
Letošnje šolsko leto po-

teka v preurejeni šoli, 

zato smo se šolski novi-

narji skupaj z mentorico 

odločili, da uvedemo še 

eno novost — šolski  

časopis. V njem pišemo 

tako o novi podobi naše-

ga »drugega doma« kot 

o pestrem dogajanju. 

Od začetka leta se je 

nabralo že kar veliko 

kulturnih, športnih, 

ustvarjalnih … dogod-

kov. Te smo želeli zabe-

ležiti ter predstaviti, kaj 

se je dogajalo v jesen-

skem, zimskem ter po-

mladnem obdobju tega 

šolskega leta  — in tako 

je sedaj pred vami prva 

številka našega šolske-

ga časopisa,  Prigodni-

ka. Želimo vam veliko  

užitka ob branju! 

Kaja Mejač, 

urednica 

Pomlad se je že pre-

budila, vse je ozele-

nelo, cvetice so po-

kukale iz zemlje.  

Tudi na našem šolskem 

»travniku« je zraslo ne-

kaj novega. Lanski novo-

sti, Prigodam šolskega 

zvonca (za tiste, ki mo-

goče tega še ne veste: 

to je šolska rubrika v 

občinskem časopisu 

Hrastov list, ki ga na 

dom prejemajo vsa 

gospodinjstva v Občini 

Hrastik), se letos pridru-

žuje Prigodnik, šolski 

časopis. 

Ustvarjajo ga mladi novi-

narji s predmetne stop-

nje pod vodstvom ure-

dnice Kaje Mejač, 

ustvarjajo ga učenci iz-

birnega predmeta Šol-

sko novinarstvo, ustvar-

jajo ga učitelji in učenci, 

ki pridno pišejo o vsem 

zanimivem, kar se doga-

ja (ter posnamejo tudi 

kakšno fotografijo), in 

ustvarjate ga vsi, ki se z 

veseljem in zanimanjem 

udeležujete različnih 

aktivnosti. Brez vas Pri-

godnika ne bi bilo. Hva-

la! 

Za prvo številko smo 

dobili veliko prispevkov, 

zato nismo mogli objaviti 

vseh. Brez skrbi, tisti, ki 

jih v našem časopisu 

tokrat ne boste našli, 

niso romali v koš, ampak 

potrpežljivo čakajo, da 

pridejo na vrsto v eni od 

naslednjih številk. Druga 

sledi zelo kmalu!  To pa 

ne pomeni, da v njej ne 

bo prostora za to, kar 

boste še napisali in nam 

poslali (na elektronski 

naslov spis.za.razpis@ 

gmail.com, seveda). Ve-

seli bomo, če bo Pri-

godnik ne le naš, ampak 

predvsem vaš. 

Vesna Žnidar Kadunc, 

mentorica 

 

Ku-ku, 

Prigodnik je tu! 

 

 

Prigodnik 

Šolski časopis OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik 

Številka 1 

April 2015 

 

A je nova? – Ne, prenovljena! 

Takole bi lahko po vzo-

ru reklam za pralne 

praške povprašali o 

novem videzu naše 

šole. Vendar smo v 

anketi učencem raje 

zastavljali bolj smisel-

na vprašanja.  

 

Kakšna in kaj so nam od-

govorili, vam predstavlja-

mo na strani 2.  Pri prvo-

šolcih smo se pozanimali 

tudi o vtisih ob tem po-

membnem skoku v življe-

nju. 



 

 

1. Ali vam je všeč videz šo-

le?  

- Zelo, sploh pike in krogi. 

- Ne ravno, ker se mi ne zdi prav, 

da so razredno stopnjo prebarvali, 

predmetne pa ne. 

- Ne, ker bi raje imel enobarvno 

fasado. 

- Poleg narisanih krogov in pik bi 

imeli tudi trikotnike, zvezde in ra-

kete. 

- Fasada bi lahko bila drugačne 

barve, npr. oranžna namesto ro-

za. 

- Boljši bi bil bolj odrasel videz. 

- Rad bi, da bi bili na stenah nari-

sani avtomobili. 

- Šola mi je všeč, ker ima igriv 

videz. To je za šolo primerno. 

  

2.  Se vam zdi šola lepša 

kot lansko leto? 

- Da, ker je lepša poslikava in 

nežne barve, ki jo naredijo prijet-

nejšo. 

- Da, ker je bil prejšnji videz šole 

dolgočasen in pust. 

- Da, zelo mi je prijetno, ker me v 

razredu ne zebe več.  

- Da, vesel sem, da so nam za-

menjali okna. 

- Moti me, da ne slišimo sirene, 

kadar je požarna vaja. 

  

3. Kakšen se ti je zdel prvi 

šolski dan in ali ti je  v šoli 

všeč? 

- Bil sem malce prestrašen. Zelo sem 

se veselil vstopa v osnovno šolo. 

- Ni bilo tako hudo, kot sem pričako-

vala. Imeli smo se v redu. 

- Bilo mi je všeč, ker se zdaj počutim 

bolj odgovorno. 

- Vesela sem, da sem končno v pr-

vem razredu. 

- Všeč mi je to, da nimamo veliko 

nalog. Vse je še zelo sproščeno. 

 

Anja Bočko, 9. b 

  

 

Vsake oči 

imajo svojega 

malarja. 

 

(Slovenski 

pregovor) 

 

Prenovljena razredna stopnja 

Prenovljena predmetna stopnja 
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Levo: Novosti je v tem šolskem letu 

res veliko! Zastava na šoli, ki priča o 

tem, da je naša šola pridobila naziv 

Kulturna šola. 



V petek, 26. 9. 2014, je dopoldne v 

športnem parku na Logu zopet potekal 

festival Veter v laseh – s športom proti 

odvisnosti. Ko smo bili učenci obveščeni 

o tem dogodku, smo bili seveda navdu-

šeni, saj smo se že v preteklih letih zelo 

zabavali na aktivnostih, ki so potekale v 

okviru festivala. Oblikovali smo skupine 

od 3 do 5 učencev ter jih poimenovali.  

Zbrali smo se na stadionu, kjer so nam 

povedali nekaj o projektu ter zaigrali 

njegovo himno. Letos sta med nami 

hodili maskoti Športko in Vihra. Po uvo-

du smo se spustili v dir proti športnim 

igram. Ob 8. uri so se v raznih izzivih 

pomerili učenci 2. triade, ob 9.30 učenci 

1. triade, ob 11. uri pa smo bili na vrsti 

učenci 3. triade. 

Najprej je vsaka skupina dobila karton-

ček, na katerega so nadzorniki ob poli-

gonih vpisovali naše rezultate. Imeli smo 

veliko različnih poligonov. Na stadionu 

smo se lahko preizkusili v nogometu, 

odbojki, biatlonu in atletiki. Pred baze-

nom smo obiskali glasbeno, okoljevar-

stveno oz. likovno delavnico ter delavni-

co o skrbi za zdravje. Na prizorišču ob 

stadionu so bile postavljene različne 

stojnice, kjer smo se učenci preizkusili 

pri oživljanju, sodelovali pa smo tudi na 

literarnem področju. Na koncu smo vsi 

sodelujoči prejeli zapestnice. 

Festival pa se ni zaključil v dopoldanskih 

urah, saj so bile aktivnosti organizirane 

tudi popoldne, in sicer med 16. in 19. 

uro. Tekmovanje je potekalo podobno 

kot dopoldne, le da so tokrat lahko sode-

lovali tudi starši, prijatelji, znanci ... Popol-

dne so poleg samega tekmovanja sku-

pin potekale tudi druge dejavnosti in 

razne delavnice. 

Nika Špajzer, 8. a  

Lea Peklar, 8. c 

Mož ič ki 

Festival Veter v laseh – s športom proti 

odvisnosti ponovno na naši šoli 

SMO UČENCI 1. A RAZREDA. PRI LUM SMO NAREDILI PRIKUPNE 

MOŽIČKE IZ BUČ, SEMEN IN DRUGE-

GA NARAVNEGA MATERIALA, KI SMO 

GA ZBIRALI VES TEDEN. VLOŽILI SMO 

KAR NEKAJ ČASA IN TRUDA, DA SMO 

JIH NAREDILI. SEVEDA STA NAM PRI 

USTVARJANJU POMAGALI IN SVETO-

VALI NAŠI UČITELJICI. MOŽIČKE SO 

SI LAHKO OGLEDALI TUDI DRUGI 

UČENCI NAŠE ŠOLE, SAJ SMO JIH 

RAZSTAVILI PRED UČILNICO.  
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Šla je mimo 

 

botra  

 

Jesen ... 

Športko, Ester - Evelin Zajec in Me-
dina Abdul, 9. č 



Sredi septembra smo pri pouku izvedeli, da bomo imeli kulturni dan, posvečen 

Antonu Aškercu, ter da si bomo ogledali njegovo spominsko hišo, Aškerčevi-

no. 

Pred odhodom smo v razredu reševali vaje. Najprej smo prebrali Aškerčevo balado 

Brodnik, ki govori o ribiču, ki je pod prisilo peljal Turke na drugo stran Save, a da bi 

rešil svoj narod, jih je potopil, skupaj s samim seboj. Po malici smo se z avtobusom 

odpeljali v Globoko pri Rimskih Toplicah, da bi si ogledali pesnikov dom, kamor se je 

preselil kot triletni fantič. Prostori v hiši so zanimivi, saj so drugačni od današnjih. 

Najbolj nam je bila všeč črna kuhinja, pa tudi spominki, ki jih je pesnik prinesel s 

svojih popotovanj. Po ogledu smo se podali še po Ruski stezi v Rimskih Toplicah. 

Blaž Lebič, 6. b  

 

 

Na As kerč evini 
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V svet! 

 

Z močjo čarobnoj spet, 

oh, bolj ko kdaj popred, 

na tuje, kam, ne vem še sam — 

srce me goni v daljni svet. 

 

Kdo naj te krasne dni 

v samoti prežedi! 

Kaj ni ustvarjen svet zato, 

da gledat hodimo ga mi? 

 

Ostánite doma, 

ki žal vam je zlatá! 

A kdor tujine videl ni, 

očine céniti ne zna.  

 

(Anton Aškerc) 

 

Po poti kulturne dedis č ine 
Komaj se je začelo šolsko leto, že smo učenci osmega razreda doživeli veliko 

novega. Najprej smo bili en teden v šoli v naravi, potem smo nekaj časa preži-

veli za šolskimi klopmi, 7. oktobra pa smo se odpravili na ekskurzijo Po poti 

kulturne dediščine, na Gorenjsko. 

Domov sem se vrnil ob šestih zvečer in mama mi je ravno pripravljala večerjo. »Kje 

ste bili?« je povprašala. Ker je bilo vtisov veliko, sem moral malo pomisliti, nato pa 

sem rekel: »Najprej smo se odpeljali v Kranj, kjer smo si ogledali Prešernov gaj; saj 

veš, park, v katerem je pokopan France Prešeren. Vodička nam je povedala, da je 

bilo nekdaj tam javno pokopališče, kasneje pa so ga zaradi prostorske stiske preselili 

na novo lokacijo. Po tem ogledu nas je pot vodila do gradu Kieselstein, v katerem 

smo se udeležili glasbene delavnice ter zaplesali četvorko. V Kranju smo si ogledali 

še Prešernovo hišo – v njej je naš največji pesnik preživel zadnja tri leta svojega živ-

ljenja. V to mesto se je preselil, ker je v njem dobil samostojno advokaturo. Z njim je 

živel tudi sin Andreja Smoleta, ki ga je Prešeren zaposlil kot pisarja. Ker pesnik ni 

imel časa kuhati in pospravljati, mu je gospodinjila sestra Katra. Videli smo njegovo 

sobo in posteljo, v kateri je 8. februarja 1849, zaradi vodenice, umrl.«  

Mamo je zanimalo še marsikaj. »Ste se nato vrnili domov?« »Ne,« sem odvrnil, »ne, 

po tem smo obiskali še Finžgarjevo rojstno hišo, kajžo, v Doslovčah. Vodička nam je 

razložila, da je bil pisatelj reven, a bister. Najbolj pa sem si zapomnil, kaj vse je znal 

njegov oče: bil je krojač, sadjar, trgovec, modrec, zato so ga v vasi zelo cenili.« »Ste 

omenili njegov roman Pod svobodnim soncem?« »Da, slišali smo, da je to njegovo 

najpomembnejše delo,« sem rade volje odgovoril in nadaljeval: »Nazadnje smo si 

ogledali Prešernovo rojstno hišo v Vrbi ...« Malo sem premolknil in še jaz nekaj vpra-

šal: »Mama, ali mogoče veš, od kod izvira izraz zapečkar in kaj pomeni?« »Vem, da 

s to besedo poimenujemo lenega človeka, od kod izvira, pa ne vem.« »Ta izraz je 

povezan z zapečkom, prostorom za temenom visoke gorenjske kmečke peči, kjer so 

se ljudje, predvsem otroci, pozimi radi greli in tam poležavali. Podobnih zanimivosti 

smo izvedeli še več, na primer tudi to, da so včasih otroke do dveh let povijali zelo na 

trdo, da se še premikati niso mogli, a se je kasneje izkazalo, da je to zelo slabo. Za-

nimiv se mi je zdel tudi podatek, da so ljudje včasih spali v polsedečem položaju, ker 

so verjeli, da jih bo tako smrt obšla.«  

Mama se je začudila, nato pa se hitro spomnila: »No, ker si toliko doživel, si zagoto-

vo zelo lačen.« »Seveda!« sem si mislil. In z večerjo se je moja pripoved končala. 

Jan Kellner, 8. b  



V torek, 7. 10. 2014, smo se učenci devetega razreda odpravili na literarno ekskurzijo po Dolenjskem. 

Ogledali smo si rojstno hišo Primoža Trubarja na Rašici pri Velikih Laščah ter Josipa Jurčiča na Muljavi, 

cistercijanski samostan v Stični in grad Bogenšperk.  

Po skoraj dveh urah vožnje smo prispeli v Občino Velike Lašče, kjer stoji spomeniško zaščitena vas Rašica. Naj-

prej smo se udeležili delavnice o izdelovanju knjig. Vodička nam ni pokazala le, kako so včasih delali knjige, am-

pak nas je poučila tudi o začetkih tiskanja in nam predstavila oblačila, obutev in navade slovenskega prebivalstva 

v 16. stoletju. Nato smo se odpravili v spominsko hišo Primoža Trubarja. V njej vlada mračno vzdušje, ki ga poleg 

slabe svetlobe pričara vodič s svojim pripovedovanjem. V hiši so na oknih upodobljeni pomembni ljudje iz Trubar-

jevega življenja: vse od škofa Bonoma pa do Martina Luthra. Po zanimivi vodičevi razlagi smo si lahko privoščili 

malico ob potočku Rašica, nato pa se odpravili naprej.  

Ob pol enajstih smo prišli na Muljavo, kjer je mlada leta preživljal avtor prvega slovenskega romana Deseti brat, 

Josip Jurčič. V muzeju smo si ogledali predstavitveni film o Jurčičevi domačiji, ki jo je postavil pisateljev ded in 

predstavlja tipično kmečko hišo iz 19. stoletja. Po filmu smo odšli do Krjavljeve hiše, torej hiše revnega bajtarja, ter 

si ogledali še čebelnjak in kaščo. Ob domačiji je amfiteater, v katerem poleti uprizarjajo Jurčičeva dela. 

Po krajši vožnji z avtobusom smo se znašli pred edinim še delujočim cistercijanskim samostanom pri nas. Na ža-

lost v njem živi le še trinajst menihov, ki pa zaradi svoje starosti težko za vse poskrbijo sami. Tukaj je nastal Stiški 

rokopis, ki je pomemben spomenik slovenskega jezika. Vodička pa se je bolj osredotočila na pisavo, črnilo in kra-

šenje knjig v srednjem veku ter nas popeljala skozi strogo življenje menihov in zgodovino samostana. 

Nazadnje smo se ustavili še na gradu Bogenšperk, kjer je domoval Janez Vajkard Valvasor, ki je v knjigi Slava 

vojvodine Kranjske prvi opisal Kranjsko in si z opisom Cerkniškega jezera prislužil članstvo v Angleški kraljevi dru-

žbi. Na gradu smo si ogledali skromno zbirko orožja, Valvasorjevo pisarno, bakroreznico ter poročno dvorano, v 

kateri je še edini prvotno ohranjeni kos pohištva. Na koncu pa smo videli še zelo zanimivo ter poučno razstavo o 

vraževerju v srednjem veku. 

Enej Vidovič, 9. a 

obiskovalcev.  

Funštrc poznamo tudi pod ime-

noma knapovsko sonce in 

šmorn. To je tradicionalna za-

V soboto, 13. 9. 2014, se 

je od 15. ure dalje na 

tržnici v Hrastniku odvi-

jal že četrti Funštrc, fe-

stival zasavske kulinari-

ke. Prijavile so se števil-

ne ekipe, pomerile pa so 

se v peki funštrca in 

krumpentoča.  

Jedi je ocenjevala strokov-

na komisija. Najboljši fun-

štrc je pripravila ekipa 

Funštrc team Boben - 

Čeče, po izboru občinstva 

pa je že drugič zmagala 

ekipa Mladi kuharji, ki je 

navdušila več kot 700 
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Prazen 

žakelj  

ne stoji 

pokonci! 

Funs trč, festival žasavske kulinarike  

Ekipo so sestavljali (od leve 

proti desni): Aljaž Kotnik, Tja-

ša Kotnik,  Kaja Strmljan in 

Ana Čeperlin. 

Dolenjska — dež ela rokopisov, prvih slovenskih knjig, Slave vojvodine 

Kranjske in Desetega brata  

savska jed iz moke, jajc in 

vode, podobna carskemu 

pražencu. 

Festival se je razvil v največjo 

turistično prireditev, ki nam 

nudi tako druženje in promoci-

jo zasavske kulinarike kot 

prijetno festivalsko vzdušje. 

Ob tekmovalnem delu so pri-

pravili spremljevalni program 

in bogat srečelov.  

Če ste festival lani zamudili, 

vas vabijo, da ga obiščete 

letos ter se razvajate v klasič-

nih in drugačnih okusih funštr-

ca ali krumpentoča. 
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Najpomemb-

nejše učenje 

se dogaja v 

resničnem 

življenju ob 

resničnih 

problemih, ne 

v učilnicah. 

 

(Charles 

Handy) 

V sredo, 18. 11. 2014, smo se učenci izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo odpravili 

na ogled studia POP TV in A-kanala. Vodička nas je peljala na ogled studia oddaje 

Svet. Pozdravit nas je prišel tudi voditelj in ure-

dnik oddaje Svet Gregor Trebušak, ki nam je 

namenil nekaj besed o sami oddaji. Voditelja 

oddaje Svet sta Gregor Trebušak in Nuša Le-

sar. Povedal je, da si je težko zapomniti ves 

tekst, zato se mu ta vrti pod kamero, a gledalci 

tega niti ne opazijo. Za studiem Svet pa je po-

stavljen studio za Evro Jackpot. Videli smo tudi 

studio 24 ur in Preverjeno. Ponudila se nam je 

priložnost, da se fotografiramo za voditeljskim 

pultom skupaj z Gregorjem Trebušakom. Vo-

dička nam je razložila še, čemu služijo določene naprave. Studiev Slovenija ima talent in 

Gostilna išče šefa si na žalost nismo mogli ogledati, saj so naši talenti pridno vadili za 

oddajo. 

Jana Homšek, 8. c  

Filmska delavniča 
V torek, 23. 12. 2014, je na Podružnični šoli Dol potekala delavnica za vse, ki obiskujejo 

izbirna predmeta Šolsko novinarstvo ter Mediji in televizija. David Sipoš in Tim Žibrat sta 

predstavila film Kresnik in potek snemanja. 

Film je bil ustvarjen v okviru projekta Kic-

kstarter ter poustvarja naravne lepote in po-

krajinsko fantastiko s primesmi slovanske 

mitologije. Preizkuša našo domišljijo, kadar 

nas je strah. Najmlajšega od treh fantov je v 

gozdu čakala pravljica, ki ga je spodbudila k 

zrelosti. V filmu med drugim nastopa tudi 

volk, ki napade fanta. Ustvarjalci filma si niso 

upali najeti pravega volka, zato so uporabili 

zdresiranega ovčarja, ki ima v sebi še vedno 

malo volčjega nagona. Film je zelo zanimiv, zato priporočam ogled. 

Jana Homšek, 8. c   

Obisk studia POP TV in A-kanal 

Holiday Card Exčhange Proječt 

Učenci predmetne stopnje so v novoletnem času pod vodstvom učiteljice Milene Pavel-

šek sodelovali v projektu izmenjave novoletnih voščilnic z vrstniki iz Tajvana, Argentine, 

Teksasa, Walesa, Rusije in Belorusije. Pripravili so tudi razstavo.  



ki ujame smeti. Izdelali so 

smetnjak za papir in na te-

ga napisali, za kaj se upo-

rablja. Ogledali so si čistilno 

napravo. Čistilna naprava 

Hrastnik obratuje že od leta 

2010. V njej skrbijo, da se 

voda očisti. Mehansko 

čiščenje prečisti do 40 % 

vode. V en bazen voda pri-

teka, v drugem pa poteka 

izpust vode. (Mikro-

organizmi se prehranjujejo 

z odpadno vodo.) Imajo tri 

kompresorje. Vsak kompre-

sor deluje eno uro. V labo-

ratoriju preverijo, koliko so 

vodo očistili. V računalnikih 

vidijo celotno čistilno napra-

vo in imajo tudi varnostne 

kamere. Dotok vode preči-

sti do 6000 l vode na uro. 

Z ekipo smo odšli tudi k 5. 

razredom, kjer so učenci 

izdelovali živali iz tulcev in 

drugega odpadnega materi-

ala. Večina učencev je na-

redila piščančke, gosenice 

in dinozavre. Delavnica se 

jim je zdela zabavna, hkrati 

pa tudi nekoliko poučna.  

Tudi na Podružnični šoli 

Log so izdelovali živali in se 

ob delu zelo zabavali. 

Učenci so iz volne, kartona 

in žičk izdelovali konje, iz-

mišljeno žival »pol miš pol 

sova«, punčke … Nato smo 

jih povprašali, ali se jim zdi 

izdelava iz odpadnih mate-

rialov koristna. Odgovorili 

so, da lahko iz njih izdela-

mo veliko različnih in upo-

rabnih izdelkov.  

Šesto- in sedmošolci so se 

razdelili po skupinah. Pri 

robotiki je bilo videti kot v 

Božičkovi delavnici. Naredili 

in sprogramirali so robote, 

V četrtek, 8. januarja, je 

naša šola »praznovala«. 

Tega dne nismo imeli red-

nega pouka, ampak smo se 

posvetili ekologiji, in sicer 

preko množice različnih 

dejavnosti. Celotno doga-

janje smo pozorno sprem-

ljali mladi novinarji. Na za-

četku smo pridobili podat-

ke o načrtu dneva šole, 

nato pa smo se razdelili v 

dvojice ter odšli po skupi-

nah in razredih, pogledat, 

kaj se dogaja. 

V 1. razredu so se najprej 

pogovarjali o heroju Rajku, o 

tem, kako ohranjati čisto na-

ravo, in o tem, kako ločujemo 

odpadke. Izdelovali so tudi 

gosenice iz škatel za jajca. 

Najprej so jih pobarvali z mo-

dro ali rdečo barvo, nato pa 

so jim iz odpadnih žičk nare-

dili rožičke.  

Drugošolci so izdelovali vaze 

iz tetrapakov za sok. Te so 

naredili tako, da so iz moke 

in vode naredili škrobno lepi-

lo in z njim olepšali tetrapa-

ke. Izdelali so žogico Marogi-

co in strašila. Tema dneva 

šole se jim je zdela zabavna. 

Pogovarjali so se tudi o vojni 

in o tem, kako je šola dobila 

ime. Izpod njihovih rok je 

nastal zabojnik za plastiko, 

saj jim ni bilo všeč, da tovrst-

nih ni.  

Leto starejši učenci so se 

najprej pogovarjali o heroju 

Rajku, potem so si pogledali 

film, nato so se pogovarjali o 

ekologiji, čisto na koncu pa 

še risali.  

V 4. razredu smo učence 

povprašali, kako si predstav-

ljajo čistilno napravo. Ta ima 

čistilnike in nekakšno mrežo, 
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Vse najboljše 

za te,  

vse najboljše  

za te, 

vse najboljše, 

draga šola, 

vse najboljše 

za te! 

 

Nas a s ola pražnuje 

da pobirajo odpadke ter 

jih nosijo v ustrezne za-

bojnike. Za to skupino so 

se fantje odločili, ker je 

zelo zanimiva in ustvarjal-

na, pritegnejo pa jih težki 

problemi, ki jih morajo 

rešiti.  

Nekateri so se seznanjali 

s kulturno in naravno de-

diščino Hrastnika. Gledali 

so poučni film o kulturni 

dediščini. Delavnica jim je 

bila všeč. Pravijo, da je 

bila sproščujoča. Naloge 

o kulturni dediščini so se 

lotili z uporabo knjig, in-

terneta in filma. Spet dru-

gi so izdelovali plakat o 

zdravi prehrani v tujih je-

zikih. Tretji so pekli ore-

hove piškote z marmela-

do. Najprej so poskrbeli 

za higieno, nato pa so 

zamesili testo za piškote. 

Rekli so, da je delavnica 

zelo slastna in da je pre-

segla njihova pričakova-

nja.  

Skupina šestošolcev je 

izdelovala inštrumente iz 

odpadnega materiala. 

Izdelali so brenkalo, bo-

ben in ropotuljice. Najprej 

so pogledali, katere mate-

riale imajo, nato so se 

odločili, kaj bodo izdelali. 

Nastalo je veliko različnih 

stvari. Bolj športni so se 

združili v pobiranju in 

ločevanju odpadkov po 

celi telovadnici, združe-

nem z igro. Učenci so bili  

s svojo izbiro zelo zado-

voljni, saj se radi igrajo. 

Najstarejši učenci so 

spoznavali ekološka čisti-

la. Izvedeli so, s kakšnimi 

čistili najbolj onesnažuje- Nadaljevanje na str. 8. 



mo okolje, povzročamo 

težave s kožo, bolezni in 

alergije. Seznanili so se 

s tem, kakšna čistila 

uporabljajo na šoli in 

kakšen certifikat morajo 

ta imeti. Prebrali so tudi 

nekaj mitov in resnic o 

ekoloških čistilih. 

Naravna in ekološka 

čistila so kasneje posku-

sili narediti tudi sami. 

Naredili so čistilo za 

čiščenje bakrenih pred-

metov. Za poskus so 

potrebovali bakren kova-

nec, sol, rezino limone in 

krpo oz. papirnato brisa-

čo. Na kovanec so nasu-

li sol, podrgnili z limono 

in obrisali s krpo. Kova-

nec je bil kot nov. Nare-

dili so tudi čistilo za 

čiščenje vodnega kam-

na. Na računalniku so 

poiskali slike, povezane 

z recikliranjem, onesna-

ževanjem, čistili ipd. 

Ogledali so si tudi film z 

naslovom Neprijetna 

resnica. Govori o global-

nem segrevanju, one-

snaževanju, zakaj ljudje 

smo in zakaj nismo krivi 

za onesnaževanje oko-

lja. 

Seveda pa ni manjkal 

niti kviz, delo učencev, ki 

so na seznamu nadarje-

nih. Pripravili so vpraša-

nja in predvideli pravilne 

odgovore. 

Šoli za darilo: DRAMILO 

Prispevek je nastal izpod 

peres mladih novinarjev: 

Nike Jeraj, 6. a; Nine Do-

lanc, 6. b; Nike Prašnikar, 

7. a; Aljaža Bočka, Aljaža 

Hočevarja in Nike Šardi, 7. 

b; Karin Stražar, 8. c; Tilna 

Lapija, 9. b, in Ester - Eve-

lin Zajec, 9. č. 

 

Vodnikovi verzi povedo, da kdor ne dela, ne dobi nič oziroma nič nima.  

V njegovih časih je to verjetno držalo, vendar se časi spreminjajo in s tem tudi zakonitosti. Včasih je veljalo, da če si pri-

den, delaven in pošten, boš nekaj dosegel in nekaj imel. Kdor je bil len in se mu ni ljubilo delati, pa ni imel ne hrane ne pi-

jače ali drugih dobrin. V časih, v katerih odraščam, pa je vse obrnjeno na glavo. Lahko si še tako priden, delaven, izobra-

žen in uporaben ter si želiš delati in ustvarjati, pa ni rečeno, da dobiš službo.  

Danes ljudje prosijo za delo, a delovnih mest ni, saj večina lastnikov podjetij dela za lastne potrebe in podjetja zapirajo 

kot po tekočem traku. Veliko ljudi bi lahko imelo delo, če bi nekateri delali drugače in se bolj zavzemali za odpiranje ali 

ohranitev delovnih mest. Sploh v Hrastniku, kjer je bilo gospodarstvo včasih zelo raz-

vito, sedaj vse umira. Delujoči sta samo še dve večji tovarni, ki dajeta kruh krajanom, 

delavci, ki so delali v drugih podjetjih v Hrast- niku, pa so brez dela in prihodkov.  

Ko sem bila majhna, so me domači spraševali, kaj želim postati, ko odrastem. Z nasme-

hom na obrazu in z največjim veseljem sem jim odgovarjala, da želim postati zdrav-

nica. Želja po tem poklicu je trajala kar nekaj let. Nekega dne pa sem bila pri frizerju in 

vse se mi je zdelo super, tako da sem se odloči- la, da bom postala frizerka. Ko me je ma-

mi naslednjič vprašala, ali bi še vedno rada postala zdravnica, sem ji odgovorila, da se še nisem odločila in da bom posta-

la zdravnica ali pa frizerka. Mami se je seveda zasmejala, saj je za razliko od mene vedela, da je med tema dvema poklice-

ma ogromna razlika v izobrazbi in plači. Svetovala mi je, naj ostanem raje pri prvem izboru.  

Sledili so prvi šolski dnevi, ki sem se jih zelo veselila, saj sem vedela, da šola predstavlja novo poglavje v mojem življenju. 

Učiteljice so nas ogromno naučile in v ožji izbor poklicev je kmalu prišel še eden. Všeč mi je bil poklic učiteljice.  

V naslednjih letih so se moje želje glede poklica, ki bi ga rada opravljala, še zelo spreminjale. Še vedno se nisem dokončno 

odločila, vendar se s tem ne obremenjujem, ker imam za končno odločitev časa še več kot dovolj.  

Življenje je ena sama velika pustolovščina in nikoli ne vemo, kam nas bo popeljala usoda. Kljub vsemu pa ne smemo poza-

biti, da moramo raziskovati in tvegati ter biti to, kar smo! 

 

Nika Špajzer, 8. b  
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Nadaljevanje s str. 7. 

Lenega čaka  

strgan rokav, 

pal'ca beraška,  

prazen bokal. 

 

(V. Vodnik: Dramilo) 


