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Živijo! 

Še zadnjič prihajamo med vas, dragi vrstniki, in sicer s  5. številko šolskega časopisa ŠPASN. Tudi 

tokrat smo za vas pripravili veliko zanimivih prispevkov. Uživajte v branju! 

 

Misel ob slovesu 

Prišel je junij, ki naznanja, da se počasi, a vztrajno približuje zadnji šolski dan in s tem naše 
slovo. Zadnja leta smo se neizmerno veselili tega dne, a bolj ko se približuje, bolj v nas raste 
tudi dvom, strah in žalost, saj se zavedamo, da bomo zapustili  vse, kar je domače, vse, kar 
nas je spremljalo zadnjih devet let našega življenja. A vse ima svoj konec: preberemo 
zadnje poglavje knjige, pride zadnji poletni dan, pride čas za slovo.  Kljub temu da se jih 
trudimo prestaviti, izbrisati, se prav vsi zavedamo grenke resnice - konci  so neizbežni: 
zapremo knjigo, odpade listje, še zadnjič pomahamo v slovo. In prav to zadnje dni 

počnemo mi: mahamo v slovo! Poslavljamo se od naše lučke šole, od učiteljev, ki ste nas 

naučili toliko modrosti življenja, poslavljamo se tudi od vas - naših vrstnikov. V zadnjih letih 
ste bili  pomemben del nas, zaradi vas danes smo, kdor smo. In ne vemo, kako bi se vam 
zahvalili, upamo, da bo preprosta, a iskrena beseda hvala dovolj. Zato, hvala! Hvala - ker 
ste bili z nami, hvala - ker ste nas podpirali in prenašali naše vragolije. Upamo, da smo na 
tej šoli pustili pečat, saj se je Osnovna šola Blaža Arniča Luča v naša srca  vtisnila za vedno.  

Patricija Resnik 
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ZGODOVINA ŠOLE 

Solčavska šola je bila ustanovljena leta 1872 kot podružnica lučke šole. Do pouka v njej še ni prišlo, 

pač pa so mlade nadobudneže še naprej poučevali kaplani – in sicer branje, pisanje in računstvo. 

Čez več kot dvajset let je šolska oblast v Gradcu zahtevala popis šoloobveznih otrok. Po tem popisu so 

leta 1901 ustanovili enorazrednico. Načrt za šolo je naredil inženir Bloudek, znan kot graditelj 

planiških skakalnic. Prvi dan pouka je bil 8. januar 1913, prvi učitelj je bil Branko Zemljič.  
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Leta 1927 se je šola razširila v dvorazrednico. Šoloobveznih otrok je bilo 102. Otrokom, ki so bili od 

šole oddaljeni več kot eno uro hoda, ni bilo obvezno hoditi v šolo. 

Med drugo svetovno vojno (leta 1944) je bila šolska stavba porušena. Novo šolsko stavbo so 

Solčavani postavili na Vidmu, in sicer že leta 1948.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi novih uredb na področju šolstvu so se leta 1966 starejši otroci začeli voziti v šolo v Luče. Ker je 

ostal del šolske stavbe prazen, so ga leta 1977 preuredili v industrijski obrat Iskre Feriti. Solčava je s 

to potezo gospodarsko napredovala, v obratu se je zaposlilo mnogo žensk, kar je leta 1980 pripeljalo 

tudi do ustanovitve vrtca v šolski stavbi. Obrat Iskre so leta 1990 zaprli, vrtec pa je ostal do danes.  

Leta 2006 so staro šolsko stavbo porušili. V času gradnje je pouk potekal v prostorih solčavskega 

lovskega doma.  Od 1. septembra 2007 poteka pouk za učence od 1. do 5. razreda v novozgrajeni 

stavbi.  

Eva Suhodolnik  (Vir: Zapiski o Solčavi in njeni okolici) 
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SOLČAVSKA ŠOLA DANES 

o Podružnično šolo Solčava obiskuje 21 učencev. 

o Skupaj imajo pet razredov, le da so oddelki kombinirani.  

o Učenci prvega, drugega in tretjega razreda (13 učencev) obiskujejo pouk skupaj  v 

enem oddelku z učiteljico Romano Luković ter pomočnico Blaženko Bezovnik.  

o Učenci četrtega in petega razreda (8 učencev) so združeni v enem oddelku z učiteljico 

Bernardko Ipavec.  

o Gospa Maja Robnik poučuje učence glasbo, angleščino ter pevski zbor. V podaljšanem 

bivanju pa se izmenjujejo Maja Robnik, Blaženka Bezovnik in Mira Erjavec.  

o Za dobro prehrano skrbi kuharica Nataša Kadiš, za čisto šolo pa čistilka Slavka 

Tostovršnik.  

o Šola pa ima tudi vrtec, v katerem delujeta dve zaposleni; to sta vzgojiteljica Mojca 

Kumprej (nadomešča Mojco Benedik) in pomočnica Suzana Plesnik.  

 

SOLČAVSKA ŠOLA DIHA S KRAJEM 

Čeprav obiskuje podružnično šolo le 21 učencev, so le-ti izredno dejavni na kulturnem 

področju. Ne samo da so aktivni na šolskih proslavah, ampak sooblikujejo tudi marsikatero 

prireditev v kraju.  Vsako leto sodelujejo:    

 na BOŽIČNO-NOVOLETNEM KONCERTU,  

 na MIKLAVŽEVIH DNEVIH, 

 na PROSLAVI OB MATERINSKEM DNEVU, 

 na prireditvi PO POTEH ROBANOVEGA JOŽA, 

 na TURISTIČNIH DNEVIH, 

 na PUSTNEM RAJANJU. 

 

Seveda so zraven še na mnogih drugih prireditvah, ki se ponudijo ob raznih priložnostih.  Radi se 

pohvalijo: 

 da so s svojim programom sodelovali na prireditvi ob podelitvi prestižnega naslova 

EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI, ki  ga je prejela Solčava leta 2010; 

 da jih je leta 2012 obiskal takratni predsednik države Danilo Tϋrk; 

 da so sodelovali na otvoritvi Fidovega gaja v lanskem šolskem letu; 

 da so prispevali svoj delež k filmu o ROBANOVEM JOŽU, ki smo si ga že lahko ogledali na 

televiziji; 

 da so pred kratkim sodelovali v oddaji NA LEPŠE; 

 da so sooblikovali kulturni program na letošnji osrednji proslavi Zgornje Savinjske doline ob 

Prešernovem dnevu, kjer so prejeli tudi priznanje  JSKD Mozirje; 

 da so leta 2010 prejeli priznanje občine Solčava; 

 da so pred leti odlično izpeljali projekt LINTVER V JEZERU, ki so ga podkrepili s knjižno izdajo; 
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 da imajo vsako leto v šoli dan medgeneracijskega druženja – letos so filcali. 

 Eden izmed največjih projektov, v katerem sodelujejo že več let, pa je mednarodni 

projekt SLIKE NA LEDU – BILDER AM SEE.  

Prireditev Bilder am Eis v organizaciji Koroškega medijskega centra iz Špitala ob Dravi je bila 

letos organizirana že 11. Na njej sodeluje preko 80 šol iz Avstrije, Slovenije in drugih držav 

Evrope. Grafike ali fotografije učencev sodelujočih šol razstavijo na zaledenelem jezeru 

Weissensee v avstrijskem kraju Techendorf. Izdelke oblikujejo kot zastave in jih po končani 

razstavi poklonijo šolam.  

Geslo »Slike na ledu – ideje, ki povezujejo« skuša zajeti idejo evropskega medkultunega 

dialoga.  
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KLEPET Z UČITELJICO BERNARDKO IPAVEC 

K pogovoru smo povabili vodjo podružnične šole v Solčavi, gospo Bernardko Ipavec. Zanimalo nas 

je, kako poteka delo v kombiniranih oddelkih in kakšno je vzdušje na šoli, kjer je le 21 učencev. 

1. Koliko let že poučujete na solčavski šoli? 

Na solčavski šoli poučujem že dobrih štirinajst let, letos teče že petnajsto leto. 

2. Kako poteka pouk s tako majhnim številom otrok, a v kombiniranem 

oddelku? 

Pouk poteka normalno, kot če bi bil eden razred, le da ima učitelj več dela z načrtovanjem in 

pripravo,  učenci pa so bolj samostojni, kajti ko učitelj dela z enim razredom, drug dela sam. 

3. Kako poteka normalen šolski dan? 

Šolski dan se začne že ob 7.00, ko prispejo prvi učenci iz Robanovega Kota, ob pol osmih se 

jim pridružijo še učenci iz  Logarske Doline. Do 7.45 pridejo še ostali otroci, ki jih pripeljejo 

starši ali pridejo peš. Pred začetkom pouka se lahko otroci zadržujejo v knjižnici ali v prostoru, 

ki mu rečemo telovadnica, ali pa se pripravljajo za pouk. Ob 8.00 se začne pouk, po koncu 

prve ure imajo malico, potem pa poteka  pouk po urniku do 12.15. Tedaj je na vrsti kosilo. Po 

kosilu je glavni del pouka večinoma končan,  sledijo pa še razne interesne dejavnosti, pevski 

zbor, dodatni pouk ... Ob 14.30 pride avtobus iz Luč ter odpelje otroke v Logarsko Dolino, od 

tam naprej pa se nekateri s kombijem odpeljejo na oddaljene kmetije. Ko se avtobus pripelje 

nazaj z Logarske Doline, pobere še otroke iz Robanovega Kota. Šolski dan se tako zaključi. 

4. Kaj pogrešate na šoli? 

Kljub temu da je šola nova in lepo urejena, domača, vsi močno pogrešamo telovadnico. V 

toplejših mesecih ob lepem vremenu se sicer poslužujemo igrišča, a v preostalih mesecih so 

naše športne aktivnosti močno okrnjene. 

5. Kakšni so vaši pogoji za delo? 

Moji pogoji za delo so dobri, malo več imam dela zaradi kombiniranih oddelkov in ker 

nimamo telovadnice. A sem zadovoljna, tudi zato, ker  stoji šola v lepem okolju - obdana z 

naravo. 

 Eva Suhodolnik 
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IN KAJ SO POVEDALI UČENCI? 

 

 

Naši mlajši vrstniki iz Solčave so se za naš  

časopis razgovorili o svoji šoli, vrstnikih … 

 

 

 

 

Lojz, 1. razred  

1. Kako se počutiš na vaši šoli? Ali te moti majhno število učencev?  

Zelo mi je všeč! Všeč mi je, da nas je malo, saj se igramo, pogovarjamo. Pa še ne tepemo se 

tako veliko.  

 

2. Kaj najbolj pogrešaš? 

Hmmm, ne vem. Več igrač bi bilo »fajn«. Pa blazine!  

3. Kaj ti je najbolj všeč?  

Učiteljica Romana! Pri njej je vedno zabavno! Pa tudi domačo nalogo rad delam. Pa ko se 

igramo zunaj. 

 

4. Kaj bi spremenil? 

Telovadnico bi imel večjo. Pa več časa bi imel za kosilo! In daljše odmore! 

 

Maj, 2. razred 

1. Kako se počutiš na vaši šoli? Ali te moti majhno število učencev? 

          Pouk mi ni všeč. Odmori so mi pa! Mogoče bi imel več sošolcev. Sošolk pa nočem več! 

 

2. Kaj najbolj pogrešaš? 

           Blazine! Premalo jih imamo. Pa telovadnico bi imel večjo. Pa več igral zunaj. 

 

3. Kaj ti je najbolj všeč?  

          Športna! Pa hrana! Naša kuharica je najboljša! 

 

4. Kaj bi spremenil? 

                 Manj učenja, pa manj nalog. Pa tobogan! Tak dolg, zelo dolg! 
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Ema, 5. razred 

1. Kako se počutiš v šoli? Ali te moti majhno število učencev? 

Kadar ni pouka, je »fajn«. Zelo »fajn«! Želim si več sošolk, saj sem med skoraj samimi fanti.           

Drugače je pa lepo, da nas je bolj malo, saj se vsi poznamo.  

  

2. Kaj najbolj pogrešaš? 

                  Telovadnico! Takšno kot imate vi! 

 

3. Kaj ti je najbolj všeč? 

                 Ko se vsi skupaj igramo. Pa ko smo zunaj. Pa takrat,  ko so počitnice! 

4. Kaj bi spremenila? 

5.    Moti me skupni pouk! Bolje bi bilo, če bi ga imeli posebej. Tega se veselim, ko bomo šli v      

Luče. Pa več časa za malico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja, 4.razred 

1. Kako se počutiš v šoli? Ali te moti majhno število učencev? 

         Zelo mi je všeč! Vsi se poznamo, imamo se »fajn«, skupaj se igramo! 

 

2. Kaj najbolj pogrešaš? 

          Telovadnico! Pa več sošolcev in sošolk. 

3. Kaj ti je najbolj všeč? 

          Hrana. Pa sošolci. Pa ko se igramo. Ali ko gremo na izlete! 
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4. Kaj bi spremenila? 

                 Več športne. Večje učilnice.  

 

Nika, 3. razred 

1. Kako se počutiš v šoli? Ali te moti majhno število učencev? 

Zelo mi je všeč! Super je! Sem že navajena na šolo, pa na to, da nas je malo. Všeč mi je, da          

ni gneče.  

 

2. Kaj najbolj pogrešaš? 

          Živali! Lahko bi imeli hrčka ali pa zajčka. 

3. Kaj ti je najbolj všeč? 

          Predmeti. Športna, slovenščina … pa tudi učiteljice! 

 

4. Kaj bi spremenil? 

                  Več sošolk! Pa več knjig in večja knjižnica. Pa več odmorov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot ste torej spoznali, učencem v naši podružnici kljub manjši šoli in manjšemu številu učencev 

prav nič ne manjka in se imajo prav lepo. Le večja telovadnica in več odmorov! Tega pa si tako ali 

tako želimo tudi mi!   

Patricija Resnik in Tjaša Čopar 
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Marec - MESEC ŽENA 

Meseca marca praznujejo žene in mame dva praznika. 8. marec je dan 

žena, 25. marec pa materinski dan.  

8. marec - dan žena 

Je mednarodni praznik žensk, ki ga praznujejo v približno 100 državah sveta. Ta dan je posvečen 

enakopravnosti žensk. 

25. marec - materinski dan 

Ta praznik je posvečen izključno materam.  S praznovanjem tega praznika se zahvaljujemo svojim 

mamam za njihov trud, potrpežljivost in predanost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VELIKA NOČ    

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na ta dan 

praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Po krščanskem pojmovanju 

naj bi z vstajenjem odrešil svet. V primerjavi z božičem, ki je določen 

po sončnem koledarju, je velika noč določena po luninem, v zgodnji 

pomladi, vedno na prvo nedeljo po prvi polni spomladanski luni. 

Cerkev jo praznuje od 4. stoletja naprej. 

ANA MARI GLOJEK, POLONA PLANINŠEK                                                      

Le eno, edino jaz mamo imam, 

in tega zaklada nikomur ne dam! 

 

Brez tebe na svetu bilo bi hudo, 

ob tebi in s tabo pa res je lepo! 

Kot žena, kot mama si dala nam vse – 

hvaležnosti polno je naše srce! 

Mami, za praznika tvoja oba 

izrekam ti želje iz vsega srca! 

Janja Moličnik 
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SVETOVNI DAN ZEMLJE 
 
22. april je svetovni dan Zemlje; letos smo ga praznovali že 

šestintridesetič. Namen tega dne je opozoriti javnost na ranljivost in 

enkratnost planeta, na katerem živimo, ter dvigovanje zavesti o 

varovanju okolja. 

22. april je hkrati tudi svetovni dan brez avtomobila, ki spodbuja 

vožnjo s kolesi in javnim prometom. Pomembno je, da poskušamo 

našo Zemljo ohraniti takšno, kot je bila v preteklosti.  

Zato:  
- varčujmo z vodo, 
- ločujmo odpadke, 
- ugašajmo luči, 
- izbirajmo lokalno pridelano hrano. 
 

 

 

      

Veronika Marolt 

APRIL - mesec knjige 

April je mesec knjige, saj je 2. april proglašen za mednarodni dan 

knjig za otroke, 23. april pa je svetovni dan knjige in avtorskih 

pravic. V Sloveniji imamo v tem času dneve knjig, na katerih se 

predstavijo knjižne novitete, 20. aprila pa je dan slovenske knjige. 

  
 

Ljubljana je bila svetovna prestolnica knjige od 23.4.2010 do 

23.4.2011. 

 

 

 

 

 

  Veronika Marolt  (Vir: Google) 

Veronika Marolt 

"Ljudje, ki so brali dobre knjige, so resnično doživeli več kot tisti, ki ne znajo ali nočejo 

brati ...  Ni res, da imamo samo eno življenje. Če znamo brati, lahko živimo toliko življenj 

in toliko različnih življenj, kolikor si želimo." 

(S.I.HAYAKAWA) 

"Človek se od narave nerad uči. Morda se bo moral, ko ga bo narava izučila." 

Rudi Kerševan 
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Prvi maj – PRAZNIK DELA 

Praznik dela oz. prvi maj je mednarodni praznik delavstva, ki ga 1. 

maja vsako leto praznujejo v večini držav sveta. Zanimiv podatek je, 

da ZDA tega praznika ne obeležuje. 

 

Ta dan predstavlja mednarodni simbol solidarnosti vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki so se 

zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu. Delavci so takrat zahtevali osemurni delavnik, policija pa je 

njihove demonstracije krvavo zadušila. V spopadu je bilo ubitih več ljudi, pet delavcev pa je bilo 

obsojenih na smrt. Tako so na prvem kongresu II. internacionale v Parizu leta 1889 sklenili, da se 

vsako leto v spomin na čikaške delavce 1. maja organizirajo množične demonstracije, stavke in 

proslave, ki so postale oblika delavskega boja. 

 

V Sloveniji ga praznujemo od leta 1890. 

Od leta 1948 je v Sloveniji prvi maj uzakonjen kot državni praznik in kot tak med Slovenci zelo 
priljubljen.  

Delavci so na prvi maj jutro začeli z budnico delavske godbe, ki so jih imela vsa industrijska in velika 
delavska središča. Budnici so sledili slavnostni sprevodi z delavci, ki so se za tisti dan lepo oblekli in v 
gumbnicah nosili rdeče nageljne in prvomajske značke.  

Skupaj s sorodniki so se nato odpravili na bližnji hrib ali gozd, kjer so se udeležili delavskih shodov in 
tam kurili kresove in v sprevodih nosili zastave. Seveda je za tem tudi sledila veselica s pijačo, jedačo 
in plesom. 

Vendar prvi maj ni samo praznik dela,  

za Slovence je predvsem praznik šeg in navad. 
Janja Moličnik 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Danes je od vseh običajev pri nas najbolj ohranjen običaj kurjenja kresov na pre dvečer praznika. 
Splošno razširjen običaj je tudi postavljanje prvomajskega mlaja, ki je bil navadno narejen iz 
debla smreke, breze in bora, ki se jih ovije z bršljanom. Slovenske vasi so včasih med seboj celo 
tekmovale, katera bo imela lepši mlaj, vaški mladeniči pa so j ih celo noč stražili. 

Janja Moličnik 
 

Rdeča zastava kot simbol delavstva je močno 

povezana s praznovanjem prvega maja. 
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DELAVNICE ZA NADARJENE UČENCE 

KRAJ: NAZARJE 

Čas: sobota, 23. 3. 2013 

V soboto, 23. 3. 2013, smo se učenci 7., 8. in 9. razreda udeležili delavnic za nadarjene v OŠ Nazarje. 

Odločili smo se lahko za sodelovanje v eni od naslednjih delavnic: 

 

-OD IDEJE DO REŠITVE 

 Pri tej delavnici so s svojimi idejami  poskusili z določenim materialom spraviti kroglico v določeno 

točko (Jaka Vavdi, Gregor Strmčnik Grušovnik). 

 

 
 

-MISELNE IGRE 

Učenci smo pri tej delavnici preverjali svoje miselne sposobnosti, npr.  sudoku, in ugotavljali svoje 

ročne spretnosti (Patricija Resnik, David Podlesnik). 
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-IZDELKI IZ RECIKLIRANIH MATERIALOV 

Iz odpadnih materialov so učenci izdelali uporabne izdelke, ki so bile prava paša za oči. To delavnico 

sta vodili naši učiteljici Meta Mlačnik in Jožica Podkrajnik. 

 

  

 

-OBLIKOVANJE VIDEOPOSNETKOV, FOTOGRAFIJ TER OBJAVA NA YOUTUBU 

Pri tej delavnici so učenci obdelovali fotografije in videoposnetke v programu mowie maker. Objavili 

so jih na youtube (Jonas Krebs, Blaž Moličnik).  

 

 

 

 

 

 

 

 

-OBRATNA VODNA URA 

V tej delavnici so učenci naredili vodno uro, in sicer tako, da so dva  čepa zlepili skupaj, naredili skozi 

luknjo, nato so dve plastenki napolnili z oljem in vodo; plastenke so hitro zaprli s čepi. In ker je olje 

lažje od vode, je vodna ura tekla navzgor. 

 

-CREATIVE WRITING & THINKING IN ENGLISH 

 Pri tej delavnici so učenci sestavljali zgodbo v angleščini. Nekateri so jo sestavili sami, drugi ob 

pomoči učiteljice. 

 

David Podlesnik 
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PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU 

Ponedeljek, 25. 3. 2013 

V pravem snežnem neurju so se zbrali starši, da 
bi prisluhnili svojim otrokom na proslavi ob 
materinskem dnevu. Prireditev je odlično 
uspela, za kar gre zahvala učiteljicam razredne 
stopnje. 

 

 

 

 

PEVSKA REVIJA 

12. 4. 2013 je v Mozirju potekala pevska revija CICIDO za zbore iz zgornjesavinjskih šol. Na njej 

sta sodelovala tudi oba naša zbora pod vodstvom gospoda Venišnika. Mladinski zbor se je uvrstil 

tudi na regijsko revijo, ki je bila 25.5.2013 v Laškem. Dobili so zlato priznanje in plaketo za 

najboljše mladinski zbor. ČESTITAMO pevcem in zborovodji! 

 

LITERARNI GOST: ANDREJ ROZMAN – 

ROZA 

Četrtek, 23. 5. 2013 

V kulturni dvorani smo se zbrali, da bi prisluhnili uspešnemu 

slovenskemu ustvarjalcu in dramskemu igralcu Andreju Rozmanu – 

Rozi. Nasmejal nas je do ušes. Sodeloval pa je tudi pri podelitvi bralnih 

značk.  

 

Dekleta iz 9. r smo prejele zlato bralno značko – vsa 

osnovnošolska leta smo bile pridne bralke. 
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ANDREJ ROZMAN-ROZA 

 

 

ZA PRAV VSAKO STVAR V ŽIVLJENJU SE MORAŠ POTRUDITI 

Na podelitvi bralnih značk smo gostili znanega slovenskega ustvarjalca Andreja Rozmana – 

Rozo. Prijazno se je odzval povabilu na klepet. 

 
Kaj pravzaprav pomeni Roza? Je to vaš vzdevek, 

kdaj se vas je prijel?  

V osnovni šoli smo se klicali predvsem po 

priimkih, zato so mi vzdevek Roza nadeli že moji 

sošolci, obdržal pa sem ga tudi kasneje, skozi 

celotno kariero. Predvsem zaradi velikega števila 

Andrejev Rozmanov v Sloveniji. Tudi eden od 

prevajalcev v Sloveniji nosi takšno ime, in sem se 

s tem vzdevkom otresel primerjave z njim.  

 

Kako gledate na današnjo mladino in njen odnos 

do knjig, do branja? 

Otroci gotovo manj berejo. Pa saj niti niso sami 

krivi. To je pojav, ki je nastal zaradi vse več 

medijev. Kaj naj si pa o tem mislim? No, tega pa 

pravzaprav ne vem. 

 

Ste v otroštvu veliko brali? Nam lahko zaupate, kakšne knjige ste brali kot osnovnošolec? 

Ker televizija takrat ni bila priljubljena in razširjenja, sem veliko bral. Pa tudi računalnika 

doma nismo imeli. Preprosto nisem imel kaj drugega za početi! Ampak v tistem času sem 

veliko poslušal tudi glasbo.   

 

Kdaj ste začeli pisati, kdaj ste odkrili svojo strast so ustvarjanja? 

Do pisanja in ustvarjanja sem veselje začutil že v mladih letih. Že v prvih razredih sem 

navdušeno zlagal pesmice. Kar tako malo, za hec. S tem se nekako igram že vse življenje, 

lahko bi rekel, da je to od nekdaj moje največje veselje.  
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Na katero svoje delo ste najbolj ponosni? V katero ste vložili največ truda? 

Zelo različno. Ne moram reči, v katero je vloženega največ dela in truda, za vse sem se moral 

potruditi, kot se pač moraš potruditi za prav vsako 

stvar v življenju! 

 

Kje ustvarjate svoje knjige, kje iščeta navdih? 

Pišem najraje doma! Navdih pa najdem praktično 

povsod! Včasih me najde kar v avtu. Že na poti do 

vas sem se nekajkrat ustavil in si zapisal ideje za 

musikal, ki ga trenutno ustvarjam. 

 

Vemo, da ustvarjate tudi dramska dela in da ste 

dejavni na igralskem področju. Ali bi po vašem 

mnenju lahko katero izmed vaših del uprizorili tudi 

učenci? 

Ah, ne vem, zdi se mi, da so moja dela preveč težka, bolj so namenjena odraslim. Za otroke 

pa bi bila mogoče najbolj primerna Pika Nogavička. Druga dela pa so res verjetno preveč 

zahtevna za vas, že za nekatere amaterske igralce so.  

 

Kakšno je vaše mnenje o e-bralnikih in drugih novostih? 

Kindle se mi zdi super. Če ga rabiš in če imaš denar, je res čisto v redu. Imam pa I-pad, ampak 

se tako blešči, da je kar težko brati na njem! Bralniki so tudi bolj praktični, v posteljo jih je 

veliko lažje vzeti kot pa debele knjige. Ali se bojim, da bodo bralniki spodrinili knjige? Ah, 

vseeno mi je, jaz sem pisatelj, ne pa tiskar. Problem so mogoče samo avtorske pravice in 

piratstvo.  

 

Na spletu smo zasledili vašo spletno stran (www.roza.si). Ali jo sami urejate? 

Zelo malo se pravzaprav ukvarjam z njo. Dve sta, Čakalnica in Urgenca. Urgenco mi večinoma 

posodablja moj sin, Čakalnica pa je nekoliko težji program in ni deležen ravno veliko 

pozornosti. Ja, idejni vodja in oblikovalec pa sem  jaz.  

 

Kakšne so vaše izkušnje iz gostovanj po slovenskih šolah? 

Izkušenj je zelo veliko, a se trenutno ne spomnim nobene posebne. Zanimive se mi zdijo 

razlike med šolami po različnih delih Slovenije. V Lučah že dolgo nisem bil in se res vesel, da 

sem zopet obiskal te kraje. Ta gostovanja se mi zdijo odlična priložnost, da obnovim svoje 
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znanje o krajih. Občinstvo je pravzaprav isto, le njihov odnos je različen. Mestni otroci se mi 

zdijo za kanček bolj razvajeni, težje jih je krotiti, bolj se moram potruditi, da jih nasmejim.   

 

Kakšen bi bil vaš popoln dan? 

Uff, ta je pa težka! Trenutno bi bilo zame res popolno, da bi odšel na oddih v kakšno res 

veliko mesto, tam že dolgo nisem bil. Zelo rad bi se sprehajal po New Yorku, ki se mi res zdi 

dobro mesto, ki me res fascinira. Aja, pa nič ne bi delal! 

 

Kakšni so vaši načrti za poletje? 

Večino časa bom verjetno doma, nimam ravno posebnih načrtov. Ko so bili otroci še manjši, 

je bilo vse drugače, zdaj pa grem včasih v hribe, kakšen dan na morje ... 

 

Nam lahko na koncu zaupate kakšno misel, kakšen nasvet za učence? 

Potrudite se, da boste v življenju našli nekaj, kar vas res veseli, da boste, ko boste odrasli, z 

veseljem opravljali svoje službe.  

 Patricija Resnik, Tjaša Čopar 
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IN KDO JE ANDREJ ROZMAN – ROZA? 

Gotovo gre za enega najbolj prepoznavnih umetnikov sedanjega 

časa. Je pesnik, pisatelj, dramatik, igralec, ustanovitelj uličnega 

gledališča, prevajalec … 

Rodil se je leta 1955 v Ljubljani, kjer še vedno živi. Po srednji šoli je 

študiral slovenistiko, vendar je študij pustil in s prijatelji ustanovil 

Pocestno gledališče Predrazpadom in v naslednjih letih organiziral vrsto 

odmevnih gostovanj tujih uličnih gledališč v Ljubljani. Leta 1981 je 

ustanovil in do leta 1995 vodil Gledališče Ane Monro. Bil je začetnik 

improvizacijskih gledaliških tekmovanj v Sloveniji. Leta 2003 je ustanovil 

Rozinteater.  

Izdal je vrsto knjig za odrasle in otroke, uprizorjenih je bilo na desetine njegovih del, za svoja dela je 

prejel mnogo nagrad.  

Najbolj znana dela 

Za otroke: 

- Kako je Oskar postal detektiv  

- Gospod Filodendron                                                             

- Mihec, duh in uganka                                   

- Mali rimski cirkus                                          

- Balon velikan 

- Urška 

- Črvive pesmi 

Za odrasle: 

- Izbrane rozine v akciji 

- Razmigajmo se v križu 

- S smetano nad jagode 

- Tih bot dedi 

- Brvi čez morje, izbrane 

drame 

- Veronika Faronika 

-  

 

 

 

 

Liza Vršnik 
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Vsak torek našo šolo obišče izvrstna judoistka 

Lucija Polavder, saj na naši šoli trenira skupino 

zagnanih judoistov. Hkrati pa je še vedno 

aktivna športnica, ki je na evropskem 

prvenstvu 27. 4. 2013 osvojila zlato medaljo.  

 

Čestitke ji je za osvojeno medaljo izrekla tudi gospa 

ravnateljica Valerija Robnik. 

 

Kaj vam zlata medalja, ki ste jo dosegli na nedavnem evropskem prvenstvu, pomeni? 

Medalja mi veliko pomeni, ne samo ker gre za veliko tekmovanje z močno konkurenco, temveč tudi 

zaradi razočaranja v Londonu. To je sicer že moj drugi naslov evropske prvakinje. Prvega sem osvojila 

leta 2010. V to medaljo sem vložila veliko truda in mi res veliko pomeni. 

Koliko časa se že ukvarjate s tem športom? Koliko časa dnevno namenite judu? 

Z judom se ukvarjam že od 4. razreda osnovne šole, torej od desetega leta starosti. Ko sem se s tem 

športom začela tudi profesionalno ukvarjati,  so se začeli tudi intenzivni treningi in to se ni spremenilo 

vse do danes. Treniram 2x na dan, zjutraj in zvečer, pred tekmovanji pa treninge še stopnjujem. 

Kako usklajujete vašo športno pot s trenerskim delom? 

Znanje rada predajam mlajšim rodovom, zato mi to ne predstavlja nobenih problemov. Kjer je volja, 

je tudi pot! Poučujem na približno šestih šolah - vključno z vašo. 
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Kakšni se vam zdijo učenci naše šole? 

So pridni, predvsem so željni znanja. Najpomembneje pa je, da do juda čutijo veselje, zato tudi redno 

in z dobro voljo prihajajo na treninge. Nekateri so se udeležiti tudi tekmovanj in bili uspešni, druge pa 

to še čaka. V kratkem nas čaka še polaganje rdečega pasu!! 

 

Pravijo, da je judo več kot šport ... Kaj judo pomeni vam? 

Da, res je več kot šport. Judo je nekakšen način življenja, njemu so podrejeni moji vsakdanjiki. To je 

tudi moja služba. Sicer sem zaposlena na ministrstvu za obrambo, kot vsi moji kolegi (športniki).  

 

Patricija Resnik in Tjaša Čopar 

 

NAŠI UČENCI NA TEKMOVANJU MLADIH JUDOISTOV  

V soboto, 23. 3. 2013,  so se varovanci trenerke Lucije 

Polavder kosali tudi z drugimi judoisti celjske regije. Odlično 

so se izkazali. 

-Nižja stopnja:  

Nejc Funtek: 2. mesto 

Martin Planinšek: 5. mesto 

-Višja stopnja: 

Urška Suhodolnik: 3. mesto 

Julija Ahčin: 4. mesto 

Oskar Roban: 5. mesto 

Medalje sta podeljevali olimpijska zmagovalka Urška Žolnir in evropska prvakinja Lucija Polavder. 

 

Polona Planinšek 
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Počasi se bliža konec pouka. Za mnoge učence je bilo letošnje šolsko leto zelo uspešno, za nekatere 

malo manj.  

Predstavljamo največje dosežke šolskega leta 2012/13. 

TEKMOVANJA IZ ZNANJA 

 

o NEMŠČINA (mentorica Simona Funtek) 

ZLATO PRIZNANJE:  - Liza Vršnik, 9. r  

SREBRNO PRIZNANJE: - Veronika Marolt, 9. r 

 
o ANGLEŠČINA (mentorica Simona Moličnik) 

SREBRNO PRIZNANJE: - Veronika Marolt, 9. r 

                                - Liza Vršnik, 9. r 

 
o SLOVENŠČINA (mentorica Simona Funtek) 

SREBRNO PRIZNANJE: - Patricija Resnik, 9. r 

                                 - Karmen Zamernik, 8. r 

 

o MATEMATIKA (mentorica Branka Anželak) 

SREBRNO PRIZNANJE: - Manja Pančur, 8. r 

                                - Katarina Resnik, 7. r 

 

o KEMIJA (mentorica Majda Nerat) 

SREBRNO PRIZNANJE: - Veronika Marolt, 9. r 

                                - Manja Pančur, 8. r 
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o ZGODOVINA (mentorica Mira Erjavec) 

SREBRNO PRIZNANJE: - Veronika Marolt, 9. r 

                                - Patricija Resnik, 9. r 

 

o FIZIKA (mentorica Alenka Kos) 

SREBRNO PRIZNANJE: - Gregor Strmčnik Grušovnik, 9. r 

 

VESELA ŠOLA 

SREBRNO PRIZNANJE (mentorica Bernarda Matijovc)  

Blaž Zamernik, 5. r 

Nejc Funtek, 5. r 

Luka Moličnik, 5. r 

Florijan Podbregar, 4. r 

Deja Čerček, 4. r 

 

 

PEVSKI ZBOR   

ZLATO PRIZNANJE  (zborovodja  Mitja Venišnik) 

Projektni mladinski pevski zbor OŠ Luče in OŠ Ljubno 

 

ČEBELARJI 

ZLATO PRIZNANJE   na državnem tekmovanju mladih čebelarjev     (mentor Jože Kumer) 

Nejc Funtek in Blaž Zamernik, 5. razred 

 

ČESTITAMO!!!!!!!!!!!!!!! 
David Podlesnik   
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 

O dosežkih na športnih tekmovanjih smo poročali že  sproti v prejšnjih številkah šolskega 

časopisa. Tokrat vas obveščamo še o odličnih rezultatih zadnjega obdobja. 

 

KOŠARKA – 

četrtfinale državnega 

prvenstva 

10. aprila 2013 so mlajše košarkašice 

nastopile na četrtfinalnem 

tekmovanju, ki se je odvijalo v Murski 

Soboti.  Prepričljivo so premagale vse 

nasprotne ekipe in si s tem priborile 

nastop v polfinalu  državnega 

prvenstva. Dekleta so imela tudi bučno 

podporo na tribunah, spremljali so jih 

namreč sedmošolci z razredničarko 

Alenko Kos. 

                                 BRAVO PUNCE! 
 

KOŠARKA – polfinale državnega prvenstva 

Polfinalni turnir v košarki se je odvijal 24. 4. 2O13. 

Tudi tu so bile naše punce skoraj nepremagljive. Vse 

do zadnjega obračuna so zmagovale, a zadnjo tekmo 

so žal izgubile. Toda drugo mesto na polfinalu je 

rezultat, ki ogromno pomeni. Naša dekleta so 

namreč konkurirala ekipam z velikih šol, v katerih 

igrajo učenke, ki trenirajo v uveljavljenih slovenskih 

klubih.    

 

 

ISKRENE ČESTITKE! 

PONOSNI SMO NA VAS! 

 

Ana Mari Glojek, Polona Planinšek 
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TEKMOVANJE IZ ATLETIKE 

OBČINSKO TEKMOVANJE 

V sredo, 22. 5. 2013,  je v Mozirju potekalo občinsko tekmovanje v atletiki, ki smo se ga udeležili 

naslednji učenci: Špela Lipnik iz  6. razreda, Kristina Kosmač, Alja Jurič, Rok Škrubej in Katarina Resnik 

iz 7. razreda, Tom Kladnik in Mitja Roban iz 8. razreda in Nejc Krivec, Luka Kaker, Gregor Strmčnik 

Grušovnik, Florjan Pahovnik, Nace Selišnik in Tjaša Čopar iz 9. razreda. Nad rezultati smo bili 

navdušeni, kar veliko učencev je dobilo medaljo in se tako uvrstilo na področno tekmovanje v 

Velenje.  

 

Dobitniki medalj smo bili: Tjaša 

Čopar, Luka Kaker, Alja Jurič, Rok 

Škrubej, Kristina Kosmač, Katarina 

Resnik, Nace Selišnik, Tom Kladnik 

in Mitja Roban.  

 

 

 

 

PODROČNO TEKMOVANJE 

Področno tekmovanje iz atletike se je odvijalo v Velenju, 29. 5. 2013. 

Poleg dobitnikov medalj iz Mozirja so se po rezultatih v Velenje uvrstili tudi Gregor Strmčnik 

Grušovnik, Špela Lipnik, Manuela Bezovnik, Natalja Pečovnik in Nejc Krivec. Tudi v Velenju smo se 

Lučani odlično odrezali. 

- Alja Jurič je v teku na 600 m dosegla 

odlično 2. mesto, 

- Rok Škrubej je v isti disciplini ravno tako 

dosegel 2. mesto, 

- Luka Kaker, ki je tekmoval v metu krogle, 

je dosegel 2. mesto,  

- Tjaša Čopar je v teku na 1000 m dosegla 3. 

mesto,  

- Katarina Resnik je v disciplini tek na 60 m 

dosegla 3. mesto. 

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke!! 

Tjaša Čopar 
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    Izdelki učencev, nastali pri likovni vzgoji (predmetna stopnja) 
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Razstava, nastala pri turistični vzgoji (7. r) 

     Razstava za predajo ključa (8. r) 

Miha Plesnik 
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