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Drage bralke in dragi bralci, tako mlajši kot malo manj mladi!

Z novim letom je izšlo tudi novo šolsko glasilo. S pestrimi vsebinami in

prispevki učencev in učiteljev. Veselim se spletnega listanja po njem in morda

me razveselite celo s kakšno simbolno uganko.

Kaj nam je pripravil uredniški izbor?

· Seznanjeni bomo z dogajanjem v šolski skupnosti.

· Šolski novinarji so od začetka šolskega leta dokumentirali zanimivosti v šoli

in nam jih bodo predstavili v svoji rubriki.

· Učenci, ki pripravljajo tematske oddaje za šolski radio, so objavili intervju z

znanim novinarjem.

· Ekipi novinarjev – učencev pa se je pridružila tudi ekipa učiteljev, ki so

pripravili zapise o nekaterih dogodkih in dejavnostih. Verjamem, da bodo

zapisi marsikoga med vami prepričali, da se jim boste ob naslednji priložnosti

pridružili.

Ob tem izrekam pohvalo vsem avtorjem in prav posebej mentorjem glasila.

Zakaj je vredno ustvarjati in svoja dela deliti z drugimi, je primerno povzela

gospa Tina, mentorica in urednica: »Predvsem smo veseli (tako učitelji kot

učenci), da se je življenje na šoli vrnilo v »normalo«, in zdi se nam, da kar

pokamo po šivih od vseh idej, ki bi jih najraje realizirali vse naenkrat, pa ne

gre, zato smo tudi malo utrujeni in imamo občutek, da se je svet postavil na

glavo. Učitelji letos opažamo tudi velik primanjkljaj v znanju, veščinah …

Želimo si, da bi našli načine, kako učence motivirati in te vrzeli zapolniti, da bi

znanje spet postalo vrednota. Vizija spletnega šolskega časopisa je tako eden

izmed načinov. Njegov namen je dati glas učencem, krepiti šolsko skupnost,

spodbujati ustvarjalnost, ozaveščati o pomembnosti medijske pismenosti,

vrniti znanju njegovo vrednost in ponuditi našim učencem zanimivo branje. Pa

še kaj bi se našlo.«

Vabljeni k branju!

Mag. Mojca Mihelič,

ravnateljica in navdušena bralka



RADOVEDNEŽI

 

SPLOŠNO 
(Radovednežev dnevnik, vabila na splošne dogodke, tekmovanja ...),

BRALNICA
 (bralne novosti, ideje za branje ...),

USTVARJALNICA 
(likovno, tehniško, literarno in kuharsko ustvarjanje in ostale ustvarjalne zanimivosti),

GLAS UČENCA 
(priložnost za učence, da soustvarjajo šolsko klimo),

KAM NAPREJ 
(obveščanje učencev na temo poklicnega usmerjanja in predstavitve poklicev),

KOTIČEK ZA SPROŠČANJE 
(ideje za sproščanje in dobro počutje),

GLASBENI KOTIČEK 
(glasbeno ustvarjanje, pesmi, igre, ustvarjalne naloge ...),

KULTURNICA 
(aktualne novice s področja kulture),

RAZISKOVALNICA 
(raziskovalne naloge, zanimivi članki, oddaje, poskusi),

TI IN JAZ 
(odnosi, mediacija, konflikti, medvrstniško sodelovanje in pomoč, prostovoljstvo),

VESELA ŠOLA 
(zanimivosti s področja tekmovanja Vesela šola),

 ŠPORT 
(športni dogodki, zanimivosti, ideje za gibanje).

 

Učenci na OŠ Danile Kumar
ostajamo radovedni. V
letošnjem šolskem letu je
zaživela Teams učilnica
RADOVEDNEŽI s kanali, ki
ponujajo različna, zanimiva in
uporabna gradiva za učence.
Ti kanali so:



 

23. septembra 2022, na dan slovenskega športa, 

smo se šestošolci odpravili na Rašico.

Zbrali smo se pred šolo in vzeli šolsko malico. 

Peš smo se odpravili čez Bežigrad po Dunajski cesti. Prečkali smo Savo in prispeli do vasi

Gameljne. Kmalu smo se začeli vzpenjati proti Rašici. Hodili smo po gozdni poti. Ker je

bilo sončno, nas ni zeblo, vroče nam pa tudi ni bilo, saj smo hodili po senci. Zelo smo se

zabavali in smejali. Na pol poti smo se ustavili, da smo pojedli malico. Ko se je gozdna pot

končala, smo se samo še malo povzpeli proti vrhu in prispeli do gasilskega doma, kjer smo

imeli odmor. Učiteljice so nam povedale, da nam zmanjkuje časa in da se bomo kar

odpravili nazaj proti šoli. Ko smo prišli nazaj, smo imeli kosilo, za domačo nalogo pa

ležanje na kavču, saj smo se dobro razgibali in pošteno utrudili.  

Neža Pakiž Arko in Luna Istenič, 6. b 

RAŠICA JE ŠPICA!

Vir slike: www.visitljubljana.com 

ETNOGRAFSKI MUZEJŽ I V L J E N J E  N E K O Č  I N  D A N E S

V četrtek, 29. septembra 2022, smo se s šolo

odpravili v Etnografski muzej.   

Zbrali smo se pred šolo in odšli do avtobusne postaje. Zapeljali
smo se do centra, do Etnografskega muzeja pa smo šli peš.
Močno je deževalo, zato smo bili vsi mokri. V Etnografskem
muzeju imajo predmete iz različnih držav, največ pa iz
Slovenije. Videli smo, kako so včasih lovili živali in živeli. Čisto
drugače kot zdaj. Imamo telefone, trgovine, oblačila. Odpravili
smo se nazaj v šolo. Izdelali smo likovni izdelek. Pobarvali smo
kvadratke samo z rdečo in modro barvo. Nastale so
prečudovite slike. Odpravili smo se na kosilo in šli domov.
Nismo imeli domače naloge. Zato pa mi je bil ta šolski dan še
posebej všeč. 

Neža Pakiž Arko, 6. b

https://danslovenskegasporta.si/
http://www.etno-muzej.si/


 

Na dan slovenskega športa smo se osmošolci povzpeli na

Veliko planino. Avtobus nas je pripeljal do parkirišča,

pred začetkom poti. Od tam smo nadaljevali peš. Med

hojo smo se veliko pogovarjali, se zabavali in družili. Prvi

del poti je bil bolj strm in posledično tudi bolj naporen,

a zaradi dobre družbe nam ni bilo mar. Ustavili smo se

tudi na Mali planini, kjer smo pomalicali in se odpočili.

Nadaljevali smo pot. Tokrat je bila položnejša in lažja.

Ko smo prišli do cilja, smo bili že vsi pošteno izmučeni.

Tam smo občudovali razgled. Počasi smo se odpravili

nazaj proti avtobusu. Vožnja je bila zabavna, saj smo

poslušali glasbo. Na izletu smo uživali, se sprostili in

našportali. 

 

VELIKA PLANINA JE FINA!

PRLEKIJA
U S T V A R J A N J E ,  N A R A V A  I N  P R E T E K L O S T

V sredo, 5. oktobra 2022, smo se učenci 8. razreda odpravili na
ekskurzijo v Prlekijo. Po dolgi in zabavni vožnji smo prispeli na
destinacijo. Vreme je bilo sončno in prijetno. Lončarska
družina Žuman nas je zelo lepo sprejela. Pokazali so nam svojo
delavnico in nam predstavili izdelavo lončarskih izdelkov.
Nekateri izmed nas so to lahko poskusili. Kdor je želel, je lahko
izdelke iz njihove trgovinice tudi kupil. Nato smo se z
avtobusom odpeljali do naravnega rezervata Ormoške lagune.
Med vožnjo nam je vodička povedala vse o prelepi okolici. V
naravnem rezervatu nas je pričakal drug vodič, ki pa nam je
razkazal lagune in nam predstavil zanimivosti o tamkajšnji
naravi in živalih. Lahko smo videli vodne bivole in ogromno
drugih živali. Prav tako smo obiskali železniško postajo, kjer
smo si ogledali, kako sta včasih izgledali železnica in postaja.
Imeli smo tudi čas za igranje odbojke na mivki in druženje na
igrišču. Na koncu smo odšli v picerijo, kjer smo se okrepčali s
picami in pijačo. Naučili smo se veliko o novi okolici, različnih
živalih in naravi. Na ekskurziji smo se imeli zelo lepo.

Olga Hubert in Lara Povšič, 8. a

Olga Hubert in Lara Povšič, 8. a

https://danslovenskegasporta.si/
https://loncarstvozuman.si/loncarstvozuman.html
https://loncarstvozuman.si/loncarstvozuman.html
https://www.ptice.si/naravovarstvo-in-raziskave/naravni-rezervati/ormoske-lagune/


 

Ob zaključku tedna otroka (3.–9. oktober 2022) smo na naši

šoli imeli dan, ki je bil namenjen igri. Ob tej priložnosti so se

med uro angleščine šestošolci odpravili na obisk k

tretješolcem in se z njimi igrali igre v angleščini. Izkazali so se

za odlične mentorje mlajšim učencem, nad njimi pa so bili

navdušeni tudi tretješolci. Poslovili so se v veselem

pričakovanju novih priložnosti za skupno druženje in učenje.  

IGRAJMO SE SKUPAJ

V mesecu novembru 2022 je (tudi v Sloveniji)
potekalo Evropsko prvenstvo v rokometu za
dekleta. Nekateri učenci smo imeli priložnost, da
si ogledamo eno izmed tekem, ki se je odvijala
med Slovenijo in Madžarsko. Vzdušje je bilo zelo
dobro. Ogled tekme smo si lahko popestrili tudi s
pokovko in sladkorno peno. Seveda smo vsi
bučno navijali za naše Slovenke, ampak na
koncu se vseeno ni izšlo. Madžarke so zmagale z
rezultatom 29 : 25. S tem smo se Slovenci tudi
poslovili z evropskega prvenstva. Kljub temu smo
se veseli vrnili nazaj proti šoli, saj smo si v dobri
družbi ogledali zelo napeto in zanimivo tekmo. 

Lara Povšič, 8. a

Tina Starec Klobasa

EVROPSKO PRVENSTVO V
ROKOMETU



 

Noč 11. novembra 2022 je na naši šoli bila prav posebna noč. Učenci, ki redno obiskujejo

razne dejavnosti na šoli, so lahko prespali v njej. Razburljive noči se je udeležilo 76 učencev

in 17 učiteljev/mentorjev. Kratek povzetek: zabava, odlična hrana, nepozabna noč in

odlične dejavnosti. 

PRAV POSEBNA NOČ NA OŠ
DANILE KUMAR

Odvijale so se zelo zanimive delavnice: Na
delavnici astronomije, katere mentorica je
bila gospa Maja Ilar, so se učenci naučili
uporabe zvezdne karte, naredili so makete
ozvezdij in se ob tem močno zabavali. Za
odlično hrano so poskrbeli naši učenci–
kuharji, seveda s pomočjo odličnih
mentorjev gospe Škof, gospoda Medarja in
gospe Zalar. Likovniki so se lotili poslikave
likovne učilnice. Na steno so naslikali
slavno sliko Zvezdna noč s pomočjo
mentorice gospe Anamarije Cvelbar in
končni izdelek je neverjeten. 

Prav tako so bili zelo kreativni učenci na delavnici Muzikal, kjer so se združili šolski bend
in igralski krožek ter njuni učiteljici gospa Špela Pučko in gospa Eva Zore. Poustvarili so
Prešernovo pesnitev Povodni mož. Zelo zgovorni so bili učenci na delavnici Jezik malo
drugače z mentorjem gospodom Žanom Jovišićem. Pogovarjali so se o rabi kletvic in psovk
in se naučili mnogo teorij o grdih besedah. Pri gospe Urški Filipič na delavnici S puncami
o fantih/s fanti o puncah so se punce pogovarjale o fantih, fantje pa o puncah in o
raznih stereotipih na to temo. Kakšna zabava! Napravili so zapis o asociacijah ob besedi
punca in ob besedi fant. 



 

»Mentorici sta prijazni, zelo
upoštevata naše ideje.«

Maja Furlan in Katalena Lucu,
delavnica Muzikal

 

»Naučila sem se, kako
uporabljati zvezdne karte.«

Učenci, ki so bili z mentorico gospo Tejo Jauševec, so se učili, kako reševati konflikte in
kako voditi mediacije. Bralci so si ogledali film Zeleno kolo in imeli zelo zanimive debate
o raznih knjigah. Naloga šolskih novinarjev je bila, da s pomočjo mentorice gospe Tine
Starec Klobasa dogodke dokumentirajo in pripravijo fotoreportažo. Prav tako pa so se
lahko vsi učenci udeležili aktivnosti, kot so meditacija, lov za zakladom, iskanje duhov,
igranje družabnih iger in rekreacija. Učenci in učitelji imajo odlična mnenja o noči, ki so
jo preživeli na šoli, in upajo, da bo še kakšna priložnost za ponovitev te izkušnje.

Olga Hubert, 8. a

»Kot skupina smo vsi zelo
povezani, sodelujemo in se

imamo zelo, zelo radi.«
 

»Skupina je zelo v redu, 
mislila sem, da bo huje.«

 
Maja Furlan, 

delavnica Muzikal
 

»Na živce mi grejo novinarji, mislijo, da
so jaki in stalno skačejo na 

delavnice.«
 

»Zelo je dobro in res se 

imamo odlično tukaj.«

 
Blaž Šinkovec, 

delavnica Jezik malo drugače
 

»Moja skupina je najboljša skupina  
na tej noči Danile Kumar.«

Ga. Anamarija Cvelbar, 
mentorica delavnice Poslikava učilnice

Maj Pišlar, 
delavnica Jezik malo drugače

 

Maj Pišlar, 
delavnica Jezik malo drugače

 
 

Karmen Writzl, 
delavnica Astronomija

 »Naša mentorica je odlična.
Zelo dobro uči in res se

imamo odlično.«
 Daša Kiš, delavnica Astronomija

delavnica Astronomija
 

»Učenci na tej delavnici
so totalni pacienti (v
najboljšem smislu).«

 
 

G. Žan Jovišić, 
mentor delavnice Jezik malo drugače

 
 



 

Predstava je v številnih učencih vzbudila različne občutke, tudi tesnobo, a nam je prav tako

vsekakor dala veliko iztočnic za razmislek in pogovor. Sama sem si predstavo tokrat ogledala

že drugič; po prvem ogledu smo tudi sodelovali v pogovoru z režiserko. Tam sem med drugim

izvedela, da so predstavo sestavili mladi (tudi po lastnih izkušnjah), ki so jo tudi zaigrali, in

pa seveda režiserka. Čeprav je od predstave minilo že kar nekaj časa, se še vedno večkrat

spomnim, da je resnično vsak sam odgovoren za svoje lastno življenje, srečo in uspehe – da

smo vsi svoje usode krojači. 

Kako devetarjem na zanimiv, privlačen način predstaviti

probleme, s katerimi se sooča današnji svet? Hmmm …

Gledališka predstava? Super, zakaj pa ne! 

24. oktobra 2022 smo se vsi devetarji (ki smo se, mimogrede,

zavedali, da bomo tako zamudili tri šolske ure 😉), odpravili v

Slovensko mladinsko gledališče. Tam smo si ogledali

predstavo Svoje usode krojači, ki nam je približala tiho,

temačno razmišljanje in naraščajoče strahove, ki se skrivajo

globoko v naših srcih, tudi če se tega ne zavedamo. 

V SVOJIH ROKAH DRŽIŠ USODO

Ko smo bili še na razredni stopnji, je bilo večinoma
drugače. 1. septembra 2022 pa smo prvič stopili na
predmetno stopnjo. Bili smo tako rekoč »tamali«. Tukaj
pa se je začelo resno delo. Do zdaj je bilo dovolj, da si
prelistal zvezek, in ocene so bile odlične. Nihče od nas ni
navajen toliko učenja in truda. S tem so ocene začele
rahlo padati. Nekaj, kar je za nas čisto drugače, je več
testov, spraševanj, ogromno pisanja in veliko stresa. Da
pa ni vse tako črno, pa naštejmo nekaj dobrih lastnosti
6. razreda. Na primer selitev iz razreda v razred, po šoli
se lahko sprehajamo brez spremstva, imamo svoje omarice
(ki se po možnosti ne odpirajo). Če povzamemo, je 6.
razred začetek kot prvi razred. 

Luna Istenič in Neža Pakiž Arko, 6. b  

MUČENJE ŠESTARJEV

Slika: https://casoris.si/sola-se-predstavi/svoje-usode-krojaci/

Dominika Lahajner, 9. d



je bil Prešernov rod med najstarejšimi
zgodovinsko ugotovljenimi kmečkimi
rodovi na Gorenjskem? 
je prvič odšel od doma pri sedmih
letih? 
je med sorodniki, prijatelji in znanci
veljal za prijaznega, skromnega, tihega
in redkobesednega človeka? 
je bil radodaren, zlasti do revnih in
otrok? 
pesnikova upodobitev iz časa njegovega
življenja ne obstaja? 

STE VEDELI, DA:

 

V tednu med 7. in 10. 11. 2022 smo imeli osmarji dan

dejavnosti Po Prešernovih stopinjah. Med potepom po

Ljubljani nam je prijazen vodič povedal več o Francetu

Prešernu, njegovih bližnjih prijateljih, sorodnikih,

neuslišani ljubezni … in njegovih delih. Nato smo se z

avtobusom odpravili do Vrbe, njegovega rojstnega

kraja, kjer smo si ogledali njegovo rojstno hišo,

starinske predmete in vso okolico. Na dnevu smo se

zabavali in izvedeli veliko novega. 

. 

PO PREŠERNOVIH STOPINJAH

Lara Povšič, 8. a

Vir: https://www.visitkranj.com/5-zanimivosti-o-francetu-presernu 



 

V četrtek, 22. septembra 2022, nas je na šoli
obiskal vsestranski literarni ustvarjalec Boštjan
Gorenc - Pižama. Gospod je prišel z namenom, da
bi učencem na zabaven način pokazal, da je
branje lahko zabavno, zanimivo, in nas spodbudil
k temu. Celo uro nas je zabaval in pokazal svoje
razne talente. Pripovedoval nam je o svojih
pisateljskih prigodah in nekaterih težavah pri
prevajanju, s katerimi se sooča. Smeha je bilo
ogromno in prav zares nas je očaral. Iz dvorane
smo se odpravili nasmejani in prav gotovo z
drugačnim pogledom na branje.

OBISKAL NAS JE BOŠTJAN
GORENC - PIŽAMA

 

16. novembra 2022 je bil mednarodni dan strpnosti. 

Tudi osmošolci smo ga obeležili kar na šoli. Na začetku smo se

zbrali v dvorani, kjer nas je pozdravil gospod na invalidskem

vozičku. Povedal nam je svojo življenjsko zgodbo. Kako je

novica, da bo pri 30. letih gibalno nesposoben, vplivala nanj,

kako se je sprijaznil s tem in to, da se kljub temu, da je

invalid, lahko še vedno ukvarja z različnimi stvarmi – od

športa do slikarstva. 

DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO

Olga Hubert, 8. a

Lara Povšič, 8 .a 

Obiskal nas je tudi gospod, ki je slep, in nam predstavil športne aktivnosti, s katerimi se

ukvarjajo slabovidni in slepi ljudje. V teh aktivnostih smo se preizkusili tudi mi. 

Preostale ure smo se v razredih pogovarjali o predsodkih in stereotipih, z improvizacijo

poskušali prikazati par nesramnih oz. neprimernih situacij, na koncu pa smo napisali pismo

samemu sebi, v katerem smo napisali svoje pomanjkljivosti, dobre lastnosti, želje, ambicije in

vse ostalo.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mednarodni_dan_strpnosti


 

Na dolgo pot od Ljubljane do Pariza smo se popoldan odpravili 

z avtobusom. V Pariz smo prišli naslednji dan zjutraj in se odpravili 

na Eifflov stolp. Na vrh smo se povzpeli zelo hitro. Razgled na mesto 

je bil zelo lep, a bilo je bilo zelo mrzlo. Peš smo se odpravili do reke Sene, 

tam pa smo se z ladjico odpeljali na ogled mesta s te perspektive. 

Z ladjice se je dobro videlo veliko znamenitosti. Ob koncu ogleda smo se peljali 

s podzemno železnico in imeli odmor za kosilo. Ogledali smo si še nekaj 

 znamenitosti, med njimi katedralo Notre Dame. Na koncu smo se še malo

sprehodili po mestu, vmes pa nam je vodič predstavil zanimivosti o Parizu. Prišli 

 smo do trgovskega centra, ki je vkopan v zemljo in ima več kot 4 nadstropja 

    v globino. V enem od njih je bila postavljena ogromna novoletna jelka. Tam

smo imeli čas za prehranjevanje in nakupovanje. 

J'AIME PARIS!

Potem smo se odpravili proti hotelu. Naslednji dan smo se z

avtobusom odpeljali po mestu in si ogledali muzej. V njem je bilo

veliko različnih slik in drugih umetnin. Obiskali smo še muzej

voščenih lutk, kjer je na ogled veliko skulptur, ki predstavljajo

znane osebnosti, na primer Lady Gaga, Katy Perry … Ker so

lutke tako pristne, se veliko ljudi zmede, ker ne razločijo, kdo je

pravi človek in kdo je voščena lutka. Zatem smo se z avtobusom

in nato še peš odpravili do cerkve, ki je na hribu Montmartre.

Cerkev smo si ogledali od zunaj in želeli ujeti predstavo različno 

osvetljenega Eifflovega stolpa, a smo jo na žalost zamudili. Nazaj smo se

odpravili po drugi poti in spet imeli čas za hrano. Ko smo se z avtobusom

vozili proti hotelu, smo imeli srečo. Videli smo posebno osvetlitev Eifflovega

stolpa. Predstava je bila večini zelo všeč. Zadnji dan smo obiskali še muzej

Louvre, v katerem so razstavljene različne umetnine, med njimi svetovno

znana slika Mona Lise, muzej pa je prepoznaven tudi zaradi velikih

steklenih piramid. Ogled se nam je zdel zelo zanimiv, čeprav nismo videli

celega muzeja, ker je prevelik. Peš smo se odpravili še do muzeja parfumov.

Tam nam je vodička predstavila zgodovino parfumov, lahko smo povonjali

različne parfume, ki jih prodajajo v njihovi trgovini. Še zadnjič smo imeli

prosti čas za hrano in nakupovanje. Po ogledu smo se peš odpravili do

avtobusa, ki nas je pripeljal do Ljubljane. 
Nana Berdon, 9. c



FRANCOZI RADI KUHAJO (LES FRANÇAIS AMIENT CUISINER)
Učenci francoščine 8. razreda smo se odločili posladkati s čokoladnim fondantom, ki smo ga

pripravili kar sami, s pomočjo gospe Nataše Mukaetove. V gospodinjski učilnici smo najprej

stopili 160 g čokolade za kuhanje (le chocolat) in 130 g masla (le beurre) ter nato primešali

150 g sladkorja v prahu (le sucre en poudre). Masi smo dodali 3 jajca (les oeufs) in 50 g

moke (la farine). Maso smo prelili v modelčke za mafine in jih pekli v pečici na 210 stopinjah

od enajst do trinajst minut. Z rezultatom smo bili zelo zadovoljni. Hitra in lahka priprava

izredno okusne sladice! 

Kako je rudarstvo izgledalo nekoč? Kako je izgledal delavnik rudarja in kakšna dela so
delavci opravljali? Kako sploh izgleda rudnik? Na vsa ta vprašanja si lahko odgovorimo
osmošolci, ki smo obiskali Muzej premogovništva v Velenju, kjer sicer še vedno kopljejo
premog, del rudnika pa je preurejen v muzej in je popolnoma dostopen in varen. Učenci smo
se v muzeju sprehodili po rudniku in videli, kakšno je bilo delo rudarja včasih, kakšne
pripomočke so imeli in s kakšnimi nevarnostmi so se soočali. S pomočjo simulacije smo
občutili, kakšen občutek je, ko se del rudnika sesede. Ogledali smo si belo in črno garderobo,
kopalnico in prebivališče delavca. Prav tako smo se seznanili s pripomočki, ki se v rudniku
uporabljajo dandanes, in se z vlakcem po rudniku tudi vozili. Jedli smo klasično rudarjevo
malico – klobaso s kruhom. Prav tako smo se sprehodili do bližnjega jezera in občudovali
razgled.
Ste vedeli, da so bili v rudniku veseli miši, saj so bile pokazatelji sesedanja rudnika?

 

Recept:       https://www.youtube.com/watch?v=qN6bSCFrhpU 

RUDNIK V VELENJU IN VSE O NJEM
 

Olga Hubert, 8. a

Olga Hubert, 8. a

http://muzej.rlv.si/si/
https://www.youtube.com/watch?v=qN6bSCFrhpU


December in school can be something special and fun. Everyone is in the Christmas spirit,

school is decorated, students (and some teachers) wear Christmas hats and sweaters and

classes are easy going and winter themed. We had many fun activities to give the school the

festive spirit. We decorated it with many posters, wrapped some boxes to make them look

like presents, we hung up Christmas lights, decorated a tree and made some other

decorations. To make the right spirit, there was Christmas music playing on breaks. A “week

of dressing up” was also organized. The first day, we were allowed to wear an interesting

head piece, the second pyjamas and the third day a Christmas sweater. Students had a lot

of fun ideas and we saw some interesting outfits. In some classes we watched movies (some

of them were about winter) and played games. We ended the year with a lot of fun and

some laughter. We hope that next year will be even better!

                  
 

WE LOVE                 TIME AND SNOW
 

 
Olga Hubert, 8. a



 

Gospod Stražišar, zakaj ste se odločili ravno za delo na radiu?
Pravzaprav po nesreči. Bil sem gost v eni oddaji in potem sem jim pisal e-sporočilo, če
lahko pridem malo pomagat, ker me zanima radio. Ta mi je bil vedno všeč. Poslušal sem
radijske oddaje, pa nekako tam ostal, začel pomagati. Najprej sem kuhal kave, potem
dvigoval telefone. Nekoliko kasneje so me povabili na avdicijo pa na govorni tečaj,
potem sem pa začel delati tudi oddaje.

Zanimivo! Ali imate pred začetkom oddaje kaj treme?
Vedno imam tremo in ta je zelo koristna pred oddajo, ker če je trema, to pomeni, da ti
ni vseeno. Če treme ni, takrat se moraš zamisliti in po navadi je oddaja slaba. Tako da je
vedno trema in vedno začnem kašljati in pijem vodo, tako da tehniki, ki delajo z mano
oddaje, že vedo, da me morajo pred oddajo vedno miriti.

Zanima nas tudi, kje oz. kako ste dobili idejo za oddajo Hudo?
V bistvu se oddaje nisem spomnil sam, saj je na prvem programu Radia Slovenija že 20
let, sodelavci pa so tisti, ki mi jo pomagajo vzdrževati. Včasih se je imenovala Sobotna
raglja.

Ali ste bili v šoli uspešni?
Celo šolo sem bil prav dober, razen pri matematiki, pri kateri nisem nikoli dobil več kot
3. Če je bila 4, je bil že praznik.

Kaj pa branje? Se vam zdi pomembno? Radi berete?
Branje se mi zdi zelo pomembno, saj z njim spoznavaš svet ter bogatiš besedni zaklad.

Katera je vaša najljubša knjiga oz. zbirka? Bi jo priporočili učencem naše šole?
Najljubša je in bo vedno bila Kradljivka knjig avtorja Markusa Zuska, iz zbirke pa
katerakoli knjiga iz zbirke Odisej, ki izhaja pri Mladinski knjigi.

Kaj pa delo z otroki? Vam je v veselje delati z njimi?
Da, vedno, ker nikoli ne vem, kaj me čaka in kaj bo kdo rekel ali kaj se bo zgodilo.

Kaj ste hoteli biti po poklicu v otroštvu?
Odločal sem se med gasilcem in igralcem, no, sedaj sem pa nekje vmes.

Koliko časa pa že delate na radiu?
Na radiu delam že 6 let, s tem, da morate vedeti, da radijska šola traja od leta in pol do
dveh.

INTERVJU
Z GOSPODOM GAŠPERJEM STRAŽIŠARJEM,

novinarjem in voditeljem mladinskega programa na RTV Slovenija



 

Kakšna izobrazba pa je potrebna za tako delo?
Zelo zaželeno je novinarstvo, fakulteta za družbene vede, jaz sem pa študiral
primerjalno književnost in umetnostno zgodovino.

Koliko časa vam po navadi vzame pisanje besedila za radijsko oddajo?
Če pogledamo oddajo Hudo, za katero moram natipkati vsaj 7 strani, potrebujem tam 2
do 3 ure.

Kaj je vaš največji strah?
Največji strah? Hmm ... To so zagotovo pajki! NE prenesem pajkov! Ampak teh se le
bojim, največji strah pa je, da bi delal nekaj, kar me ne bi veselilo.

Kateri je vaš najljubši radio? 
Tole se bo slišalo grozno, ampak jaz ne poslušam radia. Sedaj bom pa razložil, zakaj. Ko
sem cel dan na radiu, imam ves čas slušalke na ušesih in snemam in delam, po celem
dnevu dela na radiu potrebujem tišino in ne prenesem nobenih zvokov, ne glasbe,
ničesar, tako da ne poslušam radia. Radia ne poslušam tudi zato, ker ves čas slišim
napake. Ko prižgem radio, točno vem, kdo bere poročila, katera oddaja je, kdo je danes
na sporedu, in potem samo iščem in poslušam napake in zato ne poslušam več radia.

Kaj je bil do sedaj vaš največji podvig? 
Največji podvig je bil v oddajo povabiti osebo, ki jo čisto vsi v Sloveniji poznajo, in potem
imeti z njo oddajo in se zavedati tega, da te bo marsikdo poslušal in da si ne smeš
dovoliti napak. V oddajo sem povabil Mileno Zupančič, je zelo pomembna slovenska
igralka, in na koncu je bilo vse v redu. Drugi največji podvig je pa študirati 3 stvari
naenkrat.

Katera je vaša največja želja? 
Moja največja želja je odpreti restavracijo s kavarno in knjigarno, kjer bi si lahko
izposojali knjige, brali in zraven pili kavo in jedli zelo dobre špagete. Imenovala bi se
Pasta e Basta.

Kakšno je vaše mnenje o družabnih omrežjih? 
Mislim, da so družabna omrežja na nek način zelo koristna, ker se lahko povežemo z
ljudmi od vsepovsod, spremljamo stvari, ki nas zanimajo, seveda je pa vedno nevarnost,
da pademo v neko zajčjo luknjo in potem ne moremo odložiti stvari, ampak mislim, da
se to lahko zgodi z vsako stvarjo, s televizijo, igricami, navsezadnje tudi z branjem, tako
da če imamo pravo mero vsega, ni nič narobe. 

Kaj je vaš največji strah na radiu? 
Moj največji strah na radiu je: prvo, da gost ne bi prišel v oddajo, bi pozabil, drugič, da bi
jaz pozabil ali pa zaspal, tretjič pa, da bi sredi oddaje pozabil, o čem govorimo. 



 

 Ali ste imeli stroge starše? 
Stroge do prave mere – v vsem so me podpirali, ampak so pa seveda od mene tudi
marsikaj zahtevali, kar pa je tudi v redu, saj če hočeš delati na radiu, potrebuješ neko
disciplino in moraš vedeti, kaj počneš. 

Ali bi radi kaj sporočili učencem naše šole?
Rad bi povedal, da ni treba biti vedno tako priden, popolnoma v redu je, da si kdaj pa
kdaj nagajiv, se butasto obnašaš, ker ko odrasteš, teh stvari ne moreš več izkoriščati.

Intervju sta pripravila
Lucas Zakrajšek, 7. d, in Karolina Plahutnik, 7. c



Je beseda s kar sedmimi pomeni, kakor jo
definira SSKJ. V našem primeru je hudo zelo vnet,
navdušen ... 

Novinar? Spiker? Učenec? Da! Vse to so bili naši
učenci Karolina Plahutnik, Zala Perozzi Trifković,
Vesna Hozjan, Lili Dolinar, Teja Kos in Lucas
Zakrajšek v soboto, 17. 12. 2022, na prvem
programu Radia Slovenija v oddaji Hudo.

HUDO!

Učenci smo pri pouku glasbene
umetnosti prebudili našo ustvarjalno
žilico in ustvarjali kompozicijo za
lastne inštrumente (Body Percussion).
Bilo je mnogo ploskanja, tleskanja,
udarjanja s stopali ob tla in drugih
izvirnih načinov ustvarjanja glasbe s
pomočjo lastnega telesa. Po nekaj
urah vadbe in razmisleka smo priredili
razredni koncert. Milo rečeno so bili
učenci izredno ustvarjalni in izvirni,
slišali smo nekaj odličnih kompozicij.
Zelo ustvarjalna, zabavna in izvirna
naloga, ki je dokazala, da je lahko
kompozicija tudi zabavna! 

 

Olga Hubert, 8. a

Preizkusili so se v čisto pravem studiu, s čisto pravimi mikrofoni in slušalkami. Govorili so z
Andrejem Perdihom, ki sodeluje pri projektu Razvoj slovenščine v digitalnem svetu, zato so
izvedeli marsikaj o slengu, tujih besedah in slovenščini v tehnologiji. Pogovor, ki je trajal kar
dve uri, so izpeljali odlično, zato jih je voditelj Gašper Stažišar za nagrado popeljal po
prostorih RTV. Ogledali so si vse radijske tonske mojstre, voditelje, urednike in lektorje, šli so
celo skozi skrivni prehod pod zemljo in prišli ven na televizijski strani, kjer so lahko videli, kje
se snemajo vse pomembnejše slovenske oddaje.
Z eno besedo, bilo je – hudo!    

Dajana Trifunović

POSLUŠAJ TUKAJ  

https://osdanile.sharepoint.com/sites/OLSKIASOPISNOVINARSKIKROEK/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2FOLSKIASOPISNOVINARSKIKROEK%2FDokumenti+v+skupni+rabi%2FGeneral%2FGLASBENI+KOTI%C4%8CEK%2Fvideo-20221027-113813-a0766dc2.mov&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=teamsSdk-openFilePreview


Vožnja s kolesom plus obisk rudnika? Se ti dve dejavnosti sploh ujemata? 

Na to vam lahko odgovorimo učenci, ki sodelujemo v gledališkem klubu in šolski 

skupnosti. V petek smo se z avtobusom odpravili v Peco, da bi preživeli dva dni izven 

šole, pa vseeno preživeli čas na poučen način. V petek smo kmalu po prihodu dobili kolesa ter se

radovedno odpeljali do rudnika. Kljub manjši tesnobi, ki smo jo občutili nekateri izmed nas, smo se

– še vedno na kolesih – seveda pogumno odpravili v temni rov. V njem nam je vodička povedala

mnogo zgodovinskih dejstev o rudniku. 

Kvalitetno preživetega časa v ČSOD, ki so ga začinili odmori, 

ko smo se učenci družili in se bolje spoznali ter se zabavali 

ob različnih igrah, in izvrstna hrana, je bilo kmalu konec. 

Tako smo se v soboto popoldne, polni novih vtisov in 

nepričakovano sklenjenih prijateljstev, zadovoljno odpravili 

nazaj v Ljubljano.

ODMEVI ŠOLSKE SKUPNOSTI

 

Dominika Lahajner, 9. d

TABOR – PECA



V šolski skupnosti smo razmišljali o tem, kaj sporočamo z oblačili, ki jih izberemo za v šolo.

Na šoli smo nekajkrat organizirali dneve, ko so učenci lahko oblekli, karkoli so želeli.

Ugotovili smo, da nas pisana paleta takšnih in drugačnih oblačil prej oddaljuje eden od

drugega, kot pa zbližuje. Strinjali smo se, da je šola prostor, kjer pridobivamo znanje,

razvijamo ustvarjalnost, izkazujemo spoštovanje ter gradimo skupnost in odnose. Vse te

vrednote lahko podpremo tudi z izbiro oblačil. Na taboru v Peci smo posneli video, s katerim

želimo pokazati, da z načinom oblačenja še vedno lahko izrazimo sami sebe, vendar na

spoštljiv in prijazen način. 

MODA NA OŠ DANILE KUMAR

 

Tina Starec Klobasa



V mesecu decembru smo si pri interesni dejavnosti Eksperimentirajmo in pri 

izbirnem predmetu Poskusi v kemiji zaželeli nekaj prazničnega vzdušja. 

Da bi bilo ustvarjanje čim bolj povezano z našim programom, smo se lotili 

izdelave čisto prave »kemosmrekce«. Klasične praznične okraske smo zato 

zamenjali s kemijskimi modeli za različne spojine iz narave. Da bi bilo 

RAZISKOVALNI KOTIČEK
PRAZNIČNO EKSPERIMENTIRANJE ALI 

KAKO USTVARITI »KEMOSMREKCO«
 

 

Tatjana Keržan

okraševanje še bolj zabavno, smo z igro kemijskih

procesov in fizikalnih zakonitosti spojili  »praznične

pisane napoje«, ki so »kemosmrekci« dodali barvitost,

nam pa popestrili ustvarjanje. Takšne »smrekce« pa

doma še zagotovo niste postavili!



PISARIJE

 

Mladostnica 21. stoletja

Šola na Mladinski ulici 22 (Najbolj mladostniški kraj, kar si ga lahko izmislimo)

Ta svet 2000 (Ki so ga ustvarili mladi, kot smo mi)    

Svet za mlade, 12. avgust 2022 

(Mednarodni dan mladih)

Mladostniki (prav tako) 21. stoletja

Vse ulice tega sveta (Kjer tavajo takšni, kakor je Mladostnica 21. stoletja) 

Ta svet 2000

Dragi mladi doma in po svetu!

Tolikokrat v našem življenju smo in bomo enostavno šli eden mimo drugega. Zakaj? Ker se ne
poznamo! Ker ne vemo, kakšni so drugi! Vsi vemo, kakšni smo mi. Vsi smo enaki ljudje, in četudi ne
govorimo istega jezika, in nekateri teh mojih besed ne boste razumeli, naša srca povezujejo čustva, ki
se jih ne da izničiti. Dragi moji mladi doma in po svetu, prosim, posluh!
Vsak dan se zbudimo in odidemo v šolo. V njej je zelo veliko mladih. Objemamo se in se imamo radi,
saj smo mladi. Pridemo domov, s svojimi dragimi se prav tako objemamo in se imamo radi. Saj so bili
tudi oni mladi. Vsak, ki ga imamo radi na kakršen koli način, je bil ali je mlad. Mladi smo še krhki, plahi
in nedolžni kakor prhka zemlja pod našimi nogami. Ujeti smo v pasti med poznim otroštvom in
začetkom odraslosti, trde zrelosti, ki nam bo počasi spremenila pogled na svet. Toda v nas je še tista
otroška ljubezen drug do drugega, tista, ko bi se najraje držali za roke kot mali prvošolčki. Vsa ta
ljubezen se kopiči v nas in mislim, da je prav, da kot mladostnica 21. stoletja to ljubezen srčno prelijem
na papir oz. zaslon. 
Vsak dan na raznolikih zaslonih vidimo vse mogoče stvari. Vojno, lakoto, bolezni ... Kaj je vse to za
mlade, ranljive oči? Groza, strah, nepopisen preplah. V naših dušah še ni tiste črne, tiste krvave želje –
želje imeti, prevzeti, zavzeti. To je tisto, zaradi česar gojim ljubezen in upanje do vas, dragi moji mladi!
Do nas! Ker se znamo imeti radi. In ne glede na to, kje se nahajamo in iz kakšnih perspektiv beremo to
pismo, ali iz toplih dnevnih sob ali pač skozi hudo trpljenje in življenjske pasti, se znamo imeti radi. 
Zadnja koronska leta so nam prinesla kar nekaj izzivov in kljub vsem skrbem, ki smo jih občutili, smo
razumeli, da smo vsi v istem čolnu in plujemo po morju, ne vedoč kam. Razumeli smo, da se moramo
postaviti skupaj, saj bomo le tako našli pot. Potrebovali smo drug drugega. Pomagali smo sošolcem,
družinskim članom in tudi tistim, ki so rabili pomoč na kilometre stran od naših domov. To nam je
prineslo veselje, kot da bi bil vsak dan praznik, ko lahko darujemo svojo ljubezen ves čas.
Ko med tekmovanjem sedimo vsi skupaj v dvorani in vsak piše novo poved, ki bo dokončno trdo
vtisnjena na papir, oz. ko s prijatelji odtečemo nekaj metrov po travnati stezi v parku, se ljubimo še
bolj. Ker nas povezuje naša mladost. Naša skupnost. Naš up, da s svojo ljubeznijo ustvarjamo boljšo
prihodnost za mlade, kakršni smo zdaj mi. 
Dragi moji mladi! Če berete to pismo, se vam iskreno zahvaljujem. Večini ni tako lahko kot meni.
Večina to pismo ne bo videla, saj ne morate dostopati do spleta. Večini to pismo ne bo niti prišlo v
roke, saj poštar ne bo mogel mirno priti do vas, ker v vaši deželi divja vojna. Toda tistim, do katerih bo
to pismo prišlo na kakršen koli že način, moram nekaj sporočiti! 
Ta svet je v rokah odraslih, a kmalu ga bodo morali predati nam. Mi se moramo prijeti za roke in ga
udržati, da ne bo padel s tečajev in se razbil na milijon koščkov. Primimo se za roke, da bi občutili tiste,
ki mogoče potrebujejo našo pomoč. Primimo se za roke, da bi se lahko dokončno in za vedno vzljubili.
Ker v nas je moč! Ker smo mladi!        

Vedno vas bom imela rada oz. imela bom rada NAS. 
Lepe pozdrave pošiljam.

Ljubeča mladostnica 21. stoletja
Maria Miyanović, 9. b



V petek, 28. oktobra 2022, smo že četrto leto pričeli z novim letom

sodelovanja v mednarodnem projektu Krokus, ki z raznolikimi

dejavnostmi obeležuje spomin na otroke, ki so umrli v holokavstu,

v Sloveniji pa poteka pod vodstvom Centra judovske kulturne

dediščine Sinagoga Maribor. Vsako leto se projekt prične s

sajenjem čebulic rumenih žafranov v okolici šole. Tokrat v

projektu sodelujemo učenci 9. d.

 

Učenci smo se pri uri zgodovine najprej srečali s pojmi 2. svetovna vojna, nacizem, fašizem,

holokavst, genocid. V pogovoru smo si izmenjali svoje znanje o danih pojmih, svoje videnje o

dani temi, povedali smo, kaj že vemo, kaj nas zanima, katere knjige na to temo smo že

prebrali. Zatem nam je učiteljica predstavila projekt, njegov namen in dejavnosti, ki jih

bomo tekom šolskega leta izvajali. Več o projektu na POVEZAVI.  V drugi polovici ure pa smo

se odpravili pred šolo, na sveži zrak. V spomin na tisoče umrlih otrok v holokavstu (tako

judovskih, slovenskih kot ostalih otrok raznolikih narodov) smo posadili čebulice rumenih

žafranov (krokusov). Posadili smo jih ob kipcu zvedave sovice, ki je simbol naše šole. Le-ti

bodo (vsi tako upamo) zacveteli spomladi. 

Kaj vse smo počeli v projektu, pa vas kmalu 

spet obvestimo.

Ob danem dogodku je Dominika Lahajner 

             spesnila dva haikuja:

PROJEKT KROKUS SE JE PONOVNO ZAČEL …

 

Svet razpada,
a rumeni še stoji,

obudi spomin.
 

Noč je padla spet
in trpljenje se vrača.

Zakaj spet gorje?

Učenci 9. d in mentorica Brigita Praznik Lokar

http://www.sinagogamaribor.si/slo/dediscina/projekt-krokus/


 
Apart from all the records and awards she has won, another thing that makes her special is how

much money she donated to different charities and foundations. In 2012 she was named the most

charitable star.

Some other interesting facts about her are:

Taylor Swift writes all her music on her own.

She loves to give fans hints about new songs. They are called easter eggs.

Her fans named themselves Swifties.

She can play 5 instruments.

She loves cats and owns three of them.

Her lucky number is 13.

Right now, Taylor Swift is 33 years old and still creating and releasing new projects. This year she

will have another tour and after that, I'm sure we can expect more new songs and albums.

Taylor was born on December 13th, 1989, in

Pennsylvania, USA. She has got one brother,

Austin Swift, who is 2 years younger than her.

When she was 14 years old, she moved to Nashville,

Tennessee to become a country singer. She went

to high school in Tennessee and later tranferred 
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to Aaron Academy. She never attended any college or university. Now, she has got more properties

in New York, Nashville, California and so on. As a singer-songwriter Taylor Swift has been

influenced by artists such as Shania Twain, Joni Mitchel, Paul McCartney, Dixie Chicks and more.

Her first single, called »Tim McGraw« was released in 2006 which was also her first appearance on

the Billboard hot 100. It was followed by her debut self-titled album. So far, she has released 10

albums, her latest came out in October 2022 and broke many records. Until now, she has won 11

Grammys and almost 500 awards in total. One of the key points in her career was Kanye West

incident back in 2009. Taylor was giving her speech after winning an VMA award when rapper

Kanye West came on stage. He took her microphone and said that Beyonce should have won this

award. Years after that happened, Taylor wrote a song called »Look what you made me do« about

it. It became her fifth no.1 hit on US billboard and broke many other records.

Gaja Kranjec, 8. d



USTVARJALNICA 

SVETLORIS

 

V mesecu novembru so učenke in učenci v okviru predmeta LIKOVNO SNOVANJE 2 obiskali

Jakopičevo galerijo. Na zanimiv način so s fotografom spoznavali zgodovino nastanka fotografije,

si ogledali aktualno fotografsko razstavo in se udeležili delavnice svetlorisa (svetloris – risanje s

svetlobo). To je izredno kreativna tehnika umetniške fotografije, pri kateri v popolni temi rišemo

vzorce z barvnimi lučkami, medtem pa fotoaparat v dolgi ekspoziciji beleži svetlobne poteze.

Končna risba je torej predstavljena v obliki fotografije. 

Z vami delim nekaj izdelkov svetlorisa, ki so nastali. Avtorji so učenci izbirnega predmeta

LIKOVNO SNOVANJE 2.
Anamarija Cvelbar

V začetku novembra 2022 je na delavnici haikujev pokalo po šivih od ustvarjalnosti. Neverjetno je,

kako zelo ustvarjalni ste učenci, če le imate priložnost. Tako delavnico bomo vsekakor še ponovili!

HVALA vsem učenkam (Teja Kos, Karolina Plahutnik, Ana Svetličič, Lara Povšič, Lucija Matičič,

Dominika Lahajner, Stela Batur) za pripravljenost in sodelovanje. 

USTVARJALNA DELAVNICA HAIKUJEV

Lepe misli,
vselej prijazne besede,

spoštuj še sebe.
(Karolina 7. c)

Ko vsi smo skupaj,
vse se da odpraviti,

vrata se odpro.
(Dominika, 9. d)

Lep rek, čar besed,
lepe misli v pomoč,

se razumeva.
(Teja, 7. c)

Če ti je dolgčas,
je prava kreativnost,

bodi v akciji.
(Lara, 8. a)

Spoštuj vsakega
svojega prijatelja,

ker je to lepo.
(Stela, 8. d)

Firbčni bodimo,
življenje je prekratko,

uživajmo ga.
(Lucija, 9. b)

Sočustvovanje,
prav vsak ga potrebuje,

razumevanje.
(Ana, 9. d)

Brigita Praznik Lokar 
in Tina Starec Klobasa



Na naši šoli je med 7. in 13. oktobrom 2022 potekal Teden kulturne dediščine, ki je sovpadel

s Tednom kulture. 13. oktobra praznujemo dan OŠ Danile Kumar. Učenci so v tem tednu

pripravili kar nekaj razstav. Učenci razredne stopnje so se posvetili suhorobarstvu in

običajem, ki so povezani s suhorobarstvom, in tako pripravili razstavo v 1. nadstropju stavbe

2. Učenci 7. razreda so pripravili plakate na temo šeg in navad na Slovenskem, učenci 6.

razreda so obiskali razstavo Slovenskega etnografskega muzeja in se urili v skiciranju

ljudskih vezenin, učenci 8. razreda pa so izdelali kolaže podob Jožeta Plečnika in njegovih

znamenitih stavb v središču Ljubljane, saj je bilo leto 2022 razglašeno za Plečnikovo leto. Vsi

izdelki so razstavljeni v avli stavbe 1. Učenci predmetne stopnje mednarodnega oddelka pa

so se posvetili idrijski čipki in pripravili modno revijo ter predstavili izdelke iz »čipk«. Skupna

razstava je predstavljena v vetrolovu naše šole in vabi vse, da si jo ogledate. Učenci so ta

teden živeli s kulturo, hkrati pa to seveda počnejo ves čas pri pouku, saj sta slovenska

kultura in kulturna dediščina poglavitnega pomena pri izobraževanju mladih. 

 

KULTURNA DEDIŠČINA ŽIVI Z NAMI

Anamarija Cvelbar

Tara Radulovič, 8. c

Ajda Barborič, 8. c Patrik Brezovnik, 8. c

Tara Radulovič, 8. c

Anej Mihevc, 8. c



V soboto, 22. 10. 2022, je potekal že 26.

Ljubljanski maraton. Na prireditev smo prijavili

več kot 100 učencev tako z nacionalnega kot

mednarodnega programa.

Zaradi slabega vremena je bila udeležba le-teh

nekoliko okrnjena. Kljub temu smo bili s samo

izvedbo zelo zadovoljni. Čestitamo vsem

nastopajočim, učiteljem spremljevalcem in

organizatorjem dogodka.

 

Oktobra se je na naši šoli odvilo veliko športnih dogodkov. Obiskali so nas predstavniki

ljubljanskega odbojkarskega kluba ACH Volley, ki so se ponovno uvrstili v elitno ligo

prvakov. Z nami sta se žogala predstavnik uprave kluba ACH Volley Jernej Tomazin in

profesionalni igralec Matej Kök. Izvedeli smo, da ima klub že 19 lovorik državnega prvaka.

Po uvodnemu delu smo stopili v akcijo in preizkusili naše znanje v zgornjem, spodnjem

odboju ter napadu in servisu. Učenci 9. razreda so tudi odigrali tekmo na velikem igrišču.

Jerneju in Mateju se zahvaljujemo za sodelovanje.

ŠPORTOBISK ODBOJKARJEV ACH VOLLEY

Aktiv športnih pedagogov

REKREACIJSKI TEK

Aktiv športnih pedagogov



Z učenci 6. razreda, ki obiskujejo

neobvezni izbirni predmet s športno

vsebino, smo v novembru odšli tudi na

tekmo lige prvakov v odbojki. V polnem

Tivoliju smo navijali za domačo ekipo

ACH Volley, ki je z rezultatom 3 : 1

premagala nemško ekipo Durena,

konec meseca pa smo si ogledali

tekmo, kjer je bila nasprotnik turška

ekipa iz Ankare. 

 

V mesecu novembru je v Sloveniji, Črni gori in

Severni Makedoniji potekalo evropsko prvenstvo v

rokometu za dekleta. Ekipa Slovenije je po

razburljivih tekmah dosegla končno 8. mesto. Za

dekleta je to najboljši rezultat v vsej zgodovini

ženskega rokometa. Vse ostale rezultate lahko

najdete na uradni spletni strani prvenstva.

V obdobju prvenstva smo na šoli izvedli številne

aktivnosti. Na predmetni stopnji je učitelj Žarko 

ZAKLJUČEK EVROPSKEGA PRVENSTVA V ROKOMETU

Aktiv športnih pedagogov

LIGA PRVAKOV V ODBOJKI, 
ACH VOLLEY

Aktiv športnih pedagogov

predstavil rokomet in samo prvenstvo. Na razredni stopnji so se spoznavali z osnovami

rokometa s pomočjo različnih iger. Najmlajši so risali na temo rokometa in izdelovali drese, ki 
so jih uporabili na mini turnirju. Za zaključek

smo si ogledali tekmo med Slovenijo in

Madžarsko. Kljub borbeni igri so naša dekleta

izgubila z rezultatom 25 : 29.

Upamo, da vas je rokomet navdušil!

https://ehfeuro.eurohandball.com/women/2022/standings/mKF-nVO-0a1TuaMVJVroGg/final-tournament/


V mesecu decembru smo pričeli s šolskim prvenstvom Mestne

občine Ljubljana za starejše učenke. V skupini 1 (enota

Bežigrad) smo se najprej pomerili z ekipama OŠ Maksa

Pečarja in OŠ Milana Šuštaršiča. Na obeh tekmah smo bili

uspešnejši od nasprotnih šol in tako napredovali na naslednji

nivo tekmovanja, kjer smo se za vstop v polfinale pomerili z

OŠ Savsko naselje in OŠ Vide Pregarc. Ponovno smo vknjižili 

 

V mesecu decembru smo večino ur športa

namenili standardnim plesom, plesnemu

izražanju in plesnim igram. V 6. razredu

smo spoznali POLKO, v 7. razredu ČA-ČA, 8.

razredu BLUES (in osnovne korake SVINGA)

in v 9. razredu ANGLEŠKI VALČEK. Učenci

se pri plesu učijo strpnosti, sodelovanja,

medsebojne pomoči in na splošno plesnega

bontona v paru.

PLES V DECEMBRU

Aktiv športnih pedagogov

ŠOLSKO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA 
STAREJŠE UČENKE IN UČENCE

Aktiv športnih pedagogov

dve zmagi in napredovali v naslednji krog. Polfinale enot Bežigrad, Šiška in Center smo odigrali

v torek, 10. 1. 2022, na naši šoli. Nasprotnice so bile učenke iz OŠ Toneta Čufarja in OŠ

Valentina Vodnika. Dekletom čestitamo za uspešen začetek prvenstva in držimo pesti za

nadaljnje igre. Poleg deklet so bili aktivni tudi starejši učenci, ki so se tako kot dekleta pomerili

z vrstniki iz OŠ Maksa Pečarja in OŠ Milana Šuštaršiča. Učenci so bili obakrat uspešnejši od

nasprotnika. Posledično napredujejo v naslednji krog tekmovanja. Ekipa dečkov je zaradi

manjšega števila prijav neposredno uvrščena v polfinale prvenstva območja MOL. Čestitamo!



 

V novinarski ekipi spletnega časopisa Sovica smo na prvo

številko zelo ponosni. Od začetka šolskega leta smo zbirali

fotografije in pisali prispevke in kar ne moremo verjeti, da

se je v tako kratkem času nabralo toliko zanimivih člankov.

Ker vemo, da se na naši šoli vedno veliko dogaja, vas vabimo,

da tudi vi prispevate kakšno fotografijo, zapis, misel, sliko

ali karkoli se vam zdi, da bi bilo vredno objave v časopisu.

Ta številka ne bo zadnja. Svoje prispevke lahko pošljete na: 

TO SMO MI… 
ŠOLSKI NOVINARJI 

ZABAVA 

casopis@os-danilekumar.si

Križanko je pripravila 
Ema Lahajner, 7. c in jo lahko rešite spletno

in sicer na povezavi:
KRIŽANKA

 

https://crosswordlabs.com/view/os-danile-kumar

