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Uvodnik in vsebina 

 

Učenke in učenci predmetne stopnje smo 
se pri izbirnem predmetu šolsko 
novinarstvo odločili nadaljevati tradicijo 
in oblikovali tretjo številko šolskega 
glasila Moje novice. Združili smo moči, 
staknili glave, zato je pred Vami nova, 
drugačna, izboljšana številka. 

Naša skromna želja je, da bi Vas do 
konca šolskega leta razveselili še z eno 
številko in potrudili se bomo, da bo v 
papirnati obliki. K uresničitvi naše želje 
lahko pripomorete tudi Vi. Vaši predlogi, 
pobude, kritike in prispevki so 
dobrodošli, veseli jih bomo. 

V prvi številki letošnjega izvoda boste 
našli članke o dogodkih, ki so se  zgodili 
na šoli, šale, smešnice, športne novice in 
rezultate, literarne prispevke, intervjuje, 
ankete … 

Mi smo naredili Moje novice po 
najboljših močeh. Izvod imate v rokah. 
Preberite ga, ne bo Vam žal!               

                              UREDNIŠTVO 

 

 

TO SMO MI, nadobudni novinarji … 
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Vroča tema ali na šoli se je dogajalo … 

 

NAŠI NOVI PRVOŠOLČKI 

Poletja in počitnic je konec. 
Zazvonil je šolski zvonec  
in 2. septembra smo na OŠ 
Preserje pri Radomljah 
sprejeli prvošolčke. Na novo 
imamo štiri prve razrede, 
saj je malih nadobudnežev 
kar oseminosemdeset. 

V stavbo modrosti in učenosti so vstopili ob 9. uri v 
spremstvu šestošolcev, zapustili pa so jo, polni novih 
vtisov, ob 11. uri.  Za prijetno spoznavanje in 

presenečenje so poskrbeli 
učiteljica Maja Blažun Zornada 
in učenci lutkarji, saj so jim 
pripravili lutkovno predstavo o 
medvedku, ki je prvič obiskal 
šolo. Po predstavi so odšli v 
razrede, kjer so se pogostili s 
tortico. Sledilo je spoznavanje 
s sošolci in učiteljicami. Ni boljšega od sklepanja novih 

prijateljstev! V prvih dneh so bili njihovi obrazi še negotovi, v očeh se je zrcalil strah, 
zdaj pa že veselo skačejo naokoli, se igrajo in ustvarjajo. Povprašali smo jih, kako so se 
počutili na prvi šolski dan in kako se počutijo sedaj. Ali se je z njihovih srčkov že odvalil 
kamenček? Malo sramežljivi obrazki, ki so se smejali v objektiv, so bili dovolj zgovorni, 
da smo spoznali, da je začetni strah minil.  

S svojo šolsko torbico bodo šolo obiskovali še osem let, zato jim želimo še veliko 
nasmejanih dni in da bodo v svoje možgančke sprejeli veliko znanja. 

    Leja Dernič, Čarna Vinona Piškur in Nastja Dolinšek, 7. c  

 PIKIN FESTIVAL 

V sredo, 25. septembra, so se učenci drugih in petih razredov odpravili v Velenje na Pikin 
festival. Najprej so drugošolci zapeli pesmico Imse Vimse 
spindel. Učenci 5. b-razreda pa so se predstavili s pevsko-
plesno točko Pikina pesem. Navdušeno občinstvo so naučili 
po švedsko poimenovati barve in številke do deset. 
Učiteljice Monika Švigelj, Darja Pekolj in Karmen 
Pokorny so skupaj z učenci uživale v predstavi. Zelo so 
ponosne na svoje ''male Švede'', saj so se izjemno izkazali. 

                                                                                                                        
Nina Avsec Zalogar, 8. b

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=c4ac12db3b&view=att&th=1415a0429af12a21&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_hm1vzfl84&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=c4ac12db3b&view=att&th=1415a0429af12a21&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_hm1vzfjv3&safe=1&zw
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KOLESARSKI IZLET 8. B-RAZREDA 

V soboto zjutraj smo se odpravili na razredni izlet, ki smo ga načrtovali že prejšnje leto. 
Izlet se je začel na Bledu, kjer so nas starši pustili na dvodnevno pustolovščino. Pot nas 
je popeljala po dolini Radomlje do Planice. Iz Planice smo odšli proti Kranjski Gori, kjer 
smo noč preživeli v železničarskem domu. Po dolgih nočnih vragolijah, ki bodo žal ostale 
skrivnost, smo se ob devetih zjutraj odpravili na drugi del naše poti. Iz Kranjske Gore 
smo kolesarili do Višarij. Na Višarje smo se odpeljali z gondolo. Tam smo si ogledali vas 
in cerkev, nato pa smo se odpravili nazaj v dolino, kjer smo pomalicali in se odpravili 
nazaj proti železničarskem domu. Starši so nas že čakali, naša pustolovščina pa se je 
končala. 

                                                            Tamara Marjanović, Ana Cicić in Nina Avsec Zalogar, 8. b 

POSTALI SMO KULTURNA ŠOLA 

Lansko leto meseca marca se je naša šola prijavila na razpis JSKD za Kulturno šolo. 
Maja 2013 so nas obvestili, da smo prejeli naziv. 1. 9. 2013 
smo ga pričeli uporabljati in ga bomo uporabljali do leta 
2016.  

Podelitev priznanj je bila v občini Cerklje na 
Gorenjskem, kjer je Kulturna šola obeležila 10. jubilej. 
OŠ Davorina Jenka je lansko leto prejela najvišje 
priznanje - NAJBOLJ KULTURNA ŠOLA. Letošnji naziv 
je prejelo več kot 50 šol, med katerimi smo bili tudi mi. 
Poleg tega naziva smo prejeli še priznanje za izredne 
dosežke na področju literarnih del. Za najbolj kulturno 
šolo je bila razglašena OŠ Brežice.  

Na naši šoli si učitelji prizadevajo, nas usmerjajo in ozaveščajo o kulturah po svetu in 
Sloveniji, učimo se tudi, kako se pišejo različne pesmi in podobno, pripravljamo in 
sodelujemo na prireditvah, proslavah, natečajih in razstavah, zato tudi tak dosežek. 

                                                             Čarna Vinona Piškur, Leja Dernič in Nastja Dolinšek, 7. c 

 

SOŠOLEC JURE, UJET V SVOJ SVET 

Učenci - gledališčniki predmetne stopnje – so pripravili 
dramsko igro Učenec Jure, ujet v svoj svet. 

S predstavo so želeli opozoriti na tiste otroke, ki jih 
srečujemo tudi tu, so med nami: učenci z veliko 
notranjega bogastva, a ga zaradi težav pri učenju ne upajo 
pokazati. Pobuda je zrastla pri šolski svetovalni službi, 
Darja Pekolj in Magdalena Tehovnik pa sta za nas 
pripravili izhodišča, o katerih smo se pogovarjali pri 
razredni uri, a s predstavo smo težavo bolje spoznali. 
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 Igra govori o tem, kako Jureta nihče ne spodbuja, vsi 
pa se mu tudi posmehujejo. Le njegov dober prijatelj 
Žiga ga razume in mu stoji ob strani. Tu je še njegova 
senca, ki mu vedno sledi in govori njegove misli. Ko 
se Jure izkaže s tem, da brez strahu pove marsikaj o 
živalih, njegovi sošolci spoznajo, da četudi ima pri 
nekaterih predmetih težave, ima svoje področje, kjer 
zablesti. 

Zdi se nam, da je igra vsakogar kaj naučila. 

                                                                            Nastja Dolinšek in Čarna Vinona Piškur, 7. c   

 

VESELO NA RAJŽO PO DOLENJSKI … 

V četrtek, 3. 10. 2013, smo se osmi razredi odpravili na literarno ekskurzijo po Dolenjski. 
Ob 7.15 smo se odpravili izpred šole proti prvi postaji, domačiji Josipa  Jurčiča v Muljavi. 
Tam smo videli njegovo rojstno hišo, Krjavljevo hišo, letno gledališče in kmečki muzej. 
Nato smo se odpravili v Spodnje Retje pri Velikih Laščah na domačijo Frana Levstika, 
kjer smo se seznanili z Ilijevim kozolcem, Levstikovo spominsko ploščo in lipo. Pot nas 
je nato popeljala v Rašico na domačijo Primoža Trubarja, ki je  živel v obdobju 
reformacije. Nato smo se odpeljali do gradu Turjak. Tam smo si ogledali lipo, grad in 
Dalmatinovo kapelo. France Prešern je napisal pesem o tem gradu in lipi, ki jo je 
preimenoval v hrast, z naslovom Turjaška Rozamunda. Od tam pa smo se odpravili nazaj 
proti šoli, kamor smo prispeli ob 15. uri. 

                                                           Ana Cicić, Tamara Marjanović in Nina Avsec Zalogar,  8. b 

 

IZMENJAVA Z ZAMEJCI 

Že nekaj časa smo imeli učitelji in učenci idejo, da bi se 
povezali z učenci druge šole. 28. novembra se je to uresničilo 
in prišli so učenci s Srednje šole Ivana Trinka iz Gorice. 

Prišli so za dva dni in bilo je res pestro. V četrtek smo se 
podali na kratek sprehod po domačem kraju, pekli piškote, ki 
smo jih zvečer tudi pojedli, in likovno ustvarjali. Imeli smo 
še delavnico plesa. V petek pa smo se z vlakom odpravili 
raziskovat Ljubljano. 

Bilo je zelo veselo in stiki bodo ostali. V spomladanskih dneh 
pa bomo mi obiskali njih.                   

                                                               

                                                                                                        Nastja Dolinšek, 7. c 
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MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

Jeseni  so učenci 5. b-razreda z učiteljico Katjo 
Saksido obiskali dom ostarelih v Domžalah, kamor 
so odnesli pisma, ki so jih sami napisali v šoli. 
Pisma so bila namenjena temu, da bi varovancem 
doma polepšali dan in da se ne bi počutili 
osamljene.  

V decembru  so z aktivnostmi nadaljevali, saj so pekli piškote. Spekli so pet različnih 
vrst. Prav tako so izdelali voščilnice. Kasneje so se s piškoti posladkali, nekaj so jih 
odnesli domov. Kar je ostalo, so odnesli v domžalski dom ostarelih in s tem obogatili 
praznični december.                                              

                                                                                 Leja Dernič in Čarna Vinona Piškur, 7. c 

 

TEHNIŠKI DAN 

V ponedeljek, 18. 11, in petek, 22. 11. 2013, je na šoli potekal tehniški dan od 3. do 5. ure. 
Učenci od 6. do 9. razreda so se razdelili v skupine in urejali šolo ter njeno okolico. Pri 
tem delu smo se vsi zabavali ter lepo okrasili naš drugi dom, ki je praznoval svoj 50. 
rojstni dan, obeležili pa smo tudi 125 let šolstva v Radomljah. 

                                                                                   Nastja Dolinšek, 7. c in Rok Jeras, 8. c  

 

ROJSTNI DAN ŠOLE IN 125. OBLETNICA 
ŠOLSTVA V RADOMLJAH 

Slavnostna akademija je bila namenjena proslavi ob 
50. obletnici naše šole in 125. obletnici izobraževanja v 
Radomljah. Odvijala se je 22. novembra v prostorih 
naše šole. Koordinatorju, učitelju Domjaniću, so 
pomagali še učenci in učitelji.  

Tako ime ima zato, ker beseda slavnostna pomeni 
slovesnost, akademija pa je dobila ime, ker je 
proslava namenjena velikim dogodkom. Na proslavo 
je prišla tudi mengeška godba, za glasbo pa je 
poskrbel pevski zbor naše šole z učiteljico Karmen 
Logar. Najprej sta župan občine Domžale Toni Dragar 
in ravnateljica imela govor o zgodovini delovanja 
naše šole. Ogledali smo si tudi filmček, ki je 
prikazoval ustanovitev šole od leta 1888 pa do danes. 
Prvošolčki so pokazali, po kakšnih načelih deluje naša 
šola. Učiteljice so z učenci v nadvse prikupni točki 

prikazale sedem Glasserjevih povezovalnih navad. To 
so: podpiranje, spodbujanje, poslušanje, zaupanje, 
spoštovanje, sprejemanje in dogovarjanje. Obiskal nas 
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je nekdanji učitelj glasbe Tomaž Habe, ki je tudi znan slovenski skladatelj. Proslava je 
vsebovala veliko raznovrstnih točk. Pod vodstvom učiteljice Ruške Zupančič in Marjane 
Borovnice so učenci predstavili folklorno točko. Prisluhnili smo še Mariji Tome, ki je 
igrala na citre. V proslavi se je našla tudi literarna točka, zaključek pa je prevzel 
nekdanji učenec naše šole, Uroš Pele, ki je pritegnil pozornost vseh s skladbo Ljubezen 
sončni žarek je v izvedbi učiteljskega pevskega zbora.  

                                                                                                             Leja Dernič, 7. c 

 

 ZVEZDICA ZASPANKA 

Učenci 8. b-razreda smo z razredno predstavo - pravljico 
Zvezdico Zaspanko – nastopili na zadnji šolski dan, 24. 
decembra, na šolskem odru v večnamenskem prostoru šole. 
Mentorici predstave sta bili Nataša Cotman in Saša Kosten 
Zabret. Predstavo je popestril še 4. b, ki sta ga pripravili 
Alenka Kavka in Bojana Lužar. Polona Torkar in Vesna 
Bizalj sta poskrbeli za sceno. Tudi najmlajši učenci so 
pripomogli k temu, da je predstava še bolj zaživela. V 
predstavi niso uživali samo gledalci, ampak tudi vsi 
nastopajoči.  

Predstavili smo se še v Knjižnici Domžale, kjer smo 
pravljico zaigrali predšolskim otrokom domžalskih vrtcev 
in učencem ene izmed domžalskih šol. 

                                  Tamara Marjanović, Nina Avsec Zalogar, 8. b  

 

 

PLESNI VENČEK  

V petek, 17. 1. 2014, se je na  OŠ 
Preserje pri Radomljah odvijal 
plesni dogodek. Učenci devetih 
razredov so nas povabili, naj z 
njimi odplešemo v nepozabno 
petkovo noč. Bila je res 
nepozabna noč, kar sta dodatno 
popestrila zabavna voditelja in 
plesna učiteljica Saša Kosten 
Zabret, ki je učence naučila od 
angleškega valčka do ča ča ča-
ja. 

   Tamara Marjanović, 8. b 
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Dogaja se v našem kraju … 

 

NOČ BUČ V PRESERJAH    

V soboto, 19. 10. 2013, se je kot vsako leto na vasi Vaška pot zgodila prav posebna noč –  
noč buč. To tradicijo vaščani že dolgo gojijo in ta dogodek vsako leto znova z veseljem 
organizirajo. Dogajanje se začne približno ob 19. uri. Na prizorišču je veliko lepih 
izrezanih buč, vse skupaj pa popestrijo še pečen kostanj, pecivo, čaj in kuhano vino 
(kuhanjček). Najboljše buče so nagrajene z zelo različnimi nagradami, otroci pa, če 
izdelajo oziroma prinesejo svojo bučo, dobijo skromno nagrado. Tako … sedaj veste in 
naslednje leto ste tudi vi zelo lepo vabljeni!!                                                                                                                                   

                                                                                              Angelika Šuštar, 9. b 

GLEDALIŠKI ABONMA SMO OTVORILI S KEKCEM 

To šolsko leto naša šola sodeluje s krajevno skupnostjo Radomlje in kulturnim društvom 
Mlin Radomlje. Skupaj smo pripravili program za otroški abonma 2013/2014 v Kulturnem 

domu Radomlje. Na ogled je osem predstav, od 
tega so štiri v izvedbi naših učencev 
gledališkega in dramskega krožka: Kekec, 
Zvezdica Zaspanka, Rdeča kapica ter Muca 
Copatarica. Na šoli prireditve pripravljajo 
učitelji slovenisti in ostali učitelji ter 
gledališke skupine na razredni in predmetni 
stopnji. 

V petek, 7. novembra, je bila v Kulturnem 
domu Radomlje predstava Kekec, v kateri so 
igrali učenci 5. razredov. Naši učenci so se dolgo 

pripravljali za ta nastop, ki pa so ga že prej zaigrali na šolskem odru. Mentorica Mateja 
Jerina je z gledališko poslastico postregla že za konec prejšnjega šolskega leta. Predstava 
je bila dobro zaigrana, kajti vsi gledalci so bili zelo 
zelo navdušeni, Kulturni dom Radomlje pa v dvorani 
ni imel nobenega prostega mesta več. 

 

 

V okviru gledališkega abonmaja se je 
prestavila tudi Zvezdica Zaspanka in 

razveselila najmlajše od blizu in daleč. 

                                                                                  

                                                                                     Čarna Vinona Piškur, 7. c Rok Jeras, 8. c
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Na sceni … 

 

Denis Jambrošič je eden boljših rock vokalistov mlade 
generacije. Poje v rock zasedbi Tomcat in v yugo-rock 
skupini Prevara. Za sabo ima že veliko koncertne 
kilometrine.  

PREVARA je glasbena skupina, sestavljena iz mladih, a 
izkušenih glasbenikov, ki so se odločili preigravati 
legendarne YUGO ROCK skladbe, ki so za vedno 
zaznamovale območje nekdanje Jugoslavije. Nastop 
skupine PREVARA je poslastica za oboževalce skupin, 
kot so Riblja Čorba, Bijelo Dugme, Plavi Orkestar, Parni 

Valjak … TOMCAT je glasbena skupina, ki hodi po tanki 
liniji med klasičnim hard rockom in heavy metalom.  
Marca lani  so izdali svoj prvi album z naslovom Bits'n 
pieces, pred kratkim pa je izšla tudi prva skladba v 
slovenskem jeziku Adrenalin. 

Pa spoznajmo Denisa malce pobližje … 

 

Kdaj si se odločil, da te bo v življenju 

spremljala glasba?  

Od začetka, ker  mi je bilo dolgčas, pozneje 
pa mi je postalo všeč. 

Kako si sam sebe predstavljaš čez 
približno 5 let? 

S  skupino Tomcat bomo verjetno posneli še 
eno ploščo in imeli ogromno koncertov z 
obema skupinama, upam, da tudi v tujini. 

Te glasba kdaj ovira v življenju? 

Ja,  saj vzame kar nekaj časa, vendar v tem 
uživam in me to ne moti preveč. 

Ali si že napisal svojo pesem? 

Ja, kar nekaj jih je.  

Bi rad bil še boljši, kot si? 

Ja, se trudim. 

Kdaj si se začel ukvarjati s glasbo? 

Pri 12 letih. 

Si tudi kot majhen rad pel? 

Tudi. 

Katero zvrst glasbe najraje poslušaš?  

Prevladuje seveda rock, drugače pa vsega po 
malem. 

Ali že od otroštva najraje poslušaš to 
zvrst? 

Priljubila se mi je okoli enajstega leta. 

Torej bo tvojo kariero predstavljala glasba 
… 

Za enkrat vse tako kaže … 

Katera skupina ima po tvojem mnenju več 
oboževalcev?               

Skupina Prevara, saj je ta zvrst bolj 
popularna. 

      Nastja Dolinšek, 7. c  

NA SCENI … 
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Vroči radio in najstniški miks … 

 

ŠOLSKI RADIO  

 

Na šoli imamo novost, to je šolski radio, ki je začel delovati preteklo 
šolsko leto. Učenci so ga hitro vzljubili. Na njem se vrti sodobna glasba. 
Popestriti šolske odmore in poskrbeti za zabavo sta razloga, da so se učenci 
odločili za šolski radio. 

Šolski radio deluje vsak petek od 1005 do 1025 (drugi odmor). Ideja o šolskem 
radiu se je porodila učencu Mihu Grčarju iz devetega razreda. Poleg Mihe, ki je DJ, 
sodelujeta še Zala Jereb in Leon Šraj, tudi iz devetega razreda.  Njihova mentorica je 
učiteljica Tina Verbančič, ki je omogočila delovanje radia. Program šolskega radia 
ustvarjajo sproti z veliko zadovoljstva, glasbo pa izbirajo na podlagi mnenj učencev. Ob 
koncu šolskega leta bodo radio predali osmim razredom. 

                                                                                  Leja Dernič & Nastja Dolinšek, 7. c 

 

POSLUŠAMO … VŠEČ NAM JE … 

Ker smo zelo radovedni, smo se odločili, da povprašamo učence, 
katero glasbo najraje poslušajo. Rezultati so bili različni in zelo 
zanimivi. Zanimalo nas je tudi, katero glasbo oz. zvrst poslušajo 
učitelji, zato smo povprašali še njih. 

 

UČITELJI: 

1) Marjana Borovnica: odvisno od 
razpoloženja 
2) Nataša Cotman: kar koli, kar je iz 80-
ih in rock 
3) Blanka Čad: The Beatles 
4) Maja Maze: rock 
5) Boštjan Domjanič: rock, slovenska, 
Dan D, Lačni Franc, Midva ... 
 
UČENCI: 

1) Jošt Špenko: goveja 
2) Maša: Africa 
3) Kaja Kobetič: odvisno od razpoloženja 
4) Talija Kosec: Rihanna 
5) Anja Herič: The Script 
6) Katja Lukan: Gajba puna piva 

7) Rok Capuder: 
Martin Garrix 
8) Petra: Wake me up 
9) Luka Hribar: What does the fox say 
10) Aleksandra: Waka Waka 
11) Urška Rojc: ne slovenske 
12) Judita Šuštar: Demi Lovato 
13) Zoja Masl: Pink 
14) Rebeka Smolnikar: vse  
15) Manca Drašček: ne slovenske 
16) Nastja Dolinšek: vse iz 70-, 80- in 90-
ih 
17) Angelika Šuštar: vse, najraje pa 
slovenske ali skupino The Wanted 
18)  Anamarija Gradišar: vse 
19) Tea Rebenjak: vse, razen One 
Direction 
20) Maša Avsec Zalogar: Green Day 

                                                                              Nastja Dolinšek, 7. c in Angelika Šuštar, 9 

 

http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&docid=8dBn5DJIV9nypM&tbnid=rubt06oYBTrtFM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.xn--alepove-sqbd.com/category/glasba/&ei=R1y9Ut3IBdKv7AakqIGoBg&psig=AFQjCNG9sh2fgbniU-tCfeH_yN8B9vqLlg&ust=1388228039154291
http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=u6pUgeo6NLkwqM&tbnid=3_SAPKoX77kbZM:&ved=0CAgQjRw4IA&url=http://www.whisperingroseradio.com/&ei=mg3FUvrEJMeGyQPvzIGgDA&psig=AFQjCNEf4Q2-HskPVBt-ADTOr6RUMw0OZA&ust=1388732186635228
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Odkrito - razkrito … 

 

Se še spomnite začetka šolskega leta? S Tamaro sva vam dali nalogo, da na listek 
napišete učitelja, ki vam je najmanj znan oziroma bi o njem želeli izvedeti več. Veseli 
sva, da ste nalogo vzeli resno in nama pomagali, da jo uresničiva in tako izpolniva vašo 
željo. Izbrali ste namreč učitelja Andreja Goloba ter učiteljici Blanko Čad in Marjano 
Borovnico.  

Midve sva zavihali rokave in za vas izbrskali naslednje informacije – prepričani sva, da 
tega o teh učiteljih še ne veste.  

 

Najprej sva »obdelali« učitelja Andreja Goloba … 

Kaj bi s sabo vzeli na samotni otok?                                                                                                               
Knjige in muziko. 

Kaj ste po horoskopu?                                                                                                                                             
Riba.                                                                                                                                               

Ali se vaš značaj ujema z vašim horoskopom?                                                                                                    
Pojma nimam. Hitro se razjezim in se tudi hitro umirim. 

Ali imate domačo žival?                                                                                                                                                                                   
Ne. Nimam časa za oskrbo in je brez veze. 

Kateri je vaš najljubši praznik?                                                                                                                                              
Ga nimam. 

Katera je vaša najljubša barva?                                                                                                                                          
Črna. 

Če bi lahko odpotovali kamor koli na svetu, kam 
bi šli?                                                                                             
Za tri mesece v London, da bi lahko hodil na koncerte. 

Kdaj imate rojstni dan in če nam zaupate, koliko 
ste stari?                                                                                                            
23. februarja, star pa sem 49 let. 

Če bi lahko bili nekdo drug vsaj za en dan, kdo bi 
bili?                                                                                      
Filozof ali rock glasbenik. 

Kaj si želite v naslednjem življenju?                                                                                                                                 
Želim si, da bi bral vse, kar si želim, da bi poslušal vso 
glasbo, ki si jo želim, in bi lahko hodil na vse koncerte, ki si jih želim.  

Kaj bi na naši šoli spremenili?                                                                                                                                             
Brez dvoma so stvari, ki bi se dale spremeniti, vendar je brez veze o tem razmišljati, ker te moči 

nimam. Če pa bi lahko, bi kot prvo ukinil vse ocene pri etiki, tudi opisne.
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Tako … spoznali ste učitelja Andreja Goloba malce drugače, sedaj pa je na vrsti Marjana 
Borovnica. S Tamaro sva se odpravili naravnost v telovadnico, kjer sva, kot vedno, našli 
želeno osebo. 

Poglejmo, kaj nam je o sebi zaupala Marjana Borovnica … 

Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice? 

Zaradi učiteljice v moji srednji šoli in izkušenj v koloniji. 

Kaj bi spremenili na šoli? 

Ne bi delala velikih sprememb, mi je všeč tako, kot je. 

Kaj bi si želeli postati za en dan? 

Kraljica. 

Ali imate kakšen hobi oziroma kaj delate v 
prostem času? 

Folklora in kolesarjenje. Večino svojega prostega časa 
preživljam zunaj. 

S katerim športom ste se ukvarjali? 

Atletiko. 

Ali ste imeli kakšno poškodbo? 

Poškodbo levega kolena. 

Katera je bila vaša največja lumparija? 

Igrali smo se »raubarje in žandarje« in nagajali en 
drugemu. 

Kaj bi vzeli s sabo na samotni otok? 

Knjige, vodo in kremo za sončenje. 

Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka? 

Ribe in mačka. 

Kdo bi bili v naslednjem življenju? 

Delfin. 

Če bi lahko odpotovali kamor koli, kam bi odšli?  

Šla bi na pot okoli sveta, začela pa bi z Novo Zelandijo. 
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Najin naslednji intervju naju je popeljal do učiteljice, ki je velik del otroštva preživela v 
drugi državi. Kako se je tam počutila, kaj je doživljala takrat, kaj si o stvareh misli danes 
sva povprašali Blanko Čad. Izvedeli sva veliko več, kot sva o njej že vedeli, pa sva mislili, 
da veliko veva. A sva se zmotili …  

Blanka Čad ni le učiteljica zgodovine in nemščine, ni le razredničarka 8. c-razreda, je 
tudi oseba, brez katere na šoli enostavno ne gre, ali bolje rečeno, pouk ne bi potekal 
nemoteno.  

Da je temu res tako, poglejmo, kaj vse učiteljica  

Blanka Čad počne na naši šoli. 

 

Njeno delo obsega naslednje: 

 vodenje evidence učiteljevih odsotnosti, 
izobraževanj itd., 

 pripravljanje nadomeščanj učiteljev, ki 
zbolijo, in obveščanje učencev ter 
učiteljev, ki nadomeščajo, 

 organizacija spremstev na KD, ND in ŠD, 
 organizacija zbiralnih akcij odpadnega papirja na šoli v okviru 

Šolskega sklada in še in še … 

Poglejmo, kaj nama je o svojem življenju zaupala … 

Slišali sva, da ste večino svojega otroštva preživeli v Nemčiji … 

Res je, v Nemčijo sem odšla, ko sem bila stara 7 let, nazaj pa sem se vrnila, 
ko sem bila v prvem letniku, torej s 14-imi leti. Nemščine nisem znala. Ko sem prišla v Nemčijo, 
sem se je naučila v dveh mesecih. V Nemčiji se šole zelo razlikujejo od naših. Na začetku sem 
imela težave z navezovanjem stikov s prijatelji, vendar ko sem se naučila jezika, je bilo vse lažje. 
Tam sem imela tudi simpatije. 

Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice?  

Ker je bila moja mami učiteljica.  

Kaj vam je pri tem poklicu všeč in kaj vas moti? 

Všeč mi je druženje, energija, vedoželjnost, prijaznost, motita pa me brezdelje in neposlušnost 
učencev. 

Kaj ste po horoskopu in ali se vaš horoskop ujema z vašim značajem? 

Sem oven, trmasta sem in z glavo rinem skozi zid, po mojem mnenju se ujema. 

Ali ste ljubitelj živali in ali imate kakšno domačo žival? 
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Sem velika ljubiteljica živali, doma imam dva psa. 

Katera je vaša najljubša barva? 

Rdeča in bela. 

Katera potovanja si najbolj želite? 

Sem za  bolj zgodovinska potovanja, vendar morajo biti zaradi moža tudi športna. 

Če bi lahko odpotovali kamor koli po svetu, kam bi odšli?  

V Avstralijo, ker imam tam prijateljico, s katero se dolgo nisva videli. 

Katera je bila vaša največja lumparija? 

Na prvi april rada »hecam« ljudi. 

Kaj bi vzeli s sabo na samotni otok? 

Sliko družine in nož, da bi lahko naredila ladjo. 

Kaj bi bili, če ne bi bili učiteljica? 

Samo učiteljica, veseli me samo ta poklic. 

Če bi bili lahko kdor koli drug za en dan, kdo 
bi bili? 

V svoji koži se počutim najbolje. 

Kaj bi bili v naslednjem življenju? 

Ženska in imela bi otroke, zanima pa me, kaj sem bila v 
prejšnjih življenjih. 

 

Upava, da ste tudi vi izvedeli kaj novega o naših učiteljih in da 

ste se ob branju zabavali tako kot midve med intervjuji. 

 V naslednji številki bova pod drobnogled vzele druge, zato 

razmišljajte, koga želite še podrobneje spoznati. Če imate kakšno 

vprašanje, na katerega bi želeli odgovor, nama ga posredujte. Z 

veseljem bova upoštevali vaše predloge! 
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Eno vprašanje – en odgovor 

 

Mesec december je praznično obarvan. Poln lučk, prireditev, obiski treh dobrih mož in še 
in še … 

Prav v ta namen sem 12. 12. 2013 izvedla anketo in učence ter učitelje povprašala, kaj jim 
pomenijo božični prazniki oz. na kaj pomislijo ob tej besedni zvezi. Odgovori so bili 

pričakovani in podobni med učenci in učitelji. Vsem pa je skupno, da so božični prazniki 
nekaj, kar vsi z veseljem pričakujemo.  

 

Poglejmo, kaj so odgovorili učenci … 

 Petja Maselj, 7. c – počitnice 

 Marija Jezeršek, 6. a – počitnice 
 Daša Čebulj, 5. a – darila 

 Lovro Rakar, 7. c – postavljanje smrečice 

 Domen Ravnikar, 6. c – da smo doma 

 Urška Prosenc, 7. c – darila in počitnice 
 Simona Klopčič, 7. b – veselje 
 Ana Repnik, 7. b – veselje 
 Mark Hribovšek, 8. b – da ni šole   
 Tadej Rosulnik, 8. b – da ni šole    
 Rok Klopčič, 9. b – zelo veliko  

 Vid Tome, 4. a – počitnice 

 Zoja Maselj, 2. b – darila 
 

Ker so šolski hodniki polni učiteljev, nisem mogla mimo njih, ne da bi jih 
povprašala, kaj pa oni menijo o tem. 

 Marjana Borovnica – da smo doma  
 Blanka Čad – družina, prijateljstvo 

 Metka Čižmek – mir, družina 
 Monika Pogačar – božič je rojstvo Rešenika, je topel dom, 
kjer diši po dobrotah, kadilu in kjer odmeva pesem, je čas, ko 
smo skupaj, in se tega veselimo, je praznik ljubezni, upanja in 
miru … 
 Saša Ozimek Nosan – da sem z družino 

 Blaž Mikuž – druženje s prijatelji, družino  
 Katja Saksida – mir, veselje in biti z družino 

 
 
                                     Hvala vsem za odgovore! 
                        

                      Čarna Vinona Piškur, 7. c 

 

http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=bNQ-FQJUItlzTM&tbnid=l86sT1tjyM-pLM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.tentours.si/sl/last-minute/612/7137/BOZIC-in-NOVO-LETO-na-Jadranu&ei=B82xUrWiENOChQf5uYCgAw&psig=AFQjCNEYVtDtCvWKWGx8WZBzinO0PWOHAg&ust=1387470471338608
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=bNQ-FQJUItlzTM&tbnid=l86sT1tjyM-pLM:&ved=0CAUQjRw&url=https://blogs.ucl.ac.uk/library-archae/&ei=YM2xUpynL-Tt0gXnyoHgDw&bvm=bv.58187178,d.bGQ&psig=AFQjCNFxsVcZrCQLmomAG-BfyJGOJudhEg&ust=1387470460046598
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Umetniška žilica 

 

ZAKAJ? 

Vsak dan, ves čas en sam zakaj, 
ki vzklikne iz srca globine. 
Ob vsaki uri ta roteč vprašaj,  
poln trpke, skrite bolečine. 
 
Kako življenje novo bolj ceniti? 
Kako iz temne ceste v svetlobo priti? 
Kako spomin na znano dobro obuditi? 
Kako iz žalosti v svet prešernosti preiti? 
 
Vsak dan en sam zakaj, vprašaj … 
A glej - v odsevu dneva tam čarobnost 
plava 
in od nekod nepričakovan smehljaj, 
ki podari ga le ljubezen prava. 
 
Ljubezen stvarstva - čudež od nekdaj, 
same sreče, 
razumevanja zaznava.  
 
 
 

 
 
PRIJATELJICI 
 
Prijateljico kot si ti,  
le stežka se dobi. 
Ob tebi vse se spremeni, 
vse v življenju smisel dobi. 
 
S tabo nič več težko se ne zdi, 
le takšnega človeka vsak ob sebi si želi. 
Ob tebi vsa žalost odhiti 
in duša k nebu poleti. 
 
To prijateljstvo veliko pomeni mi, 
vse misli je težko opisati, 
a vedi, da iz srca pišem ti. 
 
Ob tebi človek nikoli ni sam, 
povem ti še, da rada te imam, 
vse odkar te poznam 
in te za najboljšo prijateljico imam.  
 

                           Angelika Šuštar, 9. b

VILA 

Njeni lasje so plapolali v zraku 
kakor princ, ki jaha konja v mraku. 
V jezeru zrcali njena podoba se, 
to je vila sonca, toplote in svetlobe. 
Zjutraj se odpravi s Heliosom vozit 
sončni voz, 
kakor da ji sonce ne more biti kos. 
 

      Leja Dernič in Nastja Dolinšek, 7. c 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VILA II 
Vsak dan ob zori 
stale so vile pri vodi. 
Česale si kodre dolge  
in pazile na krila modre. 
 
V belih dolgih oblekah  
po trati so hodile 
in nad studencem veselo krožile. 
 
Pod jablano sanjale  
in tiho se smejale, 
kako bodo prince zapeljale. 
 
Niso dolgo premišljevale 
in že so se za princem pognale. 
A ko jim jih je uspelo dobiti, 
se nikoli več niso uspeli prebuditi. 

Maja Lukan, 7. c 
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ŠOLA 
(sonet z odmevom) 

 
Danes v šoli dobili smo nalogo                       nadlogo 
in jaz sem čisto brez idej.                              ojej 
Zdej imamo pa razredno,                                 bedno 
upam da bo kmalu konec.                               lonec 
 
Jernej z razredom hoče v kino.                        fino 
Tu sta še Hana                                               pregnana 
in seveda tiha Ana.                                         banana 
Potem pride še Lara, ki čara.                            čara 
 
Na hodniku so še učitli,                                   mučitli 
Zdej pa samo še ena ura,                                  hura 
še nemščino potrpim.                                      trpim 
A grem lahko prej?                                          zdej 
 
In končno je šole konec,                                  zvonec 
zakaj sploh v šolo moram hoditi.                      iti 
                                                                     iti          
                                                                     iti    
                                                                     iti                                 Anja Flerin, 9. a 

 

                                                                                      

Prijatelji 

Prijatelj moj si TI, TI, 
TI, TI in TI. 

Prijatelji moji ste vi vsi! 

Vse povem vam in 
svetujem, 

če je treba še žalujem. 

Se rada pogovarjam z 
vami, 

pridi, bodi z nami! 

Prijateljstvo se pravo 
potrebuje,  

med nami ga ljubezen 
skuje. 

Ne želim vas izgubiti, 
raje še novega  dobiti. 

Lara Veselič, 8. a 

Smeh 

Smeh je sreča in veselje, 

smeh ljubezni je 
življenje. 

Lara Veselič, 8. a  
 

Polja so zelena, le kaj 
pomeni to … 
 

 
Polja so zelena, 
le kaj pomeni to … 
 
Blizu gozda naše polje 
se iskri kot modro morje. 
 
Vsak dan veter iz daljave 
k hiši nosi nam pozdrave. 
 
Močno sonce pa k nam 
sveti, vendar to samo 
poleti. 
 
Srne, zajci in pa ptice 
so na polju tem kraljice. 
 
Zelena so ta naša polja 
in s pogledom na njih naša 
boljša volja.  

Lara Veselič, 8. a   
 

http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fPsacN6E4e9Y4M&tbnid=Wrp-nPC393oi6M:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.zupnija-vojnik.si/pretekli_dogodki.html&ei=llq9UpupFuWt7Qbe8YDYAg&psig=AFQjCNGjAuG2gzJ_v666QrW3wuWUpikk0A&ust=1388227606425549
http://www.google.si/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=saNZsDmXSZuZHM&tbnid=xa7rGa3DEw6ReM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.igre123.com/forum/tema/*best*photographer***by*ercy*and*me!!!/25417/8&ei=G1u9UvWjMYiR7Aai7IHICQ&psig=AFQjCNH5YBLdOWGGyWjkz9CGswjH7orbmA&ust=1388227739870264
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Migamo, tekmujemo, zmagujemo  … 

 
 

Začetek šolskega leta je zaznamovalo evropsko prvenstvo v 
košarki. In kaj Evrobasket je??? 

Eurobasket je prvenstvo v košarki, 
je tekmovanje, ki je organizirano 
vsaki dve leti. Prvič je potekalo 
leta 1935 v Švici. Naslednjih nekaj 
prvenstev je organizirala država 
zmagovalka prejšnjega. Leta 1955 

so s to tradicijo prekinili. Tekmovanje organizira in 
nadzira evropski del košarkarske zveze FIBA. Leta 2005 je 
prvenstvo organizirala Srbija in Črna Gora, na prvenstvu 
pa je tekmovala tudi Slovenija. 

                Ana Cicić, Tamara Marjanovič in Nina Avsec Zalogar 8. b 

 

Bili smo na tekmi … 

V četrtek, 5. 9. 2013, smo se učenci naše šole in nekateri 
starši odpravili v Tivoli, kjer smo si ogledali košarkarsko 
tekmo Belgija : Nemčija. Napolnili smo ves avtobus, in 
sicer  nas je bilo 37 učencev, 4 učitelji, še starši in 
sorodniki. Tekma je bila zanimiva kljub skromnem 
obisku. Za štiri točke je zmagala Belgija. 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se dekleta slikale z 
Lipkom – maskoto košarke. Všeč mi je bilo tudi to, ker 
smo vsa dekleta navijale za isto ekipo in to je bila Belgija. Z nasmehom na ustih smo 
zapustili dvorano in prepričana sem, da je ne bomo nikoli pozabile. 

                                                                                                  

Tekmo Belgija : Nemčija smo si ogledali: 

Angelika Šuštar, Ana Črnelič, Eva Loboda, Manca 
Golob, Nina Ekič, Klara Mestek, Anja Flerin, 
Lara Kosel, Patricija Lap, Jakob Drašček, Vid 
Jevnikar, Beno Kralj, Jaka Iglič, Jernej Capuder, 
Uroš Kosmač, Jan Jeraj, Sara Slepčevič, Uroš 
Dogančič, Miha Resnik, Jan Marcus Toplak, Maj 
Špenko, Manca Kuhar, Hana Bajec in še mnogo 

drugih. 

Na nas so budno pazili in z nami navijali Katja Kukovec, Olga Šraj Kristan in Uroš 
Križanič.  

                                                                                           Angelika Šuštar, 9. b

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xRnWr7Q519JxXM&tbnid=EhWVDxYw5EZ0bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sportnatrgovina.si/zoge&ei=ychDUve6BsWQtAaMgIGQCw&bvm=bv.53217764,d.Yms&psig=AFQjCNFUZ0hAurLLdRBwP6Gz-dnDu3qMcw&ust=1380260415685964
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ŠOLSKO TEKMOVANJE V DVORANSKI ODBOJKI  

12. 12. 2013 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v odbojki za dekleta. V prvem delu 
tekmovanja so se pomerile ekipe iz Radomelj, Mengša in Doba. Zmagovalke skupine so 
bile z dvema dobljenima tekmama učenke OŠ Preserje pri Radomljah, na drugem  mestu 
so bile z eno zmago učenke iz Mengša, tretje pa so bile učenke iz Doba. Ekipa OŠ Preserje 
pri Radomljah se je tako uvrstila v nadaljnje tekmovanje.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lara Koselj, 9. a 

 

BADMINTON 

V petek, 13. 12. 2013, se je na naši šoli, OŠ Preserje pri Radomljah, odvijalo tekmovanje v 
badmintonu. Tekmovale so štiri šole: OŠ Preserje pri Radomljah, OŠ Rodica in dve iz 
okoliša. Iz vsake šole so prišli različni učenci. Vsi so bili polni navdušenja in pripravljeni 
tekmovati z vsemi močmi. Barve naše šole je zastopalo dvanajst učencev. Rezultati pa so 
bili naslednji: 

 

9. in 8. razred: 

 9. c – Blaž Jenko, 1. mesto 
 9. b – Ana Černelič, 3.–4. mesto 

 8. a – Ajda Ahačič, 3.–4. mesto 

 9. b – Eva Loboda, 6. mesto 

 

 

 

7. in 6. razred: 

 7. c – Katarina Stražar, 1. mesto 
 6. a – Meta Ahačič, 3.–4. mesto 
 7. c – Jaka Kasnik, 5. mesto 
 7. c – Nejc Kopitar, 6.–7. mesto 
 7. c – Taja Cetin, 6.–8. mesto 
 7. b – Noel Demšar, 6.–8. mesto 

Tekmovanje je bilo zelo zanimivo in vsak posebej je dal vse od sebe! 

Čestitke vsem! 
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ORIENTACIJA, NOGOMET, KROS  

 
 Na osnovni šoli Vodice so imeli 10. 10. 2013 tekmovanje v orientaciji. 

Tekmovali so učenci 9. razredov in mlajši, vseh skupaj je bilo kar 71. Jakob 
Drašček iz 9. b-razreda je dosegel 39. mesto, Rok Klopčič pa je 
51. mesto. 
 

 Tekmovanja osrednje slovenske regije v golfu se je 
udeležil učenec naše šole Jan Cirič, 5. b, in dosegel 3. mesto. 

 

 Na prvenstvu osnovnih šol domžalske regije v nogometu za učence 
letnika 1999 in mlajši so sodelovali tudi naši nogometaši in  zasedli prvo mesto. 
Z borbeno in napeto igro so se uvrstili na področno tekmovanje. 
 
Barve naše šole so zastopali: 

- Žan Luka Jerman, 9. a 

- Žiga Repnik, 9. a 

- Jaša Juras, 9. a 

- Jernej Capuder, 9. a 

- Gašper Bizjan, 9. a 

- Jan Jeraj, 9. a 

            - Alen Džafić, 9. b  - 

 

- Leon Šraj, 9. c 

- Blaž Jenko, 9. c 

- Jernej Kočar, 9. c 

- Marcel Cerar, 9. c 

- Lenart Cerar, 9. c 

- Simon Gregorin, 8. c 

 

 

 Regijsko tekmovanje v krosu je potekalo v sredo, 3. 10. 2013. Kolajne za našo šolo 
so osvojili naslednji učenci: 

- Tija Levstek, 3. mesto 

- Marcel Kobal, 3. mesto 

- Eva Močnik, 2. mesto                  

- Meta Ahačič, 2. mesto 

- Ajda Ahačič, 2. mesto 

- Luka Bela Kočar, 1. mesto Vsem učencem 
iskrene čestitke za 
odlična mesta tudi 
z naše strani! 
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Kislice domislice … 

 
 

… 12 najboljših izjav znanih osebnosti … 

»Tako bom kratek, da sem že končal!«  (Salvador Dali v najkrajšem govoru na svetu) 

 

»Sreča je to, da imaš veliko, ljubečo, skrbno in tesno povezano družino v nekem drugem 
mestu!« (George Bruns) 

 

»Ljubezen je resna motnja razuma.« (Platon) 

 

»Moja žena ima majceno govorno napako: vsake toliko časa se ustavi, da zajame zrak!«                                                                                  
(Jimmy Durante) 

 

»Človek bi moral biti vedno zaljubljen. Zato se ne bi smel nikoli 
poročiti! (Oscar Wilde) 

 

 

 

… šolske izjave … 

 

Ko so se pri slovenščini pogovarjali o Krstu pri Savici, učiteljica vpraša, kje je slap 
Savica. Učenec odgovori: »Ob reki Savi.« 

»Zakaj?« vpraša profesorica.  

Učenec modruje: »Ker je Savica pomanjševalnica za Savo!« 

 

»Kako se sklanja beseda človek?«                                                                                                                                                                                         

Ljudek, ljudeka … 

(Tudi takšni primeri obstajajo.) 

 

Učenec stopnjuje besedo lep: 

»Lep, lepši, nenormalno lep!« 

 

                                                                                                                   Rok Jeras, 8. c

http://1.bp.blogspot.com/_oM0rOTvkHYg/SsCppPYq64I/AAAAAAAAAAM/gGU0BlEZHTk/s1600-h/smeh-ha-ha-300x287.jpg
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Sledilec  … 

 
                                                

Ker me močno zanima, kaj se bo zgodilo v drugi polovici šolskega leta, sem se odločila 

malo povohljati, da bi izvedela čim več 

podatkov, kaj bo nas, učence, razveseljevalo 

in nam širilo obzorja. Že v februarju bomo 

ob kulturnem dnevu izvedli kulturno 

proslavo, za najmlajše predstavili dve 

klasični pravljici v moderni preobleki v 

okviru otroškega abonmaja – Muco 

Copatarico in Rdečo kapico – sledila bo 

otroška gledališka igra Picko in Packo, v 

maju se bomo šestošolci in devetošolci 

spopadali z NPZ-ji. Vsi se bomo veselili na 

športni soboti, šolsko leto pa bomo 

zaključili z valeto in domovinsko proslavo 

na zadnji šolski dan. 

Seveda pa v zadnjih petih mesecih ne bodo manjkali športni, naravoslovni in tehniški 

dnevi … na njih se res zabavamo in združimo prijetno s koristnim. 

                                                                                              Angelika Šuštar, 9. b 

 

Ne zamudite 4. številke Mojih novic, ki bo luč sveta zagledala v 
mesecu juniju.  

Vabimo vas tudi, da se nam svojimi prispevki pridružite, da bomo 
s skupnimi močmi ustvarili časopis, ki ga bomo z veseljem 

prebirali tudi, ko se bodo za nami osnovnošolska vrata za vedno 
zaprla!!! 
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