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Nagovor gospe ravnateljice
Skvarčepisu na pot

Veseli me, da je šolski časopis postal naš sopotnik. Je prijatelj, ki drugim poroča o dogajanju na šoli, 
predstavlja aktualne teme, nas nasmeji z doživetimi zgodbami, nas poboža s pesmijo in nas spomni, 
da je ob dobrem ali slabem dnevu lepo imeti ob sebi nekoga.

Vsak začetek in šolsko leto prinašata spremembe, ki jih sprejemamo polni pričakovanj. Pomembno 
je zavedanje, da bo uspeh v največji meri odvisen od naših dejanj. Želim vam, da v letošnjem 
šolskem letu dosežete zastavljene cilje.

Lep pozdrav,

Kristina Renko, ravnateljica

Alja Lukman, 7. b
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Naši letošnji člani uredniškega odbora so šolarjem naše šole namenili nekaj besed, se s tem 
predstavili in hkrati nakazali smer, v katero bo plula naša Skvarčepisova barka.

Da prebijemo led

V tem novem šolskem letu, ki je pred nami, želim vsem sošolcem, učiteljem, gospe ravnateljici …, 
da bi leto lepo preživeli skupaj, ga uspešno končali in na koncu bili zadovoljni. Upam, da se bomo 
med šolskim letom dobro razumeli in da se bomo vsi na šoli počutili varno, veselo … Najmlajšim 
sošolcem, torej tistim, ki ste 1. septembra prvič prestopili prag šole, ko ste prišli v prvi razred, pa 
želim, da bi se v vašem prvem letu imeli lepo in se dobro vključili v skupnost šole.  
Vsem želim uspešno, lepo in mirno šolsko leto. 

Matic Troha, 8. c

Počitnic je konec in že se je začelo novo šolsko leto! Čeprav je to šele začetek, se je dogajalo dovolj 
za 1. številko šolskega časopisa- Skvarčepis v šolskemu letu 2022-2023. 
V Skvarčepisu boste lahko našli pesmice, zgodbice in likovne izdelke. Morda je kater od izdelkov 
tudi tvoj. Poleg ustvarjanja pa so tukaj vključeni tudi kratki opisi dni dejavnosti, ekskurzij in šol v 
naravi. 
Vsem učencem še posebej prvošolčkom odbor Skvarčepisa želi uspešno in prijetno šolsko leto. 

Lana Aisha Šibila Kozolič, 8. c 

Novo šolsko leto je že tukaj in nove ocene tudi, novi predmeti, novi učitelji in razno z raznim, ki še 
biva v tej šoli. Vem, da so počitnice najboljši del šole, najslabši del šole pa predhodne ure, dolge ure 
DN in vpisi pa še opomini. Upam, da Skvarčepis ne bo polomija, saj bo v njem vse.  
Če imate predlog ali pritožbe, se obrnite na stran  SKvarce.com@0012. Če naslov obstaja, vam bo 
gotovo uspelo najti odgovor. V nasprotnem primeru pa zagotovo ne bo slab.

Ema Kovač, 6. b

3



Novo šolsko leto je že tukaj, ne pozabite na 
ocene, NPZ-je, opomine in še več! 
Učitelji cvek prilimali, da bodo učenci slabe 
volje, a ko dobijo petico, so dobre volje. 
Ko učiteljica reče »Za domačo nalogo …«, 
učenci skoraj padejo v nezavest! 
Ko bomo v prihodnosti bogati, že vemo, komu 

SPODBUDNA PESEM

Prvošolčka čaka začetek pouka
Učitelji jih bodo učili nauka.
Drugi razred je ponovitev,
To je za njih samo vrnitev.

Aljaž Guček, 8. a 

se zahvaliti. 
Zapomni si, da je šola šele začetek, a ne pozabi, da strgaš še kakšen zvezek. 
Prijatelji gredo na drugo ŠOLO!? Neeeeee, morda se ne bova več videla in ušpičila lumparije. 
Ponavadi, ko končaš šolo, se ti celo življenje obrne na glavo. Prijatelji gredo, staršev ne bo več, 
poročiš se (nekateri), brat ali sestra se bolj razumeta … 

Tian Imširović, 6. c 

Spoštovani učenci, učenke, učitelji in starši. Upamo, da se boste to leto vsi potrudili po svojih 
najboljših močeh in se zabavali pri pouku. Otroci, ki ste to leto prvič v osnovni šoli,  imejte lepo in 
uspešno prvo šolsko leto. Tisti, ki pa to leto zadnjič v naši šoli, se učite, vestni do drugih bodite. =) 

Erin Grešak in Ina Zaletel, 7. a 

Ela Vetršek, 4. b

Nikky Vresk, 1. b
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Nekega lepega dne se je županu občine Zagorje ob 
Savi utrnila krasna ideja – priredil bo večerni ples. 
Dal je razposlati letake in vabila po celotnem mestu 
in po vseh podružnicah. Ko sta milijonarja v tem 
mestu prejela povabilo, sta se posebej razveselila, 
saj sta imela še neporočeno hči. Ta punca, z imenom 
Urška, na noben način ni želela zapustiti svoje edine 
ljubezni – telefona. Lahko bi bila celo zasvojena. 

Teden kasneje je s svojimi starši prišla na zagorski 
ples, se usedla na klop in vklopila telefon. A njena 
starša sta imela še en načrt. Hodila sta od fanta do 
fanta, ki niso imeli soplesalke ter govorila: »Vidiš 
tisto punco tam? Tisto na klopi s telefonom? Če jo 
povabiš na ples in ti reče JA, potem dobiš 10.000,00 
EUR. Skratka, videti te morava, da plešeš z njo!« 
Fantom so se svetile oči, a ko so prišli do Urške, 
so v solzah odšli. Urška je predvidela, da sta njena 
starša naščuvala fante, da bi plesali z njo, zato njeni 
odgovori niso bili ravno prijazni. Bilo je slišati podobno 
temu: »Oprosti, ne zanimaš me,« ali: »zakaj buljiš 

Ples na zagorski mestni ploščadi

vame kot tele v nova vrata!?« Ali pa: »Izgini mi izpred oči, ti kozel neumni!« Potem pa do nje stopi 
en fant, jo prijazno pogleda in se ji nasmehne. A Urška mu ne privošči niti ene četrtine pogleda. 
»Ehem, ehem,« se oglasi mladenič. Dekle mu nato odvrne: »No? Kaj je?« »Ali boš na telefonu celo 
noč?« Urška pa: »Kaj misliš?« »Ne vem,« odgovori in nadaljuje malce navihano: »zato sprašujem.« 
Urška je zavila z očmi: »Ja. Moj namen je biti tu – celo noč sama, tako, da lahko samo spokaš!« 
Fant pa še ni nameraval oditi. Vprašal je: »Takšna si zaradi telefona, kajne?« Urška ni odgovorila. 
Fant je minuto stal pred njo, ona pa nič. Kot, da bi bila na tej zabavi le ona in njen telefon. Mladeniču 
je zmanjkalo potrpljenja. Urški je iz rok izpulil njen telefon in ga potopil v najbližji kozarec. Nato je 
Urška pobesnela in vpila: »Ti Povodni mož! Kako si upaš storiti kaj takega?!!« Urška, vsa bleda od 
besa, je potem postala povsem rdeča od sramu. Zdaj ji je Povodni mož prislonil prst k ustom, jo prijel 
za boke, jo prijazno pogledal in pomežiknil. Nato sta se zavrtela med množico ljudi, glasbeniki so 
začeli igrati ravno pravšnjo glasbo za takrat, skratka bilo je čarobno.

Celotna noč je minila v magičnem vzdušju. Urška je dobila nove prijatelje, a največ časa je seveda 
preživela s tako imenovanim Povodnim možem. Vsak dan sta se družila, postala par, nato pa še 
mož in žena. O Urškinem telefonu pa ni bilo ne duha ne sluha. 

Patricija Škrabar, 8. c

Ina Zaletel, 7. a
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Le kaj počne morski ježek,
ki na dnu morja živi?

Preti.
Le kaj počne morski rak,

ki na dnu morja tiči?
Ribice lovi.

Le kaj morski konjiček stori,
Ko ga morski pes lovi?

Beži.
Le kaj morski polž stori,

ko hiško izgubi?
Novo hiško išče si.

Aneja Hudi, Ema Vogrinec, Taja Tomažič, 4. c

Zanimiva pesem

Postelja
Je kot polnilec za ljudi, 
ki se jim ves čas mudi.  

Tam nimajo skrbi, 
 jih skoraj nič ne boli. 

Jih odpelje v spanec,  
kjer izgine vsak mavec, 

kjer stres jih ne lovi 
in jim povzroča dodatne skrbi. 

Jih vedno objame, 
da srce se jim ne vname. 

Je vedno tam za njih, 
ko težek postane vsak dih. 

Jih drži pokonci,  
da ne postanejo norci. 

Špela Pervinšek, 8. b 

Alina Trumić, 4. c

Ula Vodlan, 7. b
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Le kaj počne morska zvezda,
ki na dnu morja živi?

Leži.
In kaj delfin,

ko zagleda otroka stori?
Zbeži.

In kaj morski pes naredi,
ko ribiči mreže zavihtijo?

Se prepusti.
In kaj pravi morje,

ko udarim se v skalo z glavo?
AUČ!

Ana Pervinšek. 4. c

Morska pesem
Le kaj počne morski konjiček,

ki na dnu morja sedi?
Na WC-ju tiči.

In kaj morski polžek stori,
ko zagleda morskega konjička,

ki na WC-ju tiči?
Prdi.

In kaj morska zvezda naredi,
ko polžka zasliši,

ki prdi?
Vse zasmradi.

In kaj morska kumara stori,
ko zvezda vse zasmradi?

Zbeži.

Iva Jelen, Alina Trumić, 4. c

Smešna pesem

Iva Jelen, 4. c
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Le kaj počne morska kumara,
ki na dnu morja živi?

Leži.
In kaj naredi meduza,

ki jo otrok prehiti?
Leno se nasmeji.

In kaj morski konjiček,
ko zagleda morskega psa,

naredi?
Zbeži.

Zoja Macerl, Zarja Glavač, 4. c

Le kaj počne morska krava,
ki na dnu morja živi?

Leži.
In kaj počne meduza,

ki na vodi lebdi?
Druge straši.

In kako morski pes ribe straši?
Tako, da se zlobno smeji.

In kaj riba pravi, ko jo naplavi?
O, ne! Ne bom točna na zabavi.

Lan Domadenik, Maj Kukenberg, 4. c

Slana pesem Lena pesem

Alina Trumić, 4. c
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Recept za napoj nevidnosti
V oktobru so učenci 7. b pri angleščini dobili posebno dodatno nalogo.
Tisti, ki so prej že opravili vse dejavnosti, so morali napisati recept za napoj nevidnosti. 
Seveda, po angleško.
Pokazali so obilo ustvarjalnosti, takšen pa je recept učenk Julije Stražar in Galine Izgoršek. 

 
A RECIPE FOR INVISIBILITY POTION 

First, go outside on a rainy day and find worms (take about 20 of them).

Then find some tree frogs. If you don't take tree frogs, the recipe won't work.

Next, get some rain drops and bring everything home with you. Take a big bowl and find a spot 
where you are going to make the potion.

Put the bowl in the middle of a table and put candles around it. Also, make sure you turn off the 
lights! 

Now you must light the candles and put rain drops in the bowl as well as lemon drops. Put the 
worms around the candles. When the candles are warmer and the wax starts to melt, put the liquid 
wax in the bowl.

Mix the wax with the worms and make the frogs speak! Then dip the frogs in the liquid and eat.

Good job, you’ve become invisible! 

Julija Stražar in Galina Izgoršek, 7. b

Anja Šmid, 7. b 9



Podružnična šola Čemšenik praznuje 60 let
Gradnja šole v Čemšeniku se je začela leta 
1958. Dela so kar nekajkrat prekinili zaradi 
pomanjkanja sredstev, vendar domačini niso 
obupali. S skupnim prizadevanjem in veliko 
prostovoljnimi urami je bila leta 1962 dokončana 
za tiste čase sodobna, velika in svetla šolska 
stavba.

V šoli so uredili tri učilnice, en prostor so namenili 
telovadnici. K šolskemu poslopju so prizidali 
tudi stanovanjski del s tremi stanovanji. Nad 
šolskim poslopjem so uredili igrišče za športne 
dejavnosti.

 Že v naslednjem šolskem letu so šole v 
Čemšeniku, Podkumu in Znojilah prešle pod 
upravo matične šole v Zagorju.

Leta 1970 je bil uveden petdnevni delovni teden, 
sobote so postale pouka proste. Leta 1979 je 
šola postala celodnevna osnovna šola, ki je 
trajala do šolskega leta 1987/88.

Prvo šolsko leto je šolo obiskovalo kar 96 
učencev od 1. do 8. razreda, v letošnjem letu pa 
obiskuje šolo 25 učencev od 1. do 4. razreda.

Že od samih začetkov so učenci skupaj z 
učiteljicami in učitelji aktivno sodelovali z društvi 
v kraju in pri pripravah šolskih in krajevnih 
proslav, ki se jih je rada udeležila tudi takratna 
dolgoletna ravnateljica gospa Magda Malovrh.

Leta 1968 so v prostorih čemšeniške šole odprli 
oddelek male šole za predšolske otroke.

Na pobudo staršev in ob pomoči Občine Zagorje 
ob Savi, Vrtca Zagorje ob Savi in Krajevne 
skupnosti Čemšenik pa se je 1. septembra 2016 
uresničila želja o odprtju vrtca v Čemšeniku. V 

uspešno zaživel oddelek Vrtec Zagorje ob Savi, 
Enota Smrkci. Prvo leto je bilo vanj vključenih 
16 otrok od 2. do 6. leta starosti. Majhnost enote 
omogoča, da se otroci med seboj poznajo in 
živijo kot velika družina.

Zunanja podoba šolskega poslopja je ostala 
do danes nespremenjena. Prenovljena in 
preurejena je bila le notranjost šole, kakor so 
zahtevale potrebe. Urejena je bila kuhinja 
in centralno ogrevanje, v pritličju so pridobili 
prostor za šolsko knjižnico. Pred šolo so leta 
1991 posadili lipo, simbol slovenske državnosti, 
ter uredili okolico šole.

Letošnje leto je za PŠ Čemšenik še kako 
slovesno, saj praznuje 60 let.

Ob tej priložnosti smo učiteljice in učenci v 
svoje prostore povabili učence razredne stopnje 
matične šole in zanje pripravili različne dneve 
dejavnosti. S prvimi razredi smo ustvarjali z 
jesenskimi plodovi, z drugošolci smo spoznavali 
igre naših babic in dedkov, s tretješolci smo se 
podali do Prvin in vmes izvedli številne športne 
igre. S četrtošolci smo raziskovali gozd, z 
učenci PŠ Podkum pa se bomo odpravili na 
Čemšeniško planino.

prostorih Podružnične šole Čemšenik je 
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Šola stara sem postala,  
prav veliko generacij že zamenjala. 
Veliko otrok, nekateri odrasli so že, 

a še vedno spominjam jih se, kot da včeraj odšli bi le. 
 

Veliko dogodkov zgodilo se je,  
dobrih in slabih obilje. 

Res, da vsi končali so se, 
a na koncu dobro in veselo imeli smo se. 

 
Za konec pa vem, da to ni slovo,  

še vedno bom gledala v širno nebo. 
Zdaj pa je čas, da se pesem konča, 

Jaz pa veselim se novih obrazov in veselih otrok obilja.  
 

Matic Troha, 8. c 

Dnevi so bili zelo razgibani in vsak dan smo bili 
bogatejši za številne izkušnje in nova prijateljstva. 
V četrtek, 13. 10. 2022, pa je na športnem igrišču 
v Čemšeniku potekala slovesnost ob počastitvi 
60-letnice šole, na kateri smo učiteljice in učenci 
v sodelovanju z nekaterimi posamezniki pripravili 
slavnostno prireditev.

Po prireditvi so si obiskovalci lahko ogledali še 
razstavo fotografij in starih učnih pripomočkov, ki 
smo jih v sodelovanju s prebivalci in nekdanjimi 
učenci pripravili v prostorih šole. 

Anja Čop Lipar
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Teden otroka
V ponedeljek, 3. 10., se je začel mednarodni teden otroka. Praznujemo torej mi, otroci. 

Ponekod se v šolah izvajajo razne dejavnosti, več dni dejavnosti in tako dalje. Mislim, da je 
otrokom po svetu ta teden zelo všeč, saj se mi zdi, da je sploh za mlajše to nekaj posebnega. 
Vendar na žalost to ni čisto po vsem svetu, saj menim, da je v državah, kjer je več revščine, 
drugače, ampak upam, da se imajo tudi tam otroci takrat lepo.

Zdaj pa še nekaj misli in idej naših sošolcev: 

˝Premalo se omenja in obeležuje, drugače pa je v redu.˝ 

Jaka Rozina, 8. c 

 ˝Super je, ker se mi zdi, da je lepo imeti teden, ki je posvečen nam, otrokom. V tem tednu bi lahko 
bilo le več dogodkov, dejavnosti, aktivnosti.˝ 

Julija Prašnikar, 2. b 

˝Mislim, da je teden otroka zelo kreativna in zanimiva ideja. Mogoče se le malo premalo omenja.˝ 

Max Vogrinec, 7. c 

Torej, da povzamemo, vrstnikom iz naše šole in otrokom nasploh, se zdi teden otroka super, 
zabaven, zanimiv. Vendar pravijo, da se premalo omenja in obeležuje in da bi lahko v šolah 
in drugje takrat bilo več dejavnosti za otroke. Tudi sam se z vsem, kar so povedali, strinjam. 

Matic Troha, 8. c

Sara Kranjc, 6. c Ula Rozman, 6. a
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Kako je, biti otrok? 
Ko si majhen, hodiš v vrtec, 

tam se igraš s prijatelji in se loviš, 
tečeš po igralnici in noriš. 

  
A ko čas je, da stopiš v prvi razred, 

je kar naenkrat novi red. 
Brez norenja in lovljenja, 

joj, prejoj, ti šment. 
  

Iz razredne na predmetno stopnjo skočiš, 
hitro se učenja lotiš. 

In, ko osnovne konec bo, 
Se nižjih razredov spomnil boš težko. 

  
A nič ni hudega! Saj napreduješ že v srednjo, 

otrok v srcu si še vedno.

Ina Zaletel, 7. a 

Kot vsako leto je tu teden otroka. 
vsi otroci so ga veseli,  

saj vedo, da domačih nalog ne bodo imeli. 
 

Ko v šolo pridejo, 
vsi dobre volje so 

in vsi zapojejo. 
 

Ko pa konec je zabave, 
veseli vsi otroci so.  

Na naslednji dan komaj čakajo.

Erin Grešak, 7. a

Lara Per, 7. c

Nejc Jager Juvan, 7. b
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Skvarček sadjarček

To je Katja. Na pogled povsem običajna deklica s 
svetlo oranžnimi lasmi, majhnim noskom in velikimi 
rjavimi očmi. Katja obiskuje tretji razred osnovne 
šole in obožuje sadje. Vendar pa ima prav posebno 
skrivnost.

Ker tako obožuje sadje, se ji enkrat na mesec prikaže 
duhec, ki ji prinese magičen kos sadja, vsak mesec 
drugačnega. Ko pa ga poje, se znajde v čudežni 
deželi, kjer je danes prav vse narejeno iz lubenice.

Komaj je vanjo ugriznila prvič, že se je znašla na 
velikem oblaku lubenice, pod njo pa je bil svet, ki ga 
lahko tudi poje. Hišice so bile zgrajene iz gromozanskih 
lubenic z vrati in okni iz pečk. Tudi njena obleka se je 
obarvala v rdečo, ob robu v zeleno, na sredino pa so 
se zarisale črne peške.

Vse se ji je zdelo kot običajno, dokler ni zagledala 

Vsi otroci v sebi skrivamo
ljubezen, radost, smeh,

srčnost, prijaznost,
pa tudi greh.

Če si črn ali bel,
žalosten ali vesel,

vsak od nas pravico ima,
biti član tega sveta.

Vsak ljubezen si zasluži,
ne glede na to, s kom se druži.
Naj se dobro z dobrim vrača,
ljubezen z ljubeznijo poplača.

Patricija Škrabar, 8.c

Mi, otroci

pisma, ki je ležalo na oblaku zraven nje. Duhec ji Maša Magdič, 7. b

Rožle Drolc, 4. a
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je dal posebno nalogo, saj jo bodo v čudežni deželi obiskali prav posebni gostje. Naloga pravi, naj 
pripravi različne jedi iz lubenice, ki jih bo postregla gostom.

Prišla pa mi je na uho novica, da naj bi naše kuharice pomagale Katji pripraviti jedi, in tudi to, da smo 
ti posebni gostje prav mi. Učenci, učitelji in zaposleni na naši šoli.

Predlagam, da se zdaj poslovimo in odhitimo v čudežno deželo, kjer so že pripravljene jedi iz 
lubenice.

Ker pa vi ne veste, kje se nahaja ta čudežna dežela, vas bo namesto duhca tja peljal kar vaš učitelj.

 Želim vam dober tek in pozdravite Katjo, ko jo srečate v čudežni deželi.

Julija Sluga, 8. c

Lubenica velikanka
Vsako leto v ježevski deželi izbirajo sadež, ki ga intenzivno gojijo do jesenskega spanja.

Letos bo predsednik Jožek Hruška izžrebal nov sadež. »Tatata tam … in zmagovalni sadež je …
LUBENICA!!!« razglasi nadvse slovesno. Vsi ježi ob tem ponorijo, saj tega sadeža še niso imeli.

In gredo naslednji dan prekopat njivo, da bodo posadili semena. Ko se zvečer ježi utrujeni vračajo 
domov, jih njihov duhovnik nagovori: »Dragi ježi! Jaz, Borut Lubadar, vam predlagam, da pridelamo 
največjo lubenico in na tekmovanju za največji sadež končno osvojimo nagrado in tako premagamo 
medvede, lisice (ki sigurno igrajo nepošteno) in volke. Kdo je z mano?« Takrat vsi ježi ponorijo, 
potegnejo z njim in se zaobljubijo. 

Tako vse poletje v pozno jesen skrbijo za njivo, še posebej pa za velikanko Tritonko. Vendar se na 
dan, ko bi jo že utrgali, le ta utrga sama in začne rušiti vse pred sabo. Komandir jež vpije v voki toki 
gobo Galaxy 123: »Vsi vojaki v formacije, policisti evakuirajte vse, ki so v mestu!« 

Alina Baš, 5. bŽana Zidar, 6. b 
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Okrogla, velika je tale gospa, 
le malokdo ve, 

da se z njo ne igra. 

Notri je rdeča, 
kdor je jo, zadane ga sreča. 

Težka je tudi, 
na kogar pade, se zgrudi. 

Špela Pervinšek, 8. b 

Lubenica

Vojaki in policisti se odpravijo na delo, predsednik Jožek pa se jezi: »Kateri norec je predlagal ta 
pridelek?« Ob teh besedah duhovnik hitro zbeži. Lubenica pa še kar naprej ruši vse, kar ji prekriža 
pot. Na koncu jo zaustavijo, ko jo bombardirajo z nožki. 

In končno dobra novica! Ko jo zagledajo sodniki tekmovanja, ježe takoj nagradijo z denarno nagrado, 
ki jo bodo koristno uporabili za obnovo uničenja, ki ga je lubenica velikanka povzročila. Ko se kaos 
poleže, sledi predsednikov nagovor: » Dragi ježi! Tole res ni bilo ammm …khm… aktualno, bilo je 
grozno, ampak moram priznati, da je lubenica zares krasna.« »Naj živi krasna lubenica velikanka!« 
so zaklicali vsi v en glas. In pred jesenskim spanjem so se je lahko res dodobra najedli.

Aljaž Guček, 8.a

Tereza Sotenšek, 5. b

Lenart Martinčič, 4. c
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Skvarča športa
Prvi športni dan v novem šolskem letu. To leto so 5. oktobra imeli učenci od 7. do 9. razreda športni 
dan oziroma orientacijski pohod.

Ko so se vsi učenci določenega razreda zbrali, so učitelji 
pred šolo glavnemu učencu dali navodila za na pot. 
Tistega, ki bo vodil celo skupino/razred, so izbrali vsi 
učenci, da bi bilo seveda do vseh pravično. Ko so izbrali 
vodjo, se je prva skupina odpravila na pot.

Najprej so se učenci sprehodili okrog šole in se potem 
napotili do ribnika, kjer so zavili navzgor. Po poti so 
prišli do gozda, kjer jih je čakala učiteljica, ki je imela 
pripravljenih nekaj vprašanj, na katera so učenci 
odgovarjali. Učenci so se odpravili naprej po gozdni 
poti, dokler se pot ni končala pri izhodu iz gozda. Nato 
so prispeli do kapelice, kjer jih je, kakor že povedano, 
pričakala učiteljica in jim dala nalogo, pri kateri so se 
morali orientirati. Ko so učenci končali z nalogo, so 
začeli svojo pot proti Zagorju. Šli so po poti navzdol 
mimo spara in njihova naslednja točka jih je čakala pri 
letališču, kjer so morali odgovarjati na vprašanja, vezana 
na reševanje ljudi in o raznih poškodbah.

Ko so odgovorili na vsa vprašanja, so se odpravili proti Euro parku, kar je bil njihov cilj. Tam so 
učenci igrali medrazredne igre, ki so bile med dvema ognjema, odbojka, nogomet in še več. Tisti, ki 
so za tisti dan imeli že dovolj telovadbe, pa so vmes počivali in se družili s prijatelji. 

Ina Zaletel, 7. a

Aleks Razpotnik, 7. b

8. c na orientacijskem pohodu 17



Projektni dan za 8. razrede
'Volitve – praznik demokracije' 
Na naši šoli je v petek, 14. 10., potekal projektni dan za učence 8. razredov z naslovom Volitve - 
praznik demokracije.

Prve tri ure so bili učenci razdeljeni po oddelkih. Vsebine so bile v povezavi z naslovom obarvane z 
zgodovino, likovno umetnostjo in matematiko, zraven pa so bile naravnane ustvarjalno in podprte z 
uporabo IKT tehnologij.

Četrto uro so učenci prisluhnili 
predavanju o lokalni samoupravi 
in volitvah. Temi sta podrobneje 
predstavila direktor zagorske 
občinske uprave Tadej Špitalar in 
pravnik Jernej Goričar.

Zadnjo uro so učenci preživeli 
na igrišču, kjer so se pomerili 
tako v spretnosti in hitrosti, kot 
tudi v pridobljenem znanju in 
medsebojnem sodelovanju. 

Anja Šircelj
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Vaja evakuacije

V petek, 21. 10., je na matični šoli potekala vaja evakuacije.

Učenci vseh oddelkov, učitelji in drugi zaposleni so malo po začetku 2. šolske ure mirno zapustili 
šolo in se odpravili na zbirno mesto na Proletarcu.

Ugotovili smo, da smo iz stavbe prišli vsi in da je vaja uspela.

Pohvalila sta nas tudi poveljnik PGD Zagorje-mesto Marko Novak in njegov namestnik ter poveljnik 
GZ Zagorje ob Savi Marko Bokal, ki sta si evakuacijo ogledala.

Ana Marija Kovač, 3. b
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