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Na samostojni poti uspešni, aktivni in dejavni 
 

 

Komaj smo prestopili s olski prag 1. septembra, ž e se je obrnilo s olsko leto in 
pred vami so tako ž eljno prič akovane poletne poč itniče, pred žaposlenimi 
pa žasluž eni dopusti. Š olsko leto 2021/2022 se žaključ uje in prav je, da se 
žažremo nažaj in se spomnimo vseh nas ih uspehov,  aktivnosti, dejavnosti, 
ki so poleg pouka žažnamovale nas e prvo leto samostojnega delovanja 
Osnovne s ole Zagradeč. 
 
Brež vas, spos tovani uč itelji, mentorji in vas, dragi uč enči, tudi Deteljiče ne 
bi imeli. Vi ste tisti, ki ustvarjate in kreirate ž ivljenje in delo s ole, vi polnite 
pražne, nepopisane strani. Z vas imi aktivnostmi in uspehi se ne ustvarja sa-
mo s olsko glasilo Deteljiča in polnijo spletne strani s ole, ustvarjajo se tudi 
male in malo več je glave, ki osebnostno rastejo in se ražvijajo ter so polne 
ustvarjalnosti. 
 
Dober glas sež e v deveto vas. Z vas imi uspehi raste tudi ponos vas ih doma-
č ih, vas ega domač ega kraja in v ponos ste nam, žaposlenim. 
 
Preko dejavnosti, projektov, tekmovanj in sodelovanja s krajem se ražvijajo 
in krepijo vrednote s ole. Postavili smo dober temelj ža njihovo nadaljnjo 
rast in ražvoj. Opravili smo veliko dela in imamo veliko nač rtov ža prihod-
nje.  
 
Šledi vas ega dela so ujete in predstavljene na naslednjih straneh Deteljiče. 
Z elim vam prijetno prebiranje in obujanje spominov, predvsem pa, da se s 
poč itnič vrnete polni novih dogodivs č in in energije ter ždravi. 
 

 
Barbara Maver, ravnateljica 

 

 

 

 

 

 

 
Petperesna deteljica (arhiv OŠ Zagradec) 
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Pozdravljeni, šolarji in šolarke! 
 
 

Pred vami je sedma s tevilka Deteljiče, s olskega glasila OŠ  Zagradeč. Tudi v 
s olskem letu 2021/2022 se je v s olskih prostorih in ižven njih prečej dogaja-
lo. Nas a s ola se je oddelila od Osnovne s ole Štič na in sedaj samostojno stopa 
novim ižživom naproti. 
 
Nas i uč enči so se udelež ili s tevilnih ekskuržij, s portnih dnevov, naravoslovnih 
in tehnis kih dnevov, s portnih tekmovanj in tekmovanj iž žnanj. Prav tako smo 
sodelovali na ražlič nih nateč ajih, žbirali star papir in ižpeljali Noč  knjige ter 
sobotne delavniče, na katerih smo odkrivali lepote nas e sosede Avstrije. V 
spominu sta nam ostali tudi spevoigra Mehurč ki in draž ba slik nas ih uč enčev, 
s pomoč jo katerih smo žbirali denar ža s olski sklad. 
 
Uč itelji matič ne s ole in njenih podruž nič nih s ol v Ambrusu in na Krki so ž 
marljivo ekipo s olskih novinarjev redno spremljali vse dogajanje na s oli in v 
njeni okoliči ter svoje prispevke objavljali na s olski spletni strani in v lokal-
nem glasilu Klasje. Prav tako so sodelovali tudi pri nastajanju s olskega glasila, 
ki ga imate pred seboj in ki ž e komaj č aka, da ga prelistate. 
 
Pred vami so dolgo prič akovane poletne poč itniče. Prež ivite jih, kar se da, le-
po in spros č eno, privos č ite si kaks no kepičo ali dve sladoleda, kopanje v mor-
ju, v reki ali pa pojdite na sprehod in obč udujte lepote narave. 
 
Ožrite se okoli sebe in se prelevite v mlade ražiskovalče, ki si držnejo odtegni-
ti od mobilnih telefonov in se pogumno podati novim dogodivs č inam naproti. 
 
 
Lepo se imejte in veliko se smejte! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nataša Rebec Lukšič, glavna urednica Deteljice 

Avtorica ilustracije: Nika Lukšič 
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Spoštovani bralci in bralke Deteljice! 
 

Š 1. septembrom je nas a s ola postala samostojna s ola in žato smo lahko po-
nosni. Prav tako smo želo veseli, da smo v tem s olskem letu več ino č asa prež i-
veli v s olskih klopeh v druž bi sos olčev, prijateljev in uč iteljev, ki so nam v ž ivo 
ražlož ili uč no snov in nas spodbujali pri uč enju in pisanju domač ih nalog. 
 
Novinarji in novinarke, ki smo obiskovali ižbirni predmet s olsko novinarstvo, 
smo lahko žnova v ž ivo spremljali dogajanje na nas i s oli in pridno pisali č lan-
ke, ki smo jih sproti objavljali na s olski spletni strani in jih strnili v obsež no 
s tevilko Deteljiče, ki je pred vami. 
 
Š olsko leto 2021/2022 se poč asi žaključ uje. Pred nami so dolgo prič akovane 
poletne poč itniče, ko se bomo lahko dodobra naspali in sprostili. 
 
Vsem uč enčem ž elimo, da vam dobra dva meseča »žasluž enega odklopa od 
s ole« ne mineta prehitro in da jih prež ivite č im bolj umirjeno, č e se le da, v 
druž bi svojih bliž njih in prijateljev ter kaks ne dobre knjige.  
 
Pa lep poždrav do prihodnje Deteljiče, ko vam bomo postregli ž novimi dogo-
divs č inami ter miselnimi ižživi! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Uredniški odbor Deteljice 

Avtorica ilustracije: Maša Zupančič, 9. b 



Stran 6 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

INTERVJU Z BARBARO MAVER, RAVNATELJICO   
OŠ ZAGRADEC 

 
Ali nam lahko na kratko opišete začetek delovanja samostojne OŠ Zagradec? 
 
Osnovna šola Zagradec je začela delovati 1. septembra 
2021 kot samostojna osnovna šola, ki ima sicer dolgo 
zgodovino vzgojno-izobraževalnega dela, saj začetki šol-
stva v Zagradcu segajo v leto 1852. Zadnjih 56 let je za-
graška šola delovala kot podružnična šola Osnovne šole 
Stična. Zaradi večanja števila prebivalstva v občini Ivanč-
na Gorica se je pokazala potreba najprej po izgradnji no-
ve šole za devetletni šolski program in nato še po oddeli-
tvi podružnične šole in vzpostavitvi samostojne Osnovne 
šole Zagradec s podružnicama na Krki in v Ambrusu. V 
prvem šolskem letu samostojne poti Osnovno šolo Zagra-
dec obiskuje 347 učencev v 21 oddelkih, pod njeno streho 
pa domuje tudi Vrtec Ivančna Gorica, enota Sonček.  
Oddelitveni postopek se je pripravljal kar 2 leti. 
 
 

Osnovno šolo Zagradec je ustanovil občinski svet Občine Ivančna Gorica, ki je 21. 12. 
2020 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Zagradec s podružnicama Ambrus in Krka. V veljavo je stopil 15. 1. 2021, s strani 
občinskega sveta pa sem bila imenovana za vršilko dolžnosti s 13. 3. 2021. Začeli smo 
lahko s postopkom ustanovitve samostojne Osnovne šole Zagradec s podružnicama v 
Ambrusu in na Krki. Šola je bila 6. 5. 2021 vpisana v sodni register, 7. 9. 2021 pa v 
razvid veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja.  
 
V sodelovanju z Občino Ivančna Gorica smo 23. 10. 2021 izvedli slovesno prireditev 
ob začetku delovanja samostojne osnovne šole, ki sta jo s svojim obiskom počastila 
slavnostna govornika župan Dušan Strnad in ministrica za šolstvo Simona Kustec. 
 

Minulo šolsko leto je bilo na OŠ Zagradec zelo uspešno tudi zaradi številnih 
vidnih dosežkov, uspehov na tekmovanjih, projektov in še bi lahko naštevali. Na 
kaj ste kot ravnateljica najbolj ponosni?  
 
Samostojna Osnovna šola Zagradec ima priložnost in vse danosti, da prispeva h kul-
turnemu, vzgojno-izobraževalnemu in športnemu razvoju kraja, ima priložnost za raz-
voj, osebno rast in napredek življenjskega okolja.  
 
Najbolj sem ponosna na spoštljiv odnos, ki ga imajo učenci do učiteljev in ostalih zapo-
slenih, ter na pripadnost učiteljev, ki jo izkazujejo šoli. Prav tako pripadnost šoli izkazu-
jejo krajani, ki so zelo ponosni na to, da imajo samostojno osnovno šolo. Neizmerno 
me veseli, da imajo učenci razvito kulturo pozdravljanja.  
 
Ne pozdravljajo pa samo na šolskih hodnikih, najbolj mi zaigra srce, ko mi čakajoči na 
avtobusnih postajališčih mahajo v pozdrav, ko se zjutraj peljem v službo. Takrat se mi 
nariše nasmeh na obrazu in dan začenjam pozitivno prav zaradi njih.  
 

 

Vprašanja pripravila: Dragica Šteh, prof. 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 

Barbara Maver 
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Novičke iz šolskih klopi  
 

PREDAJA KLJUČA 2021 

 

V petek, 11. junija 2021, je v športni dvorani naše šole potekala tradicionalna 

predaja šolskega ključa.  

Učenci in učenke 9. a so za osmošolce pripravili niz zabavnih izzivov (nalog), pri ka-

terih so se najbolje odrezali učenci 8. a, ki so po slavnostni zaprisegi postali novi last-

niki šolskega ključa.  

Iskrene čestitke novim lastnikom šolskega ključa! 

 

 

 

Pripravila: Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec  

Slovesna zaprisega novih lastnikov šolskega ključa  

Učenci lanskega 8. a in 8. b so se preizkusili v različnih zabavnih igrah. 
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SLOVO LANSKIH DEVETOŠOLCEV 

 
V torek, 15. junija 2021, so se od sošolcev, učiteljic in učiteljev poslovili učenci 
9. a in 9. b razreda Podružnične šole Zagradec. Kljub maskam na obrazu in 
omejenemu številu gledalcev v športni dvorani so pripravili nepozabno valeto. 
 
 
Po uvodni predstavitvi obeh razredov so najprej obujali spomine na otroška leta, na-
to pa vsi skupaj zaplesali ob ritmih skrbno izbrane glasbe in koreografije, ki so jo v 
celoti sestavili sami. Zatem so nas B-jevci do solz nasmejali z omizjem na te-
mo Šolanje na daljavo, A-jevci pa so se prelevili v prave rokerje in nam ob spremljavi 
sintetizatorja, električne kitare ter električnih bobnov zapeli znano pesem Ne bom 
pozabil na stare čase. Za prijetno vzdušje v dvorani sta s svojima harmonikama po-
skrbela še učenca Gašper Mojškerc iz 9. aZ  in Matija Kastelic iz 9. bZ. 
 
 
Tudi zagraške devetošolke in devetošolci so v devetih letih osnovnošolskega izobra-
ževanja pridno brali ter se udeleževali športnih tekmovanj in tekmovanj iz znanja. 
Najuspešnejšim devetošolcem je priznanja podelil gospod ravnatelj Marjan Potokar. 
Lepe besede in popotnico za naprej jim je namenila tudi vodja PŠ Zagradec, gospa 
Darja Strah. 
 
 
Zagraško valeto so devetošolci sklenili s pesmijo z naslovom Vsak po svoje, nato pa 
so se po poslovilnem govoru obeh razredničark z malho znanja, spominov in modro-
sti poslovili od hrama učenosti. 
 
 

Skupinska fotografija zagraških devetošolcev z razredničarkama in ravnateljem Marjanom 

Potokarjem 
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Razredničarka 9. aZ Nataša Rebec Lukšič je ob slovesu svojim učencem na-
klonila sledeče misli: 
 

»Moji dragi fantje in dekleta! Prišli 

smo do konca, pa vendar do začetka. 

Naša šolska ladja je po devetih letih 

plovbe varno prispela v pristan. Pot 

je bila dolga, morje pa mnogokrat 

razburkano, a mi se nismo vdali. Po-

gumno smo jadrali proti zastavljene-

mu cilju in si nabirali novih življenj-

skih izkušenj. V letih, ki sem jih pre-

živela z vami, sem se veliko naučila, 

za kar sem vam iz srca hvaležna. 

Pogumno stopajte prihodnosti na-

proti, vsak po svoji srčni poti.  

Sprejmite vse izzive, ki vam jih bo ponudilo življenje, in ostanite zvesti sebi, svojim vre-

dnotam!« 

 
 
Razredničarka 9. bZ Suzana Klopčič pa se je od svojih varovancev poslovila z 
naslednjimi besedami: 
 

»Dragi 9. bZ, hvaležna sem, da sem 

postala vaša razredničarka. Vedite, 

da ste edinstveni, iznajdljivi, med se-

boj zelo različni. V vaš razred je bilo 

vedno prijetno stopiti. Velikokrat ste 

pogovor zapeljali v drugo smer in v 

očeh sem videla vašo igrivost, ker 

vam je uspelo …  Ostanite polni živ-

ljenja, idej in igrivosti in pojdite tja, 

kamor vas vodi srce. In dragi moji 

otroci, sledite svojim sanjam, dovolite 

staršem, da vam povedo svoje mne-

nje, in se povzpnite tja, kamor si želite. 

Življenje vas pričakuje. Srečno, pojdite vi po svoje …« 

 
 
 
 

Pripravila: Nataša Rebec Lukšič, prof. 
Fotografije: arhiv OŠ Zagradec  

Učenke in učenci 9. a z razredničarko v šolskem letu 2020/2021 

Učenke in učenci 9. b z razredničarko v šolskem letu 2020/2021 
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HURA, POČITNICE! 
 

Na zadnji šolski dan lanskega šolskega leta, 24. junija 2021, smo na naši šoli 

slovesno počastili dan državnosti in pozdravili počitnice. Nastopili so učenci 

od 1. do 8. razreda ter učenci Glasbene šole Grosuplje. Za zaključek so učenci 

od 1. do 5. razreda pomahali slavljenki Sloveniji v pozdrav.  

 

Prireditev sta povezovala Lana Plut in 
Matija Perko, ki v tem šolskem letu 

obiskujeta 7. a. Izvrsten trobentač  
Maks Bradač, učenec 8. a 

Učenci lanskega 5. b so z učiteljico Matejo Jere Grmek pripravili točko, s 

katero so obeležili dan državnosti. 
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Učenci OPZ PŠ Zagradec 

Učenci so na prireditvi zapeli, zaplesali in zaigrali na svoje inštrumente. 
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Za zaključek so učenci od 1. do 5. razreda pomahali slavljenki Sloveniji v pozdrav.  

Darja Strah, takratna vodja PŠ Zagradec, je našim najuspešnejšim učencem  
podelila priznanja, nato pa nam zaželela dolge in aktivne počitnice. 

Učenci so z zanimanjem spremljali zaključno prireditev. 

Pripravila: Darja Strah, prof.  

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec  
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PRVI ŠOLSKI DAN IN SPREJEM PRVOŠOLCEV 

 
 
 

V sredo, 1. septembra 2021, je šolski prag OŠ Zagradec in njenih podružnic na 
Krki in v Ambrusu prvič prestopilo 32 prvošolk in prvošolcev. 
 
Na matični šoli se je sprejem za prvošolčke naše matične šole začel v šolski jedilnici, 
kjer je učiteljica Bojana Miklič s kratkim pozdravom in nagovorom sprejela starše in 
šolarje ter jim s spodbudnimi besedami zaželela dobrodošlico. Učence in njihove 
starše sta nato nagovorila ravnateljica Barbara Maver in župan Dušan Strnad. Kratek 
program za prvošolce pa so pripravili učenci razredne stopnje.  
 
Dobrodošli med nami! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prvošolčki in prvošolke OŠ Zagradec, PŠ Ambrus 
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PRVOŠOLCI IN PRVOŠOLKE MATIČNE ŠOLE IN NJENIH 
PODRUŽNIČNIH ŠOL V AMBRUSU IN NA KRKI 

 
 

 

Prvošolčki in prvošolke OŠ Zagradec, PŠ Krka 

Prvošolčki in prvošolke matične šole 
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Prvošolci in prvošolke OŠ Zagradec, PŠ Krka s starši in razredničarko 

Pripravile: Bojana Miklič, prof., Brigita Langenfus, prof. raz. pouka, in Nataša 

Švener Škrajnar, prof. raz. pouka 
 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec  

 

Kulturni program ob sprejemu prvošolcev na OŠ Zagradec, PŠ Krka 
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5. RAZRED: ŠOLA V NARAVI V TERMAH ČATEŽ 

 
 
V ponedeljek, 13. septembra 2021, je nastopil dan, ki smo ga vsi nestrpno priča-
kovali. 30 učencev 5. razreda in 5 spremljevalcev je odšlo v šolo v naravi v Ter-
me Čatež.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tam smo plavali in se spuščali po različnih toboganih. 

Vozili smo se z brodom. 
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Pripravili: učenci 5. a in 5. b  

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec  

 
Spoznavali smo lastnosti termalne vode.  

Igrali smo različne športne igre in se pri tem zelo zabavali! 
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ZAGRAŠKI OSMOŠOLCI SO ODKRIVALI LEPOTE  
SREDNJEVEŠKE LEPOTICE ŠKOFJE LOKE 

 
V sredo, 8. septembra 2021, smo učenci in učenke 8. a in 8. b ter učitelji sprem-
ljevalci v okviru kulturnega dne spoznavali znamenitosti Škofje Loke. 
 
 
Naše delo je potekalo v dveh skupinah. Najprej nas je pot vodila do Loškega gradu, 
kjer smo si ogledali nekaj stalnih zbirk in pobliže spoznali zgodovino Škofje Loke ter 
njene bližnje okolice. Nato smo se odpravili do Škoparjeve hiše, ki stoji sredi grajskega 
vrta. Izvedeli smo, da je bila zgrajena v 16. stoletju in da so v njej prebivali preprosti 
ljudje (kajžarji) oziroma kmetje, ki so si hrano pripravljali v črni kuhinji. Na vzpetini 
Krancelj, pod katero stoji današnji Loški grad, je v srednjem veku stal grad, imenovan 
Zgornji stolp, ki je imel predvsem obrambno vlogo. 
 
 
Zatem smo se podali še na ogled samega mestnega jedra. Sprehodili smo se po Mest-
nem trgu in Spodnjem trgu ter si ogledali cerkev svetega Jakoba. Pot nas je vodila mi-
mo najlepše hiše v Škofji Loki – znamenite Homanove hiše, ki pa je bila žal v potresu 
leta 1511 poškodovana. Med drugim smo tudi izvedeli, da so nekdanji prebivalci Škofje 
Loke hodili po vodo k mestnemu vodnjaku in da sta bili nekdaj v Škofji Loki dve šoli: v 
Loškem gradu so se šolale deklice, v bližini cerkve svetega Jakoba pa dečki. 
 
 
Na kulturnem dnevu smo se imeli zelo lepo, zabavali smo se in izvedeli veliko novega. 

 
 
 

 
 
 
 

Zagraški osmošolci so raziskovali lepote Škofje Loke. 

Pripravili: učenci 8. a in 8. b 

Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec  
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OGLED HIŠE EKSPERIMENTOV 
 

 
Učenci izbirnih predmetov POK (8. razred) in KEO (9. razred) so se v sredo, 15. 
septembra 2021, popoldne odpravili na ogled Hiše eksperimentov v Ljubljani.  
 
Imeli so voden prikaz dogodivščine Tlakologija, ki jih je zelo nasmejala. Nato so si 
učenci prosto ogledali eksperimente, ki so kemijsko in fizikalno zelo zanimivi. Ogled 
je prehitro minil. 

 Pripravila: Darja Strah, prof.  

Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec  

Učenci izbirnih predmet POK in KEO so si ogledali Hišo eksperimentov v Ljubljani. 
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7. IN 8. RAZRED: EDJ V LJUBLJANI 
 

Na pobudo Sveta Evrope od leta 2001 vsako leto 26. septem-
bra praznujemo evropski dan jezikov, s katerim podpiramo večjezičnost, med-
kulturno razumevanje in osveščamo o jezikovni in kulturni pestrosti Evrope. 
 
Evropski dan jezikov na svojevrsten način obeležujemo tudi na Osnovni šoli Zagradec. 
V letošnjem letu se je k sodelovanju na aktivnostih ob evropskem dnevu jezikov prijavi-
lo kar 45 učencev 7. in 8. razreda. 
 
Aktivnosti so potekale v dveh delih; v torek, 21. septembra 2021, smo v šoli organizirali 
delavnice, na katerih so učenke in učenci spoznavali kulturne znamenitosti glavnega 
mesta Slovenije Ljubljane. V angleščini in nemščini so pripravili kratke opise posame-
znih znamenitosti. 
 
Drugi del dejavnosti se je odvil v četrtek, 23. septembra 2021, ko smo se z vlakom od-
peljali v Ljubljano, kjer so učenke in učenci samostojno raziskovali staro mestno jedro, 
poiskali znamenitosti, za katere so v šoli pripravili opise, jih tam prebrali in se pri tem 
posneli, nato pa na ulici ustavili še nekaj turistov iz tujine in jih povprašali o njihovem 
doživljanju Ljubljane.  
 
Učenke in učenci so se z navdušenjem sprehajali po ulicah, iskali znamenitosti in se 
pogovarjali s turisti. Sonce, ki je z žarki na ta topel jesenski dan osvetljevalo kotičke 
starih ljubljanskih ulic, je dnevu dodalo še kanček čarobnosti.  
 
Polni vtisov, tistih, vtisnjenih v spomin, in tistih, ujetih s kamerami pametnih telefonov, 
smo se z vlakom v zgodnjih večernih urah podali proti domu. 
 
 

Pripravili: udeleženci evropskega dneva jezikov 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec  

Učenci OŠ Zagradec, ki so sodelovali na aktivnostih v okviru  
evropskega dneva jezikov. 
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6. RAZRED: ŠPORTNI DAN V DOLENJSKIH TOPLICAH 
 

Učenci in učenke 6. razreda ter učitelji spremljevalci smo se 3. septembra 2021 
odpravili v Dolenjske Toplice. Najprej smo učenci opravili test plavanja, potem 
smo odšli še na tobogane.  
 

Pripravil: aktiv športa OŠ Zagradec 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec  

Šestošolci so se v Dolenjskih Toplicah dodobra naplavali in uživali v medsebojnem druženju. 
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UČENCI 7. A IN 7. B V ŠOLI V NARAVI V OSILNICI 
 
 
11. oktobra 2021 so se učenci 7. a in 7. b z avtobusom odpravili do Osilnice, kjer 
so preživeli pet nepozabnih dni šole v naravi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Učenci so se ob prihodu v Osilnico najprej namestili v sobe hotela, nato pregledali 
vse kljuke, letvice, omare, hladilnike in porabili polovico zaloge iz nahrbtnikov.  

Popoldne so pešačili daleč in nazaj, zato jim je večerja zelo teknila. 
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V naslednjih dneh so se med drugim preizkusili v plezanju. 

  Sedmošolci so se prelevili v lokostrelce. 
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Večerno dogajanje je popestril dvoboj v namiznem tenisu in v nogometu. 

Učenci so uživali v športnih aktivnostih. 
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V Osilnici smo se imeli zelo lepo! 

Le poglejte, kaj smo našli na pohodu!  

Pripravili: učitelji spremljevalci  

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec  
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BUČARIJA 2021 
 

 
Vsako leto tretjo nedeljo v oktobru poteka tradicionalni pohod po Lavričevi po-
ti. Sestavni del dogodka je tudi Bučarija, na kateri se predstavijo učenci in 
učenke s svojimi izdelki iz buč in ostalih naravnih materialov. 
 
 
Učenci 3., 4., 5. a in 5. b razreda OŠ Zagradec s svojimi mentoricami so se tudi letos 
zelo potrudili pri izdelavi in svoje izdelke razstavili na odprtem razstavnem prostoru 
na Gradišču nad Stično. Razstavo so si lahko ogledali mimoidoči obiskovalci. Prvi 
med njimi je bil muc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pripravila: Vanja Peček Janoš, prof. raz. pouka 

Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec  

Razstavljene buče s skritim obiskovalcem  
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MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 
 

V letošnjem letu je bila glavna tema Mednarodnega združenja šolskih knjižničar-
jev (IASL) "Pravljice in ljudske povesti po svetu". 
 
Ne vem povsem, ali je šlo za naključje ali pa morda za pravljični urok, ampak ravno v 
tem času smo v šolsko knjižnico dobili kar dve slikanici o škratih izpod peres lokalnih 
pisateljic. Pisateljica Ivanka Mestnik, ki v svojih delih opeva tudi lepote Krke in Suhe 
krajine, je izdala ponatis dveh knjižic o gorjanskih škratih (Gorjanski škrati med ljudmi 
in Gorjanski škrati v kraljestvu Brbuča). Sodelavka, pisateljica in učiteljica matematike 
na naši šoli Dragica Šteh pa je ravno v oktobru izdala drugi del v seriji domoznanskih 
slikanic z naslovom Škrat Ivan in princesa Ivanka najdeta zaklad(e) na Krki. Slikanico 
je ilustrirala učiteljica za likovno umetnost Anka Švigelj Koželj, ki je našo šolsko knjiž-
nico že pred nekaj leti s pomočjo svojih učencev okrasila s čudovitimi stenskimi posli-
kavami pravljičnih bitij in literarnih junakov.  
 
Vse te knjižne novosti smo skupaj s tematsko podobnimi knjigami razstavili v osred-
njem delu knjižnice kot glavno vodilo in motivacijo za aktivnosti. Kar nekaj knjig je tako 
lažje našlo pot do svojih bralcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema prvega tedna so bili tako škratje in druga pravljična bitja, v drugem tednu smo 
praznovanje naslonili na pravljice našega rojaka Josipa Jurčiča, ki mu je biloposveče-
no leto 2021, v zadnjem tednu pred počitnicami pa smo v šolski knjižnici dodali še 
mednarodno dimenzijo. Del knjižnice smo prestavili v »strašljivi« pravljični svet izvor-
no keltskega, danes pa preko ameriške kulture vedno bolj znanega praznovanja noči 
čarovnic (Halloween).   

Razstava slikanic in knjig o škratih v osrednjem delu šolske knjižnice 
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AKTIVNOSTI  
 
Prvi teden praznovanja meseca šolskih knjižnic že tradicionalno sovpada s praznova-
njem Tedna otroka, zato je bila večina aktivnosti na temo škratkov pripravljena prav 
za naše najmlajše učence. 
 
Organizirali smo pravljične ure na temo škratkov, starejši učenci so brali v oddelku 
podaljšanega bivanja, učiteljica Dragica Šteh pa je brala svojo knjigo o škratu Ivanu, 
ki je odkrival zaklade na Krki.  

 

Tudi knjižni in knjižničarski škrati so znani po 
svoji nagajivosti, zato so obiskovalce šolske 
knjižnice čakale različne naloge – delavnice. 
Lahko so si izdelali ŠKRATJA UŠESKA iz bar-
vnega papirja oziroma reševali ŠKRATOVSKO 
ZMEŠNJAVO. Opremljeni s štampiljkami črk so 
popravljali napačne naslove, npr. na listku je pi-
salo GRIMM, W.: RDEČA MAPICA, učenci pa so 
morali najti napako in popraviti naslov, tako da je 
pisalo RDEČA KAPICA. 

Učiteljica in pisateljica Dragica Šteh je svojo pravljico povezala s poslikavami na 
steni, kjer so ob reki Krki prikazani tudi kulturni zakladi naših krajev.  

Učenci so v šolski knjižnici reše-
vali škratovsko zmešnjavo. 
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Učenci 4. razreda so imeli v šolski knjižnici LOV ZA ZAKLADOM. S škratom Ivanom so 
v knjižnici iskali zaklade, ki se skrivajo v knjigah. V knjigah pravljic so iskali pravljična 
bitja, med leposlovnimi knjigami stopnje C pravljične živali, v pesmicah pravljične pred-
mete, v leposlovju P junake z nadnaravnimi lastnostmi, raziskovali pa so tudi poučne 
knjige, kjer so zapisane skrivnosti o škratih.  
 
Tudi učenci v oddelkih podaljšanega bivanja so radi prihajali v knjižnico. Pod mentor-
stvom učiteljice Mojce Pustovrh so motivirani s pravljicami o škratih šolsko knjižnico 
okrasili s svojimi izdelki … škratki in kazalkami za knjige v obliki škratkov.  

 
V drugem tednu smo tematiki škratov dodali še likovno poustvarjanje na temo ljudskih 
pravljic, ki jih je zapisal naš rojak Josip Jurčič. Posvečeno mu je bilo leto 2021, zato 
smo v dveh oddelkih petega razreda ilustrirali Pripovedko o beli kači ter pravljico o pso-
glavcih. Učenci so ustvarili tri slikanice, ki so bile na ogled v šolski knjižnici.  

 
Na predmetni stopnji smo imeli v knjižici nekaj zelo zagretih učencev, ki so mesec šol-
skih knjižnic vzeli še bolj za svojega. Med odmori in po pouku so pod mojim mentor-
stvom ustvarili album pravljičnih bitij, ki predstavlja opise 31 pravljičnih bitij iz Slovenije 
in drugih delov sveta (iz stare grške mitologije, Francije, Egipta, Kitajske in Japonske). 
Za nekaj čudovitih ilustracij, ki krasijo posamezna poglavja, je poskrbela nadarjena 
učenka iz 9. b Ajda Kambič, album pa so v veselem decembru soustvarjali vsi učenci 
na šoli, ki so to želeli, saj so dobili nalepke, na katere so narisali pravljična bitja in jih 
prilepili na ustrezno mesto.  

 
Mesec šolskih knjižnic so vzeli za svojega tudi na podružnicah v Ambrusu in na Krki, 
kjer so tekmovali v iskanju pravljičnih bitij in prebirali pravljice o škratih. Dva učenca PŠ 
Ambrus, ki sta naštela največ pravljičnih bitij, sta bila v decembru nagrajena s temat-
sko oblikovanimi priznanji in knjižno nagrado.  

Učenci OPB2 so šolsko knjižnico okrasili s škratki. 
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Zadnji teden pred počitnicami pa smo dejavnosti še bolj stopnjevali in vključili še več 
učencev predmetne stopnje. Mesec pravljic smo izkoristili za preobrazbo in kreacijo 
»tunela groze«. Učenci so lahko na ustvarjalnih delavnicah po pouku izdelovali 
okraske (netopirje, duhce, okostnjake …), najbolj zavzeti in vztrajni pa so se lotili 
okraševanja tunela.  
 
Nad dvema omarama so razpeli rjuhe, tunel pa prepredli s pajkovi mrežami. Police 
smo založili s tematsko izbranimi knjigami, dodali okraske, za ustvarjanje pravega 
razpoloženja pa smo dodali še svetlobne učinke (lučke, vrtečo kroglo) in glasbeno- 
vizualno podlago na tablici. Vrtela se je tematska, rahlo srhljiva glasba, ki je še dodat-
no poskrbela za avtentičnost »tunela groze«. Učiteljica angleščine Silvia Valenčič je 
pri vhodu v tunel poskrbela še za dodatno zabavo z vrsto »Halloween« šal v angle-
škem jeziku. Za najmlajše smo dodali tudi učenje nekaterih angleških besed na temo, 
tako da je bil sprehod čez tunel tudi poučen.  
 
Zaradi epidemioloških razmer smo za vstop določili pravila, tako da sta bila istočasno 
v tunelu lahko samo dva učenca iz istega mehurčka.  
 
Učenci so tunel hitro vzeli za svojega, nekateri so na začetku kar hitro »zleteli« skozi, 
ampak so se vanj nato ponovno vračali ob različnih priložnostih. Učiteljice na razredni 
stopnji so mi povedale, da se je želja po obiskovanju knjižnice precej povečala, naj-
bolj pa je bilo razveseljivo, da se je povečala tudi izposoja knjig. 
 
Med božično-novoletni prazniki je počiščen in izpraznjen »tunel« kar klical po novih 
okrasitvah. Učenci, obiskovalci knjižnice, so se zopet izkazali in ustvarili pravljično 
božično deželo iz naravnih in recikliranih materialov, iz knjig pa so naredili čudovito 
»novoletno jelko«. 

 

»Scary Corrridor«, ki so ga na temo »Halloween« okrasili in opremili učenci, ter 

 novoletna jelka iz knjig. 

Pripravila: Branka Lah, univ. dipl. ped. in soc. kult. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec  



Stran 31 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2021 
 

V Sloveniji že vrsto let vsak tretji petek v mesecu novembru obeležujemo dan 
slovenske hrane, ki ga šole in vrtci tradicionalno obeležijo s slovenskim zajtr-
kom.  

Letošnje leto je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) raz-
glasila za Mednarodno leto sadja in zelenjave z namenom poudariti to pomembno pre-
hransko dobrino. Zato je letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk potekal pod sloganom 
»Zajtrk s sadjem – super dan!«.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk: kruh z maslom in medom, jabolkom ter mlekom 

Tudi učenci OŠ Zagradec smo pridni kot čebele. 
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FOTO-UTRINKI TRADICIONALNEGA 
 SLOVENSKEGA ZAJTRKA 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisluhnili smo zanimivemu čebelarjevemu predavanju o čebelah. 

Poskusili smo različne vrste medu in v knjižnici imeli čajanko. 
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Učenci 7. b obožujejo tradicionalni slovenski zajtrk. 
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Pisali smo pesmice o čebelah in čebelarjih ter pripravili razstavo sveč iz vo-

Likovne izdelke na temo »Čebele« smo razstavili v avli OŠ Zagradec. 

Pripravila: Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec  
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PODOBE JOSIPA JURČIČA V LIKOVNIH DELIH 
 

V Knjižnici Ivančna Gorica je bila v novembru 2021 na ogled razstava likovnih 

del učencev OŠ Stična in OŠ Zagradec.  

 

Četudi hodita šoli vsaka svojo pot, ju še vedno povezujejo skupne kulturne vezi. V 

tem primeru nas je povezoval pisatelj Josip Jurčič v Jurčičevem letu 2021. Učenci 

obeh šol so izdelovali grafike, ki predstavljajo pisateljev portret.  

 

Zahvaljujemo se tudi KUD Žebelj, ki je OŠ Zagradec priskrbel grafično prešo. 

 

 Pripravila: Anka Švigelj Koželj, prof. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

Avtorji zgornjih grafik so: Lovrenc Tratar, Taja Travnik, Lara Bradač, Teja 
Pintar, učenci 7. a, in Manca Vrhovec, učenka 7. b. 
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UČENCI 6. A IN 6. B SO NA KOPAH DOŽIVELI  
PRAVO ZIMSKO PRAVLJICO 

 
 

V ponedeljek, 6. decembra 2021, smo se učenci 6. a in 6. b z učitelji spremlje-

valci z avtobusom odpravili na Kope, kjer smo kljub megli in mrazu doživeli 

pet nepozabnih dni zimske šole v naravi.  

 

Nekateri smo se že kmalu spustili po strminah, drugi pa smo pogumno začeli z 
učnimi urami. Hodili smo v smrekico in se navzdol vozili s pico. Bilo je prav za-
bavno. Zvečer nam je učitelj Bogdan predstavil zgodovino smučanja in FIS pra-
vila.  

Prvi dan smo si po najljubšem kosilu (jedli smo pohanček in pomfri) obuli 
smučarske čevlje in se odpravili na s soncem obsijano smučišče. Kar nismo 

mogli verjeti, da je na Kopah toliko snega, v Zagradcu pa nič! 
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V času, ko se nismo spuščali po belih strminah, smo izdelovali praznične 

voščilnice in se pomerili v družabnih igrah. 

Praznične voščilnice, ki so jih izdelali naši šestošolci in šestošolke. 
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Zadnji večer smo dobili pohvale za opravljen smučarski preizkus znanja. 

Smučanje je zakon!!! 

Pripravili:  učenci 6. a in 6. b 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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NAŠI ČETRTOŠOLCI V CŠOD PRVINE 
 

 

V ponedeljek, 21. decembra 2021, so se učenci 4. razreda z učitelji spremlje-

valci odpravili v CŠOD Prvine, kjer jih je pričakala prava zimska idila. 

 

V nekaj dneh, ki so jih preživeli v objemu za-

savske narave, so se odpravili na zimski po-

hod na Čemšeniško planino, od koder so imeli 

prekrasen razgled na zasavske hribe in sončni 

zahod. Preizkusili so se v plezanju na drevo, 

uživali v igrah na snegu, preizkušali svoja čuti-

la pri sprehodu med drevesi, spoznavali dreve-

sa in se pomerili v rudarskih igrah. 

 

 

 

 

S pomočjo karte Slovenije smo iskali kraje na nemem zemljevidu Slovenije, snemali 

intervjuje o počutju in bivanju v domu, posnetke le-teh pa smo si ogledali v večer-

nem programu. Dan smo zaključili z lovom na skriti zaklad.  

Sončni zahod na Čemšeniški planini 

V šoli v naravi smo preizkušali svoja čutila pri sprehodu med drevesi. 
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V večernih urah smo se sprostili s ple-
som in petjem ob dobri glasbi in v dobri 
družbi ter pokazali svoje znanje v kvizu 
Male sive celice. 
 
V šoli v naravi smo obeležili tudi državni 
praznik dan samostojnosti in enotnosti. 

Slastni trojanski krofi, prihajamo po vas! Pohod nas je dodobra zlačnil ... 

Pripravili: učitelji spremljevalci 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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DARILCA POD NOVOLETNO JELKO 
 

 
Tudi učitelji in učiteljice OŠ Zagradec so komaj čakali na novoletna darila. 
Ta sem decembra prinesel tudi v šolsko zbornico. 

 

 

 
 

   Ho, ho, ho ... 

Pripravil: Božiček 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 
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NOVOLETNA PRIREDITEV 2021 
 

 
Zadnji dan pouka v letu 2021 smo na OŠ Zagradec preživeli v prazničnem vzduš-
ju. Na šoli je namreč potekala novoletna prireditev, ki je bila zaradi ohranjanja 
varnih mehurčkov izvedena kar v dveh delih. 
 
Učenci razredne stopnje so se že pred malico preselili v šolsko telovadnico, kjer so 
lahko uživali v odličnih nastopih naših učencev, po malici pa so si prireditev ogledali še 
učenci predmetne stopnje. 
 
Nastopajoči učenci in učenke so z bogatim kulturnim programom popestrili predpraz-
nični čas. Predstavili so se s plesom, deklamacijami in recitacijami pesmi ter zabavno 
igro o Božičku, ki je v tem letu pojedel čisto preveč sladkarij in je zato moral na dieto. 
Prisluhnili smo tudi nastopom učencev iz Glasbene šole Grosuplje, otroškemu in mla-
dinskemu pevskemu zboru OŠ Zagradec ter obeležili dan samostojnosti in enotnosti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na koncu nas je nagovorila naša ravnateljica Barbara Maver, ki je vsem 
prisotnim zaželela lepe praznike. 
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FOTO-UTRINKI NOVOLETNE PRIREDITVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na prireditvi smo obeležili dan samostojnosti in enotnosti. 

Pokukali smo v Božičkovo domovanje v finskem Rovaniemiu. 
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Učenci razredne stopnje so za nas pripravili veliko točk. 

Na prireditvi so nastopili tudi učenci OPZ in MPZ OŠ Zagradec. 
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Mlade plesalke in plesalci so nas s svojim plesom popolnoma očarali! 

Pripravili: Bojana Miklič, prof. raz. pouka, in Nataša Rebec Lukšič, prof.  

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

»Zelo so mi bile všeč plesne točke.« Taja Travnik, 7. a 
 

 

Še nekaj utrinkov učenk in učencev o prireditvi: 

»Najbolj všeč mi je bil ples Ona lubi pomarancze.« Nika Perko, Špela Novak, 
Ema Ferlin, Ana Teme, 2. razred  

»Zelo sem se nasmejal, ker Božiček ni mogel vstati.« Ožbej Kohek, 2. razred 

»Všeč mi je bil Božičkov ples.« Neli Štravs, Neža Perko, 1. razred 

»Všeč so mi bili jelenčki.« Vid Mezek, Zala Zaletelj, 1. razred  

»Najbolj so mi bili všeč Božičkovi jelenčki.« Jošt Pajk, 7. a  
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PESEM LETA NASTALA POD PERESOM NAŠE  
UČITELJICE DRAGICE ŠTEH 

 
 
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
(ZRC SAZU) je že šesto leto zapored pripravil izbor besede leta. Po besedah 
predsednice komisije in vodje akcije Beseda leta Simone Klemenčič je to bese-
da, ki ujame duh časa, v katerem živimo. 
 
Poleg besede in kretnje leta, ki je bila prav tako 
izbrana kratica PCT, je potekal tudi izbor za pe-
sem leta, ki je morala vsebovati vse besede kan-
didatke za besedo leta. Med 40 prejetimi pesmimi 
je bila za zmagovalno razglašena pesem naše 
sodelavke, učiteljice matematike, pesnice in pisa-
teljice Dragice Šteh z naslovom Čas. 
 
Iskrene čestitke! 
 

Dragica Šteh: Čas 
 

Čas se kot voda pretaka čez nas, 
vedno enako … 

ne glede na spremembe 
in nove odloke, 

ne glede na proteste 
in stare preroke, 

brez javnega mnenja 
in žuganja stroke; 

čas teče mirno, do novih spoznanj, 
na kronometru starih iskanj, 

čez poživitvene vzpone obstoja – 
sledilnik vesti in poštenega boja, 

vodi vse, ki so za, 
in vse, ki so proti 

cepilski in proticepilski zaroti, 
čas teče stalno, 

nikdar ne pavzira, 
pod masko usode plameni 

nemira, 
ko v samotestiranju lastnega jaza 

drvimo od zmage 
nazaj do poraza … 
od dolgega kovida 

se ne ustavlja, 
z novim odmerkom življenju nazdravlja – 

z odmerkom veselja, 
bližine, svežine, 

s komunikacijo pristne topline, 
z besedo, ki srečo z obljubo primerja – 

na čas, 
ko se PCT več ne preverja. 

Fotografija: osebni arhiv Dragice Šteh 

Dragica Šteh 
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TEDEN PISANJA Z ROKO 2022 

 

23. januarja praznujemo mednarodni dan pisanja z roko. Na ta dan se je uradno 

začel projekt Teden pisanja z roko, katerega del je tudi naša šola.  

V tem tednu so potekale različne aktivnosti, s katerimi smo spodbujali otroke, da čim 

več pišejo ter se poglobijo v svojo pisavo. 

S pisanjem na roke se namreč aktivirajo mnogi centri v možganih, razvijajo se motorič-

ne in finomotorične spretnosti, ta dejavnost pa ugodno vpliva na naš spomin. 

 

Več pisanja, manj tipkanja! 

Preberi si, kaj je o Tednu pisanja z roko zapisala naša učiteljica Sara! 

Pripravili: učitelji OŠ Zagradec 
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FOTO-UTRINKI TEDNA PISANJA Z ROKO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

23. januarja praznujemo mednarodni dan pisanja z roko. Na ta dan se je ura-

dno začel projekt Teden pisanja z roko. Na naši šoli so v tem tednu potekale 

številne aktivnosti v zvezi s pisanjem z roko. 
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Najmlajši so izdelovali zgibanke ter se preizkusili v pisanju z levo in desno roko, 

učenci druge triade so izdelovali čudovite plakate, s katerimi smo okrasili šolo, 

najstarejši učenci pa so se preizkusili v kvizu, kdo prepozna največ pisav iz za-

graške zbornice.  
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8. FEBRUAR – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
 

Vsako leto 8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik. V tem tednu smo 

na OŠ Zagradec obeležili praznik našega največjega pesnika Franceta Prešer-

na. 

Pripravili smo ustvarjalni kotiček, v katerem so učenci zapisali svoje misli s prav po-

sebnim pisalom. Naredili smo tudi izjemno razstavo z likovnimi izdelki, ki so jih nare-

dili učenci razredne stopnje. Učenci predmetne stopnje pa so se posvetili pisanju lju-

bezenskih pesmi. Zmagovalca so razglasili na valentinovo.  

 

 

Razstava Prešernovih portretov in ustvarjalni kotiček, v katerem so 

učenci zapisali svoje misli s posebnim pisalom. 
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UČENCI 2. RAZREDA O PREŠERNU ... 

Pripravili: Neja Zaplotnik, prof. raz. pouka, in Vanja Peček Janoš, prof. raz. pouka 
                                                                                      Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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JURČIČEVO LETO 2021 NA OŠ ZAGRADEC 
 
 

V 5. b smo pesmici Daneta Zajca »Vrata« in Svetlane Makarovič »Jaz sem jež« 
pripravili z butaj gledališčem. 

 
Petošolci smo se spoprijeli s kamišibajem. Poiskali smo veliko informacij o kamišibaju, 
povabili strokovnjake, da nas podučijo o njem, in nato smo se lotili ustvarjanja. Ilustraci-
je so naše avtorsko delo. Pri tem smo se spoznali še s tehniko grafike. Prvič smo upo-
rabljali prešo. Carsko! 
 
Ker je bilo leto 2021 Jurčičevo leto, so na višji stopnji v jesenskem času naredili matrice 
z njegovim portretom. V njegovo čast smo grafike uporabili pri naših recitacijah obeh 
pesmic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtorji kamišibaja so bili učenci 5. b OŠ Zagradec: Brina, Nejc, Anja, Rebeka, Blaž, 
Enej, Žiga, David, Matic, Eva, Erazem, Aleksandar, Iris, Karlina, Maša in Zala. 
 
 
Pri tem so nam pomagali: KUD Žebelj – Maja Peterlin, Mestna knjižnica Grosuplje, 
enota Ivančna Gorica – Maruša Pušnik, učiteljica Anka Švigelj Koželj  in mentorica Ma-
teja Jere Grmek. 
 
 

Pripravila: Mateja Jere Grmek, prof. raz. pouka 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 

Učenci 5. b so se s kamišibajem poklonili našemu rojaku Josipu Jurčiču. 
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PESMI O LJUBEZNI OB PREŠERNOVEM DNEVU 
 
 
Ob Prešernovem dnevu so se učenci od 6. do 9. razreda preizkusili v pisanju 
ljubezenskih pesmi. V vsakem oddelku je bila izbrana zmagovalna pesem. Ker 
je bil nabor pesmi kar pester, objavljamo še nekaj pesmi, ki so prišle v ožji iz-
bor. 
 
Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo, zmagovalcem pa izrekamo iskrene 
čestitke. 
 
 

KAJ JE LJUBEZEN? 
 
Ljubezen je stvar, 
ki je ne moreš opisati. 
Ljubezen je razmerje 
med fantom in punco. 
Je pojem, ki ga čutiš tudi do 
mame, živali, narave … 
Največ ljudi pozabi na svet. 
Svet moraš imeti rad, 
kajti narava je lepa, 
zemlja nam ponudi ljubezen sama od sebe. 
V življenju se bomo vedno srečali z ljubeznijo. 
 
Ko se zbudiš, ti pod oknom pojejo ptički. 
Vsak dan je lep, samo narediti si ga moraš. 
Za ljubezen naredimo vse. 
Za ljubezen bi skočili s padalom. 
Marsikdo pri ljubezni do ženske ali moškega 
gleda lepoto, 
a ne veš, kaj se skriva v človeku. 
Povej, kaj ti teži pri osebi. 
Ne pretvarjaj se, da si kdo drug. Bodi ti. 

 
Ela Ahlin Glavica, 6. a 

LJUBEZEN 
 

Ljubezen je 

nepredvidljiv pojem, 

se zgodi, mine, 

pride in odide. 

 
A vedno se vsakemu zgodi, 
vedno so na koncu tunela luči. 
 
Vedno te nekdo rad ima 
in izpred oči te ne da. 
 
Nekdo ti rožo podari, 
a ta včasih oveni, 
včasih pa raste s teboj 
in nekdo ven te povabi nocoj. 
 
Ljubezen je nepredvidljiva 
in včasih čarobna vila. 
 
Kristina Pajk, 6. b 
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LJUBEZEN 

 
Ljubezen je večna, 
ljubezen je srečna. 
Gore premika 
in se svetu izmika. 
 
Ljubezen je v zraku, 
ljubezen leti, 
ljubezen je reka, 
ki se sladko smeji. 
 
Svet brez ljubezni 
bi bil žalosten in pust 
in žalostnih ust. 

 
Lana Plut, 7. a 

VČASIH SE MI ZDI 
 
Včasih se mi zdi, da se svet vrti okoli mene. 
Včasih se mi zdi, da me pogledaš, a vem, da to ni res. 
Včasih se mi zdi, da ne stojim na trdnih tleh. 
 
Včasih se mi zdi, da mi zbežiš izpred oči. 
Včasih se mi zdi, da so dnevi krajši od noči. 
Včasih se mi zdi, da mi srce bije prepočasi. 
 
Včasih se mi zdi, da je moj obraz prevečkrat bled. 
Včasih se mi zdi, da si tukaj, a vem, da si tam. 
Včasih se mi zdi, da te zame sploh ne briga. 
 
Oton Koščak, 7. b 

PRVI POGLED 
 
Prvi pogled je najlepši pogled, 
pogled, ki začara vsake oči 
in v njih zažari. 
 
Prvi pogled je kot roža v vetru, 
podnevi cveti ter ponoči bedi. 
Ko ga opaziš, se ti v glavi zvrti. 
 
Prvi pogled je najlepši pogled. 
Ko ga zagledaš, steci za njim, 
druga priložnost hitro gre mim’. 
 
Maks Bradač in Vid Koščak, 8. a 

LJUBEZEN 

 
Ljubezen je nekaj posebnega, 
je kot deroča reka, 
ki teče po strugi. 
Hodi le po svoji poti in ne po drugi. 
Saj boš le tako lahko prišel do svoje prave sreče 
in ljubezni. 
Ko najdeš pravo ljubezen, 
to ni več bolezen. 
Zdaj si srečen ti, 
zdaj sem srečna jaz, 
skupaj srečna sva oba. 
 
Mark Zupančič, Lea Učakar in Lana Vidrih, 8. b 

ALI VEŠ? 
 
Ali veš, da sem se zaljubila v tvoje oči, 
še preden sem se dotaknila tvoje kože? 
Ali veš, da ko me pogledaš, 
moje srce bije hitreje in močneje? 
 
Ali veš, da ko te ni, ni iskrice v očeh, 
ni pametnih misli v temnih nočeh? 
 
Ali veš, da se mi dozdeva, 
da brez tebe ne poznam sebe? 
 
Anonimen avtor, 9. b 

NASTJA 
Neopisljiva si. 
Ampak na dober način. 
Moje Srce pripada tebi, 
Tvoje pa meni. 
MoJa si za vedno. 
GlAs tvoj je himna mojim ušesom. 
 
Zala Vrhovec in Metka Hrovat, 9. a 
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Še nekaj pesmi, ki so bile v ožjem izboru: 

PRAVA LJUBEZEN 
 
Ljudje pravijo, da ne bi smela biti skupaj. 
Dva mlada, ki ne vesta o sebi. 
Ne vejo, kako posebna sta, 
ne vejo, kako se ljubita. 
Ampak njun pogled pove vse. 
Ko se pogledata, se njun svet spremeni, 
oči se zasvetijo in ljubezen se zgodi. 
 
Maša Hrovat, 7. b 

LJUBEZEN 

 
Ljubezen je kot venec rož, 
svečana, mila in razigrana. 
 

Najlepša je ta, 

ko rada se imata dva. 

Za valentinovo prispe pisemce, 
lepo kot rožice, in zdrami srčece. 
 
Lepo imejte se vsi, 
mogoče ljubezen k vam prileti. 
 
In če prava ljubezen je, je bila ali bo, 
je prav nič uničilo ne bo. 
 
Jasmina Sijarić, 8. b 

LJUBEZENSKO PISMO 
 
Ker te rad imam, 
ti na valentinovo rožice dam. 
Mogoče vijolične, mogoče so zlate, 
ampak moj srček bije le zate … 
 
Pina Perpar, 7. b 

JAZ IN TI 

 
Jaz in ti se tako čisto po pomoti 
na poti v parku srečava nasproti. 
 

Jaz te pozdravim, 

ti pa zardiš. 

Ko na klopici zraven mene sediš, 

mi rožico podariš. 

Manca Hočevar, 7. b 

VEČNA POT 
 
Zjutraj zbudim se, pogledam, tebe ni. 
Spomnim se tebe, v meni živiš. 
Vsak delček srca za tebe živi. 
V vsakih mojih sanjah gledam te, 
a ko se zbudim, vsega lepega je konec. 
 
Nato zavem se, da imaš drugo. 
Odločim se, da izborim si te. 
A ti vedno dlje odtavaš, 
kot da ne vidiš me. 
 
Končno odneham. 
 
A potem ti zaveš se, 
da mene več ni. 
 
In misliš si: vse sreče je konec. 
A jaz od daleč to slišim  
in nazaj k tebi grem. 
In drug proti drugemu stečeva 
in končno zaveva se, kaj je sreča. 
 
Ajda Kastelic, 6. a 
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KAJ JE LJUBEZEN? 
 
Ljubezen je nekaj lepega. 
Je tudi nekaj prečudovitega, 
U nekoga se zazreš. 
Boli te srce, ko nekaj izveš. 
Eno samo misel dobiš, ki si je ne želiš. 
Zato je ljubezen nekaj skrivnostnega. 
Elegantnega, preprostega. 
Navsezadnje čudovitega. 
 
Ula Mišmaš in Monika Uršič, 6. b 

LJUBEZEN 

 
Ljubezen ni človek 
in tudi ni stvar, 
ljubezen je tisti čarobni dar. 
 
Je večje od bogastva 
in večje od denarja, 
to ve samo tisti, ki spomine ustvarja. 
 
Uresničljiva želja je napol 
ljubezen do tiste stvari, 
ki si jo človek zaželi. 
 
Biti ljubljen ni le beseda, 
ampak dokaz, da te nekdo 
res rad gleda. 
 
Enkratno življenje si 
vsakdo želi, 
z ljubeznijo pride do svoje luči. 
 
Za lepo življenje ne rabiš trpljenja, 
rabiš le čas, 
da nasmehne vas. 
 
Enkrat na leto pride ta dan, 
vsakič vesel je in 
razigran. 
 
Naj valentinovo za vas lepo je 
in veliko smeha 
za vas vse. 
 
Žana Zaletelj, 6. b 

KO TE VIDIM 
 
Ko te vidim, 
mi srce tako brnika, 
da še tebe kar mika. 
 
Ko te ne vidim, 
se mi srce kar umika, 
ker vem, da med nama ni stika. 
 
Ko te vidim, 
mi srce tako razbija, 
ti ne veš, kako me mika. 
 
Ko te slišim, 
ti ne veš, kako me mika. 
Ko te vidim, 
ti ne veš, kako uživam. 
 
Eva Jerina in Brina Perko, 8. b 

Ilustraciji sta vzeti iz arhiva OŠ Zagradec. 
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SPOMIN 

 
Ljubezen ne utihne, 
četudi ti greš. 
Pogrešam zelo te, 
čeprav ti ne veš. 
 
Ko si na smrtni 
ti post'lji ležal, 
se spomnim trenutkov, 
ki si mi jih dal. 
 
Jaz vem, da odšel si 
v soju luči. 
Pogrešam zelo te, 
povej mi, kje si. 
 
Ljubezen v meni 
ne utihne, poglej, 
in se po mojem 
le srcu razglej. 
 
Pogrešam te vedno, 
a zadnjikrat ti tukaj jaz pravim, 
ti moj si zaklad. 
 
Neža Zajc, 7. b 

LJUBEZEN, JAZ IN TI 
 
Vsak trenutek mislim nate, 
vsak trenutek dal bi zate, 
vsak trenutek preživim, 
le če sam s teboj, živim. 
 
Lahko bi povedal, 
kaj čutim do tebe, 
a jaz sem poseben 
in jokam brez tebe. 
 
Po nekaj ti dnevih zaupam vse. 
Zapojem ti pesem, ti jokaš od nje. 
 
Zvečer prideš k meni, 
poljubiš mi lice, 
potem pod odejo 
poveš mi vse skrite resnice. 
 
Julija Maver, 7. b 

NAJLEPŠA LJUBEZEN 

 
Najlepša ljubezen se vidi navznoter pa tudi navzven. 

Za ljubezen narediš vse, da jo imaš, sploh če je ljubezen prava. 

Navzven se ljubezen občuti, ko trepetaš in ko se hočeš bati, 

saj prava ljubezen se vidi, čuti in diha povsod. 

Vsaka ljubezen mora ljubiti, mora čutiti, zna pa tudi pozabiti. 

Navznoter se ljubezen občuti, ko čutiš, da si s pravo osebo. 

 

Luka Perko in Jaka Zajc, 6. b 

Pripravila: Silvia Valenčič, prof. 
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TEHNIŠKI DAN V 7. RAZREDU – GEOGRAFSKE  
ZNAČILNOSTI KONTINENTOV 

 
 
V petek, 11. februarja, in v torek, 15. februarja 2022, so se učenci 7. a in 7. b v 
okviru geografskega dneva prelevili v raziskovalce.  
 
Vsaka izmed treh skupin, ki jo je sestavljalo 5–6 učencev, se je najprej podala na lov 
za informacijami o naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnostih izbrane 
države. 
 
Ko so učenci zaključili z reševanjem učnih listov, so izdelali plakat, na katerega so 
zapisali nekaj osnovnih podatkov o državi in kaj si je kot turist vredno ogledati v njej, 
nato pa so še izdelovali turistične spominke, ki predstavljajo izbrano turistično desti-
nacijo.  
 
Sedmošolci in sedmošolke so bili za delo zelo motivirani. Plakate so razstavili na šol-
skih panojih, izdelke pa v šolski knjižnici.  

Sedmošolke in sedmošolci so s pomočjo pisnih in spletnih virov iskali podatke, iz-

delovali plakate in pripravili turistično stojnico s spominki, ki predstavljajo izbra-

no državo. 
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FOTO-UTRINKI TEHNIŠKEGA DNE V 7. RAZREDU  

 
 

Delo v skupinah nam je zelo všeč, saj se 

družimo, obenem pa se še naučimo veliko 

novega. 

 

 

Ali veš, katera država ima tako zastavo, 

kot jo v rokah drži Pina iz 7. b? 
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Razstavljene plakate smo po predstavitvi obesili na oglasno desko  

v prvem nadstropju naše šole. 

Plakate smo ob koncu geografskega dneva predstavili sošolcem. 



Stran 61 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

NAŠI SEDMOŠOLCI VAS VABIJO NA IZLET NA  
KITAJSKO, FINSKO IN V BRAZILIJO ...  

Ali si vedel/-a, da na Finskem domuje              Kitajska je znana tudi po pandah in 

Božiček?                                                    lampionih. 

Ali si vedel/-a, da so palčke, s katerimi          Na fotografiji je maketa favele.  

jedo na Kitajskem, narejene iz bambusa?       Favele so revna barakarska naselja v  

                                                          predmestjih Brazilije. 

Pripravila: Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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PUSTOVANJE NA OŠ ZAGRADEC 
 
 
Čeprav nam je tudi letos v času pustovanja nagajala »teta Korona«, smo se 

preoblekli v maškare in uživali v pustnem rajanju. 

 

Maškare od hiše do hiše hodijo, z lepimi verzi vas pozdravijo. 
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PUSTNI FOTO-UTRINKI 

Pripravile: učiteljice razredne stopnje 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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KAPLJICE ŽIVLJENJA – VODA 

 
V mesecu februarju smo v 4. razredu na PŠ Krka sodelovali v nacionalnem 
UNESCO projektu Kapljice življenja – voda. Nosilec projekta je bila Osnovna 
šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. 
 
Spoznali smo, kako dragocena je voda za naše življenje. V okviru tega projekta smo 
izdelali vodna kolesa in preko poskusa opazovali kroženje vode. Vse smo združili tudi 
v posnetku. 

 

 

Pripravila: Nika Bracovič Blatnik, prof. raz. pouka 

Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec 

Četrtošolci so izdelovali vodna kolesa. 
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ODBOJKARJI OŠ ZAGRADEC SO PREMAGALI EKIPO 
OŠ DOBREPOLJE 

 

V petek, 4. marca 2022, je na OŠ Dobrepolje v Vidmu potekalo medobčinsko 
tekmovanje v odbojki, na katerem sta se spopadli zagraška in dobrepoljska 
ekipa.  
 
Našo ekipo so sestavljali Maks Perko, Ian Perko, Tjaž Globokar, Nik Kenik, Žan 
Perko, Tevž Blatnik, Om Dušič, Erik Blatnik Kastelic in Gašper Šparovec, učenci 9. 
a in 9. b razreda. 
 
1. niz so osvojili učenci naše šole, v 2. nizu  so Dobrepoljci rezultat izenačili na 1 : 1,  
3. in 4. niz pa so ponovno osvojili naši fantje. Igra je bila napeta in polna preobratov, 
na koncu pa so si z rezultatom 3 : 1 zmago priborili naši fantje ter se s tem uvrstili 
na področno tekmovanje v odbojki, ki je potekalo 16. marca 2022 v Brezovici. 
 

 

Naši vrhunski odbojkarji 

NAŠI ODBOJKARJI SO SE NA PODROČNEM  
TEKMOVANJU V BREZOVICI UVRSTILI NA 4. MESTO 
 

Naši odbojkarji so se po zmagi proti OŠ Dobrepolje uvrstili na področno tek-
movanje v odbojki, ki je potekalo v sredo, 16. 3. 2022, v Brezovici.  
 
Tam se je spopadlo 6 ekip. Odbojkarska ekipa OŠ Zagradec je v svoji skupini po 
zmagi proti OŠ Dobrova osvojila 2. mesto, izmed vseh ekip pa se je uvrstila na 4. 
mesto. 

Pripravil: aktiv ŠPO OŠ Zagradec 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 
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DEBELI RTIČ – ŠOLA V NARAVI – 3. RAZRED  
 

 
V ponedeljek, 7. marca 2022, se je 36 tretješolcev OŠ Zagradec odpravilo na  

20-urni tečaj plavanja na Debeli Rtič. 

 
Najprej smo preverili začetno znanje, nato pa že izpopolnjevali tehnike plavanja. Za-

tem smo se sprehodili do morja in nabirali školjke. Iskali smo skriti zaklad, bili detek-

tivi narave, pisali razglednice in šli na sprehod s svetilkami, vmes pa smo veliko, veli-

ko plavali, se sproščali v čarobnem gozdičku, streljali z lokom, risali s kredami, se 

preizkusili v športnih igrah in si privoščili sladoled. 

 

 

Tretješolci so šolo v naravi preživeli na Debelem Rtiču. 
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Morje je zakon!!! 

Lep pozdrav iz bazena! 

FOTO-UTRINKI ŠOLE V NARAVI  
NA DEBELEM RTIČU 
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Na Debelem Rtiču smo se pomerili v športnih igrah. 

Tretješolci so si na koncu prislužili pohvale. 

Pripravili: učitelji spremljevalci 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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32. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT NA OŠ 
GRM NOVO MESTO 

 
Na OŠ Zagradec smo v začetku 2. ocenjevalnega obdobja z učenci veliko 
‘parlamentirali’. Šolskega parlamenta sta se udeležila po dva učenca iz vsakega 
oddelka predmetne stopnje. Razredna stopnja nas je obogatila z razmišljanji 
učencev o POKLICNI PRIHODNOSTI, ki je bila letos že tretje leto tema otroškega 
parlamenta. Na šolskem parlamentu so učenci izvolili Manco Kastelic iz 8. a, ki 
je zastopala našo šolo na regijskem parlamentu.  
 
Dogodek se je odvil 29. marca 2022 na OŠ Grm v Novem mestu. Manca se sicer ni 
uspela uvrstiti med najboljših 10 parlamentarcev, ki so šli na državno srečanje v pravi 
parlament v Ljubljano, a se je kljub temu odlično odrezala v razpravah in ponosno za-
stopala ime naše ‘nove’ šole v dolenjski regiji. 
 
Bravo, Manca! 
 
Ostali učenci in učenke ste vabljeni k sodelovanju v šolskem parlamentu ponovno pri-
hodnje šolsko leto. 

  
 
 
 
 
 

Zapisal mentor šolskega parlamenta: Lovro Ulcej, prof. 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 

Manca Kastelic iz 8. a se je udeležila regijskega parlamenta  
v Novem mestu. 
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NAŠI OSMOŠOLCI SO PREPOTOVALI AMERIKO 
PODOLGEM IN POČEZ 

 

V četrtek, 24. marca 2022, so učenci 8. a in 8. b v okviru geografskega dneva 
spoznavali naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Angloamerike 
in Latinske Amerike. 
 
 
Tokratni dan dejavnosti dan je potekal malce drugače kot ponavadi. Na naši šoli smo 
namreč gostili 21 študentov in študentk geografije Filozofske fakultete v Ljubljani. Pod 
budnim očesom profesorice dr. Tatjane Resnik Planinc so izvedli nastope, ki so del 
njihovega obveznega pedagoškega usposabljanja za kasnejši učiteljski poklic. 
 
Študenti in študentke so svoje delo vzeli zelo resno in za naše učence pripravili 4 izre-
dno kreativne in poučne delavnice (ZDA, Havaji, Mehika in Brazilija), v okviru katerih 
so osmošolci spoznavali ameriške staroselce in življenje v multikulturni družbi. Zaple-
sali so brazilsko sambo, pripravili guacamole in se posladkali z vročo čokolado s čili-
jem ter kajenskim poprom. Prav tako so pod mentorstvom študentov izdelovali toteme, 
vulkane ter naredili simulacijo izbruha ognjenika.  
 
Ko smo zaključili z delom, smo se vsi skupaj (skupine Aligatorji, Bizoni, Lame in Orli) 
preselili v šolsko telovadnico, kjer so vodje skupin na kratko predstavile potek delav-
nic, nato pa smo se še zavrteli ob ritmih poskočne brazilske sambe. 
 
5 šolskih ur je minilo hitro, naši učenci in učenke pa so ob koncu aktivnosti vrstnikom 
in učiteljem navdušeno pripovedovali, kaj so na geografskem dnevu počeli in kaj vse 
novega so se naučili o Ameriki. 
 

Študenti in študentke geografije Filozofske fakultete v Ljubljani so se pri 

svojem delu izvrstno odrezali! 
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FOTO-UTRINKI GEOGRAFSKEGA DNE 
 »AMERIKA PO DOLGEM IN POČEZ«  

Najprej smo prisluhnili uvodnemu predavanju o geografskih značilnostih 

obeh Amerik. 

V delavnici »Havaji« so učenci izdelovali vulkane. 
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S pomočjo sode bikarbone, barve za pirhe in alkoholnega kisa smo sprožili 

izbruh mini vulkana. 

Barvanje miniaturnih vulkanov 
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V kulinarični delavnici smo pripravili guacamole in vročo čokolado. 

Režemo, režemo paradižnik za omako ... 
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Guacamole + tortilje = nekaj najboljšega 

Recept za azteško vročo čokolado 
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V brazilski delavnici so učenci spoznavali brazilske športe in se naučili  

zaplesati sambo. 
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Učenci so s potnim listom prepotovali Ameriko podolgem in počez. 

Skupinska fotografija naših učencev in študentov FF v Ljubljani 
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Osmošolci so izdelovali indijanske toteme. 

Skupinska fotka z dokončanim totemom 
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Nekaj vtisov osmošolcev: 
 
Bilo je odlično! Izdelovali smo toteme, jedli guacamole, pili smo vročo čokolado s čili-
jem in kajenskim poprom. Najboljši nam je bil brazilski ples. Naučili smo se veliko no-
vega o ZDA, Mehiki, Braziliji. Vsi študenti so bili zelo prijazni, radi so nam pomagali 
in, česar nismo vedeli, so nam vse z veseljem razložili. 
 

Bilo je zelo dobro. Najboljša delavnica je bila Mehika, kjer smo uživali v izdelavi gua-
camola. Poslušali smo prijazne študente, ki so bili tudi zelo zabavni.  
 
 
Zelo sem se zabavala pri plesu, izdelavi totema in vulkana. Upam, da se to še ponovi 
z istimi študenti. 
 
 
Najbolj mi je bila všeč delavnica, na kateri so nam predstavili Havaje. 
 
 
Na tem geografskem dnevu sem zelo užival, ker smo imeli različne delavnice.  
 
 
Najbolj mi je bila všeč Mehika, ker smo tam pripravljali in okušali tipične mehiške jedi. 

 

 
Pripravila: Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

Zaključna predstavitev dela v delavnicah 
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ZAGRAŠKI NOVINARJI SO SPOZNAVALI SVET  
SLEPIH IN SLABOVIDNIH TER DELO RADIJSKEGA  

MODERATORJA 
 

V četrtek, 7. aprila 2022, smo se učenci, ki obiskujemo izbirni predmet šolsko 
novinarstvo, z avtobusom odpeljali do Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, 
inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana – Iris in Radia 1. 
 
Najprej smo prisluhnili kratkemu predavanju gospe Anje Detiček, ki nam je pobliže 
predstavila slepoto ter pripomočke, s katerimi vsakodnevno rokujejo slepi in slabovi-
dni ljudje. S pomočjo magnetne table in kroglic nam je ponazorila princip braillove 
pisave, njena sogovornica Urška Mikolič pa nam je pokazala pisalni stroj za slepe 
ter dva primera knjig, napisanih v braillovi pisavi: berilo za 6. razred in tipno knjigo 
Kralj Matjaž, ki smo ju lahko prelistali. 
 
Nato smo se s prevezo na očeh v družbi vrstnika oz. vrstnice sprehodili po poligonu 
Vrta čutil in na lastni koži občutili, kako je biti slep. Pomerili smo se tudi v 
showdownu, nekakšnem namiznem nogometu za slepe in slabovidne, ter pri tem 
zelo uživali. 
 
Zatem nas je pot vodila do Radia 1, kjer nam je Nina Igrutinovič, urednica vsebin, 
podrobneje predstavila delo na radiu ter vsebine, ki jih zaposleni v radijski hiši obli-
kujejo. Izvedeli smo, da je Radio 1 družinski radio; njegovi poslušalci so stari 25–55 
let. Vsebine Radia 2 so namenjene ženskam, starim 35–55 let, Radio Antena pa po-
slušajo predvsem osnovnošolci, dijaki in študenti. 
 
 

Mladi novinarji na Radiu Antena  
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FOTO-UTRINKI OGLEDA VRTA ČUTIL  
V LJUBLJANI 

Novinarji so spoznavali svet slepih in slabovidnih. 



Stran 81 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

Sprehod po Vrtu čutil v Ljubljani z belo palico 
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FOTO-UTRINKI OGLEDA RADIA 1, RADIA 2  

Družili smo se z radijskimi mo-

deratorji na Radiu 1, Radiu 2 

in Radiu Antena. 

Pripravila: Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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Pripravila: Dragica Šteh, prof. 

Fotografiji: https://turisticni-novinarji.si/wp-content/uploads/2021/12/hisa-kranjske-cebele-1.jpg  

https://rralur.si/wp-content/uploads/2021/11/Otvoritev-ApiLab-5-1080x721.jpg 

(Dostopno: 11. 6. 2022) 

  

OBISK HIŠE KRANJSKE ČEBELE 
 
 

Učenci čebelarskega krožka in izbirnega predmeta turistična vzgoja smo 19. 
aprila 2022 obiskali Hišo kranjske čebele v Višnji Gori.  

Imeli smo voden ogled po interaktivni razstavi, kjer smo spoznali čebele, medovite 
rastline ter člane družine Rotschutz, ki so v 19. stoletju poskrbeli za napredek čebe-
larstva pri nas. Poizkusili smo tudi različne vrste medu in sladke medenjake.  

Učenci čebelarskega krožka in izbirnega predmeta turistična vzgoja so obiskali 

Hišo kranjske čebele. 
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USTVARJANJE ZAJČKOV V 1. RAZREDU 
 

Učenci 1. razreda OŠ Zagradec so pri spoznavanju okolja izdelali izdelek po načrtu. 
Ob tem so izkazali veliko natančnosti in domišljije.  Nastali so prikupni in unikatni zaj-
čki, ki so polepšali šolski hodnik ob veliki noči ter nas spomnili na z njo povezan obi-
čaj – barvanje pirhov.  

 

Prvošolčki so pri spoznavanju okolja izdelovali unikatne zajčke. 

Pripravila: Bojana Miklič, prof. raz. pouka 

Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec 
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ŠOLSKI EKIPNI KROS 
 

V četrtek, 21. aprila 2022, je v Zbiljah ob Zbiljskem jezeru potekalo državno pr-
venstvo v šolskem ekipnem krosu za osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim 
programom in srednje šole. 
 
Učitelji športa smo na podlagi rezultatov atletike določili ekipo učencev od 2. do 9. raz-
reda, ki je odpotovala v Zbilje. Šlo je 43 učencev iz matične šole, PŠ Krka in PŠ Am-
brus.  
 
Na velikem športnem dogodku, ki ga je organizirala Atletska zveza Slovenije, je sodelo-
valo več kot 1000 tekmovalcev iz vse Slovenije. Prisotni so bili tudi najboljši slovenski 
atleti, med katerimi je bilo najbolj zveneče ime slovenska državna prvakinja in finalistka 
olimpijskih iger v Tokiu v teku na 3000 m z zaprekami Maruša Mišmaš Zrimšek.  
 
Tekmovanje je potekalo v lepem vremenu in razmere so bile odlične za tek. Vsi učenci 
naše šole so odtekli po svojih zmožnostih in, najpomembnejše, prišli domov brez večjih 
poškodb.  
 
Dosegli smo tudi zelo lepe rezultate. Najboljše rezultate smo dosegli pri učencih 
2. razredov, saj smo dobili zmagovalca Oskarja Perparja, 10. mesto Janika Brul-
ca in 13. mesto Matevža Vrhovca. Omeniti velja še Tijo Globokar iz 4. razreda, ki 
je dosegla 4. mesto, in Lano Plut s 5. mestom med učenkami 7. razredov v državi. 

Najboljši tekači in tekačice OŠ Zagradec  
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V spodnji preglednici so prikazani rezultati, ki jih je dosegla naša krosovska ekipa. 

Poleg rezultatov posameznikov je kros štel tudi za ekipne rezultate med istimi letniki 

rojstva in vseekipne rezultate med šolami. 

Pripravili: učitelji ŠPO OŠ Zagradec 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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NOČ KNJIGE NA OŠ ZAGRADEC 
 

V petek, 22. aprila 2022, smo na OŠ Zagradec organizirali Noč knjige. Noč knjige 
je mednarodni dogodek, ki podpira in slavi knjigo in branje kot temeljna gradnika 
zdrave družbe. Povabljeni so bili predvsem najzvestejši in najpridnejši bralci na-
še šole od 5. do 9. razreda, vseh učencev skupaj  je bilo 36. Po prihodu v šolo, 
pripravi prostora za spanje in večerji so sledile zanimive in ustvarjalne delavnice. 

V delavnici LITERARNA ČAJANKA smo si 
najprej postregli s čajem, nato pa prisluhnili 
učiteljici Veroniki Bakač, ki je prebrala duho-
vito pravljico Normana Hunterja Zakleti čaj-
niki. Naši čajniki na srečo niso škropili, tako 
da smo naš večer nadaljevali s pogovorom 
o naših najljubših knjigah, ki ga je moderira-
la knjižničarka Branka Lah. 

 

 

 
Na delavnici KREATIVNEGA PISANJA, ki 
sta jo vodili učiteljici Nataša Rebec Lukšič in 
Vesna Zimic Gluvić, so se učenci najprej 
preizkusili v pantomimi, kjer so odkrivali na-
slove knjig. Nato so se prelevili v prave male 
literate, iskali rime ter pisali zanimive in sme-
šne zgodbe. Obeležili so tudi Svetovni dan 
Zemlje in ustvarili pesmi, s katerimi s ljudi 
pozvali k skrbi za naš planet. 
 
 
 
 
 
 
V delavnici ZAKLADI DESETE DEŽELE so 
učenci vstopili v skrivnostni svet ustvarjalno-
sti, domišljije, izzivov. V učilnici je bilo čarob-
no. Povsod svečke, skrinje z izzivi in priča-
kovanja otrok, ki so se udeležili Noči knjige. 
Po pravljičnem uvodu in predstavitvi delavni-
ce se je začelo. Otroci so raziskovali, se 
smejali, spraševali, brali, razmišljali in klepe-
tali, barvali, izdelovali svoje izdelke, se za-
bavali, družili in ustvarjali. Čas je kar prehitro 
minil. Delavnico so vodile učiteljice Mateja 
Jere Grmek, Vanja Peček Janoš in Dragica 
Šteh. Po koncu delavnic smo se vsi zbrali v 
šolski knjižnici.  

Delavnica kreativnega pisanja 

Literarna čajanka 

Delavnica Zakladi desete dežele 
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Preko video povezave smo pozdravili učenke 
in učence ter učitelje OŠ Stična, kasneje pa se 
prepustili tihemu branju in se pogreznili v svet 
domišljije, čudežnih junakov, pravljic, enciklo-
pedij … 

 
 
 
 
 
 
 
Okoli 23.00 ure smo se odpravili k počitku v 
naše »spalnice« (razrede), kjer so z nami pre-
spale učiteljice Nataša Rebec Lukšič, Vesna 
Zimic Gluvić in Brigita Langenfus. 
 
 
 
Naj žive knjige, naše prijateljice! 
 
 
 
 
 
 
Nekaj vtisov so zapisali tudi učenci: 
 
Noč knjige je bila zelo zabavna, saj smo se veliko smejali. Na delavnicah je bilo zabav-
no, udeležili sva se delavnice kreativnega pisanja. Na tej delavnici smo se igrali panto-
nimo, pisali pesmi in se zelo zabavali. Večerja in zajtrk sta bila zelo okusna. Po delavni-
cah smo odšli v knjižnico, kjer smo se videli z učenci iz Ivančne Gorice. Pozno smo od-
šli spat, se zbudili zgodaj zjutraj in odšli domov. (Monika Uršič in Ula Mišmaš, 6. b) 
 
Najbolj mi je bila všeč čajanka z učiteljico Veroniko Bakač ter knjižničarko Branko Lah. 
 
Večerja je bila v redu. Za tiho branje smo prinesli vsak svojo knjigo in jo potem brali.  
 
Všeč mi je bilo, da smo lahko odšle kasneje spat in se igrale različne igre. Za zajtrk 
smo jedli okusen rogljiček z marmelado in pili čokoladno mleko. (Manca Hočevar, 7. b) 
 

Na Noči knjige je bilo zelo lepo. Čajanka je bila zelo prijetna. Vsi čaji so bili okusni in 
knjiga mi je bila zelo všeč. Upam, da se bom naslednje leto tudi lahko udeležila Noči 
knjige in da bomo lahko ostali v šoli več časa. (Maša Hrovat, 7. b) 

Všeč nama je bilo, da smo se z učiteljico Vesno Zimic Gluvić igrale »Resnico ali izziv« 
in ker smo imeli delavnice – nama je bila všeč delavnica Zakladi Desete dežele. (Pina 
Perpar in Manca Vrhovec, 7. b) 

Pripravila: Branka Lah,  univ. dipl. ped. in soc. kult.  

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

Videokonferenca z OŠ Stična 

Malce druženja pred spanjem 
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FOTO-UTRINKI – NOČ KNJIGE 2022 

Učenci so izdelali lastnoročni logotip Noči knjige. 

Branje v družbi je super zadeva!!! 
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Knjige in pliškoti—zvesti spremljevalci naših učencev 

Tudi fantje radi beremo ... 
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Knjiga je naša zvesta in najboljša prijateljica. 



Stran 92 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

Pred spanjem smo kartali. 

Pa lahko noč! 
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Na kreativni delavnici smo s pisanjem pesmi obeležili tudi Svetovni dan Zemlje. 

PISNI IZDELKI UČENCEV KREATIVNE DELAVNICE 
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NASVETI ZA DOBER PARTNERSKI ODNOS 
(1. DEL) 
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NASVETI ZA DOBER PARTNERSKI ODNOS 
(2. DEL) 

 

Pripravila: Vesna Zimic Gluvić, prof. 
Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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ANGLEŠKA EKSKURZIJA V MARIBOR 
 

 
Dvanajst devetošolcev OŠ Zagradec nas je v mesecu aprilu obiskalo štajer-
sko prestolnico Maribor. Med vikendom smo ga v družbi in spremstvu dveh 
učiteljic angleščine natančno raziskali. 
 
V petek po pouku smo se z vlakom odpeljali do Maribora. Bivali smo v udobnem 
hostlu v starem središču mesta. Po namestitvi smo odšli na večerjo v dobro picerijo, 
temu pa je sledil kratek večerni sprehod po centru. Občudovali smo osvetljene 
mestne trge in stavbe ter reko Dravo, po kateri so plavali labodi. 
 
Naslednji dan smo v neurju hodili po mestu, si ogledovali najrazličnejše znamenito-
sti in jih drug drugemu v slogu turističnih vodičev predstavljali v angleščini. Kosilo in 
prosti čas smo zaradi slabega vremena preživeli v nakupovalnem centru Europark, 
kjer smo se najedli, posušili in ogreli. Popoldne smo se sprehodili še po mestnem 
parku. Med drugim smo obiskali Akvarij-terarij Maribor, v katerem imajo veliko zbir-
ko rib, kač in drugih plazilcev.  
 
Zadnji dan smo se z vzpenjačo povzpeli na Mariborsko Pohorje, kjer nas je pričakal 
novozapadli sneg. Nedelja je bila sončna, zato smo lahko uživali v prelepem razgle-
du na Maribor in okolico. Popoldne smo prosti čas izkoristili za kosilo, za posladek 
pa sta nam učiteljici »častili« sladoled. Na koncu je sledila še večurna vožnja z vla-
kom domov. 
 
Na ekskurziji smo se imeli lepo in ta izkušnja nam bo ostala v lepem spominu. 
 
 

Pripravila: Zala Vrhovec, 9. a 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 

Grettings from Maribor! 
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ZAGRAŠKI OSMOŠOLCI V DEŽELI SUHE ROBE IN 
NA OGLEDU TRUBARJEVE DOMAČIJE NA RAŠICI 

 
 
V petek, 6. maja 2022, smo se učenci 8. a in 8. b z učitelji spremljevalci odpravi-
li v deželo suhe robe.  
 
Najprej smo se ustavili v Rokodelskem centru v Ribnici, kjer smo se razdelili v dve 
skupini. Ena skupina si je najprej ogledala Ribniški muzej, v katerem sta dve stalni 
zbirki (rokodelstvo in suhorobarstvo), nato pa smo se pod mentorstvom izkušene 
gospe lotili pletenja malih košaric z vrbovimi vejami. Druga skupina pa se je najprej 
lotila izdelovanja ličnih košaric, nato pa se še sprehodila po Rokodelskem centru in si 
ogledala tamkajšnjo razstavo o suhorobarstvu in rokodelstvu. 
 
Po delavnicah se je prilegla malica, nakar smo se z vodičko in učitelji odpravili do 
bližnjega Ribniškega gradu in v grajskem stolpu prisluhnili posnetku čarovniškega 
procesa. Tam smo izvedeli, da je bilo na Slovenskem kar nekaj odmevnih čarovni-
ških procesov, ki pa so se končali z ukazom Marije Terezije. 
 
Na poti domov smo se ustavili še na Rašici pri Velikih Laščah, kjer smo prisluhnili za-
nimivi pripovedi o Primožu Trubarju in njegovem delu ter si ogledali mlin in Trubarje-
vo domačijo. 
 

Osmošolci na ogledu Rokodelskega centra v Ribnici 
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Osmošolci so pletli košarice. 

Lovro se je za trenutek prelevil 
v Ribn'čana. 

Na ogledu Trubarjeve domačije 

Pripravila: Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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PROJEKT: SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 
 

 

Učenci razredne stopnje matične šole so sodelovali v projektu »Spodbujamo pri-
jateljstvo«. Projekta so se lotili z velikim veseljem in zanosom, zato so nastali 
res unikatni izdelki vsakega razreda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prvi razred se je poigral z baloni, kjer so z 
različnostjo balonov pokazali, kako posebni 
in drugačni so si učenci med seboj, a vendar 
jih povezuje prijateljstvo.  

Drugi razred je ustvaril svoje podo-
be, ki so jih med seboj povezali v 
veliko srce, saj jih med seboj pove-
zuje srčno prijateljstvo. 

Tretji razred je s posebno nitjo med 
imeni učencev prikazal trdno prijatelj-
stvo. Vsak učenec je v svoje ime napi-
sal odgovore na vprašanja, kaj je za 
nas prijateljstvo, kakšen mora biti do-
ber prijatelj, kaj vse lahko delamo s 
prijatelji, kakšni prijatelji smo mi sami. 
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4. razred je nadaljeval misel: 
prijatelj je tisti, ki … Učenci so 
napisali in narisali, kako bi po-
ved nadaljevali.  

5. a razred je naredil razredno 
sestavljanko. S skupnimi močmi pa 
so napisali tudi pesem in misli o 
prijateljstvu. 
 

5. b razred pa je ustvaril prav pose-
ben filmček. Učenci so sami sestavili 
besedilo, vadili in se tudi posneli. V 
filmu so dodani tudi haikuji o prijatelj-

stvu.  

Pripravile: učiteljice razredne stopnje 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

PRIJATELJSTVO – HAIKU 
 
Je prijazno in 
prelepo, je najboljše 
to prijateljstvo. (Iris Sijarić, 5. b) 
 
Prijatelj si moj, 
rad te imam dan in noč, 
prijateljstvo smo. (Matic Maver, 5. b) 
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ZAKLJUČEK JURČIČEVEGA LETA NA OŠ ZAGRADEC 
 

 
Na obletnico rojstva našega rojaka, pisatelja Josipa Jurčiča smo na matični šoli 
na več mestih pripravili razstavo izdelkov, ki so jih naredili učenci. V šolski knjiž-
nici smo razstavili Jurčičeve knjige, v avli pri vhodu likovne izdelke učencev, v 
traktih razredne stopnje pa razstavo knjig in likovnih izdelkov. 
 
Učiteljica Dragica Šteh je s svojimi učenci, ki obiskujejo izbirni predmet turistična vzgo-
ja, Jurčičevo leto zaključila s pohodom. V soboto, 5. 3. 2022, je potekal tradicionalni 
Jurčičev pohod od Višnje Gore do Muljave, ki je bil letos zaradi sproščenih ukrepov 
spet v bolj množični obliki.  
 
Učenci turistične vzgoje so na Jurčičevi domačiji na stojnici in med pohodniki predsta-
vili kratek kviz s starimi, manj znanimi besedami, ki jih je Jurčič uporabljal v svojih de-
lih. Udeleženci so se nam z veseljem pridružili in odgovarjali na vprašanja.  
 
Mogoče lahko tudi vi razmislite, kaj pomenijo besede: gruntati, okinčati, pete pobrati, 
razkuzmati ali pa žlambor, balta, ulnjak in kontrabant.  
 
Prijaznim sogovornikom smo seveda povedali, da prihajamo iz Osnovne šole Zagra-
dec ter jim poklonili brošurico z naslovom Dobrodošli v Zagradcu.  
 
 

Na OŠ Zagradec smo ob zaključku Jurčičevega leta na več mestih  
pripravili razstavo Jurčičevih del.  
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Učenci turistične vzgoje z učiteljico Dragico Šteh pred Jurčičevo domačijo 

Razstava ob zaključku Jurčičevega leta v pritličju OŠ Zagradec 
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PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
 
 
V petek, 11. marca 2022, so imeli učenci 7. a in 7. b kulturni dan Rastem s knji-
go. Obiskali so splošno knjižnico v Ivančni Gorici. V dar so dobili knjigo Vinka 
Möderndorferja Jaz sem Andrej. 
 
V šolski knjižnici so utrjevali praktična znanja, kako se orientirati v šolski knjižnici, v 

računalniški učilnici pa so se preizkusili v uporabi spletnega kataloga COBISS, si 

ogledali spletne učilnice šolske knjižnice in novo spletno stran ter se zabavali ob reše-

vanju MEGA KVIZA.  

Pripravila: Branka Lah, univ. dipl. ped. in soc. kult.  

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 

Sedmošolci so v splošni knjižnici v Ivančni Gorici prisluhnili predavanju 

knjižničarja Romana Rozine. 
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KULTURNI DAN ŠESTOŠOLCEV 
 

V sredo, 16. marca 2022, so se naši šestošolci odpravili na kulturni dan. 

Najprej smo si v Trebnjem ogledali Galerijo likovnih  
samorastnikov. Navdušeni smo si ogledovali slike in 
zanimivo razstavo del Tomaža Hartmana z naslo-
vom Koščki.  

Na drugi strani avtoceste, v vasi Šentjurij, pa stoji 
Pavčkov dom. Vodička nam je povedala veliko stvari 
o Tonetu Pavčku, vsi pa smo se spomnili zgodbe o 
fantu, ki se ni hotel umivati (Juri Muri v Afriki).  

 

V muzeju Lojzeta Slaka v Mirni Peči smo začutili utrip Slakove narodno-zabavne 
glasbe. Tam smo si ogledali razstavo in vsak oddelek je posnel tudi svoj videospot 
(Čebelar in V dolini tihi).  

Pripravili: Darja Strah, prof., in Silvia Valenčič, prof. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

Na ogledu Pavčkovega doma 

V Galeriji likovnih samorastnikov 

V Muzeju Lojzeta Slaka v Mirni Peči smo zapeli dve Slakovi pesmi. 
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OB MATERINSKEM DNEVU 
 

 

Učenci 4. razreda so ob materinskem dnevu, ki ga praznujemo 25. marca, iz-

delali plakat z naslovom Mamici za materinski dan.  

 

Plakat, ki so ga četrtošolci izdelali ob letošnjem materinskem dnevu. 

Pripravile: učiteljice razredne stopnje 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 
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SADILI SMO MEDOVITE RASTLINE 
 
 

Učenci 5. b in razredničarka Mateja Jere Grmek so se v petek, 25. marca 2022, 
aktivno vključili v akcijo sajenja medovitih rastlin. Pred šolo so posadili lipo, 
na rožno gredico pa sivke. Akcija, ki se je letos na pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije odvijala prvič, je namenjena ozaveščanju o pomenu čebel in medovi-
tih rastlin.  
 
Sajenja medovitih rastlin so se lotili pod pokroviteljstvom domačega Čebelarskega 
društva Krka in Zagradec, zato se jim je pri delovni akciji pridružil predsednik društva 
Marjan Volaj. Da bodo rastline na gredici in zelenici pred šolo res lepo uspevale, sta 
na pomoč priskočila še ravnateljica OŠ Zagradec Barbara Maver in župan Občine 
Ivančna Gorica, Dušan Strnad.  
 
Naj raste, naj cveti, naj medi!  

Učenci 5. b so v družbi ravnateljice, župana in čebelarja sadili  
medovite rastline. 
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FOTO-UTRINKI Z AKCIJE SAJENJA  
MEDOVITIH RASTLIN 

Učenci 5. b so pred šolo posadili lipo, na rožno gredico pa sivke.  

Zapisali učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja 

Fotografije: Pina Perpar (7. a) in Gašper Stopar (Občina Ivančna Gorica) 
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UČENCI OŠ ZAGRADEC IN OŠ STIČNA NA 
 POHODU NA MRZLICO 

 
 
V soboto, 26. marca 2022, smo se s planinskim krožkom učencev OŠ Zagradec 
in PŠ Krka odpravili na 3. planinski pohod v tem šolskem letu. Tokrat smo se 
povzpeli na Mrzlico. Pohod smo izvedli skupaj z učenci OŠ Stična. Interesna 
dejavnost vključuje učence od 2. do vključno 5. razreda. Poleg njih gredo z na-
mi tudi najbolj pridni učenci višjih razredov, ki so že bolj izkušeni planinci. 
 
Kar 65 pohodnikov s spremljevalci in planinskimi vodniki Planinskega društva Polž 
Višnja Gora nas je bilo na avtobusu na poti proti Zasavju že pred sedmo uro zjutraj. 
Polni pričakovanj smo se med vožnjo pogovarjali o pohodu, ki nas je čakal, in bili ve-
seli, da je z nami »sodelovalo« tudi vreme. Bil je pravi spomladanski dan, topel in 
brez oblačka. 
 
Mrzlica je odlična planinska točka na višini 1122 m. Imenujejo jo tudi Knapovski in 
Savinjski Triglav. Širše področje Mrzlice je razglašeno za krajinski park, saj se pona-
ša z bogatim in raznolikim rastlinstvom. Nekaj minut hoje pod vrhom se nahaja velik 
planinski dom, pod njim so številna igrala in klopi. Zaradi svoje višine je Mrzlica raz-
gledna gora, najlepši pogled pa se odpre na Savinjsko dolino in hribovja, ki jo obda-
jajo. 
 
Okoli 16. ure smo se vrnili domov ravno prav utrujeni. Komaj čakamo naslednji po-
hod! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pripravili: mentorji planinskega krožka OŠ Zagradec in OŠ Stična 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 

Mladi pohodniki  
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Z DRAŽBO IN MEHURČKI NAPOLNILI ŠPORTNO  

DVORANO OŠ ZAGRADEC 
 

26. aprila 2022 so na Osnovni šoli Zagradec na široko odprli šolska vrata star-
šem, krajanom in vsem obiskovalcem, ki so velikodušno prisluhnili prošnji k 
dobrodelnosti. Najprej so na ogled postavili likovne izdelke in jih obiskoval-
cem ponudili na dobrodelni dražbi. 

Sledila je avtorska spevoigra z naslovom Mehurčki, v kateri so predstavili čas, ko se 
je večina dejavnosti našega življenja odvijala v domačih, šolskih ali službenih me-
hurčkih. Nastopili so otroški pevski zbor iz PŠ Ambrus, PŠ Krka in matične šole Za-
gradec ter mladinski pevski zbor OŠ Zagradec, spremljevalna instrumentalna skupi-
na, igralci gledališke skupine in plesalci. 

Na koncu sta obiskovalce pozdravila župan Občine Ivančna Gorica Dušan Str-
nad in ravnateljica OŠ Zagradec Barbara Maver, ki se je zahvalila vsem sodelujo-
čim, nastopajočim in njihovim mentorjem ter vsem, ki so prispevali v šolski sklad. Na 
prireditvi je bilo zbranih 2516,65 evrov. 
 
 
Besedilo za spevoigro Mehurčki je napisala ambasadorka Občine Ivančna Gorica 
Dragica Šteh, glasbo pa Robert Kohek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Besedilo in fotografija sta povzeta po: https://ivancna-gorica.si/objava/631032 
(Dostopno: 7. 6. 2022) 

Ustvarjalci Mehurčkov 
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ŠPORTNI DAN ATLETIKA 
 

V dveh sončnih dnevih (11. in 12. maja 2022) so imeli učenci od 6.–9. razreda 
športni dan, na katerem so se pomerili v teku na 60 m, na 300 m, v skoku v 
daljino, v skoku v višino in v metanju vorteksa. 
 
Na fotografijah so najuspešnejši učenci in učenke 6. in 7. razreda, ki so se  24. 5. 
2022 udeležili regijskega tekmovanja na atletskem stadionu v Ljubljani. 

 

Naši vrhunski atleti in atletinje 
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Pripravil: aktiv ŠPO OŠ Zagradec 
Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

Vir slike: https://www.celje.info/wp-content/ uploads/2013/06/atletika.jpg (Dostopno: 6. 6. 2022) 

Naši vrhunski atleti in atletinje 
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DEKLETA OŠ ZAGRADEC PODPRVAKINJE NA  
REGIJSKEM TEKMOVANJU IZ MALE ODBOJKE 

 
 

Po zmagi na občinskem tekmovanju proti 
OŠ Šentvid in po 2. mestu na medobčin-
skem tekmovanju so naša dekleta osvojila 
2. mesto na regijskem tekmovanju iz odboj-
ke.  
 
Ekipo so zastopale Lara Bradač, Sanja Zupan-
čič, Nika Perko, Pina Perpar, Manca Vrhovec, 
Neža Zajc, Maša Aleš, Lana Plut, Ajda Strah, 
Nina Rajer, Marija Žgajnar, Urška Rogelj in Neli 
Mušič Vadnov. 
 
 
 
 

 
 
 
Prispevek pripravile: Maša Aleš, Lana Plut in Manca Vrhovec, učenke 7. razreda 

Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec 

Zagraške odbojkarice so se na regijskem tekmovanju v odbojki uvrstile 

na 2. mesto. 

Vsi za enega, eden za vse! 
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3. SREČANJE V OKVIRU PROJEKTA 
»KRKA, ZELENA ŽILA DO SRCA« 

 
 
 
Drašča vas, 11. maj 2022 
 
V projektu »Krka, zelena žila do srca« smo se zbrali v Drašči vasi, da bi počasti-
li rojstni dan pisateljice Ivanke Mestnik. V kulturnem programu so sodelovali 
učenci iz OŠ Žužemberk, PŠ Šmihel, OŠ Zagradec in OŠ Drska iz Novega me-
sta. 
 
Učenci OŠ Zagradec so se predstavili z recitacijo pesmi Nataše Rebec Lukšič z na-
slovom Mali in veliki jaz ter z odlomkom pravljice Zagraški zakladi avtorice Dragice 
Šteh. Nastopili so: David Maver, Matic Maver, Žiga Marc, Nejc Blatnik, Erazem Otrin, 
Črt Kastelic, Oliver Mandelj, Anže Travnik, Rebeka Hočevar, Enej Levin, Nik Kocmur 
pod vodstvom mentorice Mateje Jere Grmek. 
 
Na prireditvi so bili tudi predstavniki številnih lokalnih društev, Občine Žužemberk in 
seveda slavljenka Ivanka Mestnik, ki smo ji takole voščili za 88. rojstni dan: 
 
Draga Ivanka, 

v očeh in srcu naj gori ogenj veselja,  

ogenj navdušenja z iskrami hvaležnosti, 

a čez žile – 

čez žile naj tečejo spomini, zgodbe, srečanja in sanje – 

in teh naj nikoli ne zmanjka,  

tako kot ne bo nikoli zmanjkalo naše zelene reke Krke.  

Pripravila: Dragica Šteh, prof. 

Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec 

Učenci 5. b so recitirali pesmico Mali in veliki jaz 

Prijetno druženje s pisateljico Ivanko 

Mestnik 
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ODKRIVAJMO LEPOTE AVSTRIJE 

 
V soboto, 14. maja 2022, smo na OŠ Zagradec v okviru projekta »Spoznavajmo 
dežele« izvedli delavnice na temo »Odkrivajmo lepote Avstrije«. Na raziskoval-
nem dnevu je sodelovalo 62 učencev (v dejavnosti so bili vključeni učenci 5.–9. 
razreda matične šole). Učenci so spoznavali naravnogeografske in družbenoge-
ografske značilnosti Avstrije, pomembne zgodovinske dogodke in osebnosti, 
avstrijsko kulinariko, glasbo in književnike ter se preko videokonference družili 
s slovenskimi zdomci in pripadniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Na-
še delo je potekalo v šestih skupinah – delavnicah, v katere so se učenci vklju-
čili po zanimanju. 
 
Po kratkem pozdravnem nagovoru ravnateljice Barbare Maver in 
glavne koordinatorke Nataše Rebec Lukšič smo najprej prisluhnili 
zanimivemu predavanju »Avstrija in njeni Slovenci«, ki ga je za 
nas pripravil izr. prof. dr. Jernej Zupančič, predavatelj na Oddelku 
za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Naš predavatelj 
nam je orisal tako naravnogeografske kot tudi družbenogeograf-
ske karakteristike naše severne sosede, ki s svojo prečudovito 
naravno in bogato kulturno dediščino očara slehernega popotni-
ka, ki ga pot zanese na njeno ozemlje. Spregovoril nam je tudi o 
pripadnikih slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koro-
škem, ki že od nekdaj aktivno soustvarjajo zgodovino na avstrij-
skih tleh ter odločno kljubujejo vsem viharjem, na katere naleti-
jo. 
 

Barbara Maver,  
ravnateljica OŠ Zagradec 

Na sobotnih delavnicah smo prisluhnili zanimivemu predavanju  

o Avstriji in njenih Slovencih, ki ga je za nas pripravil izr. prof. Jernej Zupančič. 



Stran 115 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

Po končanem uvodnem delu je sledilo delo v delavnicah. 
 

 
Geografska delavnica 
 
Na delavnici je sodelovalo 8 učencev predmetne stopnje. Učenci so bili razdeljeni v 
dve skupini.  
 
Prva skupina se je prelevila v turistične organizatorje. Učenci so se seznanili z narav-
nimi in družbenimi značilnostmi Avstrije ter njenimi znamenitostmi in sestavili zanimiv 
program izleta v Avstrijo. Svoje ideje so prikazali na plakatu, ki je bil razstavljen v avli 
OŠ Zagradec. 
 
Druga skupina je pripravila lesene dvojezične krajevne napise iz dveh območij, kjer 
živijo pripadniki slovenske narodne skupnosti, ter obris državne meje Avstrije v bar-
vah njene zastave.  
 
Na koncu so učenci svoje izdelke na kratko predstavili udeležencem projekta. 
 
Delavnico sta vodili Branka Lah in Sabina Grčman, ki sta učencem pomagali in jih 
usmerjali pri njihovem delu ter pripravili potrebno gradivo in pripomočke.  
 
 

Učenci geografske delavnice so organizirali izlet po Avstriji. 
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Likovno-tehniška delavnica 
 
Na sobotnih delavnicah, ki je bila posvečena odkrivanju Avstrije in njenih znamenito-
sti, je likovno-tehniško delavnico obiskala slikarka Mateja Marinko iz Stične. Pokazala 
nam je nekaj odličnih načinov, kako izdelati portret osebe. Izbrali smo portret avstrij-
skega skladatelja Mozarta ter ga izdelali v tehniki oglja.  
 
V tehniški delavnici smo s pomočjo strojev in orodij za les izdelali družabne igre na 
temo Avstrija. Izdelali smo igro človek ne jezi se, spomin s sličicami znamenitosti 
Avstrije ter sestavljanko zveznih dežel Avstrije. 
 
Na delavnici je sodelovalo 10 učencev. Na koncu smo izdelke razstavili in predstavili 
»avstrijski cesarici Mariji Tereziji«. Učenci so pridobili nova znanja s področja likovne 
umetnosti, s področja obdelave lesa (žaganje, vrtanje, brušenje, piljenje, barvanje, 
vžiganje v les) in spoznavali Avstrijo. 

Učenci, ki so sodelovali na likovno-tehniški delavnici, so risali Mozartov portret in izdelovali 
izdelke na temo Avstrija. 
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MOZARTOV PORTRET, NARISAN Z OGLJEM 

Avtorica portreta: Mateja Marinko 
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Avtorica portreta: Mateja Marinko 

MOZARTOV PORTRET, NARISAN S KEMIČNIM 
SVINČNIKOM 
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Zgodovinska delavnica 
 
Učenci zgodovinske delavnice so se pod mentorstvom učitelja Andreja Oberstarja lo-

tili raziskovanja zgodovine Avstrije, prve državne tvorbe alpskih Slovanov – Karanta-

nije, habsburške dinastije ter življenja predzadnjega avstrijskega cesarja Franca 

Jožefa in njegove žene Sisi. Udeleženci so tekom dopoldneva izdelovali plakate, ka-

terih vsebino so kasneje predstavili na skupnem poročanju. Delavnice se je udeležilo 

10 učencev od 7. do 9. razreda. 

 

 

Mladi zgodovinarji in zgodovinarke so raziskovali avstrijsko zgodovino,  
gospa Maja Peterlin pa nam je pomagala izdelati Marijo Terezijo.  
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Novinarsko-fotografska delavnica 
 
Mladi novinarji so v okviru delavnice najprej sestavili vprašanja za naše sogovorce, s 
katerimi so se kasneje družili preko videokonference. 
 
Najprej so se učenci preko videopovezave pogovarjali z gospo Pamelo Glušič, profe-
sorico na Dvojezični zvezni trgovski akademiji Celovec, in dvema slovenskima dijako-
ma – Nežo in Jakobom, ki obiskujeta drugi letnik omenjene šole v Avstriji, nato pa so 
intervjuvali Jerico Steklasa, slovensko operno pevko, ki živi in ustvarja na Dunaju. Na-
zadnje so se pogovarjali še z gospodom Milanom Pikom, pripadnikom slovenske na-
rodnostne skupnosti na avstrijskem Koroškem, ki trenutno živi na Gorenjskem, a je 
kot kulturni delavec zaposlen v Avstriji. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Novinarji so se preko videokonference pogovarjali z dijaki Dvojezične zvezne trgov-
ske akademije v Celovcu, z operno pevko Jerico Steklasa in zamejskim Slovencem  

Milanom Pikom. 
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Ko so učenci končali z intervjuji, so se podali na lov za izjavami udeležencev posame-
znih delavnic. Zapisi intervjujev in zbrane izjave udeležencev sobotnih delavnic bodo 
objavljeni v zborniku »Odkrivajmo lepote Avstrije«, v šolskem časopisu Deteljica in 
lokalnem glasilu Klasje. Na novinarski delavnici je sodelovalo 7 učenk, delavnico pa je 
vodila učiteljica Nataša Rebec Lukšič. 

 
 
V okviru fotografske delavnice so 4 učenci pozorno 
spremljali dogajanje na sobotnih delavnicah. V svoje ob-
jektive so ujeli dogajanje na zgodovinski, geografski, li-
kovno-tehniški, kulinarični, glasbeni in novinarski delav-
nici ter zaključno dogajanje, kjer so učenci poročali o 
tem, kaj so počeli v svojih delavnicah. Za dodaten nabor 
fotografij je poskrbela njihova mentorica Nika Haler Me-
telko (nekdanja učenka OŠ Stična, sedaj dijakinja 3. let-
nika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana). 
 
 
Na koncu so odlični fotografi zbrali fotografije ter naredili 
izbor najlepših, primernih za objavo na spletnih straneh 
šole, v šolskem ali krajevnem glasilu. 

Novinarke v akciji ... 

Carski praženec 
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Kulinarična delavnica 
 
Kulinarično delavnico sta vodila Erika Smrke in Gašper Klemenčič. Učenci so bili gle-
de na starost razdeljeni v dve skupini. 
 
Prva skupina, ki jo je vodil učitelj Gašper Klemenčič, si je nadela predpasnike, saj je 
izvajala praktičen del delavnic. Mladi kuharji in peki so pripravili dve tipični avstrijski 
kulinarični specialiteti – sacher torto ter carski praženec, s katerima so se udeleženci 
sobotnih delavnic na zaključnem poročanju lahko malce posladkali. 
 
Druga skupina, ki jo je vodila učiteljica Erika Smrke, pa se je prelevila v raziskovalce 
avstrijske kulinarike. Kulinarični detektivi so morali s pomočjo zapiskov, tabličnih raču-
nalnikov ter knjig, ki so jih imeli na voljo, temeljito raziskati izvor in zanimivosti določe-
nih tradicionalnih avstrijskih jedi, kot so: carski praženec, sacher torta, Mozartove kro-
glice, dunajski zrezek, avstijski golaž s kruhovimi cmoki, bistra juha z žličniki, 
»štrudelj« (jabolčni zavitek) …  
 
Po raziskovanju in zapisu so učenci druge skupine zbrano gradivo in fotografije pre-
dali učencem prve skupine, ki so nato izdelali plakate in Powerpoint predstavitev na 
temo »Tipične avstrijske jedi«. 
 
Na koncu delavnic sta mentorja učencem dala še zadnje napotke za predstavitev kuli-
narične delavnice, ki jo je popestrila tudi pokušina sacher torte ter carskega praženca. 
Na kulinarični delavnici je sodelovalo 16 učencev 5.–9. razreda. 

 

Kuharska ekipa je izdelovala plakate in Powerpoint predstavitev na temo  
»Tradicionalne avstrijske jedi« ter pripravila sacher torto in carski praženec. 
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Mladi kuharji so uživali v pripravi jedi. 

Plakat na temo »Tradicionalne avstrijske jedi« 
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Glasbena delavnica 
 
Na glasbeni delavnici je sodelovalo 7 učencev, ki so s seboj v šolo prinesli inštrumen-
te. Spoznali so avstrijsko glasbeno dediščino, se naučili zaigrati cesarsko himno in 
skladbo »Beli cvet« iz muzikala »Moje pesmi, moje sanje«. Naučeno so predstavili na 
zaključni predstavitvi skupin. Glasbeno delavnico je vodil učitelj Žiga Jernejčič. 
 

 

Naši glasbeniki so pridno vadili in za nas pripravili mini avstrijski koncert. 
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Vsi izdelki naših učencev so bili razstavljeni na panojih v avli OŠ Zagradec, fotografije 
pa so se predvajale na šolskem prikazovalniku. 
 

Razstavljeni plakati in dvojezični napisi v pritličju šole 

Družabne igre, ki so jih izdelali učenci likovno-tehniške delavnice. 
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Mozartovi portreti in sliki z motivi Avstrije 
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Sobotne delavnice smo zaključili s kratko predstavitvijo posameznih delavnic in ogle-
dom razstavljenih izdelkov. Nagovorila nas je sama »Marija Terezija«, edina habsbur-
ška vladarica habsburških zveznih dežel – kartonasta lutka, katero sta s spretnimi ro-
kami izdelali zunanja sodelavka Maja Peterlin in učiteljica Mateja Jere Grmek, glas pa 
ji je posodila učiteljica Vesna Zimic Gluvić. Marija Terezija nam je na kratko predstavi-
la svoje življenje. Spoznali smo, da je bila izredno bistra, pogumna in odločna vladari-
ca. Ali ste vedeli, da je ona uvedla obvezno osnovno šolo, zemljiški kataster in da je 
imela 16 otrok? Ves čas je zbrano poslušala učence in včasih kaj pokomntirala ter se 
izkazala tudi kot zelo praktična in prijazna gospa. Ob zaključku predstavitve delavnic 
so si učenci privoščili košček sacher torte in carskega praženca – slastnih avstrijskih 
jedi, ki so ju za nas pripravili učenci kulinarične delavnice. 
 

Poročanje učencev zgodovinske delavnice 

Nastop učencev glasbene delavnice 
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Poročanje likovno-tehniške ekipe 

Mladi kuharji poročajo ... 
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Lovrenc je ponudil košček sacher torte tudi vladarici Mariji Tereziji. 

Geografska ekipa je predstavila svoj turistični plakat. 
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Plakat turističnega potovanja po Avstriji 

Učiteljica Nataša Rebec Lukšič in Marija Terezija  
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Za trenutek sva se spremenili v slavno Marijo Terezijo ...  

Marija Terezija je oboževala sacher torto in šmorn. 
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Nekaj vtisov udeležencev sobotnih delavnic: 
 
 
Na kulinarični delavnici sem se imel zelo lepo, saj sem užival v peki sacher torte. 
(Maks, 8. a) 
 
 
Zgodovinska delavnica mi je bila zelo všeč, saj smo delali plakat o Habsburžanih. 
(Benjamin, 6. a) 
 
 
Za glasbeno delavnico sem se odločila, ker igram klarinet. Komaj čakam, da vrstni-
kom pokažemo, kaj smo se danes naučili. (Nina, 6. b) 
 
 
Kulinarična delavnica mi je bila všeč, saj smo delali plakate in Powerpointe ter pekli 
sacher torto in šmorn. (Neli, 6. b)  
 
 
Na likovni delavnici smo risali Mozartov portret in izdelovali družabne igre, kar mi je 
bilo  všeč. (Anže, 6. b) 
 
 
Na geografski delavnici smo izdelali turistični plakat, kar mi je bilo »ful fajn«! (Enya,  
8. a) 
 
 
Na delavnicah mi je bila najbolj všeč hrana, ki smo jo jedli. (Adam, 6. a) 
 
 
Zelo mi je bila všeč predstavitev slikarke Mateje Marinko, ki nam je prikazala svoj na-
čin delanja portretov. (učiteljica Anka Švigelj Koželj) 
 
 
Na delavnici mi je bilo zelo všeč to, da so se učenci likovno-tehniške delavnice zelo 
potrudili in natančno izdelovali družabne igre. (učiteljica Katja Tomažin) 
 
 
Na delavnici mi je bilo všeč, da so bili mladi slikarji zelo pripravljeni sodelovati. V naši 
delavnici je bilo veliko mladih talentov. (slikarka Mateja Marinko) 
 
 
Všeč mi je bilo, da sem lahko fotografiral dogajanje. (Vid, 6. a) 
 
 
Najbolj sta mi bila všeč tipično avstrijsko kosilo in jabolčni zavitek, ki so ga za nas pri-
pravile naše kuharice. (učiteljica Nataša Rebec Lukšič) 
 
 

 
Pripravila in zbrala: Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Fotografije: OŠ Zagradec 
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4. RAZREDI V DEŽELI SUHE ROBE 
 

V petek, 20. maja 2022, smo se vsi oddelki 4. razreda matične šole ter podruž-
nic Ambrus ter Krka odpravili na spoznavanje kulturne dediščine Ribnice. 
Spoznali smo zgradbo gradu, stali na tlorisu glavnega bivalnega poslopja ter si 
ogledali njegovo obzidje. 
 
Uf, strašljivo, kako pogosti so bili čarovniški procesi v času 16. stoletja! In če pomisli-
mo, da so bile obtožene čarovništva ženske, ki so bile po večini izobražene in so se 
ukvarjale z zdravilstvom. V času ogleda starinskih artefaktov se je v ozadju vrtel po-
snetek zadnje obsojene čarovnice na Ribniškem Marine Češarek. 
 
V eni od spodnjih soban smo si imeli priložnosti ogledati prenovljen in poučen sklop o 
ravnanju z odpadki na drugačen, zanimiv in duhovit način. Z zanimanjem smo strmeli 
v odpadke, ki so jih pobrali tamkajšnji jamarji. 
 
Res je, »brskanje po odpadkih je lahko tudi razkrivanje zgodovine«, saj arheologi in 
antropologi po svetu s preučevanjem odlagališč ustvarjajo sliko življenja različnih člo-
veških kultur v časovnih obdobjih. 
 
Včasih so nakupovali s pletenimi košarami, cekarji, gajbicami … Na to gledamo kot 
na nekaj posebnega, kot na našo kulturno dediščino. Danes pa se vračamo nazaj, 
saj vidimo, da plastična vrečka ni nujno sinonim za napredek.  
 
Suhorobarski mojster Mišo nam je v prostorih Rokodelskega centra Ribnica praktično 
predstavil postopek izdelovanja vitre, ki je osnova za vsako pleteno košaro. V tem 
sta se preizkusila tudi učenec 4. razreda OŠ Zagradec in učenka 4. razreda PŠ Krka.  
 
Bili smo tudi ena prvih skupin, ki si je imela čast ogledati prenovljen muzej suhe robe 
in lončarstva na novi lokaciji. Saj nam je bilo branje opisov izdelkov in ogled v vese-
lje, a kaj, ko so bile predstavitve na tablicah mega fantastične!  
 

 
 
 
 

 
 

Pripravila: Nika Bracovič Blatnik, prof. raz. pouka 

Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec  

Četrtošolci so spoznavali kulturno dediščino Ribnice. 
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MEDOBČINSKI TURNIR ODBOJKE 
 

V sredo, 11. maja 2022, se je 
ekipa mlajših dečkov v odboj-
ki odpravila v Dobrepolje.  
 
Čakali sta nas tekmi z ekipama 
iz Šentvida in Dobrepolja. Proti 
Šentvidu smo zmagali 2 : 1, proti 
Dobrepolju pa 2 : 0. Tako smo 
postali zmagovalci medobčin-
skega turnirja. Ob tem povejmo, 
da so bili tudi nasprotniki zelo 
dobri in da smo se zelo športno 
borili. 
 
 
 
Za OŠ Zagradec smo igrali: Lovrenc Tratar, Nejc Blatnik, Oton Koščak, Adam Perko, 
Matija Perko, Žiga Teme, Timotej Zavšek, Matic Grm, Bor Glavan, Maj Maček, Jošt 
Pajk in Jakob Globokar.  

 

Pripravil: Oton Koščak, 7. b 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 

 
 
 

SPOMLADANSKI POHOD UČENCEV 1–4. RAZREDA 
 

 
V sredo, 18. maja 2022, smo z učenci od 
1. do 4. razreda izvedli spomladanski po-
hod.  
 
Zjutraj smo odšli peš do Kitnega Vrha, kjer 
smo se na njihovi vaški površini družili, igra-
li ter se igrali moštvene igre z žogami.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: Helena Barle, prof. raz. pouka 

Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 

Mlajša odbojkarska ekipa 

Spomladanski pohod 
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IZLET PO REKI KRKI 
 

V četrtek 19. maja 2022, smo se učenci sedmih razredov izbirnega predmeta 
šport za sprostitev odpravili na kajakaški izlet po reki Krki.  
 
Rečni tok nas je nesel od Les do Zagradca. Spustili smo se po šestih jezovih. Kljub 
vročini smo zelo uživali. Spremljala sta nas učitelja Bogdan Vrhovec in Gašper Kle-
menčič ter slovenski reprezentant Juš Javornik in njegov brat Jaka Javornik, ki je 
vodič izletov po reki Krki. 

 

Učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev so se s kajakom spustili po Krki. 

Pripravil: aktiv ŠPO OŠ Zagradec 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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PODROČNO POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE 
 
 
V torek, 24. maja 2022, se je OŠ Zagradec prvič 
kot samostojna šola udeležila področnega tek-
movanja v atletiki.  
 
Letos je bila konkurenca izredno močna, saj se je 
tekmovanja udeležilo rekordno število šol, kar 23. 
Na stadionu ŽAK v Ljubljani so se naši tekmovalci 
odlično odrezali in osvojili več vidnih uvrstitev.  
 
 
 
Najuspešnejši so bili: 
 
 
Starejše učenke in učenci: 
 
Suvanje krogle: Žan Teme 2., Urh Blatnik 4., Nastja Blatnik 9. mesto. 
 
Met vorteksa: Maks Perko 3. mesto. 
 
Skok v daljino: Ian Perko 4., Nejc Podržaj 10. mesto. 
 
Tek 60 m: Om Dušič 5., Ajda Bradač 6., Enya Zupančič 9. mesto. 
 
Skok v višino: Ida Strajnar Zupanc 7. mesto. 
 
M Štafeta 4 x 100 m: 6. mesto. 
 
 
Mlajše učenke in učenci: 
 
Tek 600 m: Lana Plut 4. mesto. 
 
Skok v višino: Oton Koščak 4., Lovrenc Tratar 5., Pija Pirc 6., 
                           Lara Bradač 8. mesto. 
 
Skok v daljino: Nina Rajer 7. mesto. 
 
Tek 300 m: Nejc Blatnik 10. mesto. 
 
 
 
 
 
 
Vsem tekmovalcem čestitamo za odlične dosežke! 
 
 

 

Tekmovanje je potekalo v Šiški. 
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Naši tekači so se pognali v dir. 

Zagraški atleti so na področnem tekmovanju v atletiki dosegli izvrstne  
rezultate. 

Pripravil: aktiv ŠPO OŠ Zagradec 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 



Stran 138 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

ŠOLA V NARAVI 8. RAZREDI –  
CŠOD KRANJSKA GORA 

 
 
V ponedeljek, 23. maja 2022, so učenci 8. a in 8. b OŠ Zagradec z učitelji sprem-
ljevalci odšli v šolo v naravi v CŠOD Kranjska Gora. 
 
Že prvi dan so bili učenci 8. a ‘kanujsko’ zelo aktivni, zvečer pa so si skupaj z učenci 
8. b ogledali center Kranjske Gore. 
 
V torek, 24. maja 2022, so veslali tudi učenci 8. b, dopoldne pa so bili na pohodu, kjer 
so izvajali preproste vaje in se na trim stezi od strokovnjaka Roka učili odgovornega 
planinarjenja. Zelo so se povezali s posebnimi socialnimi igrami. Ta dan so se učenci 
8. a naučili, da »za vsako bolezen rož’ca raste« in kako se varno vedemo v naravi ter 
prisluhnili predavanju o raznih vrstah zasvojenosti in škodljivosti drog. 
 
 
Zadnji dan smo vsi odšli na pohod v sredogorje, uživali ob krasnih razgledih in ugoto-
vili, da nismo iz sladkorja. 

Osmošolci v kajakih na jezeru Jasna 
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Sprehod po Kranjski Gori 

V predavalnici CŠOD Kranjska Gora 



Stran 140 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

V šoli v naravi smo izvedeli veliko novega ... 

Čas za športne aktivnosti 
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Naši fotomodeli z rožicami za ušesi 

Mi imamo se fajn, če vam prav je al' ne ... 
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Naša četica koraka ... 

Lačen si ful drugačen! 
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Pred odhodom domov smo se zahvalili učiteljem in ostalim zaposlenim v  

CŠOD Kranjska Gora. 

Pripravila: Vesna Zimic Gluvić, prof., in Lovro Ulcej, prof. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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Besedilo in fotografija sta povzeta po: https://business.facebook.com/pg/

ivancna.gorica/posts/?ref=page_internal  (Dostopno: 7. 6. 2022) 

 

ZBOROVSKI BOOM V ŠENTVIDU PRI STIČNI 
 

 

Pri Osnovni šoli Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični je v petek, 27. 5. 2022, v po-
častitev praznika Občine Ivančna Gorica potekal zborovski boom, območna 
revija otroških in mladinskih pevskih zborov osnovnih šol Ivančne Gorice, 
Grosuplja in Dobrepolja ter Glasbena šola Grosuplje. 

Na Zborovskem BUM-u na igrišču Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični so 
se skupaj predstavili in zapeli Mladinski pevski zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri 
Stični z zborovodkinjo Simono Zvonar, Otroški pevski zbor OŠ Stična z zborovodki-
njo Bojano Mulh, Otroški pevski zbor OŠ Zagradec in njegov zborovodja Žiga Jer-
nejčič, Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Louisa Adamiča Grosuplje z zborovodki-
njo Natašo Kocjančič, Otroški pevski zbor OŠ Brinje ter njegova zborovodkinja Maja 
Kavčič, Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Šmarje-Sap z zborovodkinjo Nives 
Kemperle, Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Dobrepolje in zborovodkinja Maja 
Hrovat ter Mladinski pevski zbor GŠ Grosuplje s svojo zborovodkinjo Polono Kopač 
Trontelj. Skupaj je glasbeni program izvajalo skoraj 300 otrok. 

 

Na zborovskem boomu v Šentvidu prti Stični je pelo skoraj 300 otrok. 

https://business.facebook.com/gsgrosuplje/?__tn__=K-R&eid=ARAikIJ2_KMTO0C0pBLoMCjaoYKapJvJMXNpBGtmyS-3lhyw_XJWZRrobGxsYtqcK2tnHzwWeOWEImaR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAHWKMUA6UuBXz3boPON4UEaQpYEgkguHD1Duxwr4GNeOwieu-TcFepm2h6FKUFclZ2IYD34ttbat5DIBbocmKL
https://business.facebook.com/ossticna/?__tn__=K-R&eid=ARDey_7nyQScRDSPAYomVkibY0xnVkv1PCq66vv4_W37bJJB8mkPQ3Dj3eX956rQI7vcziK-MV8se34m&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAHWKMUA6UuBXz3boPON4UEaQpYEgkguHD1Duxwr4GNeOwieu-TcFepm2h6FKUFclZ2IYD34ttbat5DIBbocmKLbj3
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DEKLETA OŠ ZAGRADEC  
PODPRVAKINJE NA REGIJSKEM TEKMOVANJU  

IZ MALE ODBOJKE 
 
 
Po zmagi na občinskem tekmovanju proti OŠ Šentvid in po 2. mestu na 
medobčinskem tekmovanju so naša dekleta osvojila 2. mesto na  
regijskem tekmovanju iz odbojke.  

 

Ekipo so zastopale: 

Lara Bradač,  

Sanja Zupančič, 

Nika Perko, 

Pina Perpar, 

Manca Vrhovec, 

Neža Zajc, 

Maša Aleš, 

Lana Plut, 

Ajda Strah, 

Nina Rajer, 

Marija Žgajnar, 

Urška Rogelj in 

Neli Mušič Vadnov. 

 

 

 

 

 

Pripravil: aktiv ŠPO OŠ Zagradec 

Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec 

Zagraška dekliška odbojkarska ekipa učenk 6. in 7. razreda 

Igra je bila zelo napeta. 
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NA IZMENJAVI V HIRSCHAIDU 

 
V ponedeljek, 30. maja 2022, smo se štiri učenke izbirnega predmeta nemšči-
na iz 8. razreda s spremljevalko odpravile na mednarodno izmenjavo s pobra-
teno šolo Realschule Hirschaid v občini Hirschaid v Nemčiji.  
 
 
Po številnih aktivnostih in pestrem programu nas je čakalo sproščeno druženje pri 
družinah gostiteljicah, v petek, 3. junija 2022, pa smo se v zgodnjih jutranjih urah že 
odpravili proti domu. 
 
Na izmenjavi smo se pridružili 10 učencem iz OŠ Stična in 6 dijakom iz SŠ Josipa 
Jurčiča. S to izmenjavo ne krepimo le povezanosti vseh treh šol in pobratenih ob-
čin, ampak ponovno oživljamo sproščenost v odnosih, pomen prijateljstva, druženja 
in spoznavanja drugih kultur in navad. Vse te dejavnosti so bile v preteklih dveh le-
tih okrnjene, zato nam je ta izmenjava še toliko bolj pomembna. 
 
Zahvaljujemo se vsem partnericam v projektu, Občini Ivančna Gorica ter Občini 
Hirschaid za vso podporo. O naših lepih vtisih bodo najbolje spregovorile fotografi-
je. 
 
 

Plakat, ki so ga učenci in dijaki izdelali v Hirschaidu. 
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Na izmenjavi v Hirschaidu smo združili prijetno s koristnim. 
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Učenke so svoje občutke strnile s svojimi besedami: 
 
»Letošnja izmenjava v Hirschaidu se mi je zdela zelo poučna, zabavna in prijetna, saj 
smo s prijatelji spoznali nove kraje, ljudi ter njihovo vsakdanje življenje. Družina je bi-
la zelo prijetna in ljubezniva, z njimi sem zelo lepo preživela teden. Ta izlet bi z vese-
ljem še enkrat ponovila.« (Eva Jerina) 
 
»Družina v Hirchaidu je bila zelo prijazna in uglajena. Imeli smo se zelo lepo. Veliko 
novih prijateljev in velikoooo novih dogodivščin, spominov. Z veseljem bi še šla v 
Nemčijo.« (Brina Perko) 
 
»Izmenjava je bila ena zelo velika izkušnja, saj slišiš nemški jezik. Družina je bila zelo 
prijazna. V sredo smo odšli v Nürnberg, kjer smo imeli tudi dve uri prostega časa in 
smo lahko šli v “shopping”.« (Lea Učakar) 
 
»Izmenjava mi je bila zelo všeč, saj smo spoznali veliko novih prijateljev in se naučili 
veliko novih besed.« (Ida Strajnar Zupanc) 
 
 

V Hirschaidu smo se naučili veliko novega in spoznali veliko novih prijateljev. 

Pripravila: Branka Lah, univ. dipl. ped. in soc. kult. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec  
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OBISKAL NAS JE DEŽELAK JUNAK!  

 

V petek, 3. junija 2022, je mimo OŠ Zagradec prikolesaril Deželak Junak. V 10 
dneh je prekolesaril Slovenijo in s pomočjo poslušalcev Radia 1 zbiral denar za 
počitnice otrok, ki živijo v težkih razmerah.  

Okoli 13.00 se je za dobrih petnajst minut ustavil pred našo šolo in se z nami malce 
družil.  

Jaka Zajc, učenec, 6. b, mu je prebral pesem, ki jo je napisala naša učiteljica Vesna 
Zimic Gluvić. Našega darila se je zelo razveselil. 

Tudi učenci in učitelji OŠ Zagradec so sodelovali v tej dobrodelni akciji in prispevali 
nekaj denarja.  

Prihoda Deželaka so se razveselili tudi otroci iz vrtca Sonček. 

 

 

»Deželak je junak!!!« 

Deželak na kratkem postanku pred OŠ Zagradec 
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DEŽELAK JUNAK 
 

Po celi Sloveniji kolesari Deželak Junak, 
za dobrodelnost vnema se Slovenec vsak, 

naše srce utripa kot eno, 
ravnodušno zares ni nobeno. 

 
Prijaznost, pomoč, dobrota, 
solidarnost, nasmeh, lepota, 

to so vrednote naše, 
naj postanejo tudi vaše. 

 
Deželak Junak, le tako naprej, 

kar je bilo, nazaj ne glej, 
pozitivno vedno misli, 

naj izginejo obrazi kisli. 
 

Naj ne zmanjka ti moči, 
obilo sreče naj rodi, 

dalje s tabo veselo gremo, 
upati v lepši jutri smemo. 

 
 

 
Zagradec, 3. 6. 2022                     Učenci OŠ Zagradec 

Jaka Zajc iz 6. b je Deželaku v čast prebral pesem, ki jo je spesnila  

učiteljica Vesna Zimic Gluvić. 
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7. FESTIVAL PEKARNA MIŠMAŠ 

 
Po dvoletnem premoru se je v dvorani na Krki ponovno predstavil dvodnevni 7. 
tradicionalni gledališki festival Pekarna Mišmaš. Zasnovali so ga učenci 5. b z 
učiteljico Matejo Jere Grmek. 
 
Ravnateljica Barbara Maver je s spodbudnimi besedami otvorila festival in nas pova-
bila k prijetnemu druženju.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Med prireditvijo se je odvijala tudi dražba otroških slik in kvačkanih izdelkov KUD Ko-
rinj. Izkupiček je bil namenjen šolskemu skladu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V sredo, 25. maja 2022, so se nam predstavili učenci GS Žužemberk, GS Jakoba 
Gallusa Stična ter GS KUD Glasbene muze.  
 
Festival se je nadaljeval in z navdušenjem smo si ogledali gledališko igro Mary Pop-
pins, ki so jo odigrali učenci in učenke 5. b, ter bili očarani nad predstavo Pepelka, ki 
so jo pripravili gostujoči učenci in učenke OŠ Stična.  
 
Prvi dan Festivala Pekarna Mišmaš so zaključili učenci PŠ Krka s prisrčno in razigra-
no plesno predstavo Malo miru.  

V dvorani na Krki se je odvijal 7. Festival Pekarna Mišmaš. 

Izdelki, ki so jih prodali na dražbi. Izkupiček prodaje je šel v šolski sklad. 
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Med posameznimi točkami so si udeleženci lahko izbrali razstavljene izdelke ter s 
prostovoljnim prispevkom podprli delo šolskega sklada.  

 
 
 
Naslednji dan, v četrtek, 26. maja  2022, so si predstave ogledali tudi vrtčevski otroci 
in tisti, ki si jih morda dan prej niso utegnili. Poleg točke Malo miru ter gledališke igre 
Mary Poppins so se predstavili tudi učenci 4. in 5. razreda PŠ Ambrus in popestrili 
program z glasbeno točko Šola rocka.  
 
Prireditev je po nekaj letih premora ponovno poskrbela za živahno dogajanje v kraju 
in napolnila dvorano. Kljub vsakodnevnim obveznostim in bitki s časom se ljudje radi 
podružimo in poklepetamo, še posebej, če gre za dober namen 
 
. 
 
Z vašimi prispevki (finančnimi in materialnimi) smo zbrali 785 evrov. 
 
Iskrena hvala za velikodušnost. 
 
 

Pripravil: Šolski sklad OŠ Zagradec 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

S prostovoljnimi prispevki smo obogatili šolski sklad. 
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OGLED PREDSTAVE SIN SLOVENSKEGA NARODA 
 
 
Prvi petek v juniju smo si učenci 5.– 9. razreda matične šole v Kulturnem do-
mu Zagradec ogledali gledališko predstavo o Josipu Jurčiču. 

Scenarij za predstavo je napisala naša vsestranska učiteljica matematike Dragica 
Šteh, ki je tudi ambasadorka kulture Občine Ivančna Gorica. Predstava je bila prvič 
zaigrana septembra 2021 na Jurčičevi domačiji v sklopu Jurčičevega leta. 

V predstavi so odlično zaigrali tudi naši učenci, osmošolci Oton Koščak, Nejc Luk-
man Pavlin, Maks Bradač, Ajda Bradač, Manca Perko ter sedmošolec Lovrenc Tra-
tar. 

Med pripovedovanjem zanimivih dedovih zgodb vnuku so tako oživeli prizori o življe-
nju in delu Josipa Jurčiča. 

Nastopajoče smo na koncu nagradili z močnim aplavzom. 
 

 

Pripravila: Darja Strah, prof. 

Vir fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

Naši učenci so si v Kulturnem domu Zagradec ogledali  
predstavo »Sin slovenskega naroda«. 
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Šestošolci so v Rodinah prisluhnili zanimivemu predavanju pranečaka znanega 
pisatelja Janeza Jalna. 

KULTURNI DAN – PO POTEH KULTURNE DEDIŠČINE 
 
V ponedeljek, 10. junija, smo imeli učenci 6. a in 6. b kulturni dan na Gorenjskem. Naj-
prej smo obiskali Vrbo, domačo vas našega največjega slovenskega pesnika Franceta 
Prešerna. Prijazna vodička nam je približala pesnikovo življenje z zanimivimi zgodba-
mi, nato smo si ogledali pesnikovo rojstno hišo in se sprehodili do cerkve sv. Marka, ki 
jo je pesnik tudi omenil v svoji pesmi, posvečeni Vrbi. 
 
Sledil je obisk domačije pisatelja Janeza Jalna, najbolj poznanega po romanu Bobri. V 
hiši nas je pričakal zgovoren pisateljev pranečak ter nam predstavil hudomušnega pi-
satelja in njegove prigode. 
 
Nekaj kilometrov stran je živel še en slovenski pisatelj, in sicer Fran Saleški Finžgar, ki 
je med drugim napisal roman Pod svobodnim soncem. Ogledali smo si njegovo doma-
čijo in poslušali radijski posnetek, v katerem je pisatelj govoril o svojem otroštvu. Izve-
deli smo, da je globoko spoštoval svojega očeta, ki mu je s svojim zgledom in vzgojo 
dal dragocene napotke za življenje.  
 
Naša zadnja postojanka je bila rojstna hiša Matije Čopa, velikega prijatelja Franceta 
Prešerna. Tam smo si ogledali kratek film, ki je zaobjel naše celotno popotovanje. 
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Ogledali so si domačijo Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah. 

Skupinska fotografija zagraških šestošolk in šestošolcev 

Pripravila: Darja Strah, prof. 
Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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PROJEKT ˝HVALEŽEN SEM˝ 
 

V letošnjem šolskem letu smo z učenci, ki imajo DSP,  
v okviru šolskega projekta razmišljali o hvaležnosti. Otroci so strnili svoje misli 
in zapisali, za kaj so v svojem življenju hvaležni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Sabina Grčman, mag. prof. geog. in ped. 

Vir fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

Učenci DSP so izdelali plakat »Hvaležen sem«. 

 
˝Hvaležnost je širjenje srca v prostor.˝ 

 
             (Vir: https://www.raptas.si/misli-o-hvaleznosti/    
              Dostopno: 6. 6. 2022) 

https://www.raptas.si/misli-o-hvaleznosti/
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NAGRADNI WOOP IN ZABAVNO POPOLDNE ZA 7. B 
 

Učenke in učenci 7. b so z mentorjema Dragico Šteh in Gašperjem Klemenčičem 
sodelovali na Rokusovem natečaju Digitalne zvezdice in zmagali. Za nagrado so 
dobili enourno dogodivščino v woop trampolin parkih v Ljubljani. 

 

Ker so se našega uspeha razveselili tudi starši, so nas podprli pri želji, da si privošči-
mo še kaj. Tako smo po skakalni avanturi obiskali še priljubljeno restavracijo, nato pa 
smo si ogledali film. Preživeli smo res lep skupni dan. 

Skakanje na trampolinih je bilo zabavno!            Woopovi »štumfki« 

Woopova skakalna ekipa s spremljevalci 

Pripravila: Dragica Šteh, prof. 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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PROJEKT  ''ŽE BEREM SAM'' (ZELENI BRALEC)  
NA MATIČNI ŠOLI V ZAGRADCU 

 
V šolskem letu 2021/22 smo z učenci 2. razreda Osnovne šole Zagradec sode-
lovali v projektu »Že berem sam«. 

 

Na začetku projekta smo najprej uredili bralni kotiček. To smo naredili tako, da smo 
ga razdelili na štiri dele, tako da smo imeli za vse stopnje bralcev na voljo nekaj 
knjig in slikopisov. Ker smo drugi razred, smo v kotiček postavili tudi knjige z malimi 
tiskanimi črkami in nestrpno čakali, da jih bomo lahko začeli brati. V knjižni kotiček 
smo dodali tudi odejo in blazine, da je bilo branje bolj udobno. Da je bilo branje in 
pripovedovanje bolj čarobno, pa smo dodali posebno lučko.  

 

 

 

 

 

 

Vsak dan smo si na začetku pouka vzeli pet minut za branje. Tako smo se že od 
septembra navajali na dnevno branje. Vse smo prebirali, le da bi čim prej usvojili 
tehniko branja. Naredili smo tudi svoje slikanice in jih dodali v knjižni kotiček. 
 

 

 

 
 

 

Učenci 2. razreda matične šole v Zagradcu so sodelovali v  
projektu »Že berem sam«. 

Bralni kotiček  
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Drugošolci so spoznali Zelenega bralčka. 

Spoznali smo Zelenega bralčka, ga naslikali in dodali na oglasno desko pri knjižnem 
kotičku. Palčki so poskrbeli, da je v šoli vsak drugošolec imel svojega pomočnika pri 
branju in se skupaj z njim veselil vseh bralnih uspehov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci so bili zelo veseli obiska knjižničarke Petre Volkar, ki nam je predstavila, kako 
nastanejo knjige in kakšno pot prepotujejo od njihovega nastanka do naših domov. 
Gospa Volkar je nato prebrala tudi pravljico, kateri smo z veseljem prisluhnili. 
 
 

Drugošolci smo dokazali, da je vsakodnevno branje res pomembno za razvijanje bral-
ne tehnike, saj smo z rednim branjem postali pravi zeleni bralci. Za nagrado nam je 
bralčica Tinca podelila zelene majice, ki jih bomo z veseljem nosili. 

 
 

Pripravila: Katja Godec, prof. raz. pouka 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
 

Druženje s Palčico Tinco. 
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PROJEKT  ''ŽE BEREM SAM'' NA PŠ KRKA 
 

Učenci in učenke 2. razreda na podružnični šoli Krka smo v šolskem letu 
2021/2022 sodelovali v projektu »Že berem sam.« 
 
Ker smo po res dolgih počitnicah že komaj čakali, da se naučimo brati male tiskane 
črke, smo z veseljem sodelovali pri urejanju bralnega kotička v razredu. V kotiček 
smo si pripravili bralne kartončke z velikimi tiskanimi črkami, nekaj takšnih z malimi 
tiskanimi črkami in različne pravljice, ki smo si jih izposodili v šolski knjižnici. Da je 
bilo branje bolj prijetno, smo si pripravili še mehko blazino in bralno preprogo.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Večkrat na teden smo si pred poukom vzeli 5 minut in brali bralne kartončke, revije, 
pravljice … Vsak dan smo se trudili, da smo brali tudi doma s svojimi starši in na-
tančno izpolnjevali svoje bralne liste. 
 
Ker smo bili res pridni ter smo veliko vadili, smo konec  februarja že sami napisali in 
ilustrirali svojo pravljico.  
 
Redno smo obiskovali knjižnici na PŠ Krka in v Ivančni Gorici ter s tem potrdili, da je 
vsakodnevno branje pomembno za razvijanje bralne tehnike in razumevanja.  
 
V začetku meseca maja smo tudi uradno postali zeleni bralci, dobili smo obisk iz 
Knjižnice Ivančna Gorica in palčica Tinca nam je razdelila zelene majice, katere s 

ponosom oblečemo in tako pokažemo, da že beremo sami. �  
 

Učenci 2. razreda PŠ Krka so sodelovali v  
Projektu »Že berem sam«. 

Bralni kotiček 
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Pripravila: Maruška Pust, mag. prof. raz. pouka 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

 

Krški drugošolci so sami napisali in ilustrirali slikanico. 

Učenci 2. razreda PŠ Krka z razredničarko Maruško Pust in palčico Tinco. 
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NA PŠ KRKA IMAMO POUK TUDI NA PROSTEM 

 
Začetek toplih dni pomeni več pouka zunaj. Na Krki imamo kot nalašč za to nekaj mi-
zic in klopi, ki jih uporabljamo. Včasih nas obiščejo ptice, ki nam preusmerijo pozor-
nost, ampak kaj, ko je pa učenje zunaj učilnice tako zabavno!  
 
 

Utrinki prebranih knjig 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učenci 4. razreda PŠ Krka 

Avtorica ilustracije: Neja Novak, 4. razred PŠ Krka 
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OSTALI PROJEKTI NA PŠ KRKA 

 
Učenci 1.–4. razreda PŠ Krka so bili vključeni v mednarodni projekt Naša mala 
knjižnica. Koordinatorka projekta je bila učiteljica Maruška Pust. 
 
Učenci so pridno brali svoje najljubše knjige. Tako so sestavili dolg vlak. Skupaj z 
učiteljicami so prebirali določene knjige, ki jih je šola kupila skupaj z ustvarjalniki. 
Vestno in z veseljem so jih izpolnjevali in ustvarjali po predlaganih vsebinah. V vsaki 
učilnici so si uredili bralni kotiček.  

Pri projektu Izdelovanje družabnih iger smo si že drugo leto zaporedoma popestrili 
prosti čas in dneve ter izdelali nekaj svojih družabnih iger. Otroci so se radi družili ob 
deževnih dnevih, se radi igrali ter še bolj cenili in čuvali vse družabne igre.  

Bralni vlakec, ki so ga izdelali učenci 2. 
razreda z učiteljico Maruško Pust. 

Bralni kotiček v 2. razredu PŠ Krka 

Učenci 3. razreda PŠ Krka so z učiteljico Nadjo Jankovič Fortuna iz pokrovčkov 
izdelali poštevanko. 
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Učenci 1. razreda PŠ Krka so z učiteljico Brigito Langenfus izdelovali vr-

tavke ter preizkusili, katera se vrti hitreje in dalj časa. 

Krški prvošolčki so izdelali ropotulje, s katerimi so veselo zaigrali. 
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PRIREDITEV PRED PŠ KRKA 
 
V sklopu Tedna ljubiteljske kulture in občinskega praznika smo 26. maja 2022 
z učenci pevskega zbora PŠ Krka nastopili pred šolo oz. pred spomenikom Ža-
na Hrovata.  
 
Prireditev organizira Združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje, Krajevna organi-
zacija Krka. Prireditev so popestrili recitatorka Tatjana Zadel ter harmonikar Vasja 
Kos. Navzoče je pozdravila Milica Mihelčič, članica KO ZB Krka. Ob tej priložnosti so 
svečano položili cvetje ob spomeniku. Pevski zbor PŠ Krka je zapel slovensko him-
no Zdravljica, pesem Domača vas in zaplesal ples Daj se nasmej (nekateri učenci in 
učenke 1. ter 3. r.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IZDELOVANJE CVETJA IZ KREP PAPIRJA 
 
20. junija 2022 so v 4. razredu izdelovali cvetje iz krep papirja.  
 
Članice Turističnega društva Krka, skupina PRIDNE 
KRŠKE ROKE, vedno prinesejo s seboj tudi ves ma-
terial in otroci lahko izdelane cvetlice odnesejo do-
mov. Otroci so zelo navdušeni in veseli, saj jim je 
izdelovanje cvetlic ali kvačkanje nekaj povsem nove-
ga.  

Pevski zbor PŠ Krka pred šolo in zborovodkinja Tončka Rajer  

Skupina Pridne krške roke 

Pripravila: Tončka Rajer, prof. raz. pouka 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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KRŠKI ČETRTOŠOLCI RADI RIŠEJO ... 

Avtor tlorisa: Lovro Kastelic, 4. razred PŠ Krka 

Avtorica slike: Ela Turk, 4. razred PŠ Krka 



Stran 167 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

V TEM ŠOLSKEM LETU SO UČENCI 5. B ... 
 

 

… risali na ex-temporu in odšli na kolesarski izlet. 

… sodelovali na natečaju za najlepšo panjsko končnico in šivali. 

… ustvarjali slike za dražbo, sodelovali na gledališki delavnici s Simono Zorc 

Ramovš in se družili s člani Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine. 
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V TEM ŠOLSKEM LETU SO UČENCI 5. B ... 
 

 

… pripravili jesensko dekoracijo in bili na Čebelarski ulici. 

… pisali haikuje. 

… sodelovali na natečaju Državnega zbora na temo Ustava. 
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V TEM ŠOLSKEM LETU SO UČENCI 5. B ... 
 

 

… sodelovali na natečaju ob obletnici Hermana Potočnika. 

… sodelovali na natečaju Rišem za prijatelja. 
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V TEM ŠOLSKEM LETU SO UČENCI 5. B ... 
 

 

… izdelovali novoletne voščilnice in novoletne aranžmaje. 

… si ogledali kamišibaj predstavo, ki jo je za nas pripravila knjižničarka  

Maruša Pušnik iz Mestne knjižnice Ivančna Gorica ter sodelovali v projektu 

Palček Bralček. 
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V TEM ŠOLSKEM LETU SO UČENCI 5. B ... 
 

 

… s kolesom potovali po novi kolesarski poti proti Ivančni Gorici in imeli  

postanek na Jurčičevini. 

… risali slike za dobrodelno dražbo. 
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V TEM ŠOLSKEM LETU SO UČENCI 5. B ... 
 

 

… odšli na pohod na Valično vas in urejali krški čebelnjak. 

Mladi planinci so osvojili Ratitovec. 
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… imeli delavnico z Alenko Kos in odkrivali zaklade Desete dežele. 

… izdelovali smo zimske dekoracije in se podučili o železovi rudi. 

V TEM ŠOLSKEM LETU SO UČENCI 5. B ... 
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V TEM ŠOLSKEM LETU SO UČENCI 5. B ... 
 

 

… pisali haikuje. 
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V TEM ŠOLSKEM LETU SO UČENCI 5. B ... 
 

 

… skrbeli za čiste zobe in sadili medovite rastline. 

… literarno ustvarjali. 

… ilustrirali Jurčičevo delo in pripravili kamišibaj predstavo. 

Pripravila: Mateja Jere Grmek, prof. raz. pouka 

Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 
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ODLIČNI DOSEŽKI NAŠIH UČENCEV NA  
TEKMOVANJIH IZ ZNANJ IN NA NATEČAJIH 

 

V šolskem letu 2021/2022 je na naši šoli potekalo veliko tekmovanj iz znanj, 
prav tako je bilo razpisanih veliko natečajev. 
 
Naj omenimo uspešnejše učence OŠ Zagradec, ki so na področnem ali državnem 
tekmovanju prejeli srebrno priznanje ali so s svojimi izdelki prepričali strokovno komi-
sijo. 
 
 

Naši »najtekmovalci« so: 
 

TJAŽ KASTELIC (učenec 6. b), 
ki je na državnem tekmovanju iz matematike dosegel srebrno priznanje (njegova 
mentorica je bila učiteljica Dragica Šteh); 
 
 

ŽIVA PERKO (učenka 7. a), 
ki je na državnem tekmovanju iz logike dosegla srebrno priznanje (njena mentorica je 
bila učiteljica Darja Strah); 
 
 

LANA PLUT (učenka 7. a), 
ki je na področnem tekmovanju iz vesele šole dosegla srebrno priznanje (njena men-
torica je bila učiteljica Dragica Kralj); 
 
 

KLEMEN RAJER (učenec 8. a), 
ki je na državnem tekmovanju iz astronomije iz fizike dosegel srebrno priznanje 
(njegova mentorja sta bila učitelj Lovro Ulcej in učiteljica Katja Tomažin). 
 
 

TILEN OGRINC (učenec 8. a), 
ki je na področnem Cankarjevem tekmovanju dosegel srebrno priznanje (njegova 
mentorica je bila učiteljica Vesna Zimic Gluvić); 
 
 

AJDA KAMBIČ (učenka 9. b) je s svojim slikarskim izdelkom (grafiko) sodelova-
la na likovnem natečaju »Moj kraj« in se uvrstila na razstavo v Narodni galeriji v Ljub-
ljani. Njena mentorica je bila učiteljica Anka Švigelj Koželj. 
 

Iskrene čestitke vsem! 

 
 
 
 

Podatke zbrala: Nataša Rebec Lukšič, prof. 
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ZBIRALI SMO STAR PAPIR 
 

 
V šolskem letu 2021/2022 smo na OŠ Zagradec 
in njenih podružničnih šolah organizirali dve 
zbiralni akciji starega papirja.  
 
Prva akcija je potekala v oktobru, druga pa v me-
secu aprilu. Tudi tokrat smo pokazali veliko soli-
darnosti, saj smo skupaj zbrali kar 17,3 tone papir-
ja. 
 
Celoten izkupiček obeh akcij (2682,75 evra) je šel 
v šolski sklad OŠ Zagradec. 
 
 
 
 

 
 
 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste prinesli star papir. Hvala tudi vsem učiteljem in učen-
cem, ki ste pomagali pri izvedbi zbiralnih akcij.  

 
 

Zapisala: Helena Barle, prof. raz. pouka 
Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec 

Z zbiranjem starega papirja obogatimo naš šolski sklad. 

Papir mora biti zvezan in stehtan. 
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MLAJŠA ZAGRAŠKA ODBOJKARSKA EKIPA JE ZASEDLA 
DRUGO MESTO NA REGIJSKEM TEKMOVANJU IZ ODBOJKE 

 
 

V sredo, 8. junija 2022, je v Brezovici potekalo regijsko tekmovanje v odbojki.  
 
Zagraška fantovska ekipa, ki jo sestavljajo učenci 6. in 7. razreda, je zasedla drugo 
mesto, za kar ji iskreno čestitamo! 

 ZAGRADEC S TREMI PREDSTAVNIKI V FINALU  
ATLETSKEGA PRVENSTVA V MARIBORU 

 
 

V sredo, 8. junija 2022, je v Mariboru potekalo državno atletsko tekmovanje, na 
katerem je naša učenka Lana Plut iz 7. a v teku na 600 metrov dosegla 19. me-
sto, Oton Koščak iz 7. b 21. mesto v skoku v višino in Žan Teme iz 9. a 18. me-
sto v suvanju krogle. 

Pripravil: aktiv ŠPO OŠ Zagradec 
Fotografije: arhiv OŠ Zagradec 

Naša mlajša fantovska odbojkarska ekipa 

Dajmo, tekači in tekačice! 
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GRAFIKA AJDE KAMBIČ JE BILA RAZSTAVLJENA  
V NARODNI GALERIJI V LJUBLJANI 

 

 
Z učenci likovnega snovanja smo sodelovali na likovnem natečaju »Moj kraj«, ki ga je 
razpisala Narodna galerija v Ljubljani. Med razstavljena dela se je uvrstil tudi izdelek, 
grafika naše učenke Ajde Kambič iz 9. b. Njen slikarski izdelek je bil uvrščen na raz-
stavo tudi lansko šolsko leto.  
 
 
Iskrene čestitke naši talentirani slikarki in veliko tovrstnih uspehov v prihodnosti! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: Anka Švigelj Koželj, prof. 

Grafika naše učenke Ajde Kambič je razstavljena v Narodni galeriji 

v Ljubljani. 
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PROJEKT »USTVARJAMO IN SE DRUŽIMO« 
 

 
 
Letošnji projekt »Ustvarjamo in se družimo« je potekal v malo drugačni izvedbi. De-
vetošolci, ki se letos od nas poslavljajo, so se pod mentorstvom učiteljic za dodatno 
strokovno pomoč preizkusili v kuhanju. Pripravili so glavno jed in sladico, ki je šla za 
med. 
 
Vzdušje je bilo sproščeno, glasba pa živa, saj sta na harmoniko zaigrala kar dva od 
naših učencev. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pripravili: Sara  Hočevar, dipl. soc. ped., in Sabina Grčman, mag. prof. geog. in ped.  
Fotografija: arhiv OŠ Zagradec 

Učenci, ki imajo DSP, so se pod mentorstvom učiteljic za dodatno pomoč 

preizkusili v kuhanju. 
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POHOD NA ŠENTRUMAR Z GOBARSKIM DRUŠTVOM 
ŠTOROVKE 

 
V torek, 14. 6. 2022, smo se učenci in učiteljice PŠ Krka odpravili na spomladan-
ski pohod na Šentrumar. 
 
Spremljalo nas je 5 članov gobarske-
ga društva Štorovke iz Hočevja. Fi-
zično aktivnost smo tako združili s 
spoznavanjem lokalnih vrst užitnih in 
neužitnih gob, o katerih nas je podu-
čil predsednik društva g. Pavle Gre-
gorka. Med hojo po gozdnih poteh 
nas je hladila prijetna senca dreves. 
 
Na vrhu nas je pri gobarski koči ča-
kalo sladko presenečenje. Spoznali 
smo, da imamo med našimi krškimi 
otroki kar nekaj bodočih gobarjev. 
 
 
 
 
 
Gobarskemu društvu Štorovke se zahvaljujemo za strokovno vodenje in pogostitev. 

  

Pohod na Šentrumar z Gobarskim društvom 

Štorovke 

Nabrali smo veliko gob. 

Pripravila: Nika Bracovič Blatnik, prof. raz. pouka 
Fotografiji: arhiv OŠ Zagradec 
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Literarni kotliček 
 

ČAROBNI NAPOJ 
 

Nekoč je živela princesa, ki je imela zelo rada konje in vile. Nekega dne sta ji starša 
podarila konja. Bila je presrečna. Takoj sta šla s konjem na ježo. 
 
Čez čas je morala princesa oditi v šolo. Tam je spoznala prijateljice, ki so bile tudi 
princese. Z njimi se je takoj spoprijateljila. 
 
Kmalu zatem so deklice izvedele, da je nedaleč stran od njihove šole šola za zlobne 
čarovnice. Ravno tam so bile tri že zelo izurjene čarovnice, ki so zelo dobro znale 
čarati. Princesa se je tega zelo prestrašila. Skupaj s svojimi prijateljicami se je odloči-
la, da se bodo dobro izurile, da bodo lahko premagale čarovnice iz sosednje šole. 
Dolgo časa so se urile, a na koncu jim je uspelo in so znale obvladovati svoje moči.  
 
Nekega dopoldneva so tri zlobne čarovnice naredile čarobni napoj, da so preklicale 
svoje starodavne prednike. To so bile stare, zlobne čarovnice, ki so bile odločene 
uničiti svet. Čarovnice so vdrle v šolo, kjer so bila dekleta. Ta so postale vile in začel 
se  je boj za rešitev sveta. Hudobne nasprotnice so s čarobnim napojem priklicale 
mnogo čudežnih bitij: palčke, škrate in samoroge. 
 
Čarovnice so začele napadati s svojimi močmi. Vile so se sprva prestrašile, a so nato 
le zbrale pogum. Dobile so idejo, da bodo s svojim čarobnim napojem rešile svet. Nji-
hov napoj je vseboval ljubezen, mir, svetlobo. Ko so zaključile s pripravo napoja, so 
najprej uničile starodavne čarovnice, nato pa še tri druge čarovnice. Ko so rešile 
svet, so za nagrado dobile nove moči. Bile so navdušene. 
 
Nato je bila zabava v kraljestvu princese. Princesa in dekleta so se veselile, ker so 
premagale zlo. Bile so srečne do konca svojih dni. 
 

Avtorica pravljice: Taja Škrajnar, 6. a 

Avtorica ilustracije: Žana Pograjc, 9. a  
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NE SODI LJUDI, KER SO DRUGAČNI KOT TI 
 
 
Živel je fant Nik, ki je imel 6 prstov na desni roki. Tega fantka nihče ni maral, zato je 
bil žalosten. Fantje in punce so se mu smejali in ga izzivali. 
 

Nekega dne so s šolo odšli na sprehod. Nik je slišal, da se pogovarjajo o njem. So-
šolec Miha se je norčeval iz njega. 
 

Nik je pogledal vstran in videl deklico na vozičku, ki ni mogla iti čez cesto. Hotel je iti 
po učiteljico, ampak je bila preveč oddaljena. Ni se mogel odločiti, kam bi šel, a po-
tem se je le odločil, da bo šel raje sam pomagat punci. Hitro je šel čez cesto in ji po-
magal priti na drugo stran. 
 

Punca se mu je zahvalila in ga vprašala, kako mu je ime. Deček je rekel, da mu je 
ime Nik, nato pa še njo vprašal po imenu. Izvedel je, da je Maja. Maja ga je vpraša-
la, če bi bila prijatelja, in Nik je odgovoril, da zelo rad. 
 

Maja je opazila, da ima Nik 6 prstov. Spet je bil žalosten zaradi tega, kar je Maja je 
videla. Vprašala ga je, zakaj je žalosten. Nika je zanimalo, ali hoče še vedno biti nje-
gova prijateljica. 
 

Maja je rekla: »Ja itak, zakaj pa ne bi bila?« 
 

Nik je rekel: »Mislil sem, da ne boš več hotela biti moja prijateljica, ker imam 6 pr-
stov.« 
 

Maja je rekla: »Meni je vseeno, če imaš 6 prstov.« 
 

Nik je pozabil na šolo. Pogledal je nazaj in njegova skupina se je vračala, zato se je 
poslovil. Maja ga je ustavila in rekla: »Nik, hvala, ker si mi pomagal.« 
 

Ker je bila Maja iz bogate družine, mu je dala denar, da je lahko šel na operacijo. 
Naslednji dan je imel 5 prstov. 
 

Fantje in punce so ga še vedno izzivali. Miha je videl njegovo roko in rekel: »Od kdaj 
imaš ti 5 prstov?« 
 

»Včeraj sem šel na operacijo,« je rekel Nik. 
 

Vsi so utihnili in končno je Miha prišepnil Kaji: »A zdaj ga nehamo izzivati?« 
 

Kaja je rekla: »Zdaj ga ne moremo, ker ima enako število prstov kot mi.« Punce in 
fantje so bili v krogu in se pogovarjali. 
 

»Ali se mu opravičimo?«  
 

Vsi so prikimali z glavo. Obrnili so se, se postavili v vrsto in se mu opravičili. 
 

Na koncu so vsi živeli veselo in srečno. 
 

 

 

Avtorica zgodbe: Maruša Globokar, 4. razred PŠ Krka 
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MOJ DAN 
 

Ko pogledam v nebo, 
vidim zvezde v mraku. 
Ko posije sonce,  
se zbudim in pohitim v šolo. 
Pa se spomnim, da imamo kemijo. 
 
Avtor pesmi: David Poljanec, 4. razred PŠ Krka 
 
 
 
 
 

ČAROBNE MOČI 
 
 
Pred davnimi časi so bili ljudje drugačni kakor danes. Nekateri so se imenovali ken-
tavri in so imeli podobo konja s človeškim trupom. Začelo se je tako. 
 
Bili so štirje sinovi in vsi so imeli posebne moči, razen enega, najmlajšega. Vsi ostali 
so se igrali, leteli, čarali. Nekega dne so se sprehajali okoli jezera in si nekaj zaželeli. 
Ta kentaver, ki ni imel moči, si je zaželel moči. 
 
Ko se je znočilo, so odšli domov. Šel je pojest večerjo in spat. Ko je najmlajši sin  
spal, je začutil, da mu nekaj leze po nogi. Bila je prijazna bela kača. Položil jo je na 
odejo. Iz hvaležnosti mu je uresničila željo. 
 
Ko se je najmlajši kentaver zjutraj zbudil, je opazil, da ima tudi on posebne moči. Po-
kazal jih je mami in bil srečen. To novico so sporočili vsem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avtorica pravljice: Laramarie Ferlic, 4. razred PŠ Krka 
Avtorica ilustracije: Ana Koščak, 4. razred PŠ Krka 
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PRIJATELJ 
 

Prijatelj zame je kot sonce, 
vedno znova me nasmeje, 

mavrico na klop nariše, 
s prijaznim nasmehom se podpiše. 

 
Prijatelj je kot ptica, 

ob njem svobodo vso začutim, 
kot gozd in pisan travnik, 
lažje ob njem zadiham. 

 
Prijatelj je kot solza, 
čist, svetal in jasen, 

kot barva bisera v školjki, 
nenavadno skrivnosten. 

 
Jaz sem kot metuljček, 

majhen, pisan in droban, 
v prijateljevi sem bližini 

velik in močan. 
 

Zato predlagam nekaj, 
prijateljstvo naj res živi, 

iskrenost, srčnost in toplino 
spodbujajmo do konca dni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtorji pesmi: Vanja Peček Janoš, prof. raz. pouka, in učenci 5. a  

Avtorji likovnih izdelkov: učenci 5. a  
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GLAVA 

 

Glava je kot naprava, 
ki misli, a nič ne razmisli. 
 
Je kot škatla z milijonom misli, 
ki nekega dne vse odmisli. 
 
Glava je ena sama 
in zato je samo ena taprava. 
 
Avtorica pesmi: Maša Marc, 6. a 

RIMARIJE 

»Sanje so za otroke,«                                                                  
mi pravi gospod,                                                                      
ki je že dolgo brez rok,                                                              
se naslanja na sod  
in pije domač sok. 
 

»Zakaj?« sem vprašal. 
Čisto brez zadrege. 
me smešno pogleda, 
kot da bi gledal stare mamine sklede. 
 

Povedal je zgodbo.  
Ko on je bil mlad,  
imeli so sodbo, 
bilo zelo jim je v hlad. 
 

Sodili so otroka, 
ki sanjal je rad. 
Bil bled je kot moka, 
govoril ni rad. 
 

Sanjal je enkrat, 
da vojna bo prišla,  
je stokrat povedal, 
da zmagal bi rad. 
 

Noben ni zastopu, 
kaj hotel je povedat, 
se malo je zmotu, 
zakaj je ta zmeda. 

Avtor pesmi: anonimen 

 

 

SREČA 

 

Sreča je veselje,  
ki v ljubezni se rodi, 
sanje so skrite v sreči ljudi. 
 
Avtorica: Tiana Levin, 7. a 

Slika je vzeta iz arhiva OŠ Zagradec 
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NAŠ PLANET 

 
Naša Zemlja zjutraj, 
ko se kdo zbudi, 
nas vse razveseli. 
 
Naša Zemlja lahko hudo zboli, 
če se novo tovarno zgradi. 
 
Saj niso tovarne 
največji problem 
za naš ekosistem. 
 
Kaj pa se zgodi, 
če na Zemlji 
je preveč smeti? 
 
Lahko pa se zgodi, 
da naša Zemlja 
živčni zlom dobi. 
 
Zato varujmo jo vsi, 
da se kaj takšnega ne zgodi. 
 
 
Avtorice pesmi: Ula Mišmaš, 
Neli Mušič Vadnov in Monika 
Uršič, 6. b 

ŽELJA 
 
Jou, jou, s kom naj se družm, 
keša nimam in n'č ne služ'm. 
Moje sanje so, da bi bil slaščičar, 
služu bi kot »bogatar«. 
 
Me ne sprejmejo,  
bom pač kolesar.  
Drugi Roglič – kaj pa, če bom padu in se polomu? 
Bom na bolniški cel' let', 
mogoče pa n'č ne bom po poklicu. 
 
Rab'm sam' best frende, 
da se bom lahk' sploh kej družu. 
Družba mi je vse. 
Nimam n'č, samo željo, da bi 'mel družbo, 
družbo, ki mi je vse. 
 
 
Avtor pesmi: Tijan Sijarić, 4. razred PŠ Krka 

Avtorica ilustracije: Ana Koščak, 4. razred PŠ Krka 
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VELEMOJSTER JEZIK 
 

Ni na svetu takega junaka, 
mojstra mnogoterih stvari, 
ki za zobnimi vrati komaj čaka, 
da beseda v svet poleti. 
 

Če ga lakota zagrabi, 
s hrano nogomet igra, 
če je žejen, zavpije: 
»Piti hočem kar za dva!« 
 

Včasih iz samega dolgčasa opleta, 
urno teka gor in dol, 
kar prestregla so ušesa, 
želi deliti še z nekom. 
 

Ko je dobre volje, si zapoje  
in zavriska na ves glas, 
z gromkim basom se zasmeje, 
da se ga sliši v deveto vas. 
 

Ko otožnost ga prevzame, 
skrije se za šopom las, 
v družbi solz in čokolade čaka, 
da se znova prikrade sreča v nas. 
 
Z jezično-gibčnim atletom se ponavadi nihče ne kosa, 
najbolj pa ga zaboli, 
ko mu kdo brez dlake na jeziku reče: 
»Ta je pa bosa!« 
 

Ves čas se na vrtiljaku čustev 
vrtoglavo obrača, 
včasih v družbi resnice,  
drugič pa z lažjo sta pajdaša. 
 
Kar jezik govori, 
čuti tudi srce; 
če smo srečni, z besedami duše poboža, 
če pa smo jezni, v ljudeh zaneti gorjé. 
 

 
V iskanju večne pravice se tu in tam tudi 
opeče, 
če pa mu kdo na jezik stopi, 
od sramu beseda z jezika ne steče. 
 
Zvečer se z nami k spancu odpravi 
in proti deželi sanj poletí, 
kdaj pa kdaj ga iz sna smrčanje predrami, 
takrat se še sam nase jezi. 
 

Ker velikokrat jezik prehití misli, 
ti polagam na srce: 
preden kaj norega zineš,  
raje trikrat premisli in  
ugrizni v jezik se. 

Avtorica pesmi: Nataša Rebec Lukšič, prof. 
Avtor slike: anonimen 
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ŠOLA NI ŠALA 
 

»Šola ni šala,« 
mi dedek je pravil. 
»Učit' se je treba, 
da cvek boš popravil. 
Žogo in kolo daj zdaj malce v kot, 
se usedi za mizo in se raje loti nalog! 
 
Bom jaz tvoj učitelj in ti moj učenec, 
boš videl, kako nama dobro bo šlo, 
prisedi k meni in me poslušaj, 
no, daj, ne kremži se, saj ni tako hudo! 
 
Potence, koreni, množenje, deljenje, 
mala mal'ca, čist' »ajnfah« stvar. 
O, pa geometrija in enačbe, 
te so zame kot božji dar! 
 
Kako ne razumeš? Potrpi še malo! 
Kaj praviš, da ti je težko? 
Ne sanjaj! Poslušaj! Zberi se malo! 
Si že utrujen? – Kako pa to?!« 
 

Med uro inštrukcij so mi misli bežale, 
a jih je dedek kot pobegle ovčice lovil, 
najraje bi zbežal k babi v kuh'n'o 
al' pa se kar v omaro bi skril. 
 

Minusi, plusi, deljaj, enačaj, 
matemat'ka je zame b'la en sam velik vprašaj. 
V svetu številk je bil moj dedi policaj, 
jaz pa strašni ropar Direndaj. 
 
S svojo kobil'co sem se proti Dunaju odpravil,  
da bi slavno cesarico Marijo Terezijo pozdravil, 
ji češenj z domačega vrta prinesel, 
nato pa jo nekaj vprašal – hudo resen: 
»Zakaj moram hodit' v šolo vsak dan, 
se učit', telovadit' in bit' neprespan? 
Zakaj nas v šoli učitelji s spraševanjem  
in preizkusi znanja strašijo, 
doma pa starši zaradi slabih ocen znorijo? 
 
 

Avtorica pesmi: Nataša Rebec Lukšič, prof. 
Marija Terezija je izdelek Maje Peterlin in Mateje Jere Grmek, prof. raz. pouka 

Če vedela bi, cenjena gospa, 
da šola povzroči lahko veliko gorja, 
bi me raje v lunapark peljala 
ali bi pa se z mano ristanc igrala. 
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ČAROBNA MAČKA 
 
 
Pred tremi leti, v 18. stoletju, je potekala huda vojna.  
 
Mama in hči sta zaradi vojne imeli hude zdravstvene težave, imeli pa sta čarobno 
mačko. 
 
Kralj je vedel za legendo o čarobni mački, vendar ni vedel, katera mačka je to. Uka-
zal je, da morajo vsi vaščani, ki imajo mačko, svojo žival prinesti kralju. Mama in hči 
pa je nista dali. Skrili sta jo v hlev. Zlagali sta se, da nimata mačke. 
 
Kralj ni dobil čarobne mačke, zato je sklical vaščane in rekel: »Zdaj bom z vodo polil 
vse mačke.« 
 
Ko sta mati in hči videli, kako mačke trpijo, sta rekli: »Spoštovani kralj! Priznati vam 
morava, da sva mačko skrili.« 
 
Potem je prišla kača. Mačka se je borila tako, da je poletela. Odkrili so, da je to ča-
robna mačka.  
 
Mati in hči sta se odločili, da mačko data kralju, on pa jima je obljubil selitev v lepše 
kraje, kjer je spet sijalo sonce. 
 
Mati in hči sta se naučili, da resnica še najbolj zaleže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avtorica pravljice: Anja Grm, 5. b 
Avtorica grafike: Metka Hrovat, 9. a 
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KAČA IN JEŽ 
 
 
 
Pred davnimi časi je živel prijazen jež. Vse živali v rezervatu so ga imele rade, ker je 
pomagal prav vsem. 
 
A bila je ena žival, ki ni marala ježa in tudi druge živali je niso marale. Bila je zlobna 
kača. Ježa ni marala zato, ker je pomagal živalim, ki jim je hotela uničiti dom. Kača 
je bila jezna bolj kot kadarkoli. Odločila se je, da sestavi vojsko živali iz džungle. Po-
klicala je medvede, koale, papige in pande. 
 
Jež je vedel, kaj kača načrtuje in druge živali v rezervatu tudi. 
 
Nekega lepega dne, ko se je jež najbolj zabaval, je dala kača znak, da se bitka zač-
ne. Živali so se butale, ruvale in ubijale. Na koncu sta ostala živa le jež in kača. Jež 
je rekel: »Draga kača, mislil sem, da bi bila lahko prijatelja, a če se ne strinjaš, ti ne 
bom stal na poti.« 
 
Kači so se začele solziti oči. Rekla je. »O, jež! Sama sem to hotela slišati in, ja, lah-
ko sva prijatelja.« 
 
In tako so srečno živeli do konca svojih dni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avtorica pravljice: Anja Grm, 5. b 

Avtorica ilustracije: Teja Pintar, 7. a 
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MLADI LIKOVNIKI SE PREDSTAVLJAJO … 
  

Iz Ajdinega slikarskega ateljeja ... 

Avtorica ilustracije: Ajda Kambič, 9. b 
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Iz Ajdinega slikarskega ateljeja ... 

Avtorica ilustracije: Ajda Kambič, 9. b 
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Iz Ajdinega slikarskega ateljeja ... 

Avtorica ilustracije: Ajda Kambič, 9. b 
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Avtorica ilustracije: Ajda Kambič, 9. b 

Iz Ajdinega slikarskega ateljeja ... 
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Avtorica ilustracije: Ula Mišmaš, 6. b 

Iz Ulinega slikarskega ateljeja ... 
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Avtorica ilustracije: Tiana Levin, 7. a 

Iz Tianinega slikarskega ateljeja ... 
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Avtorica ilustracije: Kaja Mezek, 6. b 

Iz Kajinega slikarskega ateljeja ... 
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Avtor ilustracije: Nejc Blatnik, 5. b 

Iz Nejčevega slikarskega ateljeja ... 
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Avtorica ilustracij: Nina Urh, 9. b 

Iz Nininega slikarskega ateljeja ... 
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Avtorica ilustracij: Ajda Kastelic, 6. a 

Iz Ajdinega slikarskega ateljeja ... 
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Avtorica ilustracije: Ela Ahlin Glavica, 6. a 

Iz Elinega slikarskega ateljeja ... 
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Naši učenci o … 
 

TAKU SO VČASIH ŽIVELI ... 
 

 

Včasih smo se vsi otroci iz vasi igrali razne igre in to na vrtu neke starejše gospe, ki 
je bila zelo prijazna. Velikokrat nam je dala kos kruha, namazanega s smetano in po-
sutega s sladkorjem. Se pa nismo samo igrali, morali smo tudi pomagati staršem na 
kmetiji. 
 
Spomnim se zanimivega dne; skoraj se je že zmračilo, ko smo šli smukat leskovo lis-
tje za živino, saj je spomladi že skoraj zmanjkalo krme. Vsi otroci smo vzeli vsak svoj 
koš in smo šli na delo. Hiteli smo, da čim prej napolnimo vsak svoj koš. Starejši fant 
pa je dobil zanimivo zamisel, njemu v prid. 
 
»Napolnimo koš najprej meni, potem pa še ostalim, tako bomo prej končali,« je rekel. 
Vsi smo se strinjali z njim. 
 
Ko smo temu fantu napolnili koš, je rekel: »Jaz grem domov, vi pa smukajte naprej.« 
 
Njegove besede so nas zelo razjezile, saj so nas doma že čakali, mi pa smo imeli ko-
še še prazne. 
 
Še danes se nasmejem, ko se spomnim na ta dogodek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodbo zapisala: Maša Marc, 6. a 

Avtorica ilustracije: Maša Aleš, 7. a 
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DOGODEK MOJEGA DEDIJA: ZAPRT PO POUKU 

 

Moj dedi, ki je star 72 let, rad pripoveduje o dogodkih iz svojega otroštva. 
 
Ko je bil star približno dvanajst let, je bil v šoli skupaj s štirimi sošolci po krivici obto-
žen. S kamni naj bi zadevali in razbijali keramične posode na telegrafskih drogovih. 
Zato jih je ravnatelj po pouku zaprl v učilnico. 
 
Ko je ravnatelj odšel domov, je na kaznovane učence pozabil. Ti so odprli okno in 
skočili na solato v šolskem zelenjavnem vrtu. Po solati so se malo povaljali in odšli 
domov. 
 
V šoli niso več ugotavljali, kdo je to naredil. Dedi mi je rekel, da so bili učenci iz so-
sednjih vasi. 
 

KOLESARJENJE 
 

 

Dedi ima deset let mlajšega brata. Velikokrat ga je moral paziti. Brat je bil takrat star 
približno tri leta. Zelo je bil navdušen nad avtomobili, ki pa jih ni bilo tako veliko. 
 
Tako sta se neko nedeljsko popoldne 
odpravila iz Škocjana do Dobruške 
vase, moj dedi s kolesom, njegov brat 
pa s triciklom. Tam sta z mostu gleda-
la avtomobile na avtocesti. 
 
Ko sta prispela domov, je najmlajši 
brat samo zaspal, tudi jesti ni mogel. 
Spal je do naslednjega dopoldneva. 
 
Moja oma se je čudila, kaj se je zgodi-
lo. Ko je izvedela za najin izlet, je bil 
moj dedi zelo kregan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodbi zapisala: Taja Škrajnar, 6. a 

Avtor slike: anonimen 

 

 



Stran 205 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

IGRE NEKOČ IN DANES 
 
 
Včasih smo se igrali razne igre, kot so na primer med dvema ognjema, križ, izmišljene 
igre, na primer da imamo nadnaravne moči. Zdaj pa večino časa preživimo pred raču-
nalniki ali pa za zvezki. 
 
Če povem po resnici, mi je bilo včasih bolj zabavno, a še vedno je zdaj bolje kot nekoč. 
 
Kot otroku mi je bilo najbolj bilo všeč, ko smo se igrali namišljene igre ali pa med dve-
ma ognjema. Zdaj igramo igrice na računalniku, odbojko in se družimo. 
 
 

Pripravil: Lovrenc Tratar, 7. a 
 

 
 
 
Nekoč so se otroci igrali z jogurtovimi lončki, doma narejenimi punčkami iz cunj, ka-
menčki. Igre, v katerih so uživali, so bile gumitvist, volk in ovčke, ristanc, skoči, zajček. 
Nekoč so se otroci več družili in imeli manj skrbi. 
 
Danes mladina veliko časa preživi na družabnih omrežjih, ob gledanju You Tuba, igra-
nju igric na telefonu ali računalniku. Veliko otrok je že krepko zasvojenih z mobilno teh-
nologijo, kar je zelo zaskrbljujoče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avtorica zapisa in ilustracije: Maša Hrovat, 7. b 
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ŠOLANJE NA DOMU – NOV IZZIV 21. STOLETJA 
 

 
Šolanje na domu je oblika šolanja otroka, ki se šolsko snov nauči doma s starši ali s 
pomočjo najetih učiteljev, sam ali v družbi drugih otrok, ki se šolajo na domu na raz-
lične načine. Otrok se lahko namreč šola na domu na različne načine. Šolar, ki se 
šola na domu, mora na koncu leta narediti izpite, ki so po številu različni glede na 
triado – v prvi triadi sta dva izpita, v drugi triadi trije izpiti, v zadnji triadi pa kar devet 
celoletnih izpitov. 
 
Največja prednost tega načina šolanja je po moje ta, da se otrok lahko tudi med šo-
lo druži z otroki, ki ga razumejo, so istega mišljenja in s podobnim pogledom na 
svet. Za tiste otroke, ki niso ravno sproščeni v družbi veliko otrok ali pa se v šoli ne 
počutijo dobro, je šolanje na daljavo lahko zelo dobra rešitev, še posebej, če je 
otrok tako kot jaz navajen samostojnosti in se bolje počuti v manjši skupini otrok. Za 
šolanje na domu se je letos odločilo veliko družin tudi zato, ker starši niso želeli, da 
njihovi otroci uporabljajo razkužila, nosijo maske in se samotestirajo. Tudi moja 
starša sta mene in sestro hotela zaščititi pred vsemi temi ukrepi, za kar sem jima 
zelo hvaležna. 
 
Slabosti šolanja na domu so lahko te, da se otrok lahko še vedno počuti izključene-
ga tudi v družbi otrok, ki so mu podobni. Če se otrok šola na domu, se lahko počuti 
osamljenega. Slabost šolanja na domu je lahko tudi ta, da se otroku izpiti na koncu, 
ko mora znati snov celega šolskega leta, zdijo morda pretežki in v njem vzbudijo 
občutek strahu. 
 
Meni je šola na domu naučila veliko, ne samo snovi, ki jo bom morala znati za izpite 
na koncu šolskega leta. Lansko leto je bilo šolanje na domu zame kar težko, saj 
sem bila večkrat osamljena. Skupaj smo se šolale tri družine, toda v njih so bile sa-
mo mlajše deklice in sem pogrešala otroke svoje starosti. 
 
Toda letos se šolam skupaj s štirimi vrstniki, ki me razumejo in s katerimi se lahko 
učim, pogovarjam in družim. Pa še več učiteljev imam, ne samo mame, Glede na 
to, da večino letošnje snovi šele prvič spoznavam, menim, da mi v šoli na domu gre 
zelo dobro. Šola na domu me je naučila tudi veliko novega o življenju in svetu, o po-
zitivnih in negativnih stvareh. Malo včasih pogrešam stare sošolce iz Zagradca, to-
da v šoli na domu sem našla zares prave prijatelje. 
 
Šola na domu me je naučila, da moraš za svoje cilje v življenju veliko in dolgo delati 
ter prav nikoli obupati nad sabo in življenjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: Ela Nora Primic, 7. b 
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NAŠI UČENCI O PRAZNIČNEM DECEMBRU 
 

December je za številne ljudi širom po svet najlepši mesec v letu. Nekateri izmed nas 
pa se žal ne veselijo decembra, saj si ne morejo privoščiti daril in vseh okraskov, da 
bi si lahko pričarali to praznično vzdušje in tako lahko le opazujejo veselje drugih.  
 
V tem prednovoletnem času pogosto pozabimo na živali, ki trpijo zaradi pokanja   
petard in ostalih pirotehničnih izdelkov. 
 
Veliko ljudi se veseli decembra tudi zaradi številnih razprodaj in zato si v tem mesecu 
privoščijo veliko veselja na ta račun. Ljudje smo naravnost nori na popuste. V trgovi-
ne gremo, kot da gre za življenje. 
 
V tem času nas obiščejo kar trije dobri možje (Miklavž, Božiček in Dedek Mraz), ki 
nas zasujejo z darili, in ljudje si v tem času naredimo zaobljube za naslednje leto. 
 
December je tudi mesec zimskih radosti. V tem času se kepamo in sankamo, na sne-
gu delamo angelčke, izdelujemo igluje in snežene može ter gledamo božične filme. 
 
Tudi sami svoje bližnje presenetimo z darili in seveda nestrpno pričakujemo novo le-
to. 
 

Pripravili: Maša Hrovat, Manca Hočevar in Oton Koščak, učenci 7. b 
 

 
December je res poseben mesec, ki se ga veseli veliko ljudi. Za nekatere ljudi pa je 
to žalosten mesec. To velja za družine, ki nimajo ob sebi ljubljene osebe. 
 
V decembru nas z darili obdarujejo trije možje: Dedek Mraz, Božiček in Miklavž. V 
decembru imajo šolarji en teden počitnic za zabavo in veselje. V decembru veliko de-
narja zapravimo za smrečico, darila. V tem mesecu praznujemo božič, dan samostoj-
nosti in enotnosti in novo leto. 
 
December je mesec daril in druženja s prijatelji in 
v krogu družine. Je čas za zabavo. 
 
December je tudi čas za rakete in petarde. Pogo-
sto pozabimo, da pokanje in hrup prestrašita živa-
li. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: Nikita Taši Vogrinec, 7. a 

Avtorica ilustracije: M. A. 
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BOŽIČ 
 

Božič je za skoraj vse ljudi na svetu eden najlepših in najboljših praznikov. Božiček in 
ostali obdarovalci prinašajo darila. Za otroke so v trgovinah popusti. 
 
Nekaj najboljšega v novem letu in božiču so rakete, pasje bombice itd. V božičnem 
času se predvaja tudi zelo znan film Sam doma oz. Home alone. Nekaj, kar je večini 
otrok tudi všeč za novo leto in ostale božične praznike, sta tudi šampanjec in seveda 
SNEG! Nekaj, kar nas pa najbolj moti v tem času, je zdaj najbolj znana stvar – PCT. 
 
Za nekatere živali veseli december ni najbolj vesel zaradi prelepih raket in petard. Ve-
seli december pa tudi ni vesel za otroke in družine v stiskah. 
 

Pripravil: Jakob Globokar, 7. a 

 

 

TA VESELI DECEMBER 
 

V decembru nas obiščejo trije dobri možje. Veliko ljudi postavlja novoletne jelke, okra-
šujejo pa tudi okolico hiše, ceste, ulice … 
 
Veliko ljudi je decembra zelo osamljenih, kot primer so nekateri starostniki v domovih, 
saj jih njihove družine redko obiskujejo med prazniki ali pa jih sploh ne. 
 
Vse trgovine napolnijo svoje police s samimi dobrotami in igračami. Po televizijah je 
zelo veliko reklam in popustov za igrače. Veliko reklam je po in pred oddajami in risan-
kami za otroke. Te reklame so zelo barvne in privlačne, saj jih morajo privabiti. Otroci 
nato prosijo starše na vse možne načine, da jim to kupijo. Tako trgovine zelo dobro 
zaslužijo. 
 
Preden nastopi novo leto, imajo ljudje novoletne zaobljube. Veliko se jih posti, preneha 
kaditi in piti in prične telovaditi … 
 
Za novo leto se trgovine napolnijo s šampanjcem in različnimi pirotehničnimi sredstvi. 
Ljudje jih vedno nepremišljeno kupujejo, saj ne pomislijo na vsakoletne nesreče. Piro-
tehniko uporabljajo tudi otroci, mlajši od 18 let, in osebe v vinjenem stanju. Veliko je  
telesnih poškodb. Lahko ti tudi poškodujejo sluh. Ljudje sploh ne pomislimo na živali, 
saj živali slišijo bolje kot mi in jih je strah poka rakete. 
 

Za novo leto vam želim, da pazite nase in na svoje bližnje, preživite čim več časa s 
svojimi družinami. Imejte se lepo. 

 

 

Pripravila: Nika Perko, 7. a 
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COVID-19 NAM JE ŽIVLJENJE OBRNIL  
NA GLAVO 

 
 

 
Sredi leta 2019 je med nas prišel covid-19. Veliko ljudi je zbolelo, nekateri so imeli 
lažjo in hujšo obliko. Bolnišnice so bile do nedavnega polne in veliko ljudi je izgubilo 
svoje bližnje. 
 
Čez nekaj časa so prišla cepiva. Tisti, ki so se cepili, so prejeli dva odmerka, tisti 
ljudje, ki so virus že preboleli, pa so dobili en odmerek. 
 
Po šolah smo začeli nositi maske in si pred vstopom razkuževati roke. Nismo se 
smeli sprehajati po šoli. Biti smo morali v razredih in samo prvih pet minut po začet-
ku pouka smo lahko šli na WC. Trikrat na teden smo se morali testirati, izjema so 
bili cepljeni in prebolevniki. 
 
 
Kaj menimo o covidu-19? 
 
Me smo mnenja, da se je koronavirus tako širil, ker ljudje niso povsod upoštevali 
pravila PCT (prebolel, testiran, cepljen). (Nika, Sanja, Lara) 
 
 
Korona je k nam pripeljala veliko smrti in žalosti. Tudi moji sorodniki so zboleli za to 
boleznijo in bilo je zelo hudo. (sedmošolec) 
 
 
Vse načrtovane dopuste smo lahko črtali s seznama želja. Zaprti smo bili v hišah in 
tudi maske so nam bile v veliko nadlogo (zdi se nam, da so bili še učitelji bolj tečni 
zaradi tega). Prav tako je ta virus vzel veliko življenj. (Oton, Lovrenc, Matic, Gal in 
Jakob) 
 
Ljudje smo v času pandemije verjeli vsemu, kar smo slišali, in precej razmišljali ne-
gativno. (Manca, Tajda in Maša) 
 

Zapisali: učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo 

Fotografija je vzeta iz osebnega arhiva Nataše Rebec Lukšič, prof. 
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KDOR HOČE VIDETI, MORA GLEDATI S SRCEM 
 
 
Kot vemo iz naravoslovja, imamo ljudje oči oziroma čut za gledanje svetlobe in bar-
ve okolja, nimamo pa čuta za videnje čustev. 
 
Ko sem bila na obisku pri svojem majhnem bratrancu, me je ves čas radovedno 
spraševal, zakaj ne vidimo čustev, in hotel dobiti odgovor. Seveda mu nisem znala 
razložiti, ampak potem sem mu vendarle pojasnila, da so čustva sramežljiva in jih je 
strah, da se bodo izgubila v barvah, če se pokažejo. Ker je bratranec star šest let, 
mi je seveda verjel. 
 
Čeprav imam jaz svojo pojasnilo, ki gre takole: čustva so lahko izražena v različnih 
stvareh, na primer tudi v barvah ali glasbi. Nekateri ljudje jih lažje občutijo, drugi, 
morda bolj ranjeni, pa malo manj in težje. Na primer ljubezen: eni ljudje so na žalost 
obupali nad njo, čeprav se trudijo in jo iščejo, medtem ko jo drugi vidijo v najmanjših 
stvareh, kot je glasba ali sončen dan. Sama jo vidim v različnih stvareh, največkrat 
pa v glasbi, ki me zelo pomirja, ko sem pod stresom zaradi šole (ali bom naredila 
izpite ali ne), ali glede korone, kdaj se bo vse to končalo in pomirilo. Zaradi glasbe 
sama tudi lažje spim in imam boljše sanje, ob glasbi pa tudi lažje delam domačo na-
logo, saj mi pomaga pri koncentraciji. 
 
Ja, res je; čustva so zares nevidna za člo-
veško oko, toda ne pa srcu. Ljudje, ki ima-
jo bolj odprto srce, jih zato lažje začutijo, 
ampak ljudje smo različni, nekateri mogo-
če bolj pametni, drugi bolj ustvarjalni …, 
prav vsi pa lahko vidimo čustva, če se le 
potrudimo in gledamo s srcem.  
 
Sama sem mnenja, da je današnja gene-
racija zelo zaprta in ne verjame več v stva-
ri, ki so ene izmed najpomembnejših za to, 
da sploh vidimo in čutimo čustva ter jih ča-
stimo, ne pa da se z njimi igramo. 
 
Čustva so vrednota življenja, saj brez njih 
ne moremo živeti polnega življenja. Tudi 
če imaš ogromno denarja, jahte in palače, 
si ne moreš kupiti ne ljubezni ne zdravja ali 
družine. Tudi sama sem potrebovala kar 
nekaj let, da sem to spoznala in začela 
gledati s srcem. Danes se zato trudim biti 
hvaležna za vse, kar imam, in za to, da 
čustva lahko vidim, čutim in jih sprejmem, 
tudi jezo, žalost ali nezadovoljstvo. Šele ko 
jih sprejmem, jih lahko tudi nadzorujem. 
 

 
Pripravila: Ela Nora Primic, 7. b 

Avtor ilustracije: anonimen 
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V ŽIVLJENJU MI VELIKO POMENI 
 
 
Stari modreci so rekli: »Življenje je kot igra, po tej dolgi in naporni poti te na cilju čaka 
nagrada – smrt ali konec.« Tako pač je in mi ne moremo nič narediti glede tega. 
 
Zato nekateri ljudje poskušajo narediti čim več v svojem življenju, na primer se vržejo 
v izobrazbo in kariero ali pa opustijo poklicne sanje zaradi družine. Na žalost pa neka-
teri na tej izbrani poti izgubijo čut za to, kaj je zares pomembno v življenju, in s tem 
postanejo pohlepni, sebični ter sčasoma tudi osamljeni. Nekateri celo na svoji smrtni 
postelji ne vedo, da ti slava, denar ali moč nič ne pomagajo pri tem, da bi živel polno 
in srečno življenje, ampak te le ženejo, da si sčasoma želiš še več in na koncu ti ni nič 
več dovolj. 
 
Nekateri si življenje lahko preveč zakomplicirajo. Vem, sliši se, kot da je nemogoče, 
da bi si življenje »zakompliciral« in 
to preveč, ampak je možno in ka-
ko. Na primer: nekateri si sami pre-
več omejujejo življenje v miru, sre-
či in zadovoljstvu ali pa starši otro-
ke preveč zavijajo v vato. Posledič-
no so otroci kot odrasli zelo naivni 
in so s tem tudi lažja tarča hudob-
nih ljudi. 
 
Vsak človek ima svoj stil  in okus, 
zato smo ljudje zelo različni. Vsa-
kemu so v življenju pomembne 
drugačne vrednote. Nekateri ljudje 
smo si bolj podobni in si lahko po-
tem pomagamo, saj se bolj razu-
memo. Lahko se pa tudi zgodi, da 
si »črna ovca«. Tudi sama sem se 
v svetu velikokrat počutila tako in 
šele zdaj se počasi zavedam, da 
mi ni več zelo pomembno, kaj 
ostali ljudje menijo o meni, in to 
včasih celo, še preden me sploh 
spoznajo. Ko sem to ugotovila, 
sem začela reševati vse več ljudi, 
ki me sprejmejo.  
 
 
 
 
Tako imam danes zelo dobre prijatelje, ki me razumejo in sprejmejo takšno, kot sem. 
 
 

 
 
 

Pripravila: Ela Nora Primic, 7. b 
Avtor ilustracije: anonimen 



Stran 212 DETELJICA 2021/2022 7. številka 

 

 MOJ PLANET 
  
 
Draga Zemlja! 
 
Dolgo je že, kar sva se nazadnje slišali. Tokrat ti pišem o planetu, na katerem živiva. 
Sedim na terasi naše hiše in gledam v večerno nebo. 
 
Naš planet je precej zanimiv. Na njem so vozila, mesta, vasi, vsa živa bitja, pesek, 
blato … Povedala bi ti rada, da imamo tudi druge planete: Mars, Venero, Neptun … 
 
Naš planet je v vesolju in ima odlično podnebje. V galaksiji je tudi Mlečna cesta. Zara-
di dobre zemlje imamo tudi veliko pridelka in zaradi tega imamo veliko dreves, ki jih 
lahko posekamo in iz njih naredimo papir, barvice, omare … Naš planet je kot čudež. 
Zaradi ognja imamo veliko požarov, nevihte, tornade, cunamije … 
 
Vsi planeti so polni barv, tudi naš. Na njem je več kot polovica vode. Ko smo že pri 
vodi, naj ti povem, da je na našem planetu le 3 % vode pitne.  
 
Pogrešam te. Upam, da se kmalu vidiva. 
 
 

Tvoja prijateljica Anja 
 

 
Avtorica pisma: Anja Grm, 5. b 

Avtorica ilustracije:  Ajda Strah, 7. a 
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Pisan.svet 
 

MALO ZA ŠALO, MALO ZARES … 

Pripravili: učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo 
Avtorica ilustracije: Urška Rogelj, 6. a 

Katera je najboljša gorenjska delovna žival? 

Žirafa! Doma dela, pri sosedu je. 

Učitelj: »Voda ima veliko moč. Kdo lahko navede primere?« 

Janez: »Če moja mama joka, lahko dobi od očeta, kar hoče.« 

Nekega dne gre oče v trgovino in vpraša prodajalca: 
»Ali imate kaj takega, kar pove, da se nekdo laže?« 
Prodajalec pa reče: 
»Kar tole mumijo vzemite! Ko se bo kdo zlagal, se bo mumija zagugala.« 
In oče gre domov. 

Pa pride Janezek domov pa reče: 
»Ati, matematiko sem pisal 5!« 
Pa se mumija zaguga. 
»Kol'k' si pisal?« 
»No prav, pisal sem ena!« 
In mumija je čisto mirna. 
Ati pa reče: 
»Joj, Janezek, ko sem bil jaz v tvojih letih, sem imel same petke!« 
In mumija pade na tla! 

Janezek dobi novo kolo. 
Pelje se prvi krog okoli hiše in pri drugem krogu vpije: »Glej, mama, peljem se 
brez rok!« 
V tretjem krogu zavpije: »Glej, mama, zdaj se peljem brez nog!«  

Sledi četrti krog in zavpije: »Glej, mama, brez zob!« 
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UGANKE ZAVOZLANKE 

Pripravila: Nikita Taši Vogrinec, 7. b 

1. 

Visoka sem, ko sem mlada, 

in kratka, ko sem stara. 

Kaj sem? 

 

S _ _ _ _ 

3. 

Kaj gre gor,  

a nikoli ne pade? 

 

TVOJA S _ _ _ _ _ _ 

5. 

Več kot je tega, 

manj vidite. 

Kaj je to? 

 

T _ _ _ 

6. 

Kateri izum nam omogoča  

pogled skozi steno? 

 

O _ _ _ 

7. 

Kaj gre gor in dol, 

a se ne premika? 

 

S _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. 

Kaj ima veliko zob, 

pa ne more ugrizniti? 

 

G _ _ _ _ _ _ 

2. 

Imam jezera brez vode, 

gore brez kamna in mesta 

brez zgradb. 

Kaj sem? 

 

Z _ _ _ _ _ _ _ _ 

REŠITVE:  
 
1. sveča, 2. zemljevid, 3. tvoja starost, 4. glavnik, 5. tema, 6. okno, 7. stopnišče. 
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MISELNI IZZIV – OSMEROSMERKA 
 
 
 
 
 

V spodnji osmerosmerki poišči čim več besed. 
 
 

Pripravili: učenci izbirnega predmeta šolsko novinarstvo 
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10 NASVETOV, KAKO OSVOJITI PUNCO 

 

1. Prijetno jo glej v oči in večkrat se ji nasmej. 

2. Pomagaj ji, ko potrebuje pomoč. 

3. Bodi prijazen do nje. 

4. Spravi jo v smeh. 

5. Povabi jo na sladoled itd. 

6. Pod nobenim pogojem ne omenjaj njene teže ali mozoljev. 

7. Napiši ji pismo/SMS. 

8. Piši ji na socialna omrežja. 

9. Povabi jo v kino. 

10. Bodi pošten do nje. 

                       Pripravili: Nika Perko, Lara Bradač in Lovrenc Tratar, 7. a 

Avtorici ilustracije: Ajda in Manca iz 8. a 
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ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 
 
 
Hiter način življenja, služba, šolanje, stresne situacije so največkrat razlogi, da 
nam zmanjka časa za gibanje. Toda ali se  zavedamo, kakšno uslugo bi naredili 
svojemu telesu z nekaj fizične aktivnosti v različnih oblikah? Številne raziskave 
kažejo na izjemne vplive rednega gibanja na naše zdravje in dobro počutje. 
 
 
Prednosti vzdrževanja dobre kondicije 
 
Če želimo ostati v dobri kondiciji, se moramo vsaj 30 minut na dan rekreirati (lahko 
tečemo, kolesarimo, plavamo ali pa le hitro hodimo). 
 
Zadostna dnevna količina gibanja nam namreč pomaga zniževati zvišan krvni tlak, 
zmanjšuje tveganje za obolenje srčnih arterij (nastanek možganske kapi), preprečuje 
razvoj sladkorne bolezni (ki ni odvisna od inzulina), znižuje povišane krvne maščobe, 
ki je zdravju škodljiva, znižuje prekomerno težo in debelost, preprečuje nastanek oste-
oporoze in tudi zmanjšuje možnost poškodb. 
 
Ker smo si ljudje med seboj različni, je seveda pomembno, da si izberemo aktivnost, 
ob kateri bomo uživali in se dobro počutili. 
 
 
Za vas smo zapisali nekaj predlogov za gibalne vaje. 
 
Namesto dvigala ali tekočih stopnic raje uporabljajte hojo po navadnih stopnicah. 
 
Dobro je tudi, če namesto vožnje z avtomobilom uporabljate »pešhondo« (hojo) ali pa 
kolo. 
 
 
In kaj nas naredi lene? 
 
Čim bolj se izogibajte družbe mobilnega telefona, tablice ali osebnega računalnika. 
Tudi pretirano gledanje televizije vam odsvetujemo. Raje si obujte superge in se     
odpravite na sprehod po bližnji okolici. 
 
 
 
Zdrav duh je v zdravem telesu! 
 

 

 

 

 

 

Pripravil: Gal Kenik, 7. b 

Avtorica ilustracije: Manca Perko, 8. a 
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Pripravili: Maša Aleš in Lana Plut, 7. a 


