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PUST VESELIH UST
Pustni torek, 5. marca 2019, je bil na Osnovni šoli Marije Vere zelo pisan in razigran.
Posvečen je bil namreč izdelovanju pustnih mask, ki so dokončno odgnale zimo in k nam
pripeljale pomlad. Zvončki in trobentice so že pokukali iz zemlje, mi pa smo jim s pustnim
rajanjem pomagali, da bodo cveteli še lepše in v večjem številu.
Učenci razredne stopnje so ustvarjali, rajali in se igrali, spoznali pa so tudi tradicionalne
slovenske pustne maske.
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Šesti razredi so se spoznali s cunjarjem, ki prihaja iz Podgrada na Primorskem. Ta maska je narejena iz številnih majhnih krpic blaga, barvno pa je
izjemno živahna.
Tudi sedmošolci so se spoznali s primorskimi pustnimi maskami, in sicer s
škoromati, ki prihajajo s področja Brkinov in Podgrajsko-Matarskega podolja. Zanje so značilne visoke pisane kape iz pisanih rož in trakov, okoli pasov
pa imajo zvonce.
Osmošolci so se lotili naše zagotovo najbolj znane pustne maske – kurenta.
Kurenti prihajajo s Ptuja, z Dravskega polja in okolice. Zanje je značilno, da
imajo na sebi ovčjo kožo, okrog pasu pa pripete zvonce. Ko poskakujejo, s
hudim truščem oziroma zvonjenjem iz dežele odganjajo zimo in zlo, vanjo
pa kličejo pomlad in dobro letino. Najbolj pa so zagotovo znani po svojih
naglavnih maskah z rogovi, perjem, rilcem in dolgimi rdečimi jeziki, s katerim vzbujajo grozo.

Na koncu nam ostane še deveti razred, ki se je lotil še enega folklornega
lika, ki sicer ni pustna šema, vendar smo ga naredili zaradi njegovega poPeto šolsko uro smo se
zbrali na ploščadi pred šolo,
kjer je vsak razred predstavil svoje maske, vse skupaj
pa je budno spremljala naša
komisija, ki je izbrala po
eno zmagovalno masko iz
vsake generacije.

Tako kot se za pust veselih ust spodobi, so se
vse maškare posladkale z miškami izpod rok
pridne kuharske ekipe.

Helena Brezar in Vanja Hočevar
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DOŠEL JE, DOŠEL ZELENI JURIJ!
Na pustni torek, 5. marca 2019, smo imeli učenci Osnovne šole Marije Vere tehniški dan.
Spoznali smo pustne običaje na Slovenskem in se seznanili s tipičnimi slovenskimi maskami.
Učenci devetih razredov smo se podrobneje seznanili z masko zelenega Jurija, ki pa
pravzaprav sploh ni pustna maska in smo jo omenili le zaradi njene posebnosti.
Zeleni Jurij oziroma jurjevanje je
eden izmed belokranjskih običajev,
ki
se
praznuje
v
zgodnjem
spomladanskem času. Povezan je z
legendo o zelenem Juriju, dečku, ki
naj bi ga že kot majhnega ugrabili
razbojniki. Ko se je v začetku pomladi odločil, da pobegne, se je za
njim talil sneg in kamorkoli je stopil,
povsod so začele cveteti rože in
pričela se je pomlad. Tako je Jurij na
prostem živel vse do konca jeseni,
ko ga je porazila zima in svetu je
zavladal mraz. Ko pa se je zima končala, se je Jurij spet rodil in prinesel pomlad. Zgodba se
ves čas ponavlja, tako kot letni časi. Kasneje, v času pokristjanjevanja, je Jurija zamenjala
legenda o svetem Juriju, v Beli Krajini pa se je jurjevanje ohranilo vse do danes. Na dan
jurjevanja se fantje našemijo v zelenega Jurija, obdanega z zelenimi vejami, okoli njih pa
plešejo dekleta v belokranjski noši -beli obleki z rdečim pasom. Nato se skupaj sprehodijo
po vasi in za vrata hiš zatikajo zelene vejice. Če hiša vejice ne dobi, to pomeni veliko sramoto in napoveduje slabo letino.
Tudi mi smo poskusili izdelati maske zelenega Jurija, le da naši Juriji niso bili zgrajeni iz
zelenja, temveč iz najrazličnejših vrst papirja in plastičnih vrečk.
Pia Fabijan, 9. razred
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EVROPSKI TEDEN
MOBILNOSTI V KAMNIKU
Učenci prvega razreda OŠ Marije Vere so se z veseljem odzvali prijaznemu
vabilu in se udeležili različnih dejavnosti, ki so jih v sodelovanju pripravili
Občina Kamnik, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Kamnik in Dom kulture Kamnik.
Predstavili so se gasilci, policisti, redarska služba, reševalci Društva gorske
reševalne službe Kamnik, reševalci Zdravstvenega doma Kamnik, člani AMD
Kamnik, člani ZŠAM Kamnik, člani Šole zdravja.
»Prvošolci
smo
sodelovali na
delavnicah, ki
jih v tednu
mobilnosti
organizira
Občina

Kamnik.«

Plesali so s plesno šolo Šinšin, plezali v navezi s prijaznimi plezalkami Plezalnega kluba Kamnik in se pogumno spuščali po skakalnici Mini Planica.
Uživali so v vožnji z vlakcem, se
preizkušali kot šoferji, uživali v
vragolijah klovna Žareta ... in še
bi lahko naštevali.
»Na vsakem koraku smo srečevali prijazne in nasmejane ljudi.
Kljub poplavi otroškega smeha
po kamniških ulicah, se prav nihče, ki je hitel skozi mesto po vsakodnevnih opravkih, ni prav nič
pritoževal.«

Ema Zupet
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IGRAJ SE Z MENOJ!
26. septembra smo na naši šoli obeležili evropski dan jezikov, ki je letos potekal v
znamenju gibanja.
Učenci so na razredni uri izvedli različne delavnice. Ugotavljali so, katere jezike govorijo doma
in to tudi slikovno prikazali. V angleškem, nemškem in španskem jeziku so poimenovali dele
telesa in števila ter se nato razgibali ob pesmicah in izštevankah.
Prevedli so navodila oziroma ukaze ter le te nato uporabili pri izvedbi pesmic in izštevank.
Edita Gavranović
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ILUSTRIRANA PESEM
PESEM MOLJEV
Gluha noč je.
Mesec sije.
Neme molje
tema krije.
Delaj, delaj
nove luknje
v stare jope,
hlače, suknje.
Molje črna tema krije.

Gluha noč je.
Mesec sije.
V stare jope,
hlače, suknje,
delaj, delaj
nove luknje.
Prašne hlače,
zimske suknje,
stare jope —
Same luknje!

Aljaž Juntes, 7. razred
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ZLATA GLASBENA
OLIMPIJADA
V nedeljo, 10. marca, je v Ljubljani na Konservatoriju za glasbo
in balet potekala 8. Glasbena olimpijada (državno glasbeno
tekmovanje), ki se ga je udeležil tudi naš učenec 9. razreda
Toni Lah in osvojil zlato priznanje.
Tekmovanje je bilo sestavljeno iz pisnega dela, izvajanja melodične in ritmične vaje prima vista (neznano melodijo odpoješ iz
partiture, brez pomoči inštrumenta) ter izvedbe lastne skladbe.
Toni je zasluženo dosegel zlato priznanje.

Toni, iskrene čestitke in veliko uspehov še naprej!
Alenka Markus
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VIJOLAŠOLA NA OBISKU
Vijolašola je vseslovenski projekt, ki je nastal v sodelovanju z Ministrstvom za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
V petek, 19. 10 2018, so nas obiskali člani Lutkovnega gledališča FRU-FRU, ki so za prvošolce nastopili s predstavo, ki je nastala po slikanici Rozagroza in Plavalava.
Predstava pripoveduje o dvojčkih Neži in Anžetu, ki z lastno domišljijo počasi spreminjata svet in razmišljanje odraslih ter jih opozarja na svet, kjer ni ostro začrtanih meja o
tem, kaj kdo sme in zna početi.

»Po predstavi so nas igralci obiskali v učilnicah in za nas pripravili različne aktivnosti,
preko katerih smo potrdili, kar smo pravzaprav že vedeli: VSI LAHKO POČNEMO VSE,
KAR NAS VESELI IN ZNAMO.«

Ema Zupet
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V petek, 16. 11. 2018, je po vseh slovenskih vrtcih in šolah v Sloveniji potekal tradicionalni slovenski zajtrk.
Na Osnovni šoli Marije Vere smo ob tradicionalnem slovenskem zajtrku
Tukaj je panj,
a kje so čebele?

ustvarjali čebelice. Seveda ni šlo brez petja, plesa in gibanja. Zapeli smo
ob Slakovi pesmi Čebelar, ogledali pa smo si tudi film o kranjski čebeli ter
šolsko TV-oddajo.

Skrile so se,
domov odletele.
Preštej do 10,
pa pridejo spet.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10.
BZZZZZZZZZZZZ.

Po ustvarjalni dejavnosti smo se usedli k okusnemu zajtrku. Pričakalo nas
je slastno jabolko, kos črnega kruha, med, maslo in mleko.

Klavdija Krevs in Sandra Jemec
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UČINEK KNJIGE JE KOT SVETILKA V
TEMI
Vsak otrok je kot majhen bral lepe in prijazne knjige, ki so življenje predstavljale lepo in brez
težav. Svet si majhni otroci predstavljajo čisto drugačen, kakršen je v resnici, a to ni svet, v
kakršnem živimo. Vsak otrok bo z odraščanjem sam v sebi ugotovil, da je svet težak, pritiska
nate z vsemi težavami, ki jih človek včasih ne more premagati. Svet je težaven in vedno bo
tako.
Ljudje si ob branju knjig in gledanju filmov - še posebej ob kakšnem romantičnem - včasih
želijo, da bi bil svet takšen, kakršen je v filmih in knjigah, da bi bil tako popoln in brez težav, a
seveda se to ne bo zgodilo. Tudi knjiga je kot neka krinka, nekaj, kar prikrije realnost, vse naše težave in nas popelje v lepši, toplejši svet. Ko pa se knjiga konča, se vrnemo nazaj v ta
okruten, temačen svet. Včasih imajo ljudje težave v družini in drugod, zato se počutijo odrinjene, kot da ne spadajo med druge ljudi, počutijo se kot stvar brez pomena, ki vseeno obstaja. Tem ljudem je težko živeti, zato včasih sploh nočejo živeti. Svet vidijo lepše brez sebe,
vsem ljudem bi bilo lepše brez njih, vsaj oni si to tako predstavljajo, a to ni res. Vsak človek
ima svoj pomen na tem svetu, pa četudi je zelo majhen. Pravljice, ki smo jih otroci brali kot
majhni, si zdaj drugače predstavljamo. V pravljici Rdeča kapica volk poje babico in kapico, to
je kot nekakšna težava na svetu, a na koncu pride lovec, ki ju reši. Ljudje imamo na tem svetu svoje prijatelje, ki so kot lovec, ki te rešijo tvojih težav. Šola je za nekatere ljudi kot volk,
neka težava, ki jo težje odpraviš, a še težje odpraviš nesramne ljudi, ki se sprehajajo mimo
tebe in te žalijo v šoli. V knjigah je vsak konec srečen, a v življenju ni tako, svet je tako okruten, da ljudje nočejo živeti, zato si nekateri vzamejo svoje življenje in izginejo iz naših življenj
in iz tega sveta, a za vedno ostanejo v naših mislih.
Tudi internet na današnji mladini pušča posledice. Ljudje, ki želijo biti nesramni, drugim ljudem pošiljajo nesramna sporočila, ki slabo vplivajo na osebo, ki jih prejme. Ljudje si želimo
živeti v lepšem svetu, želimo si živeti kot v kakšnem filmu, a to ni mogoče. Za vedno bomo
ostali v tem okrutnem, temačnem svetu. Zakaj ljudje, ki snemajo filme, posnamejo filme samo v lepi luči? Zakaj ne bi nekoč posneli film o pravem krutem svetu in ga pokazali, kakršen
je v resnici.
Življenje in svet se nikoli ne bosta spremenila, spremenili se bomo samo ljudje. Življenje je
polno vzponov in padcev. Šah je kot življenje. Če figura naredi napačen premik pade in potrebuje nekaj časa, da se ponovno povzpne na realna tla, a včasih se to ne zgodi in figura ostane na dnu, v pozabi in se nikoli več ne vrne nazaj.

Nace Balantič, 9. razred
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SAVUDRIJA 2018
Od 10. do 14. septembra so učenci petih razredov uživali v Savudriji.

Plavanje je
v polnem
teku. Vreme
je lepo.
Imamo se
res fino.

V letni šoli v naravi

so učenci nadgradili svoje plavalne sposobnosti, se med seboj še bolj povezali
in postali pravi prijatelji.
Teden poln zabave (z nekaj učenja),
razigranosti in veselja nam bo vsem
ostal v lepem spominu.
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»Danes je šlo zares.
Osvojili smo vse, kar
se je osvojiti dalo.«

Tadej Trobevšek
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MIRNO MORJE - FLOTA MIRU
IN TOLERANCE
»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. Iz naše šole sta se projekta udeležila Nevena in Rok.

Klara Loboda 6. razred
(Mentorica: Irena Zagožen)
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»V soboto, 15. septembra 2018 smo se zbrali v Ljubljani, kjer nas je pozdravil župan Zoran
Janković. Pot smo nadaljevali do Splita, kjer nas je v marini Kaštela pričakala naša jadrnica
in seveda novi prijatelji iz OŠ Duplek. V nedeljo smo odjadrali do Rogoznice, kjer smo se
pridružili še ostalim udeležencem, ki prihajajo iz 20 držav. Skupaj nas je čez 1000.«
Katarina Komatar
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PRAVLJIČNI PREDPRAZNIČNI
VEČER
Na mrzel četrtkov večer, 29. novembra 2018, je na naši šoli potekal tradicionalni novoletni bazar, ki ga je popestril koncert na šolskem dvorišču.

Mraz je zopet poskrbel, da smo se vživeli v praznične dni. Da bi se ogreli,
smo se pozibavali ob prijetnih ritmih otroškega in mladinskega pevskega
zbora, kjer je blestela solistka Taja Korošec. Prireditve se je udeležil tudi g.
župan Igor Žavbi, ki je spregovoril nekaj besed. Za poskočne ritme je poskrbel šolski band. Izkazala sta se še inštrumentalista Lan Goričar Završek na
klaviaturah in Val Ulčar na harmoniki. Program sta povezovala Eva Markač in
Nace Balantič. Ob koncu prireditve nas je ga. ravnateljica Violeta Vodlan povabila na prve prednovoletne nakupe. Stojnice so bile polne voščilnic, okraskov, obeskov, nakita in ostalih izdelkov, ki jih v prazničnem času uporabimo
sami ali jih poklonimo drugim. Sladkali smo se s palačinkami, piškoti, kokicami in krofi.
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Helena Brezar
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NARAVOSLOVNI TABOR V TOLMINU
Učenci sedmih razredov so od 21. 1. do 25. 1. 2019 uživali na naravoslovnem taboru v Tolminu v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

23. 1. 2019
Po zajtrku smo odšli pogledat drevo, v katerega se lahko skriješ.
Rekord sedmošolcev je bil 14, nas pa je šlo notri 11, še zmeraj veliko,
vendar ne dovolj za nov rekord.
Ko smo končali s kosilom, smo odšli na sotočje rek. Tekmovali smo,
kdo bo postavil najvišji stolp iz kamnov. Seveda smo tekmovali po
skupinah.
Zmagale smo 2. skupina, saj smo postavile najvišji stolp, in sicer visok
154 cm. Potem smo si odšli ogledat staro stavbo z imeni 10000 padlih
vojakov. Imena so bila sestavljena iz zlatih kvadratkov in tako je
nastal mozaik.
Julija Maver
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24. 1. 2019
Po zajtrku smo peš odšli proti koritom Tolminke. Na poti smo si ogledali vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne. Najlepši pogled na korita je bil s Hudičevega mostu. Videl
se je tudi termalni vrelec v Tolminki. Povzpeli smo se do Dantejeve jame, v kateri smo
videli speče netopirje, ki jih nismo zmotili, jamske kobilice in hrošče. Popoldne pa smo
preverili, kdo je najspretnejši Robin Hood. Moč in znanje smo pokazali tudi na fitnes
napravah. Nestrpno smo čakali zadnji večer, ko se je s kratkim programom predstavil
vsak razred, na koncu pa smo se s svojo simpatijo zavrteli v plesnih ritmih.
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Od 11. do 15. februarja 2018 so učenci 6. razredov preživeli na snegu. Udeležili so se namreč zimske šole v naravi na Kopah, kjer so se
spuščali po snežnih strminah.

Smučišče je
bilo polno
ljudi, vzdušje
pa

fantastično,
saj smo vsi
smučali
skupaj in se

zabavali.
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Ko smo bili drugič na črni progi, smo se spustili po njej in Matic je še vedno veliko padal. Vseeno pa smo se morali peljati do krogcev, saj so nas krogci povlekli do vrha hriba. Tako smo skoraj vsi, razen Matica in učitelja, prišli gor. In ker ju po približno 5 minutah ni bilo na vrhu, nam

je bilo malo čudno. Zato smo se skoraj vse punce ulegle, nekaj fantov pa si je snelo smuči in
odšli pri krogcih malo nižje, da bi videli, če sta že kje blizu. Ko sta končno prišla na vrh, sta
nam povedala, da je Matic padel. In sicer zato, ker je imel na krogcih malo preveč skupaj noge. Zato ga je učitelj hotel vzeti na svoj krogec, a sta na žalost potem padla skupaj. Tako sta
se morala čez gozd spustiti do začetka krogcev in se znova peljati z njimi. Potem naj bi Matic
spet padel in sta morala še enkrat od začetka.

Hana Gašperlin, 6. razred
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V ISKANJU KOČEVSKIH
MEDVEDOV
Od 4. do 7. marca 2019 so bili učenci drugih razredov na taboru v Kočevju. Obiskali so Rudniško jezero, Sadnikarjevo vilo, Medvedovo jamo, se spoznali s kočevskimi žabicami in po dolgem in počez preveslali
reko Rinžo.

Učiteljice: Kristina Ločniškar, Sabina Arbi, Petra
Bitenc in Vlasta Bizjak.
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RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
V četrtek, 14. 3. 2019, je v preddverju Občine Kamnik v imenu Koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih organizacij potekalo odprtje razstave Pomniki mi pripovedujejo. Med
najboljša prva tri likovna dela sta bila izbrana kar dva izdelka iz naše šole. Izdelek učenk 5.
razreda (Ela Pestotnik, Zala Plohl in Maruša Kugler) in izdelek Julije Maver iz 7. razreda. Na razstavi so bili na ogled tudi likovni izdelki učenke Nike Sikošek in učenca Tiana Rosca.

Zala Plohl, Ela Pestotnik, Maruša Kugler
(mentorica: Irena Zagožen)

Vsem učenkam in učencem
iskreno čestitamo!

Irena Zagožen

Julija Maver (m entorica: I rena Zagožen)
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POMNIKI MI PRIPOVEDUJEJO
Vsak otrok si želi naslikati otroštvo najprej z domišljijsko igro, potem pa že kmalu spozna, da življenje ni pravljica. O starih časih izveš od staršev, starih staršev, sosedov ali pa v zgodovinskih učbenikih.
Tako sem izvedel, da otroštvo mojega očeta, deda in pradeda ni bilo niti malo podobno mojemu. Vedno sem razmišljal, da je mir samoumevna stvar. Nato pa mi je ata povedal, da moram biti srečen,
da ne živim v vojni, saj na svetu ni trenutka, da nekje ne bi bila vojna. »Vedno se kakšna najde,« je
rekel vedno, ko mi je želel govoriti o starih časih. Tudi te njegove misli sprva nisem razumel, a zdaj,
pri trinajstih, vem, kaj pomeni vojna. To so: lakota, smrt, ujetništvo, mučenje, sirote brez staršev,
preseljevanja, beg. Beg od doma, beg iz kraja, kjer si se rodil, kjer si izgovoril prve besede, proč od
svoje družine. Toda kam? Kako? Me bodo sprejeli? Zadnje čase je veliko takih vprašanj v naših medijih, ko se trume ljudi selijo proti severu, za zaslužkom, proti novemu domu, stran od sovraštva, stran
od vojne. Ponosen sem na desetdnevno bitko za Slovenijo, s čimer smo Slovenci dokazali, da smo
trpežen narod. Če ne bi zmagali že v 1. in 2. svetovni vojni leta 1945, danes verjetno ne bi živeli v
Sloveniji.
Moj ata mi je govoril, da je bil njegov oče, moj pradedek, Maistrov vojak in da je bil ranjen. Odpeljali
so ga v bolnišnico, kjer bi moral okrevati. Toda ravno tisti čas je njihov general, Rudolf Maister, sklical svojo vojsko. Takrat je moj praded rekel: »Kaj pa morem.« in še ranjen šel z njimi branit severno
mejo. V časniku Delo piše: »V noči na 23. novembra 1918 je general Maister s svojimi borci razorožil

zaščitno stražo oziroma tako imenovano zeleno gardo mariborskih Nemcev in prevzel vojaško oblast v
Mariboru. S tem so se odprle možnosti za zavarovanje severne meje, za pridobitev dela Koroške in za
združitev Prekmurja z matično domovino.«

Težko si predstavljam, koliko poguma in odločnosti je bilo v tem možu. V mojem pradedu in njegovih
sovojakih pa tudi. Doma so jih čakali otroci, žena, majhna njivica, kakšna krava v »štali«, če so imeli
srečo, oni pa v blato, v boj, prezebli in lačni — za domovino — in osvobodili so Štajersko.
Moj dedek, naš ata, je preživel konec druge svetovne vojne. On je zakladnica zgodb o trpljenju in
odrekanju, a za skupne cilje so bili tedaj pripravljeni na vse. Majhni dečki, kurirčki, so se podajali po
nevarnih poteh, ponoči ali podnevi, da so predali pomembno pismo za partizane. Dedkov brat je imel
v vojni četrti najvišji čin; torej bi bil lahko dobil čin generala. Imel je odlikovanje za narodnega heroja
in še pet drugih odlikovanj. Toda ni bil pomemben človek, ni bil izobražen, saj je bil po poklicu mesar, doma pa so bili preprosti kmečki ljudje, tako da ni bil deležen prestižnih odlikovanj, a pokopali so
ga le z vsemi vojaškimi častmi.
Večina ljudi si zaradi vseh teh vojnih grozot, o katerih vedo starejši ljudje povedati zelo veliko, želi
mir na svetu. Jaz pa si želim, da se pohlep po vojnem dobičku ne bi prebujal v posameznikih, ki služijo denar s preprodajo orožja, z goljufanjem in nemoralnim vedenjem do sočloveka, do naroda. Da bi
bilo med nami več Maistrov in bi si upali narediti pogumno dejanje za dobro vseh.

Nejc Jerman, 8. razred (m entorica: M aja Drolec)
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DESETNICA NAVDUŠILA DOM KULTURE KAMNIK
V četrtek, 16. maja 2019, smo v Domu kulture Kamnik uspešno uprizorili plesno-glasbeno predstavo Desetnica, v kateri sta nastopili Otroška folklorna
skupina Verine zvezdice in Mladinski pevski zbor Verine zvezdice.
Otroška folklorna skupina Verine zvezdice letos praznuje 10 let, zato smo se
odločili, da jo obeležimo s prav posebno predstavo. In ker je naša šola znana
po muzikalih, smo se odločili, da tudi tokrat ne bo drugače. Folklorni muzikal?
Ja, zakaj pa ne. Dopoldne je bila uprizorjena dvakrat v sklopu kulturnega dne
za vse učence naše šole, zvečer ob 18.00 pa je doživela še svečano premiero
na odru Doma kulture Kamnik.

Larisa Vrečar
(mentorica: Irena Zagožen)

Na odru je nastopilo kar 55 otrok; 21 plesalcev, 9 ljudskih godcev in 25 pevcev. Nekaj članov pevskega zbora in gledališkega kluba je tudi zaplesalo. Vsi
so se odlično odrezali, v glavni vlogi pa nas je navdušila drugošolka Manuela
Mišković, k i je bila ves čas na odru in plesala sk oraj v vseh plesnih
postavitvah. V vlogi raztresenega pastirčka je bil odličen tudi prvošolec Cene
Kališnik, osm ošolk a Brina Frece je odigrala desetničino mater, deklica s
piščalko je bila naša odlična flavtistka Pia Fabijan iz 9. razreda, s svojim angelskim glasom pa nas je brez besed pustila petošolka Ana Škerjanec iz
pevskega zbora, vile Lara Bajec Klepac, Samanta Rebronja in Lana
Vodlan pa so kar same postavile svojo odrsko postavitev ples vil.

ST RAN

27

Po končani predstavi je na oder stopila tudi ravnateljica, ki se je zahvalila obema mentoricama OFS Verine zvezdice Marjetki Usar in Vanji Hočevar, mentorici pevskega zbora in ljudskih godcev Alenki Markus, zunanji mentorici Anji Završnik, Goranu Završniku in MC Kotlovnica za tehnično podporo, Heleni Trobentar za kostumsko podobo, Toniju Hočevarju za večkratno pomoč pri skupini, učenki sedmega razreda Larisi Vrečar, k i je ilustrirala vse slik e in anim acije, k i so se m ed predstavo prik azale na
platnu, ter njeni mentorici Ireni Zagožen.

Predsednica Šolskega kulturno-umetniškega društva Verine zvezdice Vanja Hočevar pa je
otrokom, ki Otroško folklorno skupino Verine zvezdice obiskujejo že 5 let ali več, razdelila
ŠKUD-ova posebna priznanja za več kot 5-letno udejstvovanje v otroški folklorni skupini in s
tem velik prispevek pri obujanju in negovanju slovenskega ljudskega izročila. Na začetku je
folklorna dejavnost potekala samo v 1. triadi, ravno ti otroci pa so jo pripeljali tudi v 3. triado. In četudi so bili kdaj od svojih vrstnikov deležni komentarjev, da je folklora bedna, še
vedno vztrajno in z dobro voljo obiskujejo vaje in dokazujejo, da je folklora lahko še kako
kul. Priznanje so prejeli Lara Bajec Klepac, Brina Frece in Tia Verovšek Kreslin, ki plešejo že 7 let, Ažbe Kern in Lana Vodlan, k i vaje obisk ujeta že 6 let, ter Nal Dimic in Pia Fabijan za 5-letno udejstvovanje. V nadaljnje upajo, da bo število plesalcev in
glasbenikov le še naraščalo, saj le tako lahko naredimo največ za ohranjanje in prenašanje
slovenskega ljudskega izročila na naslednje generacije.
Besedilo: Vanja Hočevar; Fotografije: Franci Brezar
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ZLATA KUHALNICA
V petek, 17. 5. 2019, je na Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica potekalo regijsko tekmovanje za Zlato kuhalnico 2019.

Najboljši
kuharji
obiskujejo
Osnovno šolo
Marije Vere.

Razpisala ga je Turistična zveza Slovenije v sodelovanju s Turistično
gostinsko zbornico Slovenije ter Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije. Tekmovanja so se udeležili Kaja in Žana Kotnik, Vita Pestotnik, Lara
Bajec Klepac in Aljaž Juntes. Učenci so za glavno jed pripravili Leteče žgance (pohane piščančje kračke), pražen krompir s slanino ter sotirano korenje z orehi. Za sladico so pripravili gratinirane palačinke iz ajdove in
pirine moke, nadevane s skuto in pehtranom, prelite z vanilijevo kremo in
malininim prelivom. V komisiji je bila nekdanja sodnica oddaje Masterchef, Alma Rekić. Dek leta so osvojila Zlato priznanje in se uvrstile
na državno tekmovanje, ki bo potekalo jeseni v Ljubljani.
Iskrene čestitke!
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Leteči žganci
Sestavine za 6 krač: 6 piščančjih k rač, marinada, ovsena m ok a, 3 jajca,
zdrobljeni koruzni kosmiči, olje za cvrtje, sol.
Priprava:
Mariniranim kračam odstranimo kožo in jih povaljamo v ovseno moko, potopimo v
osoljena razžvrkljana jajca in povaljamo v zdrobljenih koruznih kosmičih. Ocvremo jih
v fritezi na 160°C približno 15 minut.
Marinada: 3 žlice belega olja, pol žlice gorčice, m leta rdeča paprik a, tim ijan, rožmarin, sol in poper.
Priprava:
Vse naštete sestavine zmešamo v skledi. Vanjo položimo piščančje krače, ki jih
predhodno nismo nič začinili. Premešamo, daso kračev celoti prekrite z marinado.
Krače naj vsaj uro ali dve počivajo v hladilniku, še bolje pa je, če jih čez noč pustimo
v hladilniku.

Besedilo in fotografije: Teja Strlič
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KOK TI MEN ZDEJ DOL VISIŠ!
V četrtek, 30. 5. 2019, smo bili v razprodani dvorani Doma kulture Kamnik priča posebni gledališki predstavi. Predstavi Kok ti men zdej dol visiš,
v kateri so odrasli, večina njih je zaposlena na naši šoli, stopili v čevlje
najstnikov. Uporabljali so sleng, govorico mladih, in na odru uprizorili po-

Učitelji v
čevljih
najstnikov.

govore, ki jih slišijo v razredu in na hodnikih.
Predstava nastavlja ogledalo današnji družbi, kjer se prave vrednote preveč izgubljajo. Mlade želi spodbuditi k razmišljanju, da v življenju ne bodo
dosegli veliko, če bodo le sanjali o slavi in denarju.
Prepogosto v družbi slišimo, da je tako otrokom kot odraslim vseeno za to
ali ono stvar. To pa vsekakor ne moremo reči za zbrano druščino na odru.
V predstavo so vložili kar nekaj ur svojega prostega časa in kot je rekla
ga. ravnateljica, ji je bilo prijetno pozno popoldne, večkrat tudi zvečer,
sedeti v svoji pisarni in slišati, kako v knjižnici vadijo, se smejijo in zabavajo. Tudi starši naših učencev, ki so si predstavo ogledali, so bili nad njo
navdušeni. Pohvalili so angažiranost učiteljev, predvsem jih je fasciniralo
to, da se je zdelo, da pred njimi stojijo pravi igralci. Učenci pa so naslednjega dne prihajali do učiteljev, ki so nastopili v igri, jih pohvalili, spraševali o igri in tudi sami odigrali kakšen dialog.
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Na četrtkov večer so ponovno postali najstniki učiteljice Helena Brezar, Katarina Komatar, Kristina Ločniškar, Mojca F. Lukežič, Polona Mežnar, Teja Strlič, specialna
pedagoginja Katarina Kesič Dimic, knjižničarka Vanja Hočevar, svetovalna delavka Helena
Sternad in hišnik Mladen Novak. P ridružili pa so se jim Bojan Dimic, Rok Ločniškar in Anže Slana. Tudi tokrat sta jim na pomoč priskočila Goran Završnik kot režiser in
Anja Bezlova k ot svetovalk a za gib iz M ladinsk ega centra K otlovnica, k i pom agata, da OŠ Marije Vere s ponosom nosi ime po prvi slovenski diplomirani gledališki igralki.

Nastopajoči so se odločili, da
predstavo uprizorijo za šolski
sklad. Vsa zbrana sredstva
bodo namenili nakupu sodobne šolske opreme, kot so kinestetične mize, hoki stolčki ipd. Ravnateljica se je na koncu zahvalila tudi obiskovalcem, da so prispevali za boljši jutri otrok. Druženje se je zaključilo v
preddverju, kjer so fantje iz skupine Hudo delili avtograme.
Besedilo: Mojca F. Lukežič; Fotografije: Klemen Brumec
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Petka Desetka

MLADI PESNIKI

Leva in desna, vsaka po pet,
skupaj imata jih deset.
Mali, veliki, debeli, koščeni,
popoldan razigrani, čeprav zjutraj še leni.
Rdeči, rumeni, modri, zeleni,
kot pirhi smo lahko okrašeni.
Tleskamo, ploskamo, se pogovarjamo
brez besed,
z nas ližejo marmelado in med.
Deset možicljev, pet imen,
nas prepoznaš brez imen?
Ula Fajon, 6. razred

Moji prsti
Znajo biti grobi,
če proti tebi hitijo.
Znajo pa biti tudi nežni,
če po licu spolzijo.
Seveda pa nimajo vsi čistih rok,
s predolgimi prsti zabredejo v začaran
krog,
takrat nastopi red strog.
Liza Vidmar, 6. razred

Tara Čatak, 9. razred (m entorica: I rena Zagožen)
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DEVETOŠOLCI, NASVIDENJE!
Na sončno četrtkovo popoldne, 13. 6. 2019, so se na valeti od osnovne šole
poslovili devetošolci.
Elegantno oblečeni so odlično odplesali četvorko, valček in skupinske plese.
Svoje glasbene talente so pokazali pevsko-inštrumentalni dvojec Steber (Pina

Uspešno
naprej!

Lenart Vengust in Toni Lah), Nace Balantič na kitari, pela je tudi Taja Korošec. Z veščinami, ki so jih pridobili pri impru, so nas presenetili Toni Lah, Žan
Razboršek, Žiga Belcijan, Pina Lenart Vengust, Lan Kenda Hribar in Zala Humar. Predstavili so nam dve disciplini, k sodelovanju so seveda povabili tudi
publiko. Žan in Pina sta podelila naziv car leta, in sicer izbrancem v kategorijah razredni zabavljač, razredni godrnjač, zobobluz(er), športnik generacije
ter ''jezikoslovec''. V kamion je na kviz o posebnostih naših učiteljev učence
povabil Nemanja Kosić, ki je skupaj z Živo Javornik odlično povezoval prireditev. Neja Marcijan Slapnik in Pia Fabijan sta osmošolcem uspešno predali
skrivnostni ključ Osnovne šole Marije Vere. V uradnem zaključku se je od devetošolcev poslovila ga. ravnateljica Violeta Vodlan, razrednika Alenka Markus in Matjaž Reisner pa sta podelila spričevala in pohvale.
Devetošolci, uspešno naprej!

Helena Brezar
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VETER V LASEH - SONCE
V OČEH!
V petek, 14. 6. 2019, je na šoli športna prireditev Veter v laseh. Pred delavnicami so se
nam predstavile punce, ki trenirajo ritmično gimnastiko v klubu Tjaše Seme ter punce, ki
trenirajo kotalkanje pri Alenki Ivančič.
Na prireditvi so sodelovali klubi in društva: Nogometni klub Virtus, PGD Duplica, Plezalni
odsek Planinskega društva Kamnik, Namizni tenis s predstavnikom Željkom Đuričem, ŠAD
Mavrica, Mala šola juda, Klub mažoretk Kamnik, Košarkarski klub Kamnik, Zdravstveni dom
Kamnik, Tigers, ameriški nogomet, Šola zdravja, Plesna šola Miki, Rokometni klub, Vaterpolo klub Kamnik.
Hvala vsem, ki ste poskrbeli za zanimive in atraktivne delavnice ter poskrbeli za srečne
obraze učencev … in učiteljev.

Vlasta Bizjak
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IZJEMEN USPEH JANA
ZEMLJIČA
V nedeljo, 2. 6. 2019, se je v Domžalah odvijalo finale državnega klubskega

Mladi ko-

šarkarski
upi.

prvenstva v košarki za fante.
Mladi domžalski košarkarji ekipe Helios Suns Coris, med katerimi je tudi naš
učenec Jan Zemljič, so v velikem finalu državnega prvenstva U15 premagali
vrstnike Košarkarskega kluba Janče in se tako veselili drugega zaporednega
naslova v tej kategoriji.
K temu izjemnemu uspehu pa je potrebno še dodati, da je bil Jan izbran tudi
v aktualno najboljšo peterko državnega prvenstva.
Iskrene čestitke in veliko uspehov še naprej!

Marko Zadravec
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GREMO V KINO
Minili sta dve leti, odkar smo junake knjižne
uspešnice Primoža Suhodolčana Košarkar naj
bo spoznali na filmskih platnih. V kino se z novimi dogodivščinami vračajo že to jesen. Film
bo v slovenskih kinematografih na ogled od
26. 9. dalje.

Filmska druščina se trudi z zadnjimi šolskimi obveznostmi, preden bodo končno zaključili
šolsko leto, košarkarsko ekipo, ki še naprej zagrizeno trenira pod strogim vodstvom učitelja telovadbe Salte, pa čaka pomembna tekma na državnem nivoju, ki je ne smejo izgubiti. Žog jim tokrat ne premeša le nasprotnik, ampak tudi novi soigralec, ki ga sprejmejo v ekipo, da bi jim prinesel zmago.

Vabljeni k ogledu. Zanimivo bo!
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POHVALJENI UČENCI
V petek, 21. junija, so poseben dan doživeli izbranci iz vseh razredov. Ker so
na določenem področju presegli druge, ker so pozitivno izstopali s svojim delom ali vedenjem, so bili pohvaljeni s strani razrednikov, pohvale pa jim je
podelila ga. ravnateljica.
Pohvale so dobili naslednji učenci:
- 1. a: Tija Troha in Rok Resnik
- 1. b: Inaja Dizdarević in Matija Kranjec.
- 1. c: Neža Vidmar in Andrej Railić.
- 2. a: Tymur Beshlyk, Lara Vrtnik, Neža Lasič.
- 2. b: Julija Klemen, Jaša Pregelj in Manca Tonin.
- 2. c: Ajla Đuzić in Sandi Žnidar.
- 3. a: Lara Tričić in Taris Ličina.
- 3. b: Eva Hace in Lučka Oražem.
- 4. a: Izak Krkoč, Aljaž Bajec in Jaka Dimnik.
- 4. b: Maša Resnik in Luka Humar in Lina Vrečar.
- 4.c: Aleksija Bajc, Nik Novak in Bine Remic.
- 5. a: Vanja Težak in Maruša Kugler.

- 5. b: Ožbej Priteržnik in Maks Turk.
- 5. c: Lili Vrhovnik in Ana Škerjanec.
- 6. a: Jakob Lah in Jakob Kruhar.

- 6. b: Iza Videc, Zala Koncilja in Kaja Verlinšek.
- 6. c: Blaž Tonin in Najla Memič.
- 7. a: Larisa Vrečar in Davor Vujasin.
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- 7. b: Žan Luka Stele Kovič in Ajda Korošec.
- 7. c: Jera Mali, Jaka Fabjan in Eleonora Šanjić.
- 8. a: Marija Petrova in Živa Kuhar.
- 8. b: Vita Pestotnik, Zala Humar in Lana Vuga.

Prireditev, ki sta jo povezovali Hana Cedilnik in Ana Jaklič, so z glasbenimi točkami popestrili
Val Ulčar, Živa Žagar in Ela Pestotnik. Po skupinski fotografiji pa so se nagrajenci in nastopajoči posladkali s sladoledom.
Nagrajenci, vsak od vas je nekaj posebnega, zato vam iskreno čestitamo. Naj vam bo ta ta
pohvala spodbuda, da boste čim več svojih sošolcev okužili s svojimi dobrimi lastnostmi.

Helena Brezar
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ZADNJI ŠOLSKI DAN SKRBI
ODNESE STRAN
Zadnji šolski dan smo vsi nestrpno pričakovali. Zbrali smo se na zaključni
prireditvi v telovadnici, sledila sta ples in podelitev spričeval.

POČITNICE
SO
TU!

Spomnili smo se na dan državnosti ter si ogledali državne simbole. Člani veteranske in domoljubne organizacije so podelili nagrade učencem, ki so
sodelovali na natečaju Pomniki mi pripovedujejo. To so: Nejc Jerman, Julija
Maver, Zala Plohl, Ela Pestotnik, Maruša Kugler, Nika Sikošek in
Tian Rosec.
Program so popestrili inštrumentalisti Jakob Kuhar, Karolina Ržišnik ter Val
Ulčar, mažoretka Julija Klemen in ritmična gimnastičarka Mylana Obdula.
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Gospa ravnateljica Violeta Vodlan je strnila misli ob zaključku šolskega leta ter podelila
pohvale za posebne dosežke. Prejeli so jih učenci, ki so dosegli mednarodne ter zlate ali
srebrne državne dosežke.
Učenci, ki so prejeli pohvale za izjemne dosežke, so:
- Tinkara Pogačar je prejela srebrno državno priznanje že v prvem razreu, in
sicer na tekmovanju Matemček.
- Prvošolka Tija Troha je dosegla kar dve srebrni državni priznanji, in sicer na tekmovanju Logična pošast in na tekmovanju Matemček.
- Bor Zupan je dosegel tretje m esto v državi in s tem zlato državno priznanje
iz logike Logična pošast, zlato državno priznanje pa je prejela tudi sedmošolka Julija Maver.
- Srebrno priznanje na tekmovanju Logična pošast so prejeli: drugošolca Domin Volf in
Svit Resnik, tretješolca Matej Grilj in Hana Kozjan ter petošolki Maruša Kugler
in Lili Džunov.
- Manca Tonin je dosegla 5. mesto na državnem tek m ovanju v hitrem in zanesljivem računanju LEFO ter se uvrstila na mednarodno tekmovanje v Litvi.
- Sedmošolka Ajda Resnik in osmošolka Kim Rihar sta prejeli srebrno državno Vegovo
priznanje.
- Kaja Kotnik, Žana Kotnik, Lara Bajec Klepac in Vita Pestotnik so si prikuhale
zlato priznanje na državnem kuharskem tekmovanju Zlata kuhalnica.
- Neža Berlec je ustvarila lik ovno delo v k ombinirani tehnik i in zanj dobila
mednarodno zlato priznanje na likovnem tekmovanju Kmečko poslopje.
- Larisa Vrečar in Hana Cedilnik sta si pririsali srebrno mednarodno priznanje
na likovni koloniji Gradovi in jame.
- Nika Sikošek je na lik ovnem natečaju Slik a na odpadnem papirju osvojila
zlato priznanje.
- Lana Vuga in Zala Humar sta prejeli srebrno priznanje iz znanja zgodovine.

- Karolina Ržišnik je dobila pohvalo za 2. m esto na m ednarodnem tek m ovanju
iz znanja ruskega jezika.
- Urban Brezar, Lan Goričar Završek, Julija Maver in Tian Rosec so osvojili zlato priznanje na državnem tekmovanju iz angleškega jezika za 7. razrede.
- Na nacionalnem preverjanju znanja so trije učenci dosegli prav vse možne točke, in sicer tretješolka Lučka Oražem pri slovenščini ter šestošolca Jakob Kuhar in Kaja Verlinšek
pri angleščini.
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- Šolska folklorna skupina Verine zvezdice je dobila srebrno priznanje na srečanju otroških
folklornih skupin Ringaraja. Plesalci in godci so: Svit Dimic, Ajda Kozjan, Izak Plahuta Hušič, Amadeja Gorišek, Cene Kališnik, Manuela Miškovič, Ajla Đuzić, Amina
Samardžić, Rok Fabijan, Emina Kurtović, Anela Đuzić, Natalija Rebronja, Nace
Kališnik, Mark Gorišek, Nal Dimic, Samanta Rebronja, Maruša Kugler, Zala
Plohl, Ela Pestotnik, Adi Obralić, Olja Vukovič, Sara Davidović, Ažbe Kern, Lana
Vodlan, Tia Verovšek Kreslin, Nejc Kališnik, Lara Bajec Klepac, Brina Frece.
Vsem prejemnikom pohval za posebne dosežke iskreno čestitamo. Čestitke pa tudi vsem
ostalim učencem, ki ste se udeleževali tekmovanj, niste pa posegli po najboljših mestih.
Važno je sodelovati, ne zmagati!
Sledil je tradicionalni ples vseh razredov na šolskem dvorišču.

Helena Brezar

Osnovna šola Marije Vere
Ljubljanska 16a

1241 Kamnik

Šolsko glasilo Novice z Duplice izhaja
pod okriljem Šolskega kulturnoumetniškega društva (ŠKUD) Verine
zvezdice.

Urednica šolskega glasila Novice z Duplice: Helena Brezar
Sourednica: Barbara Brnot
Oblikovanje: Barbara Brnot
Naslovna slika: Aleksija Bajc (4. razred)

Šolski novinarji:
- Pia Fabijan
- Aljaž Juntes

- Nace Balantič
- Julija Maver
- Hana Gašperlin
- Nejc Jerman
- Ula Fajon
- Liza Vidmar
- … in sodelavci

Julija Maver, 7. razred (m entorica: I rena Zagožen)

