedel ta diamant o materi Diamantine. A nato ji je 

starka povedala, da mora oditi nazaj domov, saj Kresničko že hudooo skrbi. Diamantina 

ji je hotela dopovedati, da ne najde poti nazaj, a ker je starka tako prijazno sprejela 

deklico, je         Diamantina prosila, če ji je lahko pričara kočijo z belimi konji. To se je 

takoj uresničilo in deklica se ji je zahvalila in se poslovila. 

Ko je prišla domov je vse razložila Kresnički, saj je ta bila že hudo zaskrbljena. Živeli sta 

skupaj srečno do konca svojih dni ter noči in prebirali misli diamantka. 

Karolina Ržišnik 

Karolina Ržišnik 

(mentorica: Helena Brezar) 
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Natalija Močnik 

 V letu 2017 smo praznovali petindvajseto obletnico 

osamosvojitve Slovenije, zato sem dedka povprašal, kako je bilo 

včasih. 

In povedal mi je, da smo Slovenci del južnih Slovanov, ki so se na 

tem ozemlju ustalili že v 8. stoletju in so že imeli svojega vladarja, 

ampak niso bili priznani kot narod.  Povedal je tudi, da smo bili dolgo 

časa del Habsburške monarhije, kasneje tudi Avstro-Ogrske, torej 

smo bili do konca vojne pod nadzorom Avstrijcev, po koncu 1. 

svetovne vojne pa smo bili nekaj časa del Kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev, ki so se ji kasneje pridružili še drugi narodi in nastala 

je Kraljevina Jugoslavija, kjer so imeli 

glavno besedo Srbi in nismo bili 

priznani kot narod pa tudi pravic 

nismo imeli veliko.  

 Dokler leta 1941 niso Nemci 

bombandirali Beograda … Vlada je 

pobegnili v Anglijo, nadzor pa so 

prevzeli Nemci. Leta 1945, po koncu 

vojne,  je v Evropi  nastala 

Jugoslavija in narode so razdelili na 

republike, ampak Slovenci smo se še 

vedno počutili nesamostojne. Imeli 

smo le nekaj več pravic kot prej. Leta 

1980, po Titovi smrti, smo se začeli pripravljati na osamosvojitev in 

to tudi naznanili na konferenci v Beogradu, nato je bil leta 1991 

izveden plebiscit za osamosvojitev Slovenije, kjer je nastopila 

enotnost, saj je bilo okoli 95 % volilcev ZA.  

  

MOJI STARŠI, DEDI, BABICE, 

SORODNIKI … SO MI 

PRIPOVEDOVALI O POTI DO 

SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI 
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 Zato smo se po plebiscitu osamosvojili in takrat so prišli jugoslovanski bombniki 

in bombardirali Brnik in radijske postaje v gorah. Na tleh pa so se pojavili tanki. Imeli 

smo zelo majhno vojsko, a se nam je uspelo ubraniti. Tako da je bilo po desetdnevni 

vojni razglašeno premirje z Jugoslavijo. Nato smo leta 1992 končno razglasili neodvisno 

in samostojno Republiko Slovenijo. 

 Sedaj že več kot 25 let živimo v mladi neodvisni državi. Začeli smo se povezovati z 

drugimi državami in narodi, dobili smo svoj denar, formirali smo svojo vojsko, imamo pa 

tudi policijo, ki skrbi za red in varnost v državi. Evropa nas je kmalu tudi mednarodno 

priznala, prav tako so nas priznale tudi vse velesile in tudi ostale države sveta. Sprejeti 

smo bili v OZN in druge pomembne mednarodne organizacije. Zelo kmalu po priznanju 

smo postali enakopravni član Evropske unije. Prevzeli smo evropsko denarno valuto in 

sedaj je naš denar evro. Že nekaj let smo tudi člani NATO pakta, ki nas bo varoval v   

Alex Pregl Škufca 

(mentorica: Maja Drolec) 

Čas teče, ljudje se spreminjamo, prav tako pa se preoblikuje  podoba sveta. Meje držav 

se spreminjajo ter nastajajo nove. V svetu je izjemno veliko držav, še več pa narodov. In 

izjemno veliko je takih, ki si želijo novo oziroma čisto svojo državo. 

Nedolgo nazaj smo bili eden takih narodov tudi Slovenci. Že od preseljevanja  Slovanov 

na naše ozemlje smo bili vedno v podrejenem položaju. Kljub temu so  mnogi naši    

predniki za domovino žrtvovali nemogoče, ali celo vse, saj so dali življenje. Ko v sedanjih 

časih gledamo na preteklost, smo površni opazovalci zgodovine, saj se nam zdi, da je 

bilo storiti taka dejanja preprosto. Ampak ne, bilo je izjemno težko. 

 Še pred kratkim so naši dedki in babice živeli v tuji državi, v Jugoslaviji. Stvari so bile 

precej drugačne, drugačen politični in gospodarski sistem, nismo imeli svojega 

predsednika, reprezentance, praznikov, celo jezik vojakov  je bil tuj. Ker se je življenje v 

prejšnji državi pričelo slabšati, so se Slovenci odločili, da bomo imeli svojo državo. Tako 

so politične stranke sklenile, da bodo odločitev prepustile ljudem. Ljudje so imeli lepšo 

prihodnost v svojih rokah. 



 

23. 12. 1990 je bil plebiscit in le nekaj dni za tem rezultati. Večina Slovencev je bila za 

samostojnost. Dobrih 6 mesecev pozneje, 25. 6. 1991, je bila svečana razglasitev      

Republike Slovenije. In ljudje, naši starši, so po katastrofah prejšnjega stoletja zaslutili 

svetlejšo prihodnost … Kot je povedal prvi predsednik naše nove države, so bile sanje 

dovoljene. Vendar se kljub veselju ljudje niso počutili varne naslednjega dne, saj je    

jugoslovanska vlada Slovenijo želela »odrezati« od sveta in preprečiti samostojnost. Po 

desetih dneh spopadov pa so zmagali Slovenci in dokončno potrdili slogo in tako        

samostojnost. V naslednjih letih so državo sprejele tudi ostale države po svetu. 

Pot do samostojnosti je bila nedvomno težka in pretresljiva, vendar smo na koncu le   

dobili željeno. Če pomislimo, bi si v tem trenutku težko predstavljali šolanje in marsikaj 

drugega v tujem jeziku. Lahko smo hvaležni požrtvovalnosti prednikov … Vsi, mladi in 

starejši, moramo sedaj skrbeti za državo, jezik, pravičnost,  mir ... Tudi v prihodnje bodo 

sanje dovoljene. 

Jaka Hace 

(mentorica: Maja Drolec) 

Teja Bakač 

Laura Stein 



 

Za Slovence je 26. december eden naj-

pomembnejših dni zgodovine. Na ta dan leta 

1990 je namreč želja po osamosvojitvi postala tudi uradna. 

In prav enotnost je bila tista, ki je zaznamovala plebiscit o samostojni Sloveniji. 

Na volišča je šlo kar 93,2 odstotkov volilnih upravičencev in skoraj vsi so glasovali, naj Slo-

venija postane samostojna in neodvisna. 26. junija 1991 je bila slovesna razglasitev sa-

mostojne in          neodvisne Republike Slovenije, na kateri se je zbralo mnogo Slovencev. 

Proslava se je končala z ognjemetom, s pritrkavanjem cerkvenih zvonov, na bližnjih hribih je 

zagorelo mnogo kresov.  Prireditve so potekale po vsej Sloveniji, toda nizki preleti jugoslo-

vanskih letal niso napovedovali nič dobrega. V četrtek, 27. junija, se je začela desetdnevna 

vojna. En dan po osamosvojitvi je jugoslovanska armada napadla Slovenijo. Kolone oklepnih 

vozil so bile raztresene po vseh mejah Slovenije in začele prodirati proti notranjosti, na kar 

je slovenska vojska odgovorila s prepričljivim: »Ne!« 

V vojno je bilo vpoklicanih veliko prostovoljnih vojakov,  med katerimi je bil tudi moj dedi. 

Orožje ni bilo velikokrat uporabljeno,  ker je bil večji poudarek na zadrževanju nasprotnikove 

vojske. Za barikade so uporabili betonske ovire in motorizirana vozila,  kot so avtobusi in   

tovornjaki. Ker je imel moj dedi doma tovorno vozilo, ga je moral odpeljati s sabo v vojno, 

za potrebe barikad in prevoza. Med vojno je vladal strah tudi pred lakoto. Ljudje z   

izkušnjami so svetovali, da si je treba ustvariti zaloge vode, hrane, sploh tiste, ki ima daljši 

rok uporabe. Marsikatera trgovina s hrano je bila izpraznjena. Jugoslavija je z zračnimi     

napadi uničila radijske in televizijske oddajnike ter barikade. Doma ni nihče vedel, kam so 

poslali dedija. Takrat so po radiju poročali o letalskih napadih JLA na barikade tovornih vozil. 

Ker babi in moji mami, ki je bila v času vojne stara petnajst let, nista vedeli, kje je dedi, je 

doma vladal strah, tesnoba in panika. Vsa ta neprijetna občutja so se stopnjevala z vsako 

sireno, ki je označevala letalski napad. Mami in ati se najbolje spominjata napada na    

oddajnike na Boču … Spominjata se, da so bile vse glavne ceste zaprte s preprekami, da 

nihče ni mogel voziti po njih, ker so se bali sovražnika. Povsod so bile vojaške enote, ki so te 

barikade čuvale. Med letalskimi napadi so se ljudje skrivali v kleteh, ki so služile kot 

zaklonišča ali pa so se umaknili v javna zaklonišča. Prav gotovo se vsi spominjamo 

uspešnega slovenskega košarkarja Jureta Zdovca, ki je bil član jugoslovanske reprezentance 

na evropskem prvenstvu z Italijo. Jure je čutil veliko pripadnost Sloveniji, zato je              

jugoslovansko reprezentanco sredi prvenstva zapustil in se s tem odpovedal medalji. Veliko 

je bilo junaštev, ki se jih spominjajo predvsem naši starši in tudi za nas ne sme iti v pozabo. 

Ta vojna je bila pomembna za zgodovino Slovenije … 

Tevž Kruhar 

(mentorica: Maja Drolec) 
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