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Za pomoč pri pripravi člankov se zahvaljujemo vsem učiteljicam razrednega pouka in 

razredničarkam ter ostalim učiteljicam na predmetni stopnji. Za lepe misli so poskrbeli učenci 

OPB 2. b z učiteljico Rebeko Zupanec. 

Izdajo časopisa so omogočili: 

   

  



z učiteljicami: Lucijo Legat, Klavdijo Debelak, Ido Ažbe in Meto Zibelnik. 

 

Ustvarjalnost je otrokova vrlina, ki jo lahko spodbujamo na vsakem njegovem koraku. S tem 

pa otrokom tudi omogočimo, da naredijo nekaj povsem novega. Slovar slovenskega knjižnega 

jezika pojem ustvarjalnost opredeljuje kot lastnost ustvarjalnega, ki je lahko človeška, 

tehnična, umetniška ali miselna. 

Učiteljice v prvem razredu se zelo dobro zavedamo, da otroke spodbujati pri njihovi 

ustvarjalnosti pomeni tudi, da izdelek ali njihova ideja morda ne bo enaka naši. V 

ustvarjalnicah na temo prijateljstvo so otroci razmišljali, kdo je za njih pravi prijatelj, zapisali 

misli za prijatelja, peli pesmico o prijateljstvu, izdelovali zapestnice in se skupaj s prijatelji tudi 

igrali. 

V 1. A so nastale rože prijateljstva, ki smo jih pripeli na tablo in jih lahko občudujemo vsak dan. 

Ustvarili smo jih v večini iz odpadnega materiala (rolice papirja, časopis, karton z dodatkom 

barvnega krep papirja in papirnatega lončka). V gozdičku ob šoli in v razredu smo med 

ustvarjanjem zapeli ponarodelo pesmico Gradim prijateljstvo in se pogovarjali o tem, kdo je 

za njih pravi prijatelj. 

         

         

 



 

 

V 1. B smo z učenci izdelali ogrlice prijateljstva iz školjk. Školjke smo pobarvali, jih okrasili z 

bleščicami in jih navezali na vrvice. Vsak je izdelal dve ogrlici, eno zase in eno za svojega 

najboljšega prijatelja. Pogovarjali smo se o tem, kaj prijateljstvo pravzaprav pomeni, kakšne 

so lastnosti pravega prijatelja in kako nekomu pokažemo, da smo njegovi prijatelji. Svoje misli 

so zapisali na papir in jih prebrali sošolcem. Naučili smo se ples prijateljstva ob spremljavi 

pesmice M. Vogar z naslovom Moje roke in ga zaplesali v parih. Naredili smo torej ogrlice 

prijateljstva iz školjk. Učenci so preživeli zelo prijeten dan, pri delu so zares uživali.  

 



 

                  

           

 



              

              

 

 



V 1. C smo se odločili, da se pogovorimo o prijateljstvu in ga poskušamo tudi prikazati. Spoznali 

smo češko ljudsko pravljico Trije metulji, naredili lutke, sceno in uprizorili pravo glasbeno 

pravljico. Pri tem smo spoznali, da pravi prijatelji vedno pazijo drug na drugega in da se 

moramo za prave prijatelje potruditi. 

  

 

Po uprizoritvi je vsak izdelal svojega metulja, učenci pa so povedali tudi, kaj jim pomeni 

prijateljstvo. 

  

 



 

Lana: Prijateljstvo je, da lahko s kom deliš stvari in se z njim igraš. 

Žak: Da nekomu posodiš škarje in lepilo. 

Zoja: Da nekomu narediš presenečenje. 

David: Da stvari deliš z drugimi. 

Lorent: Da se z nekom igraš. 

Anja: Da si pomagamo. Ko nekdo pade, mu pomagaš vstati.  

Tjaš: Ko se nekdo udari, da mu pomagaš in da si sposojaš stvari. Da pomagaš pri stvareh, ko je 

težko.  

Julij: Prijateljstvo je, da se skupaj igraš. 

Miha: Da si do nekoga zelo prijazen in da mu pomagaš, ko kaj ne more premaknit.  

Anže: Če si nekdo ne zna zavezat vezalk, da ti jih drugi zaveže.  

Martin: Da nekomu spečeš torto. 

Dalia: Da se ne kregajo in da deliš stvari. 

Andrej: Če eden pade, da mu pomagaš.  

Jaka: Da se vedno skupaj igrata in da mu ni dolgčas zraven.  

Pia: Da eden naredi drugemu darilo. 

Hana: Da nekomu pomagam, ko se udari, da mu pomagaš in narediš presenečenje. 

Taja: Da se imamo radi. 

Nal: Da si pomagamo. 

Nina: Da mi da zapestnico. Da se lepo igrava in si posojava stvari.  

Klara: Da nekdo pospravi za menoj.  

 

  



V 2. B smo se nekega petka, ko je bila na jedilniku piščančja obara z žganci, odločili, da si sladico 

spečemo kar sami. Pravilno smo se odločili! Tudi vi se lahko posladkate z najboljšimi mafini, 

saj vam razkrivamo naš recept.  

Pa še namig: v vsakem našem mafinu se skriva skrivnostna sestavina. Preveri recept na 

naslednji strani in si privošči najokusnejšo sladico.  

 

 

  



 

 

Potrebuješ: 

250 dag moke 

1 pecilni prašek 

2 jajci 

10 dag sladkorja (lahko tudi manj) 

12 dag masla ali olja (lahko tudi manj) 

1 lonček jogurta ali mleka 

 

Pa začnimo: 

V posodi zmešaj jajci in sladkor. Ko dobiš rumeno zmes, jo zamasti z oljem ali maslom, ki 

mora biti stopljeno. Od mokrih sestavin ti je ostal še jogurt (mleko), zato ga hitro zlij v 

posodo in spet zmešaj. 

Ni še konec. Vmešati moraš še moko s pecilnim praškom. 

Zdaj lahko napolniš modelčke za mafine in jih približno 

20 minut peci na 1800 C. 

Ker je to osnovni in malo dolgočasen recept, ga obvezno dopolni. 

Lahko dodaš čokolado v prahu, žličko Nutelle ali najslajše marmelade, koščke sadja, uporabiš 

čokoldno mleko, jogurt z okusom … možnosti je ogromnoooo!!! 

DOBER SLADEK TEK!  

  

 

 

  



V 2. A smo pripravili smuti. Priljubljeni so zlasti pri ljudeh, ki živijo zdravo. 

V smuti lahko zmešaš, karkoli si želiš. Smutiji so lahko zelenjavni, zelenjavnosadni, 

sadni, jogurtni/skutni ali mlečni. Smutijem dodaš še oreške, semena in olja. Pri izbiri 

sestavin imaš proste roke in eksperimentiranje je zabavno. Najbolje je, da so 

sestavine sveže in sezonske, lahko pa uporabiš tudi zamrznjene sestavine.  

Učenci so bili zelo navdušeni, saj imajo radi sadje in zelenjavo. Sodelovali so pri rezanju in 

mešanju, nazadnje pa so zdravje v kozarcu z navdušenjem popili. Vsi smo se strinjali, da je zelo 

slasten. 

 

Prilagamo pa še recept za smuti za dober začetek dneva, ki vam bo dal energijo za šolsko delo. 

Potrebujemo: 

 polovico banane, 

 polovico pomaranče, 

 polovico jabolka, 

 nekaj malin in borovnic, 

 manjši korenček. 

V posodo damo sadje in zelenjavo, nekaj vode (ne preveč) in vse skupaj dobro premešamo.  

Dober tek! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Konec šolskega leta 2019/2020 je zaznamoval nov virus, ki se je pojavil med nami in nam 

onemogočil šolanje, kot smo ga poznali do zdaj. Kar naenkrat smo bili prisiljeni učni proces 

preseliti pred domače ekrane.  

Učence smo povprašali, kaj je to koronavirus in izvedeli veliko zanimivega. 

 

NA ZAČETKU ŠOLANJA SI NIKOLI NISEM MISLIL, DA BO TAKO … 

 

Virus, ki se ga ne moremo znebiti.      Ana Kadivec, 2. B 

Moja babi in dedi sta zbolela za korono. Sošolec pa se je prešolal v šolo, kjer ni bilo treba nositi 

maske.         Tara Šinkovec, 1. B 

Virus, ki so ga naredili Kitajci.      Tia Županc, 2. C 

Navadna bolezen.        Edvin Heldić, 2. C 

Nevidna stvar, ki je ne vidimo.      David Balažič, 1. A 

Korona je grda.        Erik Dovžan, 1. A 

To je virus, ki si ga predstavljam vsepovsod.    Tino Gašperlin, 2. A 

Virus, ki se širi po svetu in je zelo nevaren. Predstavljam si ga kot kroglo in črte.  

Vid Gajič, 2. A 

Zanima me, kako se naredi korona virus.     Luka Repnik, 2. A 

 

ŽE KAR NEKAJ LET SEM V ŠOLI, AMPAK KAJ TAKEGA PA ŠE NE … 

 

Ubijalski mini bakterijski stvor, ki ti uniči pluča in možgane.  Larisa Markišić, 6. A 

Virus, ki me je rešil pred ocenami.      Tadej Zabret, 6. A 

Virus, uničenje človeštva.       Stefan Karafilovski, 6. A 

Laž.        Aleksander Lev Čankovič Peternelj, 6. A 

 

  



V 2. C smo se pogovarjali o zdravi prehrani. Učenci so zapisali, kaj je za njih zdrava prehrana in 

kako skrbijo za svoje zdravje.  

Lubenica, korenje, zelenjava, jabolko.     Mihail Micov, 2. C 

Zdrava prehrana sta zame sadje in zelenjava. Zelo rad pa jem pico margerito. Zelenjavo 

dobimo na vrtu.        Edvin Heldić, 2. C 

Zelo rad jem sladoled, čeprav ni zdrava prehrana. Sadje in zelenjavo kupimo v trgovini.  

Stefan Gazinkovski, 2. C 

Zelo rad jem zelje, bučke, korenje, mango, jagode, jabolka. Sadje in zelenjavo pridelamo na 

vrtu, nekaj pa kupimo v trgovini. Za zdravje skrbim tudi tako, da hodim v hribe, tečem, grem 

na sprehod.         Erazem Mrak, 2. C 

Zelo rada imam zelenjavo: paradižnik, solato, zelje. Rada jem tudi sadje: marelice, jabolka.    

Ema Štepec, 2. C 

Zame sta zdrava prehrana zelenjava in sadje. Zelo rad jem korenje. Recept za zdravje je ta, da 

pijem veliko vode in se veliko gibam.     Gabriel Peternelj, 2. C 

Rad jem mango, banano, jabolko.      Bilal Novkinić, 2. C 

Zame so zdrava prehrana mesne kroglice, juha, jabolko, korenje.  Filip Vuković, 2. C 

Za zdravje je dobro tudi zmiksano sadje kot sladica. Zdravo je mleko in zelenjava, ki jo kupimo 

na tržnici.         Tia Županc, 2. C 

Zame sta zdrava prehrana sadje in zelenjava. Rada jem jabolka in krompir, včasih pa tudi 

kakšen piškot. Če gremo vsak dan na dolg sprehod, smo zdravi.  Lara Markič, 2. C 

Jaz rada jem jagode in borovnice, jabolka, paradižnik, pire krompir. Flandra Krasniqi, 2. C 

Zelenjavo dobimo na vrtu in polju. Zdravo je tudi sadje. Jaz najraje jem pico, ki ni najbolj zdrava 
hrana, je pa zelo dobra.       Erik Likar, 2. C 

Moja najljubša hrana je koruza. Rad jem zelenjavo, sadje in pijem sadne smutije. Zelo rad se 
grem ven igrat.        Anej Tušar, 2. C 

Moj recept za zdravo življenje je, da pojemo veliko zelenjave in sadja. Rada jem žgance, ki so 
tudi zdravi.         Greta Dakskobler, 2. C 

Jaz rad jem makarone, juho, pico, jabolka. Rad pijem kakav in vodo. Najraje jem sladke 
sladkarije.         David Slapšak, 2. C 

Zdravo je korenje, paradižnik, solata. Rad imam hruške in jabolka. Anel Tušar, 2. C 

Zelo rada jem solato, korenje, banane, sladoled. Moj recept za zdravje je počivanje in pitje 
veliko vode.         Maša Modic, 2. C 

Zdrava sem, ker zelo rada pijem vodo, telovadim, spim in jem solato. Nina Vukman, 2. C 



Zame je zdravo korenje in sadje. Zelo rada jem jabolka, ker so zdrava. Sadje dobimo na 
drevesih, zelenjavo pa na vrtu.      Ajda Torkar, 2. C 

Zelo rada jem zelenjavo in sadje. To dobimo na vrtu. Za to, da si zdrav, je pomembno gibanje.  

Manca Torkar, 2. C 

Jaz rad jem korenje, koruzo, jabolka, solato, buče, zelje. To dobimo na vrtu. Ni zdravo jesti 
veliko sladkarij.        Voranc Kvas Čebašek, 2. C 

Moj zdrav obrok je solata. Zelo rada jem tudi jagode in korenje.  Naja Jagodic, 2. C 

 
Sara Ševaljevič, 7. B 



 

  



Ste že slišali za besedo čuječnost? Zveni zelo moderno, a ni nič drugega kot to, da se 

zavedamo, kaj se dogaja prav tukaj in zdaj in si ne želimo, da bi bilo drugače.  

 

Čuječnost je preprosta, a močna vaja v pozornosti. Pomaga nam, da se ne izgubljamo 
v številnih mislih, ki se nam podijo po glavi. Tako se lažje učimo, bolj pozorno poslušamo 
navodila učiteljev, bolj uspešno rešujemo naloge … 

 
Nekaj teh vaj so izvedli učenci 3. razredov in s tem urili svoje možgančke. Oglejte si jih in tudi 

vi vsak dan napravite vsaj eno. 

 

1. vaja: ZASIDRAJ SE 
Cilj vaje: nobene misli, le osredotočenost na izbrano točko. 

Na list papirja nariši en znak (križec, plus itd.), predmet ali kaj drugega. Mi smo na tablo narisali 

sonce. Osredotoči se le na eno točko: sredino križca, odprto oko sonca. Za eno minuto bodi 

pozoren le na izbrano točko. Če se prikradejo druge misli, jih odženi in se spet vrni na svojo 

točko opazovanja.  

 

Učencem so se med vajo prikradle številne misli. Čeprav so jih odgnali, so včasih prišle nove.   

Razmišljali so o skorajšnjem kosilu, kaj bodo gledali doma po televiziji, o svojih hišnih 

ljubljenčkih, kako zunaj dežuje, kdaj bo konec te vaje. 

 
2. vaja: DIHANJE 
Cilj vaje: zavedati se dihanja. 

Nekajkrat normalno vdihni in izdihni. Opazuj svoje dihanje: kako zrak vstopa v naše telo, kako 

izstopa. Kje ga čutiš? V prsih, trebuhu, rebrih, nosu, ustih, grlu, kje drugje? So vdihi kratki, 

srednji, dolgi? 

 

 

 



3. vaja: NA POTI DOMOV ŠTEJ 

Cilj vaje: šteti stvari, bitja, ki jih srečaš na poti domov. 
Nasvet: Če hodiš ob prometni cesti, tega ne delaj.  
 
Učenci so med hojo ali vožnjo z avtobusom ter avtom našteli naslednje: 
Luka: »Ko sem šel domov, sem videl pet ljudi z rdečo jakno.« 
Taris: »Od šole do avtobusne postaje sem naštel 116 korakov.« 
Miha: »Štel sem modre avtomobile. Naštel sem jih 20.« 
Lovro: »Štel sem število ljudi z dežniki. Naštel sem jih 5.« 
Aisha: »Med potjo domov sem opazila 20 prometnih znakov.« 
Klara: »V petek sem na avtobusu naštela 28 ljudi.« 
Neža: »Štela sem modre jakne. Bilo jih je 115.« 
Domen: »Nisem videl nobenega kolesarja.« 
David: »Na avtobusu je bilo 10 ljudi. 
Nadja: »V petek zjutraj nisem videla nobenega psa.« 
Eva: »Na avtobusni postaji Hrastje je izstopilo 8 potnikov.« 
Nejc: »Na poti domov sem videl 14 pokrovov za kanalizacijo.«  
Tinkara: »Med vožnjo z avtobusom sem naštela 25 prometnih znakov.« 
Jaša: »Ko sem se peljal domov, sem videl 7 ljudi s kapo na glavi.« 
Aurela: »Vseh ljudi, ki so vstopili na avtobus, je bilo 43.« 
Zoja: »Med vožnjo z avtobusom sem videla 38 prometnih znakov. Največ je bilo semaforjev. 
Prometni znaki so bili različnih barv.« 
 
Več vaj lahko najdete v knjigi Sem tukaj in zdaj: ustvarjalna pot k čuječnosti. Napisala jo je 
skupina The Mindfulness Project, izdala pa založba Mladinska knjiga. 
 
Za konec še ena zabavna vaja: NAROBE OBLAČILA 
Napravi eno izmed navedenih dejavnosti: obuj si dve različni nogavici, obleci majico narobe, 

nadeni očkovo ali mamičino oblačilo … Je kdo opazil? 

 

 

  



21. aprila 2021 se je prek spletne aplikacije Zoom odvil 31. nacionalni Otroški parlament.  

Sodelovalo je preko 130 učencev, skupaj z mentorji in ostalimi gosti smo našteli preko 200 

udeležencev. Delovno predsedstvo Otroškega parlamenta je zasedanje vodilo iz velike 

dvorane v pritličju Državnega zbora RS. Uvodoma so mlade pozdravili predsednik RS, Borut 

Pahor, predsednik Državnega zbora RS, Igor Zorčič in predsednica Zveze prijateljev mladine 

Slovenije, Darja Groznik. 

 

Kot predsednik 9. B in učenec Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj sem se tudi jaz v letu 2021 

udeležil 31. nacionalnega otroškega parlamenta. Pogovarjali smo se o vplivu covida-19 na 

poklice in kako so se prav ti zdaj spreminjali. Devetošolci mislijo, da je najbolj zaznamovan 

umetniški poklic in da so se vsi umetniki med epidemijo spopadali s finančno krizo, upamo pa, 

da bodo kmalu spet zaživeli. Osredotočili smo se tudi na poklice v turizmu, ker so za nas, 

Slovence, zelo pomembni. Ugotovili smo, da se mladi v trenutni situaciji niso odločali za poklice 

kot so igralec, pevec, zdravnik, gostinec, učitelj idr., ker so bili prav ti med koronavirusom 

najbolj na udaru, na drugi strani pa jih zelo primanjkuje. 

Govorili smo tudi o tem, da bodo lahko nekatere poklice v prihodnosti  prevzeli roboti,  npr.  v 

kmetijstvu, elektrotehniki idr., a nekaterih poklicev se kljub temu ne bo dalo nadomestiti, saj 

gre za stik človeka s človekom, npr. zdravnik, gostinec. Glede šolanja menimo, da na daljavo 

uspeva le nekje do polovice, kot če bi bili v šoli. Vseeno pa moramo biti hvaležni za to, kar 

imamo. V času šolanja na daljavo smo se veliko naučili glede računalništva in na splošno 

elektronike, ki pa nam na drugi strani tudi precej škoduje. Med epidemijo nam vsekakor 

primanjkuje socialni stik s sošolci, prijatelji. Ugotovili smo tudi, da je bilo veliko žrtev in stisk 

znotraj družin in da nasilje ni rešitev.  Vsekakor bi se morali  več pogovarjati in stiske skušali 

reševati. Priporočilo je bilo podano za TOM telefon, Zveza prijateljev mladine, ki nudi pomoč 

otrokom v stiski. Pokličete lahko na 116 111. 

VSEŽIVLJENSKO UČENJE, RAZISKOVANJE IN RAZMIŠLANJE bo vsakega človeka pripeljalo do 

uspeha!                                   

  Urh Prosen, 9. B 

  



V tretjem razredu smo s sošolci odšli v medgeneracijski center. Tam sicer ni bilo veliko 

upokojencev, a tudi teh malo se je zabavalo. Delali smo znak naše šole, torej čebelice iz volne 

in blaga. Nekateri so lepili, drugi rezali, spet tretji šivali. Ko smo to končali, sva s sošolcem 

naredila predstavo. Čisto na koncu smo pojedli sladice, ki so jih pripravili. Ko smo šli ven, smo 

se lovili. Dan je bil lep in zanimiv. 

Benjamin Vršnak, 4. B 

Poleti sem bila s prijateljico Elo v medgeneracijskem centru. Tam smo se vsak dan zabavali. 

Kosila smo jedli v velikem šotoru, pri tem so nas napadale ose. Imeli smo delavnice in bar, kjer 

smo si vsak dan privoščili sladoled. 

Lana Jekovec, Ela Dovžan, 4. B 

V medgeneracijskem centru smo z upokojenkami delali obeske čebelic. Ta dan se mi je zdel 

najboljši, ker zelo rada šivam. Upokojenka je bila vesela našega izdelka. Na koncu so nas 

postregli s slaščicami. Ta dogodek je bil res zabaven. 

Zala Kuštrin, 4. B 

Do centra smo se odpravili po 1. šolski uri. Ko smo prispeli, smo se igrali na travi. Potem smo 

se razdelili v skupine po štiri. Vsaka skupina je dobila enega upokojenca. Potem smo začeli 

izdelovati čebelice. Ko smo končali, so nam dali slaščice in pijačo. Nato smo odšli nazaj v šolo. 

Gaber Ažman, Maks Rutar, 4. B 

 

  



Ko smo bili pri babici, smo risali. Babica je rekla, da ne zna narisati kužka. Jaz sem ji ga pomagal 

narisati. In potem ga je znala tudi sama. Nekega dne, ko smo bili spet na obisku pri njej, nisem 

vedel, kaj bi delal. Potem sem se spomnil, da bi se lahko naučil šivati in je babica rekla, da me 

lahko nauči. In tako me je naučila, da še danes znam.  

Vito Kodrič, 4. B 

Mene je ata naučil čebelariti, delati hrano za čebele. Povedal mi je, da so čebele strošek, 

potrpežljivost in veselje. Zdaj imam tudi jaz čebele, ker mi je to delo všeč. Jaz sem njega naučil 

delati zdrobove cmoke, programirati in sestavljati lego kocke. 

Vid Preložnik, 4. B 

 

  



Dedek me je veliko naučil. Od vseh stvari me je najbolje naučil smučati in z njim to najraje 

počnem. Z babi pa šivam. Ko smo šli na Pokljuko smučat, je meni in bratu babi kupila 

mandarine in midva sva jih kar goltala, sploh jih nisva grizla. Ko smo prispeli, smo se najprej 

sankali, nato smo šli na zelo sladek čaj. Midva sva ga še dodatno sladkala. Nato sva se kotalila 

po hribu navzdol. Od vse hrane in kotaljenja sva bruhala. Tega dogodka ne bom nikoli pozabila. 

Asja Čorović, 4. B 

Nekega zimskega dne smo šli z babico, dedkom, sestrico, bratcem in bratrancem na Jezersko, 

da bi tekli na smučeh. Dedek se je z bratom sankal na bližnjem hribu, mi pa smo tekli. Super 

smo se imeli! Popoldne pa smo drsali na drsališču. Vsak je imel svoje drsalke. Ko smo se 

naveličali, smo imeli malico. Čez nekaj časa smo šli domov. Ta dan je bil zame nepozaben in 

upam, da kaj podobnega kmalu ponovimo. 

Ema Selimović Suhač, 4. B 

Ko smo šli z babico do jezera čez prehod za pešce, smo na prehodu našli posušeno žabo. Hoteli 

smo jo vzeti, vendar smo se spomnili, da bo potem v stanovanju zelo smrdelo. Babici sem zato 

rekel, da jo bomo imeli zunaj. Ni mi pustila. Ko smo šli naprej, sem na robu jezera zagledal ribo. 

Hotel sem jo ujeti, a sem padel v vodo. Bil sem čisto premočen. Babico sem vprašal, če mi kupi 

sladoled, pa je rekla, da ne. 

Žiga Benedičič, 4. B 

 

  



Konec letošnjega šolskega leta je minil tudi v znamenju zbiranja sredstev za otroke, da bi jih 

peljali na morje. Pod okriljem akcije Radia 1, s katerim naša šola že vrsto let sodeluje, sta z 

Deželakom del poti prekolesarila tudi dva naša učenca 9. B.  

»Veliko smo prekolesarili. Začeli smo v Kranju in po precejšnjem ovinku zaključili našo slikovito 

pot v Ljubljani, kjer smo si ogledali težko pričakovani dvoboj Deželaka s tako imenovanim 

Gargamelom,« nam je povedal Rok Šivic, ki je neutrudno gonil pedala skoraj ves dan.  

Miha Belehar je po napornem dnevu dejal: »Največji izziv je vroče sonce, ki naju je kljub kremi 

za sončenje pošteno opeklo. Tudi vode kar ni in ni bilo dovolj. Skupaj sva prekolesarila kar 65 

kilometrov, saj je bilo iz Ljubljane treba priti še nazaj domov.« 

Tako Miha kot Rok se strinjata, da je za njima nepozabna dogodivščina, ki jo bosta vsekakor še 

ponovila. Hkrati pa upata, da bo Deželaku v tej in vseh prihodnjih akcijah uspelo zbrati čim več 

denarja, saj to pomeni več otrok, ki bodo končno lahko odšli na zaslužen oddih, stran od krute 

realnosti. 

Z leve proti desni: Rok Šivic, Miha Deželak, femme fatal 2021 - Patricia Pangeršič, Miha 

Belehar. 



Babica mi je povedala, da je bila v šoli, kjer so bili vsi Slovenci, le učitelj je bil Nemec. Imel je 

modre kavbojke, črno jakno in visoke črne škornje. V levem škornju je imel leseno palico. Vsak, 

ki se ni držal pravilno ali je gledal nazaj, je bil s palico tepen po hrbtu. Učitelja ni nihče razumel. 

Tudi šolske knjige so bile nemške. Šola je bila daleč, hodili so bosi.  

         Lovrenc Belehar, 4. A 

Moja babi Vesna je imela muco, za katero je skrbela. Večino prostega časa je preživela z njo. 

Večinoma pa je delala: kuhala, peljala bratca v vrtec …   

          Maj Koren, 4. A 

Včasih je bilo precej drugače, kot danes. Moja babica je morala vsak dan brisati prah, pomivati 

umazano posodo in pometati stopnice, ki jih je bilo res veliko. Vsak teden je morala očistiti vse 

čevlje in omaro za čevlje. Imela je dve punčki iz cunj, oblačila zanju je sešila sama. Zunaj so se 

igrali Nemce in partizane, kavbojce in indijance, se streljali s fračami in rabutali sadeže iz 

dreves. V šoli so nosili modre kapice in rdeče rutke. Med poukom so morali držati roke na 

hrbtu. Učitelji so jih kdaj pa kdaj s palico udarili po prstih ali pa poslali v kot.  

                    Ela Fuchs Bičanič, 4. A 

Včasih so bili od 1. do 4. razreda v isti učilnici. Učitelj je učence tepel s palico po roki. Zunaj so 

se lovili, se igrali ristanc in streljali s fračo. V šolo so hodili bosi. Takrat ni bilo veliko listov, zato 

so si morali veliko zapomniti. Malico so morali prinesti od doma. Tisti, ki ni imel s seboj nič, je 

bil lačen. Teste so kdaj pisali tudi doma.      

          Matej Milev, 4. A 

V starih časih je bilo malo igrač. Nekaj so si jih otroci naredili sami, npr. fračo, meče. Imeli so 

tudi šah. V šoli je bilo zelo težko, ker je zaradi veliko dela na kmetiji zmanjkalo časa za učenje.  

          Maks Meško, 4. A 

Moji babici je oče, ki je bil mizar, naredil posteljico za punčko iz cunj, ki ji jo je naredila mami. 

Večino časa so preživeli zunaj, na travniku. Lovili so se in plezali po drevesih, saj niso imeli 

veliko igrač. Babica pa tudi ni imela veliko časa za igranje. Pomagati je morala očetu pri 

mizarjenju.  

          Katarina Bajželj, 4. A 

Moja prababica se spomni dogodka, ko je šla v hotel Jelen in si ogledala predstavo Lažnivi 

Kljukec. Igrali so jo z lutkami, lutkarji so bili Čehi. Imela je mamo, očeta in brata. Kasneje tudi 

sina. Nikoli ni bila poročena. Danes je moja prababica stara 93 let.  

          David Markič, 4. A 

 



V Pionirskem domu je letos potekal 18. otroški festival gledaliških sanj.  

Direktorica Pionirskega doma je v uvodu poudarila, da je letošnji dogodek dokaz 

kontinuiranega prizadevanja javnega zavoda k ohranjanju kulture. Vodja festivala, Bjanka 

Kršmanc, pa je izpostavila izjemen pomen mentorskega dela v zadnjem letu in pol. 

Strokovna žirija festivala je podelila tudi nagrade najboljšim predstavam.  

Naj živi umetnost! 

Posebno nagrado žirije za avtorski prispevek STEPUP OŠ Staneta Žagarja Kranj 

... podeljujemo uprizoritvi, ki na odru združi več različnih pristopov. Od preproste 

improvizacije do sofisticiranega plesa. Sproščenost, neobremenjenost in ljubezen do 

ustvarjanja sta tudi v nas prebudila željo, da bi si vam en popoldan pridružili ob gledanju 

filma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILI SMO EDINA ŠOLA, VSE 

OSTALE SO BILE GLEDALIŠKE 

ŠOLE. 

https://www.facebook.com/PionirskiDom/?__cft__%5b0%5d=AZUBjQgX0mmF0dVRhQdFfhU22Ahk6w4AX1_9sqFQQ7K8QyKqEfESWtwRUpyxXOLpdJ0AmNJKmqOX19dqi5c2S7Byve6DfflYIj36-7SmtDtE38OCxNvqBpd7P-l3Yu1G_opLIFge5NhxJdolys9sDbw0&__tn__=-UC%2CP-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastopile smo: Lucija, 

Zoja, Šejla in Larisa iz 6. A, 

Miradije, Manca, Erica, 

Tia, Leontina iz 6. B in 

Minka Krč iz 5. B. 

 

 



Sodelovali smo tudi na impro dnevu. V sredo, 26. 5. 2021, smo se odpravili v Pionirski dom. 

Tam nas je v improvizaciji urila improvizatorka Urša Strehar Benčina, na koncu je sledila 

predstavitev. Dobro smo se odrezali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvizirali smo: Tim, Ažbe, 

Adel, Sara in Ariana iz 9. A, 

Edison iz 9. B, Sara iz 8. A ter Loti 

in Ana iz 7. A. 

 



V Pionirskem domu smo 18. otroški festival gledaliških sanj zaključili s torto, ogledom filma in 

vodstvom po razstavi. Skupine so se izmenjavale cel teden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Odločili smo se, da nekaj naredimo za našo šolo. Naša Žagarca je stara že skoraj 60 let, ampak 

si vseeno zasluži, da zanjo lepo skrbimo. 

Lotili smo se čiščenja okolice naše šole in prizidka. Na roke smo si nadeli zaščitne rokavice in 

šli v akcijo.  

Joj, kaj vse smo našli! Veliko smeti se je skrivalo v živi meji med cipresami. 

Med najbolj zanimivimi smetmi smo našli ključek za šolsko kosilo. Med najbolj uporabnimi pa 

vorteks. Zdaj ga uporabljamo za igro med aktivnimi odmori. Našli smo tudi najbolj nenavadno 

smet – otroški čevelj. Spraševali smo se, kje je drugi par? Ali ima ta človek samo eno nogo? 

Najtežja smet, ki smo jo našli, je bila železna palica. Tehtala je kar 4 kilograme. 

Čistilna akcija je bila zelo uspešna. Vsi se strinjamo, da bi se tega lahko lotili večkrat. Ali pa bi 

bolj pazili na naše okolje in tovrstne akcije sploh ne bi bile potrebne. 

 

Naša šola zdaj čista je, 

od naše čistilne akcije. 

Pobrali smo vse smeti, 

to sploh problem nam ni. 

Za vsak čist bolj dan,  

naš trud ni bil zaman. 

Potrudimo se zdaj vsi, 

da poberemo, kar na tleh leži. 

Mi spreminjamo ta svet 

in pazimo na naš planet. 

učenci 5. c 

  



Naša šola je bila umazana zelo, 

a 5. c jo je očistil močno. 

Šola zdaj uživa v čistoči tej, 

naj traja to še naprej. 

Zdaj vsak jo ogleduje, 

ona pa se posmehuje. 

Katarina Zajec, 5. C 

 



 

 



Tudi učenci 5. b razreda smo se napotili v bližnjo okolico šole raziskovat, kako onesnažena je. 

Moramo vam priznati, da si nismo mislili, da bomo na tako majhni površini našli toliko različnih 

in zanimivih odpadkov.  

Za najbolj uporabno smet, če ji tako sploh lahko rečemo, smo razglasili vrečko s športno 

opremo. Najbrž jo je pozabil učenec naše šole. 

Najtežja smet je bil del železne mreže, ki se uporablja v gradbeništvu. Najbolj nenavadna smet 

je bil podplat, ki je očitno odslužil svojemu namenu in ostal v naravi. Poleg tega smo našli še 

veliko papirčkov, plastenk, mask, nekaj starih koščkov kruha... zelo zanimiva smet je bil tudi 

star, pokvarjen zvonec za kolo. Zagotovo smo pozabili omeniti še kakšno nenavadno smet, ki 

se je znašla v naši vreči. 

Ugotovili smo, da bi morali večkrat očistiti okolico naše šole. Predvsem pa, da bi morali ljudje 

bolje paziti na Zemljo in na okolico v kateri živimo.  

 

 

 

 

  



5. A se je odpravil očistit gozdiček nasproti Planine 1. Že v prvi minuti smo našli zelo šokantno 

smet, ki sploh ni za v javnost. V naslednjih dvajsetih minutah smo nabrali kar 8,5 kg smeti. 

Najtežja smet je bil zidak za gradnjo hiše (četrtina zidaka). Poleg tega, smo našli tudi precej 

delcev kopalniških ploščic. Sprašujemo se, zakaj naš gozd potrebuje ploščice? 

Najpogostejša smet so bile prazne pločevinke pijač. Našli smo tudi precej uporabljenih mask. 

Ko je bila naša vreča že zdavnaj polna, smo sredi gozda našli dve ogromni vreči, polni smeti. 

Predvidevamo, da gre še nekomu na živce nasmeten gozd in je zato neredoljubnim ljudem 

nastavil vreči za smeti. Hvala ljudje, ker vas skrbi za naš planet. 

Kot najbolj uporabno smet bi predlagali delčke ploščic iz katerih bi lahko zgradili mozaik. Ali 

pa majhno figurico iz kinder jajčka, s katero bi se kak malček z veseljem igral. 

Ko smo razmišljali, katero smet bi poimenovali za NAJ smet smo imeli kar precej idej. Med 

kandidati je bil kljun vrane. To spada pod biološki odpadek, ki bi ga razkrojevalci sčasoma 

spremenili v majhne delce, ki tvorijo humus, zato smo kljun izključili. 

Najsmet smo našli kar v naši učilnici. Prišle so mravlje, pojedle liziko, ovitek in palčko pa pustile 

nedotaknjeno. Tako prazne lizike svet še ni videl. 

Ekourica, ki smo jo izvedli nam je bila nadvse všeč. Uživali smo na svežem zraku in ugotovili, 

da bi materi Naravi z veseljem namenili tudi cel teden pouka. 

 

  



Vsak starš želi za svojega otroka le najboljše. Želimo, da so srečni, zadovoljni, sproščeni. Želimo 

biti dobri starši, ki jim je mar za otroka in ki se odziva na njegove potrebe. Zato je uporaba 

besede »ne« za starše lahko pravi izziv. Bojimo se, da bomo s tem otroka vznemiril ali prizadeli. 

Mislimo, da nas potem otroci ne bodo imeli več radi in bomo postali slabi starši. Včasih je celo 

lažje otroku ustreči, kot spopadati se z vikom in krikom, ki ga povzroča. Vprašanje, ki se pojavlja 

je, ali uslišanje vseh otrokovih želja kaže na starševsko ljubezen ali nemoč. Ljubezen pomeni, 

da otroku damo tisto, kar dejansko potrebuje za zadovoljno življenje.  

Otrokove potrebe se spreminjajo in z njimi se mora spreminjati tudi starševska ljubezen. Ko je 

otrok majhen, mu seveda ustrežemo in zadovoljimo njegove osnovne potrebe. Ko pa je 

starejši, nam ni potrebno takoj odgovoriti na vsako njegovo željo. Potrebno je ločiti med 

osnovno potrebo in željami. Osnovna potreba je tisto, kar otrok zares potrebuje in starš mora 

zadovoljiti, npr.: hrana, obleka, varnost, ljubezen, spoštovanje, pozornost, povezanost. Želje 

pa so tisto, kar si otrok želi  in ne bo prikrajšan, če tega ne dobi.  

S tem, ko otrokove želje ne izpolnimo takoj, mu omogočamo, da pride v stik s svojimi 

željami. Tako se učijo presojati, kaj jim je res pomembno in kaj ne. Prav je, da otrok svoje 

želje izrazi. To mu moramo dovoliti in s tem ni nič narobe. Ni pa naloga starša, da vse to izpolni. 

Odzivi kot so »menim, da trenutno tega ne potrebuješ, premajhen si še za to, zaenkrat tega 

ne boš dobil« so v redu in otrok zmore počakati in odložiti potrebo. Pravzaprav ga s tem učimo, 

kako svoje potrebe in želje ozavestiti in jih odložiti. Tako bodo tudi kasneje lažje počakali 

in vztrajali, da dobijo, kar si želijo, pa naj bo to na področju službe ali odnosov. 

Umetnost starševstva je poskrbeti tako za svoje potrebe kot otrokove. To daje otroku občutek 

varnosti in jih postavlja v enakovreden odnos. Ko jim pokažete, da sta obe strani pomembni, 

obema stranema daste dostojanstvo. S tem jih učite, da spoštujejo potrebe in želje 

drugega. Če jim vedno ustrežete, ne uspejo razvijati empatije in socialnega čuta za 

druge. 

Otroci potrebujejo potrpežljivost. Če jim postavite jasna pravila, vrednote in načela, se bodo 

počutili bolj varno. Lahko si predstavljate ovco v svoji ogradi. Ker ve, kje je meja njenega 

gibanja, se bo znotraj te ograde popolnoma svobodno in mirno gibala, skakala in igrala. Ker 

ve, do kam. Ovčka brez ograde pa lahko gre vsepovsod, vendar je brez varnosti. Povsod, kamor 

gre, se sprašuje, ali je to še prav, ali se ji bo kaj zgodilo. Če pa ji mejo postavijo njeni skrbniki, 

se bo znotraj teh počutila varno in bo lahko razvijala svoje talente. Meje otroku dajejo varnost.  

Otroku lahko rečete »ja«, ko boste to storili z mirno vestjo, ne samo zato, da ga umirite in si 

kupite mirno popoldne. Reči »ne« brez krivde, jeze in obtoževanja je nekaj, kar se otroci 

učijo od svojih staršev. Ključno pa je, da pri postavljanju mej in besedi »ne« ohranjamo 

spoštovanje do otroka. Tako ob zavrnitvi ne bo užaljen in se ne bo počutil manj ljubljenega, 

čeprav bo morda dajal tak odziv. Z jasnim in spoštljivim odnosom mu boste ohranili 

dostojanstvo kljub zavrnitvi. 

Barbara Novak 



 

  



V času koronavirusa in pouka na daljavo smo več časa preživeli doma. Pa smo zato tudi več 

brali? O branju sva se pogovarjali s svojimi sošolci iz 6. a.  

Hana Hadžiabdić: Branje mi pomeni to, da se lahko iz knjig nekaj naučim. Rada berem 

zanimive knjige. Med karanteno sem malo več brala kot po navadi. 

Ela Šalja: Branje mi ni ravno pri srcu, ampak če je kakšna knjiga zanimiva, jo preberem. Rada 

imam tudi pustolovske knjige. Za domače branje mi je bila knjiga zelo všeč. Med  karanteno 

sem malo več brala, saj sem bila več časa doma.  

Urban Kadivec: Meni branje pomeni to, da se lahko malo sprostim. Rad berem knjige, ki so 

zabavne, poučne in tudi malo pustolovske. Tudi med karanteno in v času pouka na daljavo sem 

rad bral. A malo manj in sicer zato, ker sem si vzel malo »počitka«.  Ampak bralno značko sem 

pa še vseeno  naredil, tako kot vsako leto.  

Hana Kapetanović: Branje me sprošča. Ko berem, rabim tišino in mir. Rada berem smešne 

in zanimive knjige. Ne maram dolgočasnih knjig. Najraje berem v knjižnici, ampak zaradi 

korone na žalost nisem mogla. V času »korone« sem brala več kot po navadi. Najraje berem 

pred spanjem, saj me branje uspava. 

Rok Bajželj: Berem srednje rad. Letos, med »korono«,  sem bral še malo več. Najraje berem 

kakšne članke o športu, predvsem o kolesarstvu. Najmanj rad pa berem poezijo. K branju me 

žene misel, da si z branjem bogatimo besedni zaklad.  

Rožle Pikec: Branje mi pomeni veliko stvari. Rad berem, saj če bereš, živiš 100 življenj. Med 

karanteno nisem toliko bral, saj sem preživel veliko časa za ekrani. Rad berem smešne knjige 

in knjige, ki govorijo o tem, kako strašna je šola. Zato je za zdaj moja najljubša knjiga STRAŠNA 

ŠOLA. 😊 Prebral sem že tri dele.  

Tadej Zabret: Bolj nerad berem in branje mi ne pomeni veliko … Če pa že berem, najraje 

berem akcijske knjige. V času »korone« nisem veliko bral, ker sem imel bralno značko že 

narejeno. 

Larisa Markišić: Branje mi pomeni veliko,  saj si zgodbo vedno  v glavi zamislim kot nek 

filmček. Rada berem take knjige kot je na primer npr. Dnevnik nabritega mulca. Tega sem 

veliko brala v času, ko smo imeli pouk od doma. 

 

Šejla Umek in Lucija Omers, 6. a  

 

  



Cvetka Sokolov: Bo res vse v redu?  

 
Fant Bor ima ločene starše. Nek konec tedna, ko sta oba starša zelo zaposlena, se z 

babico odpravi v gore. Pot je dokaj utrujajoča, ampak Bor pogumno vztraja. Ko z 

babico prispeta do melišča, se zgodi nesreča. Na srečo se dobro konča. Sedaj 

kaže, da ju nič več ne more zmotiti, vendar se nad pot spusti gosta megla. Ali jima bo 

uspelo najti pot do doline?  

Knjiga je zanimiva in kratka, zato bi jo v branje priporočila prav vsem.   

Lucija Omers, 6. a  

Emma Moss: Zbirka Tudi punce vlogajo  

V knjigah Tudi punce vlogajo nastopajo štiri prijateljice: Lucija, Ajda, Hermiona ter 

Jasmina in o vsaki govori ena knjiga. (Knjiga o Jasmini žal še nima slovenskega 

prevoda.)  V njih boste našli tudi nasvete za snemanje vlogov! 

TUDI PUNCE VLOGAJO: Lucija Luna in polomija na spletu  
Če moraš hkrati zamenjati hišo, državo in še šolo, je to že samo po sebi dovolj hudo. 

Še hujše je, če se prvi šolski dan obupno osmešiš. Prav to se je zgodilo Luciji – za 

povrh pa jo je sošolka posnela in video objavila na spletu!  
Lucija ima govorno napako, in sicer jecljanje, ker pa je tako živčna, se ji jecljanje 

grozno poslabša. Spozna prijateljico Hermiono in pri kosilu spozna tudi Ajdo, ki jo 

nagovarja, naj še sama posname kakšen video. Predlog se ji zdi  popolnoma nor – 

menda si je naredila že dovolj sramote za vse življenje!  
Toda ko se Lucija končno le loti vloganja, presenečeno ugotovi, da ima pravzaprav cel 

kup gledalcev …  

TUDI PUNCE VLOGAJO: Ajda in drama do konca  
Odkar je Ajda s prijateljicami na YouTubu ustanovila kanal Tudi punce vlogajo, ima polne roke 

dela.  

Ves čas snema vloge, poleg tega ima pomembno vlogo v šolskem muzikalu – in za povrh se je 

zatreskala v soigralca!  

Ajda ima v šoli že od nekdaj težave, zadnje čase pa se ji zdi vse skupaj popolnoma nemogoče 

– in če starši izvejo, da so se ji ocene poslabšale, se lahko kar poslovi od sanj o nastopanju 

in vloganju …  

Zbirko Punce vlogajo res priporočam vsem – ne bo vam žal!        

Šejla Umek, 6. a  



 

 

 

 



Zelena streha je odlična pridobitev naši šoli, saj nam ponuja dve novi učilnici na prostem. 

Učenje zunaj namreč odlično vpliva na učence. Omogoča bolj zdrav način pridobivanja znanja, 

večjo zbranost in posledično boljši učni uspeh.  

Zelena streha podpira urbano čebelarstvo, kar pomeni čebelarstvo v mestih, katerega izdelek 

je še boljši med ko t tisti na deželi, saj izpušni plini ne vplivajo na kakovost medu, medtem ko 

pesticidi povzročajo številne neprijetnosti. Na strehi so poleg vseh ostalih zasajene tudi 

medovite rastline, kjer čebele opravljajo svojo bero in s tem rastline tudi oprašujejo. Naša nova 

streha pa nudi dom tudi drugim rastlinam in živalim.  

Na zeleni strehi raste posebna vrsta mahu, ki zadržuje veliko vode. Ta odteče v posebno plast, 

prvič uporabljeno v Sloveniji. To vodo se lahko ponovno uporabi za zalivanje rastlin, hkrati pa 

zadržuje vodo, kar zmanjšuje pogostost poplavljanja Save. 7. razredi smo skrbniki zelene 

strehe. Zanjo moramo skrbeti, zalivati rastline, opleti gredice, jo vzdrževati in na sploh skrbeti, 

da služi svojemu namenu. 

 



 

 

 

 

 

  



Urbano čebelarstvo (v mestu) in panji na OŠ Staneta Žagarja Kranj. 

Na osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju se že veliko let zavedamo, kako zelo pomemben je 

obstoj čebel za nas in kako smo lahko hvaležni, da jih imamo. Zavedamo se, da čebele skupaj 

z drugimi opraševalci oprašijo kar tri četrtine vseh rastlin, s katerim proizvedemo, kar 90 % 

svetovne hrane. To pomeni, da je kar tretjina pridelane svetovne hrane odvisna od čebel. S 

promocijo in podporo čebelarstvu skrbimo in zagotavljamo varnost s preskrbo hrane v 

Sloveniji ter po vsem svetu. V zadnjem času so čebele vse bolj ogrožene in zato jim moramo 

na vsak način čim bolj pomagati. Naša šola se že vrsto let ponaša s šolskim čebelnjakom, za 

katerega skrbi čebelar Miha Kozjek ob pomoči učencev čebelarskega krožka. Skrb za čebele je 

vodila tudi do projekta Brenčačka, katerega ideja se je porodila v podjetniškem krožku. Gre za 

botrstvo čebeljih panjev in medovitih rastlin na šolski zeleni strehi. Zamislili smo si dva paketa 

botrstva, in sicer osnovnega in naprednega. Botri paketov bodo pripomogli k zasajevanju 

medovitih rastlin na zeleni strehi in gredicah ter že obstoječe panje zaščitili in v prihodnjih letih 

tudi nadgradili. Na podlagi večletne analize vzorcev medu iz urbanih panjev so namreč 

pokazale, da je med v mestu kljub močnejšemu prometu še vedno bolj kakovosten od tistega 

na podeželju, saj čebele niso izpostavljene številnim pesticidom. Botrstvo panja je na voljo od 

dvesto evrov letnega prostovoljnega prispevka dalje, botrstvo rastlin pa se začne pri desetih 

evrih, kolikor znaša prispevek za zasaditev gredice. Boter sadik dišavnic (timijan, sivka, 

materina dušica, žajbelj, rož- marin, origano, melisa) in jagod ter raznih travnih gredic je 

možno postati že od dvajset evrov dalje, boter robidnic (maline, robide, aronije, kosmulje, 

ribez) pa od trideset evrov. Predmet botrstva je tudi sedem trsov vinske trte, priporočen 

prispevek za enega je od petdeset evrov naprej, za drevo šmarna hrušica pa vsaj sto evrov. 

Z zbranim denarjem bomo vzdrževali zeleno streho in panje in učencem naše šole 

omogočili bolj kakovostno učenje ter preživljanje časa v naravi in z naravo. 

          Urh Prosen, 9. b 

  



Vrline ali kreposti je moralna odličnost osebnost. Delati, ker je prav in se izogibati, kar je 

narobe. 

Zakaj o tem razmišljamo? Da ugotovimo, kaj bi morali storiti, da bi postali še boljši. 

Uporaba vrlin nam prinaša  več prijetnih občutkov, zavesti, smisla ter lažje doseganje ciljev.  

Vsi ljudje imamo vrline, ni  človeka, ki jih nima. Najbolj pomembne vrline so vrline smisla, vrline 

poguma, vrline pravičnosti, vrline humanosti, zmernost, razumnost ter vrline kreposti. 

V naslednjem šolskem letu bomo kot najstarejši na šoli vadili in z drugimi delili: 

VRLINE MODROSTI: radovednost, ustvarjalnost ter kritično razmišljanje in VRLINE ZMERNOSTI: 

odpuščanje, skromnost in predanost. 

Nekaj misli znanih ljudi:  

»Naše vrline in pomanjkljivosti so neločljivo povezane, kot sila in snov. Ko sta ti dve ločeni, 

človek ne obstaja.« 

Nikola Tesla 

»Premišljevanje o vrlinah človeka  še ne nared vrlega. Vrlo je treba živeti.« 

           Sponville 

 

Neža Kadivec, Ema Klančnik, Tia Trtnik in Lucija Kovačič, 8. b 

  



Natisni spodnjo mrežo kocke, nato jo obreži, prepogni in zlepi. Vaš razred naj vsak teden v 

naslednjem šolskem letu vrže kocko in nato cel tede sledi vrlini, ki je bila izbrana. Proti koncu 

tedna na plakat v učilnici prilepite vsa dobra dela, ki ste jih naredili ob upoštevanju navedene 

vrline.  

 

  



Že vrsto let na OŠ Staneta Žagarja Kranj podpiramo mlade učitelje začetnike. Ravnateljica 

skupaj z mentorji tako podpira in omogoča razvoj mladega kadra, ki v naše učilnice vedno 

znova prinašajo svežino in tisto iskrivo radovednost. Letos pa smo nekatere študente 

povprašali o počutju na naši šoli. 

Sem Živa Sotelšek, študentka 4. letnika smeri Razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

V sodelovanju z Osnovno šolo Staneta Žagarja Kranj sem v mesecu aprilu imela možnost 

opraviti pedagoško prakso, ki je obvezni del izobraževanja na Pedagoški fakulteti. Prakso sem 

opravljala v 5. b razredu, moja mentorica pa je bila Anja Bernik. Med potekom prakse sem 

doživela veliko različnih, zanimivih in kompleksnih, a vrednih in uporabnih izkušenj.  

Pa začnimo kar na začetku:  

Moja praksa se je začela v petek, 26. 3. 2021. Prvi dan je potekal v obliki hospitacije in je bil 

namenjen spoznavanju razreda. To pomeni, da sem pouk le spremljala, brez lastne aktivnosti. 

Z mentorico Anjo sva se v tednu pred mojim prvim vstopom v razred dobili, da sva si izmenjali 

vse potrebne informacije. No, pa je končno napočil trenutek mojega vstopa v razred. Postajala 

sem vse bolj živčna, saj v razredu nisem bila že leto in pol, saj vemo zaradi česa, kajne?  

Vrata moje učilnice za nadaljnji mesec se odprejo in pred seboj zagledam ogromen prostor. 

Oči so se mi kar zasvetile, občutki po telesu so švigali sem ter tja, v glavi sem si ustvarila že kup 

situacij, kako bom ta velik prostor izkoristila za različne dejavnosti, na primer gibalne, a se mi 

nekje v glavi prikrade misel – ali bodo moje glasilke uspele preglasiti celoten razred? »Ah, bom 

že«, sem si rekla in končno vstopila v razred – verjetno veste, o kateri učilnici govorim (glasba). 

Vse oči so bile zazrte vame, obrazi so bili začudeni, a hkrati željni spoznati novo »članico« 5. b 

razreda. Najprej sem se malo predstavila, kaj vse rada počnem, kdo sploh sem in zakaj sem z 

njimi. Tudi učenci so se predstavili in zdi se mi, da so si med seboj zelo različni. Cela paleta barv 

je prisotna v 5. b razredu, kar se mi zdi zelo dobro, saj vsakega posameznika nekaj zanima in 

ko potegnemo črto, dobimo rezultat, ki ustreza prav vsemu, kar pomeni, da je razred zelo 

vsestranski. Prvi dan je potekal zelo sproščeno, bilo je prijetno. Komaj sem čakala, da pride 

novi teden, da se še sama preizkusim v vlogi učiteljice.  

In že nastopi teden, v katerem sem tudi sama postala njihova učiteljica. Na začetku me je bilo 

malo strah, ali me bodo vzeli dovolj resno, saj razlika v letih ni tako zelo velika in nisem bila 

prepričana, da bom vzpostavila zadostno avtoriteto. A vse je steklo, kot bi moralo. Prvi teden 

sem odvodila približno po dve uri na dan, sliši se malo, a utrujenost, ki sem jo občutila ob 

koncu pouka, je bila kar na kvadrat. Večina ljudi je mišljenja, da je biti učitelj nekaj popolnoma 

preprostega, menijo, da je naloga učitelja le ta, da otroka nauči koliko je »2 x 2«. A za profesijo, 

ki jo opravlja učitelj, je mnogo več. Zame beseda učitelj pomeni popolnoma nekaj drugega. Biti 

učitelj ni le to, da otroka izobraziš, naša naloga je, da mu ponudimo ramo, na katero se lahko 

v vsakem trenutku opre, v nas naj vidi osebo, ki ji lahko zaupa, brez dvoma pristopi in pove, 

kaj ga teži. Prav tako smo model, s katerim naj bi se učenci poistovetili. Smo njihovi motivatorji, 



v tem smislu, da jih motiviramo, tako da so odprti za srkanje novega znanja in za sprejemanje 

življenja takega, kot je. Da drug drugega sprejemajo, se znajo prilagajati in si med seboj 

pomagati.  

Nastopi teden in pol, ko se ponovno selimo na daljavo. Verjetno si lahko predstavljate, kako 

mi je bilo. Ravno sem se privadila biti v razredu, v neposrednem stiku z učenci in že se spet 

»selimo« v virtualen svet. V sebi sem začutila neko razočaranje, saj že drugo leto praksa ne 

poteka, kot bi morala. Vsi ti občutki so v trenutku izginili, saj je učiteljica Anja svojo vlogo kot 

mentorica opravila več kot odlično. Bila je moj motivator, za kar se ji iskreno zahvaljujem. Pri 

njej je bilo vse tako preprosto, nobene drame, razočaranja, jeze ni bilo čutiti. Odzvala se je 

popolnoma umirjeno, kot da je to nekaj popolnoma normalnega. Ker je res, današnji svet je 

namreč poln sprememb, od nas zahteva neprestano prilagajanje in spreminjane. Vse pa je 

odvisno od nas samih, kako bomo to sprejeli in kako se bomo prilagodili.  

Pa smo končno spet nazaj v šolskih klopeh. V teh dneh sem pouk v celoti vodila jaz. Šele sedaj 

sem zares občutila, da so me učenci sprejeli medse, da me vidijo kot njihovo novo učiteljico. 

Zelo sem hvaležna Anji, da mi je dopuščala, da sem bila kreativna in svobodna pri oblikovanju 

učnih ur. Anja mi je vedno dajala občutek, da delo opravljam pravilno in suvereno. Tudi učenci 

so bili pripravljeni sprejeti neke spremembe v načinu vodenja in sam potek pouka.  

Ni se kar tako izoblikoval rek, da se drug od drugega učimo. Saj tudi učenci učitelju ponudijo 

neko znanje oziroma jih nekaj naučijo. Mene so zagotovo spomnili oziroma opozorili na to, 

kako zelo pomembno je sodelovanje znotraj skupine, da drug drugega ščitijo in si pomagajo 

ter podpirajo. Učenci nam s svojim obnašanjem (želenim ali neželenim) sporočajo, kako se 

počutijo, naša naloga je le ta, da dobro opazujemo in jih skušamo razumeti, jih usmeriti v pravo 

smer.  

Hvala, 5. b in mentorica Anja Bernik za vašo pripravljenost in sprejetje v vaš »klub«. 😉 V tem 

mesecu sem pridobila toliko novih izkušenj, ki mi bodo v bodoče zelo koristile. Sedaj sem 100 

% prepričana, da sem se odločila za pravi študij v mojem življenju.  

Velika zahvala pa gre zagotovo tudi gospe ravnateljici, Fani Bevk, ki me je sprejela in mi 

omogočila doživeti to prekrasno izkušnjo na njihovi šoli. Kajti sprejetje študentov na prakso ni 

samoumevno, še zlasti v sedanjih časih ne.  

HVALA CELOTNI OSNOVNI ŠOLI STANETA ŽAGARJA KRANJ. 

Živa Sotelšek 

Kot pravi rek: ''Nasmeh vedno nekomu polepša dan.'' In na tej šoli je res tako, kljub temu da 

je le-ta zakrit z masko, se mimika obraza prepozna. Ko v nekem vznemirjenju prideš kot 

študent na prakso, kjer ne veš kaj pričakovati, kako te bo razred sprejel, kako sploh bo, ni 

boljše spodbude kot to, da te kup neznanih ljudi zjutraj z nasmehom na obrazu pozdravi, 

sprejme in ti da vedeti, da bo vse v redu. Predstavljajte si ta nepopisen občutek. Za dober 

začetek prakse je poskrbela tudi ravnateljica, ki si je vzela, na grobo rečeno, tistih 5 minut v 



zbornici, ki bi jih lahko porabila za karkoli drugega, da me je predstavila svojim kolegom in mi 

zaželela srečo ter me spodbudila na moji poti. 

Tudi kolektiv, kar sem ga uspela spoznati tekom prakse, v zbornici, na hodniku in tudi v športni 

dvorani, se zdi zelo v redu. Nikomur ni težko pomagati in spodbujati, tudi pohvaliti in se iz 

neuspehov učiti ter ponovno poskusiti in uspeti. Ker pa kot študentka ne morem mimo tega, 

da največjo vlogo igra mentorica (v mojem primeru Klavdija Remic) se spodobi, da besedo ali 

dve namenim tudi njej, saj se moje počutje nanaša predvsem na to, kako je potekalo delo v 

razredu. Veliko pripomore k dobremu počutju dejstvo, da je mentor človek s srcem. Nekdo, ki 

se s tabo nasmeje, ti da lekcijo in napotke za naprej ter te dvigne, ko opazi, da se počutiš 

nemočnega. 

Daša Černel 

Prakso na Osnovni šoli Staneta Žagarja Kranj sem opravljala od 26. 3. 2021 do 23. 4. 2021. V 

enem mesecu sem pridobila veliko dragocenih izkušenj. Prvič sem se lahko zares preizkusila v 

poučevanju in ugotovila sem, da sem izbrala res odličen poklic, po drugi strani pa sem se 

soočila z izzivi, ki jih lahko doživimo le v razredu. Spoznala sem, da do določenih znanj pridemo 

ne le s teorijo, ki je sicer tudi nujno potrebna za dobro opravljanje dela, ampak tudi s prakso, 

ki je prav tako kot teorija nepogrešljiv del pridobivanja novih znanj. Kljub temu da je praksa 

potekala le en mesec, sem se v tem času naučila veliko. Spoznala sem učence 5. C razreda, s 

katerimi sem se odlično razumela. Vsak učenec je name naredil velik vtis. Prepoznala sem 

njihove sposobnosti, mislila sem nanje, ko sem se pripravljala na učne ure. 

Na praksi sem imela zares odlično mentorico, Polono Kavčič, ki mi je v času prakse vedno stala 

ob strani in mi bila pripravljena odgovoriti na vsa vprašanja. Za njeno pomoč in čas, ki si ga je 

vzela zame, se ji iskreno zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi ravnateljici, gospe Fani Bevk, ki mi 

je omogočila opravljanje prakse na šoli. 

Jera Tacer 

  



»Miši podoben sesalec, ki je sposoben letati.«           Rešitev: 

 

Prvošolčki so v našem gozdičku našli poškodovanega netopirja.  
Če najdemo netopirja ležati na tleh kar sredi belega dne, običajno pomeni, da smo verjetno 

naleteli na žival v težavah. Zato smo poklicali strokovnjake SDPVN; to je slovensko društvo za 

proučevanje in varstvo netopirjev. Svetovali so nam, naj ga položimo v škatlo in počakamo na 

njihov prihod. Izkazalo se je, da gre za samičko odraslega netopirja s poškodovanim krilom. Pri 

njih bo ostal, dokler se koščica v krilu ne zaceli. Upamo, da bo ozdravel in se nato lahko vrnil 

nazaj v naravo. 

Sedaj pa spoznajte to prikupno žival… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Netopir je aktiven ponoči. Svetli del 

dneva preživi v zatočiščih: v 

drevesnih duplinah, na podstrešjih 

stavb, špranjah sten, v jamah in 

drugih podzemnih prostorih. 

Naši predniki so mu nadeli polno 

imen: poltičpolmiš, netičnemiš, 

t'čm'š, mračnik, špismiš, slepa miš, 

pirhpogačica, pirušlek … 

Njegovo telo prekriva dlaka.  

Prednje okončine (noge) so 

preobražene v letalne peruti oz. 

prhuti. Z ostrimi krempeljci se 

oprimejo podlage in tako lahko visi z 

Pri nas se prehranjuje z 

žuželkami. Je koristen, saj 

poje tudi mnogo 

škodljivcev, ki uničujejo  

naše pridelke. 

Njegova posebnost je čutilo, podobno napravi 

sonar. Oddaja tone, ki jih mi ne slišimo, in 

posluša njihov odboj od ovir. Tako natančno ve, 

kje v okolju se kaj nahaja. Zato nikakor ne drži 

stara vraža, da se lahko zaplete v naše lase! 

Pri nas živi 30 vrst 

netopirjev, na svetu 

pa 1400 vrst. 

Netopirji so ogroženi, zato so zaščiteni. 

Prepovedano jih je vznemirjati in ubijati! 

Če najdete onemoglega netopirja, lahko 

pokličete NETOPIRFON: 068 650 090. 

(NETOPIR) 



Učenci 9. a so se, kot pričakovano, v letošnje letu veliko ukvarjali z izbiro srednjih šol in 

posledično z izbiro poklica. V pomoč jim je bil tudi priročnik, v katerem so vaje, ki učencem 

pomagajo prav pri tej težki življenjski odločitvi.  

V naslednjih vrsticah sledi nekakšna anketa, ki ob reševanju v vsej resnosti in ob temeljitem 

razmisleku morda ponuja rešitve, ki si jih mladostniki tako zelo želimo. Morda boste našli vsaj 

smer, v katero boste v naslednjih letih potovali. Želimo vam veliko uspeha in srečno pot. 

Najprej temeljito razmisli o spodaj napisanih vprašanjih: 

Ali si kdaj razmišljal o prihodnosti? 

 

Predstavljaj si, da imaš čarobno kroglo, v kateri lahko vidiš v prihodnost. Zamisli si sebe v 
prihodnost: 

Kaj vidiš? 

Kaj slišiš? 

Kaj občutiš? 

Koliko si star/a? 

Kaj počneš? 

Kaj si po poklicu? 

Kako se počutiš? 

Kje živiš? 

Na naslednji strani najdeš list, ki ga lahko natisneš/prerišeš. Nanj napiši, nariši, kar si si 
predstavljal, ko si pogledal v magično kroglo in videl prihodnost. 

 

(Dodatna vprašanja: 

Kako si se počutil, ko si si predstavljal sebe v prihodnosti? 

Ali bi še kaj dodal, spremenil? Če da, kaj bi spremenil? 

Ali ti je všeč to, kar si videl in kako bi to dosegel?) 

 



 

 



»Vsega lepega je enkrat konec«, al' kako se že pravi. Točno tako pa bi opisala situacijo, v kateri 

se nahajam tako jaz, kot tudi marsikateri bodoči devetošolec ob koncu šolskega leta. Ko pa se 

nam že iztekajo zadnji tedni na naši Žagarci, bi vam podelila kakšen nasvet ter skozi lastne 

izkušnje opisala šolanje na Žagarci. Na to šolo sem prišla v 4. razredu, na začetku sem imela 

čez šolo veliko povedati, a sem kasneje spoznala, da smo se imeli prav luštn',  kljub temu, da 

si je vsak ustvaril svojo družbo in razred kot celota na začetku ni funkcioniral. Na koncu pa smo 

ugotovili, da otroštvo ne traja večno in je res treba izkoristiti čas, ki smo ga preživeli v osnovni 

šoli. No, če odmislimo učenje, ob katerem smo izgubljali živce. Na koncu pa se je vse poplačalo. 

»Treba se je učiti sproti«, ne bom lagala, kdaj imajo še učitelji prav, ko izrečejo tako nezaželene 

besede, navsezadnje pa je prav to ključ do želenega uspeha. Naše zadnje leto je bilo uničeno 

zaradi izbruha predragega korona virusa, sedaj pa se nam čas izteka, na vrsti ste vi, da kljub 

trenutnim razmeram naredite šolo tako dobro, morda celo boljšo, kot je bila kdajkoli prej.«  

          Zoja Dolžan, 9. b 

»Že od malih nog sem sanjala, kako se bom v osnovni šoli imela super in se veliko naučila. 

Imela sem prav. V šoli sem preživela veliko zabavnih trenutkov in skupaj s sošolci smo ustvarili 

nešteto prečudovitih spominov. Spomnim se prav vsake šole v naravi, saj smo zares uživali. 

Prepričana sem, da teh trenutkov ne bom nikoli pozabila. Ob odhodu iz te šole vam lahko 

povem, kako neizmerno sem hvaležna za prečudovitih 9 let.« 

Ula Prosen, 9. b 

  

  



»9 let mojega življenja na tej šoli je bilo nepozabnih. Žagarca mi je podarila veliko znanja, ki ga 

bom z veseljem uporabljala vse življenje. Vsi učitelji so se trudili po svojih najboljših močeh, da 

bi nam zagotovili le najboljšo izobrazbo. Seveda sta bili naši zadnji leti zelo drugačni. Covid-19 

nas je presenetil in več mesecev smo se bili primorani učiti za računalniškimi ekrani. Nikoli si 

nisem mislila, da bom svoje zadnje leto na osnovni šoli preživela z masko na obrazu. Vsi so mi 

govorili kako dobro je biti glavni na šoli, potem pa smo med poukom komaj kdaj stopili iz 

razreda. Se pa zavedam, da bodo v tem razredu še dolgo ostale sledi našega smeha med 

malico. Osnovna šola je minila kot bi tlesknil s prsti, a je za sabo pustila veliko spominov in 

prijateljstev, ki se jih bom spominjala z velikim nasmeškom na obrazu.«  

Lana Kristanc, 9. b 

»V devetih letih šolanja, sem spoznala da je ključ do uspeha sprotno delo in dobra organizacija 

časa. Tudi med rednimi vsakdanjimi treningi sem vedno našla čas za učenje. Ta je bil po navadi 

polovičen, ker je velikokrat na moja vrata potrkala lenoba in želja po gledanju v telefon 

ali računalnik. Navsezadnje pa sem se v zadnjem letu zavedela, da je moja želja po znanju 

močnejša, kot surfanje po internetu in gledanje debelih mačk.« 

Emilija Zlatkov, 9. b 

 

  



 



 

NAŠ PONOS! ŠOLSKI ČEBELNJAK STOJI OB NAŠI ŠOLI ŽE OKOLI 60 LET. DOM 

ZA MARLJIVE KRANJSKE SIVKE JE POTREBEN OBNOVE, ZATO IŠČEMO 

BOTRE, KI BODO TUDI FINANČNO PODPRLI URBANO ČEBELARSTVO.  

 


