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UVODNIK

Pozdravljeni!

Danes tako mladi, kot starejši, zelo radi vzamemo v roke telefon, morda tablico ali
računalnik in vneto brskamo po spletu. Najdemo veliko zanimivih stvari, a tudi
takšne, ki niso resnične. Kako razumeti in prepoznati resničnost, je včasih težka
naloga. Zagotovo pa velja, da je pred vami veliko bolj prijazna »knjiga«, to je
šolsko glasilo Naše potke. V njem boste našli prave, resnične zapise, ki so jih
pripevali tako učenci in učitelji in so nastali na osnovi doživetij v šolskem letu
2021/22. To leto je bilo vsekakor uspešno in bolj prijazno, v smislu zagotavljanja
varnosti pred širjenjem virusa SARS CoV-2.
Lahko smo realizirali nemalo aktivnosti, s pomočjo katerih smo pridobivali nova
spoznanja, izkušnje in morda tudi prijatelje. Zlasti ob koncu šolskega leta, smo
medse povabili različne skupine in si delili čas ter prijetne misli. Veliko novega se
je zgodilo. Po daljšem premoru, smo izvedli kar dve šoli v naravi, ki sta ostali v
prijetnem spominu, šolske talente, različna tekmovanja, delavnice…
S pomočjo prispevkov in fotografij, bo spomin na šolsko leto 2021/22 ponovno
oživel in v nas prebudil majhne trenutke, ki so nam lepšali šolske dneve. Gabriel
Zaid je nekoč dejal, da branje osvobaja bralca in ga prestavi od branja knjige k
branju samega sebe in življenja na splošno.
Želim vam prijetno branje, ki bo v vas prebudilo najlepše spomine! Učencem, ki se
od naše šole poslavljate, želim mnogo uspehov na nadaljnji življenjski poti in da
ohranite lep spomin na šolo in čas, ki ste ga preživeli z nami.

Barbara Poje, ravnateljica
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ŠOLSKI EKO VRT
Projekt Šolski ekovrt, smo kot šolski projekt nadaljevali v šolskem letu 2021/2022.
Učenci so sodelovali pri zasnovi in izvedbi šolskega ekovrta, samem ekološkem
vrtnarjenju ter učni rabi šolskega ekovrta. S svojim delom smo tudi v letošnjem
letu uresničevali cilje programa, vnašali vsebine v LDN ter ostale projekte, ki
potekajo na šoli. S tem se bo šola odprla v širši prostor, pri učencih pa bomo
spodbujali sodelovanje med seboj in jih usposabljali za življenje.
Koordinatorka Ana Jarni

SOCIALNO PODJETNIŠTVO
Socialno podjetništvo predstavlja šolski projekt, ki se je začel razvijati v šolskem
letu 2017/18 in ocenjujemo, da smo pri izvajanju vsako šolsko leto uspešnejši.
Socialno podjetništvo je na OŠ Ljubo Šercer primarno usmerjeno k razvijanju in
odkrivanju sposobnosti in interesov za poklicno usmeritev, zagotavljanju proizvodov
in storitev, ki so v javnem interesu tako ožjemu in širšemu okolju, spoznavanju
pomena podjetništva in možnosti samozaposlitve v prihodnosti, zagotavljanju
integracije ranljivih skupin v delo in socialno življenje, spoznavanje podjetij v
lokalnem okolju in sodelovanje z njimi ter delno tudi ustvarjanju dodatnega
prihodka, ki omogoča financiranje nadstandardnih dejavnosti in nakupov. V šolskem
letu 2021/22, smo želeli sodelovanje z ožjim in širšim lokalnim okoljem še poglobiti
in razvoj socialnega podjetništva dvigniti na še višjo raven. S pomočjo socialnega
podjetništva želimo v roku dveh šolskih let v sodelovanju z Zadrugo Zakladi
Kočevske in Podjetniškim inkubatorjem Kočevje, na šolskem dvorišču postaviti
spretnostni poligon za učence naše šole.
vodja Jan Čibej
BRALNI KOTIČEK
Projekt Bralni kotiček se je nadaljeval tudi v šolskem letu 2021/22. Namen
projekta je izboljšati bralno pismenost naših učencev, jih učiti bralnih strategij in
notranje motivirati za branje. V projekt so vključeni vsi učenci nižjega
izobraževalnega standarda od 1. do 9. razreda ter vsi učenci posebnega programa
vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta so učenci obiskovali šolsko knjižnico,
kjer smo izvajali različne dejavnosti za spodbujanje branja in učenje bralnih
strategij. Obiski so potekali v skupini ali individualno, vsebine projekta pa so bile
vezane na aktualne dogodke in teme.
Koordinatorka Maša Luteršmit
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SPOZNAVAMO SVETLANO MAKAROVIČ
V petek, 12.11.2022, smo uro v knjižnici posvetili naši vsestranski umetnici Svetlani
Makarovič. Učenci 6. in 7. razreda so z razredničarko obiskali šolsko knjižnico in se
udobno namestili v pravljičnem kotičku. Najprej sem jim predstavila Svetlanin
življenjepis in njene posebnosti. Je pesnica, pisateljica, ilustratorka, igralka,
šansonjerka in ena najbolj vsestranskih in vrhunskih slovenskih umetnic. Obožuje
živali, predvsem mačke, živi samotarsko življenje, bori se za pravice šibkejših,
sama pa nima svojih otrok. V svojem življenju je napisala preko 300 del.
Potem pa smo prešli k njenim pravljicam, učenci so poslušali o Zlobnem volku. Ta
naš volk pa le ni bil tako zloben, saj je rajši kot otroke, pojedel čokoladne
napolitanke. Ob pesmi Čuk na palici smo se nasmejali, saj Svetlana tako zabavno
poje. Ogledali smo si tudi razstavo njenih pravljic in pesmic, v naši knjižnici
hranimo kar lepo število njenih del.
Sledilo je poustvarjanje, punce so se lotile izdelave čuka, fantje pa zlobnega volka.
Uporabljali so časopis, saj bo iz njega nastala trganka. Ker izdelki še niso čisto
dokončani, smo se zmenili za ponovni obisk.

Zapisala Maša Luteršmit
MOJA VARNOST
Sodelovali smo s predstavniki zunanjih institucij, s PP Kočevje, z ZD Kočevje, z GZ
Kočevje, s posameznimi društvi v lokalnem okolju. Izvajali smo različne dejavnosti
na področju preventive, varnosti in skrbi za zdravje.
Otroke smo želeli seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem
življenju in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem
ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih.
Koordinatorka Aleksandra Kocjan Malnar
MINUTA ZA ZDRAVJE
Minuta za zdravje je namenjena tako boljšemu psihofizičnemu počutju učencev
zaradi izboljšanja prekrvavljenosti, kot tudi sprostitvi ter posledično samemu dvigu
storilnosti. Izvajamo jo večkrat dnevno in sicer pri predmetih, pri katerih učenci
večji del časa sedijo. Priporočljivo je izvajanje vadbe ob odprtih oknih učilnic.
Vodja Sašo Ivetič
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ČAROBNOST KNJIGE
Gre za projekt, namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti, razvijanju
ustvarjalnosti in domišljije, razvijanju kritičnega mišljenja in hkrati vključevanju
staršev v dejavnosti šole. S projektom smo začeli v šolskem letu 2020/21 in se je
nadaljeval tudi v letošnjem šolskem letu do zaključka, 8.10.2021. Poleg raznih
bralnih aktivnostih, ki so potekale na šoli, smo povabili tudi starše, da doma s
svojimi otroki prebirajo zgodbe, pravljice, članke in podobno ter o prebranem
zapišejo kakšne misli, ustvarijo ilustracije ter se med branjem fotografirajo.
Projekt se je zaključil 8. oktobra 2021 s posebnim srečanjem, ki smo ga
poimenovali ČAROBNA NOČ KNJIGE in s katerim se bomo prvič vključili v
mednarodni projekt Noč knjige. Učenci višjih razredov NIS-a so na šoli tudi prespali
in izvajali razne aktivnosti na temo branja in literature ter likovno poustvarjali.

Vodje projekta Sandra Rusec Belaj, Erika Remic, Maša Luteršmit
TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH IN OSNOVNIH ŠOLAH
Trajnostna mobilnost je tema, ki neizogibno vedno bolj vstopa v naš prostor in
vsakdan. Je del sedanjosti in oblikuje naš pogled na prihodnost. Z vključevanjem
vsebin na temo trajnostne mobilnosti lahko učencem in njihovim družinam
predstavimo in približamo načine aktivne udeležbe pri skrbi za okolje, naravo,
lastno zdravje, ter odpiramo prostor za skrb za okolje kot ključno vrednoto za našo
prihodnost. Projektu smo se najbolj posvetili v času Evropskega tedna mobilnosti od
16.9. do 22.9.2021, ko smo izvedli različne aktivnosti, s katerimi smo spodbujali
aktivno preživljanje prostega časa, uporabo zdravih poti v šolo, izbiro trajnostnih
oblik mobilnosti,… Teme smo vključili tudi v učne priprave in različne dejavnosti
tekom šolskega leta.

Koordinatorka Anita Marinko
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PROJEKT LEO LEO
Poglavitni cilj projekta je spoznavanje, uporaba in evalvacija strategij motiviranja
za branje, kot jih je razvila, s skupino sodelavcev preizkusila ter zapisala španska
mentorica branja, novinarka, bibliotekarka in poznavalka mladinske književnosti
Montserrat Sarto (1919-2009). Poglavitna značilnost omenjenih strategij je, da
temeljijo na igri in konstruktivizmu.Bralno-motivacijske strategije:
♦ temeljijo na igri, izhajajo iz bralskega potenciala vsakega posameznega otroka in
njegovega notranjega odziva na prebrano besedilo,
♦ postopno razvijajo razumevanje in užitek v samostojnem branju,
♦ temeljijo na dialoškosti in sprotni evalvaciji rezultatov dela, ki je odvisen od
dinamike posamezne skupine,
♦ v delo v skupini so dejavno vključeni vsi otroci,
♦ mentor in/ali motivatorka branja je le usmerjevalec in posrednik.
Strategije so se zelo uveljavile v španskem govornem prostoru (v španskoameriškem
okolju ga je močno podpiral IBBY), poznajo jih na Japonskem in Tajskem, v
slovenskem prostoru pa so nove. Za potrebe zgodnjega učenja španščine in z
upoštevanje specifike slovenskega prostora jih razvija dr. Barbara Pregelj,
docentka za književnost na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici, kjer
med drugim poučuje in raziskuje literarno interpretacijo ter mladinsko književnost.
Vsako leto založba določi 2 knjigi španskih avtorjev, ki jih z otroki preberemo in
nato po vsebini ustvarjamo: risbe, razne izdelke, zapiske …Seznama za šolsko leto
2021-2022 še nimamo.
Vodja Andreja Mlekuž
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DRŽAVNI PROJEKTI

POGUM
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
ŠOLSKA SHEMA
ZOBNI ALARM

RASTEM S KNJIGO
BOTRSTVO V SLOVENIJI
BRALNA ZNAČKA
POGUM
Nosilec projekta POGUM je Zavod RS za šolstvo. Projekt Krepitev kompetenc
podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v
osnovnih šolah 2017 – 2022 (POGUM), poteka tudi na naši šoli. Kot implementacijska
šola smo se v projekt vključili v začetku šolskega leta 2018/19. V šolski projektni
tim je vključenih več članov in cilj je, da v vse aktivnosti vključimo čim več
učencev in učiteljev. Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij
ter podpornega okolja in s tem spodbujanje podjetnosti v osnovnih šolah. V šolskem
letu 2021/22 smo nadaljevali z vsebinami, ki jih v preteklem šolskem letu nismo
uspeli izvesti (predvsem zaradi ukrepov za preprečevanje širjenje COVID-19) ter
dodali še nove cilje in vsebine, ki se bodo navezovale tudi na tematsko leto Občine
Kočevje “ Kočevje mesto 550”.
Koordinatorka Sandra Rusec Belaj
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov
dneva slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v mesecu novembru. Po že ustaljenih
načelih ga pripravljamo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
Ministrstvom za zdravje, z Ministrstvom za kulturo in številnimi drugimi partnerji.
Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino o pomenu
zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih
živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo,
okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki,
ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo.
Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja,
vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.
Koordinatorka projekta Aleksandra Kocjan Malnar

NOVICA TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V petek je končno prišel dan, ki smo ga komaj čakali. Zjutraj so nas pričakale
učilnice polne vonja po sladkem, dišečem, toplem zajtrku. Skupaj smo se usedli za
mize in si postregli z zdravim, slovenskim tradicionalnim zajtrkom. Z veseljem smo
se sladkali z medom, maslom, pili toplo mleko, ter ugriznili v sočno jabolko.
Druženje smo sicer izvedli v mehurčkih, vendar je ta dogodek tudi letos prijetna
popestritev hladnih jesenskih jutranjih ur.

Zapisala: Anita Marinko
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ŠOLSKA SHEMA
Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih
izdelkov.
Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in
spodbujajo zdravo prehranjevanje.
Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih
proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske
navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne
ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj
bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri
otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.
Koordinatorka Aleksandra Kocjan Malnar
ZOBNI ALARM
Zobni alarm je program za vrtce in šole, s katerim otrokom in staršem prenašamo
znanje o pravilni negi zob in dlesni ter ustreznih pripomočkih za ščetkanje. Učenci
se učijo pravilnega ščetkanja zob in spoznavajo pripomočke za ustno higieno. Preko
pripravljenih delavnic se naučijo vse o skrbi in negi zob.
Koordinatorka Tjaša Dovč
RASTEM S KNJIGO
Projekt »Rastem s knjigo« organizira Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Pionirska – center za mladinsko književnost in
knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavod RS za šolstvo, Združenje
splošnih knjižnic, Sekcija šolskih knjižnic pri ZBDS, Društvo šolskih knjižničarjev
Slovenije in Društvo slovenskih pisateljev. Namenjen je spodbujanju osnovnošolcev
k branju mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter obiskovanju splošnih
knjižnic. Začetek projekta je predviden od 2. novembra dalje do konca šolskega
leta. V šolskem letu 2021/22 je strokovna komisija JAK na podlagi javnega razpisa
za osnovne šole izbrala knjigo Vinka Möderndorferja z naslovom Jaz sem
Andrej (ilustrator Jure Engelsberger), založbe Mladinska knjiga. Vsak sedmošolec
(osmošolec in devetošolec na naši šoli) ob letnem obisku splošne knjižnice prejme
izbrano knjigo.
Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so


spodbujati

dostopnost

kakovostnega

in

izvirnega

slovenskega

mladinskega

leposlovja,


promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,



spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
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motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške
programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja
Šolska knjižničarka, Maša Luteršmit
NOVIČKA RASTEM S KNJIGO
V petek, 10.12.2021, so učenci od 6. do 9. razreda v okviru projekta Rastem s
knjigo, obiskali Knjižnico Kočevje. Sprejela nas je prijazna knjižničarka ga. Špela in
nas povabila v njihovo veliko čitalnico, kjer je za vsakega pripravila lepo darilce. V
uri, ki smo jo preživeli v knjižnici, smo izvedeli mnogo zanimivosti. Najprej smo
dobili nekaj informacij o projektu Rastem s knjigo, spoznali smo letošnjega avtorja,
Vinka Möderndorferja ter njegovo knjigo Jaz sem Andrej. Dobili smo ideje, zakaj je
branje kul, izvedeli nekaj več o kočevski knjižnici, ki letos praznuje 70-letnico,
hrani pa čez 95.000 enot gradiva. Ogledali smo si tudi posnetek, kjer smo lahko
občudovali ogroooomno knjižnico, zgrajeno leta 2017 na Kitajskem. Na koncu
predstavitve so seveda vsi učenci prejeli v dar letošnjo izbrano knjigo, Jaz sem,
Andrej.
Sledil je še sprehod po knjižnici. Ogledali smo si Figarjevo zbirko, kjer hranijo stare
in dragocene knjige in si ogledali razstavo slik iz peska. Zavili smo še na mladinski
oddelek, kjer smo spoznali medvedka Berija in njegov projekt. Naj se pohvalimo,da
nekateri učenci pod vodstvom učiteljev, že sodelujemo v tem projektu. Najbolj
nam je bila všeč igralnica, ki pa je žal zaradi trenutnih razmer, zaprta.
Čas v knjižnici kar leti, saj tu lahko počnemo sto in sto stvari, bilo nam je lepo in
zagotovo se še vrnemo ter si izposodimo kakšno dobro knjigo. Iskrena hvala
knjižničarki ga. Špeli za njen trud in zanimivo predstavitev ter seveda vsa darila!
Da vas bo knjiga pritegnila in jo boste vzeli v roke, pa še malo vsebine: Andrej je
nov na šoli in ima cel kup problemov. Pravzaprav jih ima več kot kdorkoli drug na
tem svetu. Vse skupaj se začne že pri njegovem imenu, nadaljuje s tem, da sta
njegova starša ločena, potem pa s tem, da bi moral biti lep in priljubljen. In še
marsikaj se najde. A vse le ni tako hudo. Ima malce prismuknjeno, a skrbno mamo,
odbito babico, kmalu pa se spoprijatelji še s samosvojo Sonjo. Življenje tako poč
asi postaja lepše in lepše, predvsem pa strašno razburljivo ...

Zapisala Maša Luteršmit
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BOTRSTVO V SLOVENIJI
Projekt Botrstvo v Sloveniji deluje pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje in je
namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v
materialni stiski in potrebujejo finančno pomoč in spodbudo. Skozi Botrstvo si
prizadevamo za zmanjšanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov zaradi
revščine ter omogočanje boljših pogojev za zdrav in spodbuden razvoj,
izobraževanje, odkrivanje in razvoj talentov. Otrokom in mladostnikom želimo
omogočiti enakovredne pogoje v primerjavi z vrstniki, vključevanje v šolske in
obšolske dejavnosti, organiziran prosti čas, pogosto pa jim preko Botrstvo
omogočamo tudi dostop do šolske prehrane in osnovnih potrebščin za življenje.
S pomočjo botrov otroci dobivajo priložnost za ustvarjanje lepše prihodnosti, v
projektu pa si prizadevajo tudi za sistemske spremembe, ki bi omogočile lažje in
dostojnejše življenje družinam v stiski.
Koordinatorka Anita Marinko
BRALNA ZNAČKA
V šolskem letu 2021/22 smo se zopet priključili projektu Bralne značke. Bralna
značka je bralno gibanje, ki poteka tako na domačih kot tujih tleh, strokovno in
organizacijsko pa jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije. Bralna značka
spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k
pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice,
hkrati pa je kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom
in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Bralna
značka je neobvezna, vendar zaželena, saj je njen namen vzgojiti bralca, ki bo
bral vse življenje.
Bralno značko lahko opravljajo vsi učenci od 1. do 9. razreda NIS in vsi učenci
PPVI. Učenci si izberejo tri knjige iz priporočenega seznama in jih preberejo in
se naučijo eno pesmico iz določene pesniške zbirke. O vsebini in vtisih knjige
poročajo šolski knjižničarki ali razredniku. Seznam knjig za bralno značko je
objavljen v septembru, na naši spletni strani in v šolski knjižnici. Tekmovanje za
bralno značko se prične 16.9.2021 in konča v aprilu 2022.
Za učence PPVI se bo nadaljevala posebna Bralna značka »Bralne čebelice«, ki bo
prilagojena bralnim sposobnostim učencev. Učenci si lahko knjige izbirajo
poljubno ob pomoči knjižničarke ali učitelja. Knjigo preberejo sami ali pa jim jo
prebere učitelj ali starši. Vsebino obnovijo po svojih zmožnostih, prebrano pa
lahko predstavijo v nenapisani obliki - ustvarijo ilustracijo ali skupinski plakat na
temo prebranega.
Ob zaključku bralne značke bomo priredili zaključno slovesnost in učencem
podarili bralna priznanja ter nagrade.
Vodja, Maša Luteršmit

12

DELAVNICE PRIPOVEDOVANJA ZGODB IN PODELITEV PRIZNANJ BRALNE ZNAČKE
Takoj po praznikih, v torek 19.4.2022, smo na šoli organizirali dva lepa dogodka
in sicer delavnice pripovedovanja zgodb in podelitev priznanj bralne značke.
Projekt pripovedovanja zgodb poteka v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem
Kočevje in Ljudsko univerzo Kočevje v okviru Republike Slovenije in Evropske
unije sklada za regionalni razvoj. Zgodbo O kraljeviču, ki ni maral brati nam je
pripovedovala ga. Živka Komac, zgodbo Zajčkova hišica pa ga. Neva Oberstar,
gostji sta članici Društva upokojencev Kočevje. Gostili smo tudi ga. Martino iz
Ljudske univerze Kočevje. Uživali smo ob poslušanju pravljic in njunih osebnih
zgodb, najbolj pa nas je nasmejala muca pripovedovalka, ki je prav tako prišla
na obisk.
Po prvem delu je sledila prireditev ob zaključku bralne značke. V uvodu smo
izvedeli, da je letos bralcev veliko, kar 32 od 52 vseh učencev. Imamo tudi 6
zlatih bralcev, ki so brali vseh 9 let osnovne šole. Poslušali smo deklamacije
učencev ter uživali ob točki presenečenja, ko nam je učenka 7. razreda
odplesala svoj čarobni ples. Sledila je podelitev priznanj in nagrad, pri tem sta
mi pomagali naši gostji. Na koncu so se učenci zasluženo posladkali in se
nasmejani fotografirali.
Učencem še enkrat čestitke! In kot pravi ameriški pisatelj Geroge R. R. Martin o
knjigah: "Kdor bere knjige, živi tisoč življenj." Ali pa ameriška novinarka Mary
Schmich: »Branje je znižana vozovnica do kamorkoli.«, zato berimo knjige!

Zapisala Maša Luteršmit
13

LOKALNI PROJEKTI

RTM KOČEVSKA
VŠEČKAM IN GREM
OTROŠKA GLEDALIŠKA MINI
KARAVANA
TO SMO MI, ROMSKE
NAVADE IN VRAŽE
PROJEKT ZAKLADNICA
PARK MEDGENERACIJSKEGA
SODELOVANJA
RTM KOČEVSKA
RTM Kočevska je projekt namenjen osnovnošolcem, s ciljem spoznavanja lokalne
zgodovine in grajenja pozitivnega odnosa do domačega okolja. V okviru kulturnih
tematskih let v Kočevju poteka že od leta 2012, letos pa bo s pomočjo pridobljenih
evropskih sredstev in pod imenom RTM Kočevska 2 zaživel v obsežnejši in malo
drugačni obliki. Poleg seminarjev za učitelje in prireditev za učence prinaša še
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tematske dneve, s katerimi bodo šole poskrbele, da se znanje preteklih let ne bo
izgubilo. V projektu sodelujejo vse Kočevske osnovne šole.
projekt RTM Kočevska 2 se vsebinsko navezuje na tematska kulturna leta Občine
Kočevje. Ta izpostavljajo najpomembnejše dogodke in osebe, ki so pomembno
zaznamovale zgodovino Kočevske. V preteklosti smo tako na primer že spoznavali
dediščino Leopolda Hufnagla, Petra Koslerja, puntarjev, krošnjarjev in drugih.
Sestavljajo ga tri glavne aktivnosti za osnovnošolske učitelje in učence. Prva je
seminar za učitelje, s katerim se nanje prenese znanje in informacije ter konkretna
izhodišča za delo z učenci. Na ta način lahko učitelji nove vsebine hitro vključijo v
redni del pouka. Druga aktivnost je zaključna prireditev za učence, kjer se
najpomembnejša sporočila tistega leta oblikujejo v zabavno poučno obliko in
»povzetek« leta, ki ostane učencem v spominu. Tretja aktivnost, ki predstavlja
nadgradnjo prejšnjih let in je dolgoročno tudi najpomembnejša, so tematski dnevi,
ki se bodo po dogovoru s šolami ponavljali iz leta v leto in poskrbeli, da se vsebine
preteklih let ne bodo izgubile.
Cilji projekta:
Cilj projekta je, da bi lokalne vsebine, ki vključujejo informacije o pomembnih
osebah, njihovih dosežki, izjemnih zgodovinskih dogodkih na območju Kočevske,
našle svoje mesto v delu osnovnih šola. To nam omogoča ustvarjanje pozitivnih
zgodb o krajih od koder prihajamo, na te lahko naslonimo večjo pripadnost
domačemu okolju, večjo samozavest iz katere lahko črpamo navdih za ustvarjalne
ali poslovne ideje.
Tematsko leto 2021 prinaša vsebine v povezavi s 550. obletnico podelitve mestnih
pravic v Kočevju.
Koordinatorka Anita Marinko
Učenci PPVI z razredničarko so
za omenjeni projekt izvedli
več dejavnosti, med drugim so
raziskali lastnosti ovsa in
izbrskali
recept
za
srednjeveški ingverjev kruh ter
ga seveda tudi spekli.
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RTM – KOČEVSKA: STANE JARM
Kdo je Stane Jarm, kje in kdaj je ustvarjal in zakaj je pomemben za širšo lokalno
skupnost so spoznavali učenci 6. in 7. razreda pri pouku likovne umetnosti. Na obisk
sta prišli ga. Nadja iz Pokrajinskega muzeja, ter ga. Tina iz RTM-ja.
Najprej smo se zbrali pred šolo in pod vodstvom ga. Nadje spoznali življenje ter
delo kiparja Staneta Jarma. Med drugim je bil tudi učitelj likovne umetnosti v
osnovni šoli. Ker je bival v deželi gozdov, je bil les pogosto njegov ustvarjali
material. Spoznali smo kipe, relief, deklico s piščaljo, ki je za Kočevje še posebej
pomembna. Se poigravali z letnicami in računali. Na koncu z ga. Tino in učiteljico
spoznali ustvarjanje z lesom- lesorez. Tako kot umetnik, so tudi učenci spoznali
kakšen les je primeren in zakaj ravno lipa. Izbrali so motiv, obraz ali drevo in se
pogumno lotili dela. Vsi prsti so ostali celi, navdušenje je bilo neizmerno, saj je les
zelo prijeten material za ustvarjanje in učencem blizu.
Lepe grafike krasijo šolski hodnik, učenci pa so bogatejši za nova znanja ter
spretnosti. Iskrena hvala obema za prijetno vodenje po zgodovini in umetnosti.
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Učenci in učenke 6.,7. razreda z razredničarko

VšečKAM in GREM
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti
in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe
»Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine
pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja,
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s
poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih kompetenc«, 10.1.3 specifičnega
cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade v Kočevju, Enota KCM Kočevje,
je vzpostavljena pri partnerju Podjetniški inkubator Kočevje in pokriva del
Primorsko -notranjske ter tudi del Jugovzhodne Slovenske regije, področje od
Osilnice do Postojne.
Namen in vsebina KCM:


večja dostopnost do storitev karierne orientacije za šolajočo mladino – vpeljati
dodatno podporo pri razvoju karierne orientacije v posameznih šolah



okrepitev sodelovanja izobraževalne in gospodarske sfere: s sejemskim dogodkom
»Festival poklicev« v okviru Kariernega sejma Kočevje (november); z Dnevi odprtih
vrat podjetij (marec)



vpeljevanje različnih kreativnih skupinskih pristopov karierne orientacije z
namenom približati otrokom, staršem in strokovnim delavcem šol deficitarne
poklice in poklice prihodnosti (na enoti KCM in šolah).
Načrtovane delavnice, ki se bodo odvijale na enotah KCM ali na naši šoli:



Izvedba gledališča poklicev na šoli. Z aktivnostjo bo mladim omogočeno, da
raziskujejo poklice, presegajo neenakosti med poklici, poklicne stereotipe, ki
morda na prvi pogled niso povsem vidni ali očitni, a so v družbi in med mladimi
prisotni. Izvedba predstave bo nudila tudi prostor za aktivni dialog med igralci in
udeleženci. Gledališka predstava kamišibaj “Kaj bom, kaj boš?”
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Izvedba predstavitve poklicev »Z branjem do spoznavanja poklicev«. Delavnica “Z
branjem do spoznavanja poklicev”.



Izvedba delavnic s področja »Za prihodnost industrije 4.0«. Izvedba predavanja za
starše na temo poklicne orientacije.



Spoznavam Kubo robota.



Festival poklicev.



Dnevi odprtih vrat podjetij – tehniški dan.
Vse aktivnosti Kariernega centra za mlade, tako skupinske kot individualne so
brezplačne.
Koordinatorka Aleksandra Kocjan Malnar
OTROŠKA GLEDALIŠKA MINI KARAVANA
Otroško gledališko mini karavano sestavljajo: OŠ Ljubo Šercer, OŠ Ob Rinži, OŠ
Stara Cerkev in OŠ Zbora odposlancev. Namen karavane je, da se šola šoli
gledališko predstavi na enem mestu. Skupaj si ogledamo naše delo, ki ga tako
učenci kot mentorji vlagajo skozi celo šolsko leto. Predstave na karavani so iz leta
v leto gledališko bogatejše, obsežnejše in jezikovno bolj raznolike.
Koordinatorka Jožica Grmič
TO SMO MI, ROMSKE NAVADE IN VRAŽE
Projekt bomo izvedli že tretje leto. Namenjen je romskim učencem OŠ Ljubo
Šercer posredno pa vsem romskim učencem naše občine. V prvih dveh projektih
smo se ukvarjali z vsakdanom romskih otrok, njihovimi domovi letos pa smo se
odločili, da se pobliže seznanimo z romskimi navadami in vražami. Projekt je
sestavljen iz več dejavnosti:
 Pogovor o romskih navadah ( rojstvo, poroka, smrt)
 Fotografiranje domačih praznovanj ( delo na terenu)
 Izdelava »knjižice«: ROMSKE VRAŽE (Kaj pomeni, če srečam polža,….)
 Interpretativno branje zapisov, deklamiranje pesmi o romskem načinu
življenja
 Učenje izražanja v romskem in slovenskem jeziku
 Priprava in izvedba javne prireditve : predstavitev »knjižice« in nastop
(petje, ples, interpretativno branje)
Pri izvedbi se bomo povezali s KUD Jazbec in partnerji, JSKD območna enota
Kočevje in s predstavniki občine ter Ljudsko univerzo Kočevje (Andreja Bižal). Prav
tako bomo ob zaključku povabili romske otroke vseh OŠ, da se predstavijo s svojo
točko (ples, deklamacija, peta pesem)
Cilji:
 Spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih umetnosti
 Spoznavanje domačega kraja in romskih prebivalcev
 Razvijanje pripadnosti domačemu kraju in svoji družini, narodnosti
 Sodelovanje z okoljem
 Predstavitev domačih navad, vraževerja,..
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Razvijanje in utrjevanje narodnostne pripadnosti
Spoznavanje različnih zvrsti na področju : literature, plesa, glasbe,
likovnega ustvarjanja in fotografije
Spodbujanje strpnosti in sprejemanje drugačnosti

Projekt je zelo pomemben saj z njim vplivamo na socializacijo romskih otrok:
širimo besedišče, navajamo otroke na javno nastopanje, omogočimo jim, da ob
ustvarjanju pridobivajo samozavest. Z javnim nastopom jim želimo pokazati, da
zmorejo prav vse, kar obvladajo ostali učenci. Preko otrok pa tako tudi vplivamo na
starše- lahko se prepričajo, kaj vse se lahko v šoli naučijo, pridobijo. Na javni
prireditvi se skupaj z otroki učijo tudi bontona ob kulturnem dogodku.
Vodje Anže Veleberi, Anđela Krsnik, Andreja Mlekuž, Jožica Grmič
PROJEKT ZAKLADNICA
Osnovna šola Ljubo Šercer kot partner sodeluje v projektu »Zakladnica«, ki
predstavlja del Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do
Kolpe. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za
sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Na osnovni šoli Ljubo Šercer bomo tako pričeli z izvedbo dveh delavnic z naslovom
»Delo z lesom«. Na teh delavnicah bo Podjetniški inkubator Kočevje v sodelovanju
z osnovno šolo Ljubo Šercer izvedel dve delavnici za otroke, pri katerem bo
Inkubator Kočevje s svojim strokovnim znanjem pri izdelavi lesa pomagal otrokom
sooblikovati inovativne lesene izdelke. Na prvi delavnici bodo izdelali večje in
manjše lesene gajbice, ki bodo namenjeni shranjevanju pridelkov, ki jih bodo
pridelali v šoli in tudi lokalni pridelovalci v območju LAS. Izdelovali bomo tudi
lesene označevalne ploščice z napisi pridelkov, ki se uporabljajo za označevanje
zasajenih rastlin na vrtu. Na drugi delavnici bomo pod mentorstvom Inkubatorja
Kočevje izdelali lesene pladnje in nadaljevali z izdelovanjem lesenih označevalnih
ploščic z napisi pridelkov. Znotraj delavnice bo Podjetniški inkubator Kočevje
skupaj z otroki izdelali tudi tržni načrt, kako te izdelke kasneje tudi plasirati na trg
ter jim pomagal pri oblikovanju predstavitvenega nastopa. Lesene izdelke bodo po
potrebi nadgradili tudi na Podjetniškem inkubatorju Kočevje z uporabo lasersko
gravirnega stroja, ki bo omogočil personalizacijo izdelkov. Učenci pa se bodo
udeležili tudi delavnic, ki bodo mladostnikom in tudi odraslim z motnjami v
duševnem razvoju pomagale pridobiti znanja in kompetence, ki jim bodo omogočali
zaposlitev. Projekt bo Osnovni šoli Ljubo Šercer omogočil tudi nakup nove opreme
in strojev za tehnično učilnico, izdelavo promocijskih knjižic z lastnimi recepti,
izdelavo vrtnarskega priročnika in omogočil nova znanja za kakovostno delo na
šolskem eko vrtu.
Koordinator Jan Čibej
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PARK MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA
Občina Kočevje je za leto 2021/22 pripravila operacijo za »5. JAVNI POZIV za izbor
operacij za uresničevanje ciljev SLR iz ESRR« in sicer z naslovom MEDGENERACIJSKI
PARK SODELOVANJA (za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj za čas od 1.3. 2021 do 1. 5. 2022). Občina Kočevje nas
je kot prijavitelj operacije povabila k sodelovanju v vlogi partnerja skupaj s
Podjetniškim inkubatorjem. V času preteklega šolskega leta projekta žal nismo
mogli izvajati, zato upamo, da bomo v letu šolskem 2022/21 lahko pričeli z
izvajanjem. Projektna skupina v sestavi 4 učiteljev je pripravila program delavnic,
predavanj, dogodkov in idej igral s katerimi bo OŠ Ljubo Šercer s člani projektnega
tima ter učenci sodelovala s širšo in ožjo lokalno skupnostjo v smislu povezovanja
ranljivih skupin ob posamezni delavnici ali dogodku. Z realizacijo projekta partnerji
stremimo k realizaciji nekaterih izzivov SLR LAS Po poteh kulturne dediščine od
Turjaka do Kolpe.
Cilji:
 večja vključenost mladih, starejših, Romov, ostalih ranljivih skupin,
 krepitev integralnih rešitev in medgeneracijske vključenosti ter varovanje
zdravja,
 izboljšanje mreženja storitev za ranljive skupine z namenom izboljšanja
življenja,
 omogočeno kvalitetnejše staranje, zmanjšanje socialne izključenosti,
 prenašanje znanj in informacij med generacijami,
 krepitev duševnega in telesnega zdravja vseh akterjev,
 urejeno medgeneracijsko središče na prostem dostopno vsem tudi invalidom,
 organizacija tečajev za družinske in druge neformalne oskrbovalce- nova
delovna mesta,
 z izvedbo izobraževalnih, ustvarjalnih ter sprostitvenih delavnic v okviru
Podjetniškega inkubatorja Kočevje in OE Ljudska univerza Kočevje projekt
krepi lokalno identiteto in povezanost vseh generacij.
Člani: Anita Marinko, Ana Jarni, Jan Čibej, Mateja Lukič
NOVICA PARK MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA
Občina Kočevje je za leto 2021/22 pripravila operacijo za »5. JAVNI POZIV za izbor
operacij za uresničevanje ciljev SLR iz ESRR« in sicer z naslovom MEDGENERACIJSKI
PARK SODELOVANJA (za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po
poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj za čas od 1.3. 2021 do 1. 5. 2022). Občina Kočevje je OŠ
Ljubo Šercer, kot prijavitelj operacije povabila k sodelovanju v vlogi partnerja
skupaj s Podjetniškim inkubatorjem.
V sredo, 13.4.2022, je potekala otvoritev Parka medgeneracijskega sodelovanje.
Kot je razvidno že iz imena, je namenjen druženju in aktivnostim vseh generacij,
lokacija parka pa je ob stavbi društva upokojencev Kočevje. V parku najdemo
veliko različnih igral, orodij prilagojenih starejšim in gibalno oviranim ter orodij za
razgibalni trening mladih.
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Na otvoritvi so nastopali učenci OŠ Ljubo Šercer, ki so pripravili dve glasbeni točki.
Pripravljena je bila tudi pogostitev, učenci pa so preizkusili vsa igrala. Želimo si, da
bo park povezovalna točka vseh generacij in bo nudil prijetne trenutke druženja.

Zapisala Sandra Rusec Belaj
MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE NA DELAVNICI »ZMOREMO IN ZNAMO PRIPRAVITI
ZDRAV OBROK«
Povabilo šole in učencev PPVI 3. skupine z vodjo delavnice Ano me je razveselilo,
saj lahko »pametujem« pred temi mladimi brez posebnih ugovorov (me še premalo
poznajo😊). Doma dobim vedno odgovor »kaj pa če bi…«. Nisem sicer v Društvu
podeželskih žena, se pa imam skoraj za kmetico, saj doma pridelamo vso
zelenjavo, ki raste na tem področju (tudi kaj manj znanega). Za beljakovinski
dodatek pa poskrbijo kokoške.
S seboj sem pripeljala prijateljico, ki mi »preveč ne ugovarja«. Vsi skupaj smo se
zbrali v gospodinjski učilnici šole. Na žalost je manjkal glavni kuharski pomočnik, je
pa pomagala učenka iz sosednjega oddelka, ki se je izkazala za kar spretno s
kuhalnico.
V družbi prijetne in zelo pridne učenke sem se podala na šolski vrt, kjer sva
pobrali, kar je že zraslo užitnega, tudi nekaj »plevela«. Nekaj sem prinesla od
doma…tudi moje posebne »zvarke«. Medtem so v kuhinji zamešali in dali v pečico
kruh (posebno hitra priprava).
Lotili smo se rezanja, sekljanja (nekateri posamezniki so se preizkusili tudi z mojim
posebnim pripomočkom) in mešanja. Pri pomivanju posode, ki smo jo kar sproti
pospravljali z delovne površine, so se učenci dobro izkazali. V glavnem pa smo bili
zelo pridni in hitri. Naredili smo štiri namaze z zelišči, tudi v sladkem je bilo nekaj
zelenega. Razrezali smo kruh (kar se sicer z vročim ne dela, ampak kdo bi čakal).
Obložene kruhke so učenci raznesli po razredih in prišli nazaj s praznimi krožniki.
To je bil znak, da je delavnica uspela. S prijateljico sva polizali žlice in kuhalnice,
spili kavo in morda se dobimo še kdaj.
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Zapisala: Jelka, udeleženka delavnice

KAJ JE POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM?
Kaj ne veste tega? Potem pa vprašajte otroke Vrtca Kočevje iz enote Kekec, pa ne
kogar koli samo skupina Lisičke to skrivnost pozna.
V toplem dopoldnevu so jih pričakali učenci 6. in 7. r z gospema iz Društva
podeželskih žena Kočevje na šolskem dvorišču. Knjižničarka Maša je z
razredničarko Valerijo in članicama DPŽ Kočevje v okviru projekta Park
medgeneracijskega druženja pripravila delavnico Berimo in poslušamo. Ker otroci v
vrtcu še ne znajo brati, so jim pri tem pomagali učenci in odrasli, ki vedo, da so
knjige edinstvena prenosljiva čarobnost.
Ko se pogled sprehodi po čarovniji črk in se slednje spremenijo v glasove medveda,
lisice, zajčka, srne, veverice in miške onemijo mali, nemirni in radovedni otroci ter
prisluhnejo. Eni berejo, drugi poslušajo, lutke na palici oživijo ob literarnem
poustvarjanju. Metka postane lisica, Miha medved in morda Tinka mala miška, kdo
ve? Kako veliko je medvedovo srce, ki sprejme pod dežnik vsakogar, ki potrebuje
zavetje? Veste, če je prostora za enega je tudi za dva, nas je naučil. V tem svetu
ni časa za sebičnost, egoizem in sovražnost. Če si tak, ostaneš sam in potem si
žalosten, kot lisica, so modrovali vsi otroci, učenci in odrasli, ki so pravljico brali
ter poslušali.
Zbrale smo se različne generacije in skupaj ustvarile svojo zgodbo v sliki in besedi.
Vsak je prispeval svoj drobec volje, energije ali misli, otrok, najstnik, odrasel in
starostnik. Naučili smo se, da je prav deliti, poslušati, pomagati…
Družili smo se še na igralih, se spoznavali, zobali slastne piškote, ki so jih za nas
spekli učenci posebnega programa, si razdelili bonbone in nalili kozarec čiste vode
v znak novih prijateljstev, ki se bodo še naprej pletla in ograja nas ne bo ločila,
smo sklenili skupaj.
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Zapisali vodji delavnice Maša in Valerija
VOŠČIM, ČESTITAM, NEKAJ LEPEGA POVEM!

Vsi se vedno razveselimo voščilnice, ki jo prejmemo ob kakšnih praznikih, morda
rojstnem dnevu. Kdaj pa kdaj napišemo prijatelju čestitko ob zmagi, športnem
dosežku ali posebnem uspehu. Kako lepe in napisane besede pobožajo dušo
osamljenega, smo razmišljali pri slovenščini v 8. in 9. razredu. Ko smo se udeležili
otvoritve Parka medgeneracijskega sodelovanja, smo se odločili, da bomo v svojo
najstniško razigrano sredino povabili izkušenj polne gospe iz Doma starostnikov
Kočevje. Delavni terapevtki sta z veseljem potrdili prihod petih oskrbovank, ki so
vešče vezenja in šivanja, kljub starosti še vedno vitalne in predvsem polne
energije. Ker je dobiti ročno vezeno voščilnico ali čestitko še posebno dodana
vrednost, so učenci bili enotni, šivali bomo! Z vsemi pripomočki, napitki in malce
priboljškov smo se odpravili v Park medgeneracijskega sodelovanja. Sprva so bili
učenci zbegani, negotovi in zadržani. Kaj pa se bomo sploh lahko pogovarjali z
njimi, so bili nekateri skeptični! Vendar je ob vezenju pogovor kar hitro stekel, pa
ne samo o vezenju in šivanju… Zakaj ste v domu, če ste zdravi in lahko hodite?
Kako tam živite? Koliko vas je v sobi, imate kaj prijateljev, si znate sami skuhati?
Vprašanja so kar vrela iz ust najstnikov. Prijazne oskrbovanke Doma starejših
občanov so odgovarjale, se čudile, svetovale, spraševale. Ni nas motilo toplo
majsko sonce, živ- žav učencev sosednje šole je še popestril dogajanje v Parku.
Prepletanje izkušenj, besed, nasvetov, vprašanj, pomoči se je mešal z otroškim
veseljem in pomladil gospe, ki so se prišle družiti z nami. Ker je bil že čas kosila,
smo se morali poslovit. Obljubili smo si, da se še kdaj družimo skupaj v Parku
medgeneracijskega sodelovanja, na šolskem vrtu ali v prostorih Doma starejših
občanov. Seveda ročno izvezeno voščilo res ni mogoče končati tako hitro,
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nadaljevali bodo učenci pri pouku gospodinjstva in pozdrav poslali novim znankam
iz doma. Ko se zopet snidemo, napišemo novo vrstico prijateljstva.

Zapisala vodja delavnice, Valerija
DELAVNICA »POSADIMO NAŠE DREVO«
V torek, 17.05.2022 smo na OŠ Ljubo Šercer izvedli delavnico v okviru projekta
Park medgeneracijskega sodelovanja z naslovom “Posadimo naše drevo”. Učenci
8. in 9. razreda ter učenci posebnega programa 3. skupine so k sodelovanju pri
zasaditvi drevesa povabili uporabnike oddelka varstveno delovnega centra ŽELVA
Kočevje. Ob 11.15 uri smo se zbrali na dvorišču naše šole in pripravili vse potrebno
za skupno zasaditev drevesa. Odločili smo se, da bomo na šolsko zelenico posadili
prav posebno drevo, ki se imenuje “Kroglasti cigarovec”, poznamo pa ga tudi pod
imenom “Katalpa”. Nekaj pogumnih fantov in deklet si je nadelo delovno opremo
in pričelo s kopanjem luknje na mestu, kjer smo se odločili, da bomo posadili naše
drevo. Pri kopanju smo naleteli na kar nekaj večjih kamnov, ki so nekoliko otežili
naše izkopavanje. Kljub temu nam je uspelo – izkopali smo primerno veliko luknjo,
vanjo položili naše drevo in ga zasuli z izkopano zemljo. Seveda smo ga na koncu še
zalili in ob njem naredili skupinsko fotografijo.

Zapisal Jan Čibej
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DELAVNICE "SPREHODI SE Z NAMI IN MI PODARI ČAS"
V sredo, 18.5.2022, smo z učenci 4., 5. in 6.a razreda OŠ Ljubo Šercer, v okviru
projekta Park medgeneracijskega sodelovanja, organizirali delavnico z naslovom
"Sprehodi se z nami in mi podari čas". Svoj čas smo podarili varovancem Varstveno
delovnega centra Želva iz Kočevja.
Ob 10.15 smo se zbrali pred njihovim centrom in se odpravili na krajši sprehod
preko zapornic, mimo gasilskega doma in pekarne, proti Šeškovemu domu od koder
smo se vrnili nazaj v novi park medgeneracijskega sodelovanja. Tam smo se
postavili v krog, kjer je vsak od udeležencev delavnice dobil barvni listek. Vsak je
moral najti svoj barvni par. Ko smo se "poparčkali" smo se skušali malce bolje
spoznati. Nekateri so potrebovali malce več spodbude, nekaterim pa je šlo to že
zelo dobro. Po spoznavanju smo se posedli na klopce, kjer smo drug drugemu nekaj
narisali. Večina se je zelo dobro potrudila pri izdelkih, bilo je tudi veliko smeha.
Delavnico smo zaključili v sproščenem vzdušju vsi zadovoljni, da smo se bolje
spoznali in malce podružili.

Anđela Krsnik in Blaž Merhar
DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA PARK MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA:
»ROPOTULJA«

V PPVI1 smo v četrtek, 19. 5. 2022, izvedli delavnico ROPOTULJA. Delavnica je
potekala v okviru projekta Park medgeneracijskega sodelovanja. Na delavnico smo
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povabili učence 1.a razreda OŠ Zbora odposlancev. Z veseljem so se odzvali našemu
povabilu in naša ura sodelovanja se je pričela.
Učiteljica je v začetku vse učence pozdravila in jim razložila namen našega
druženja.
Kot že naslov pove ROPOTULJA je bil namen druženja izdelati glasbilo – ropotuljo.
Tako mi kot učenci sosednje šole smo se lotili dela. Za izdelavo ropotulje smo
potrebovali tulce papirnatih brisač, žebljičke, balone, koruzna zrna, riž, barvasti
lepilni trak. V tulce je bilo potrebno potisniti žebljičke, kateri služijo izvajanju
zvoka, nato je bilo potrebno tulce na eni strani zapreti, to smo naredili z balonom,
kateri je služil kot zamašek. V tulce smo nasuli koruzo ali riž, po želji posameznika
in ropotuljo zaprli z balonom. Ko smo dobili tako izdelano ropotuljo smo jo okrasili
z barvnimi lepilnimi trakovi.
Naše delo je bilo tako končano, za prijeten zaključek delavnice, pa smo ropotulje
še preizkusili. Bilo je glasno, vendar ne preveč.
Preostanek našega druženja smo namenili sladkanju s pecivom, ki smo ga v ta
namen spekli prejšnji dan in odžejali smo se z vodo in domačim, šolskim sokom
narejenim iz korenja in jabolk. Druženje smo zaključili z igro na igralih in z
obljubo, da se v mesecu juniju zopet srečamo na našem dvorišču, saj so naša igrala
enkratna za igro in druženje.
Naše ustvarjanje in druženje pa si lahko ogledate na fotografijah, ki so nastale med
delom.

Učenci in učitelji skupine PPVI1
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DELAVNICA: “PLETEM ZGODBO”

V sredo, 11. 5. 2022, smo z učenci 6. in 7. razreda OŠ Ljubo Šercer, v okviru
projekta Park medgeneracijskega sodelovanja, izvedli delavnico z naslovom
“Pletem zgodbo”. K delavnici smo povabili učence 3. razreda OŠ Zbora
odposlancev.
Ob 10:30 smo se zbrali ter odšli v park medgeneracijskega sodelovanja. Najprej
smo namenili nekaj minut temu, da se spoznamo, nato pa pričeli z ustvarjanjem
zgodbe. Le-to smo zapisali skupaj na način, da je vsak učenec predhodnega učenca
dopolnil z enim stavkom. Tako je nastala zanimiva zgodba, kateri smo nadeli naslov
“Čudežni medved”. Nato smo se preizkusili v pletenju kit iz volne, v katere smo
vpeli našo zgodbo. Nastal je zanimiv izdelek, ki smo ga obesili na ograjo parka,
tako da si ga lahko vsak mimoidoči ogleda.
Tako pisanje zgodbe kot pletenje je bilo zabavno, med delom smo se pogovarjali,
nasmejali, na koncu pa je seveda ostalo tudi nekaj časa za prosto igro na igralih.

Zapisala: učiteljica Tjaša Dovč
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DELAVNICA: »VONJAM, ČUTIM, OKUŠAM«

31.5.2022, smo učiteljice in učenci 2. in 3. razreda pripravi delavnico z naslovom
»Vonjam, čutim, okušam«. Delavnica je potekala v okviru projekta Park
medgeneracijskega sodelovanja. K sodelovanju smo povabili otroke iz vrtca Kekec,
ki so se delavnice udeležili.
Delavnica je bila zasnovana tako, da je bilo potrebno uporabljati vsa čutila: vid,
vonj, otip in okus. Najprej smo v leseno gredo, ki je jo izdelal učitelj tehnike na
šoli, posadili dišavnice: limonsko travo, meto, luštrek in šetraj. Ugotovili smo, da
nekatere rastline oddajajo močnejši vonj kot druge. Imeli smo podlage z različnimi
materiali in z dotikanjem smo ugotavljali za kateri material gre – otipali smo
kamne, orehove lupine, koruzo, papir. Ob dotikanju različnih materialov, smo
zaprli oči in se trudili ugotoviti, le kaj je pod našimi prsti.
S pomočjo glasbil – majhnih ropotuljic smo malo zaigrali in bili smo kot pravi
zborček. Ugotovili smo, da vsaka ropotuljica oddaja drugačen zvok. Vreme je bilo
sicer malo oblačno, vendar mi smo se imeli super 😊

Zapisala Sandra Rusec Belaj
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TEMATSKI DNEVI
NARAVOSLOVNI DNEVI
NARAVOSLOVNI DAN: »JESENSKE BARVE SKOZI SODOBNO TEHNOLOGIJO«

V petek, 5.11.2021, smo na OŠ Ljubo Šercer izvedli 1. naravoslovni dan z naslovom
"Jesenske barve skozi sodobno tehnologijo". Naravoslovni dan je bil izveden v 2
delih. V prvem delu smo se v nižjih razredih NIS in 1. ter 2. skupini PPVI
osredotočili na jesen, njene barve, značilnosti ter vremenske pojave. Otrokom so
razredniki pokazali vrsto umetnosti, imenovano Land art, pri kateri gre predvsem
za ustvarjanje raznovrstnih motivov v naravi iz naravnih materialov, katerih imamo
v jeseni na pretek. Uporabljamo lahko listje vseh oblik in barv, suhe vejice in
kamenje. Primere smo si ogledali na internetu. Mlajši otroci so si nato ogledali
risanko z jesensko tematiko, malce večji pa so si pridno naredili skice svojih idej.
Tisti največji pa so se preizkusili v fotografiji jesenskih motivov. Starše in otroke
smo prosili, če prinesejo s seboj svoje telefone, katere so uporabljali za namene
fotografije. Učitelji smo otroke seznanili z aplikacijo za urejanje slik Snapseed. V
prvem delu naravoslovnega dne so si aplikacijo naložili na svoje telefone in
preizkusili njena orodja.
Po malici smo vsi odšli ven. Vsak oddelek je odšel v svoj del gozda in ustvarjal po
svoje. Otroci so si dali duška in ustvarili krasne primere Landarta. Najstarejši so
ustvarili zelo dobre fotografije in jih po prihodu v šolo še uredili.

Vodja naravoslovnega dne, Blaž Merhar
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NARAVOSLOVNI DAN: »KAJ PLAVA V KOČEVSKEM JEZERU?«
V ponedeljek, 28.3.2022, je na OŠ Ljubo Šercer potekal naravoslovni dan z
naslovom "Kaj plava v Kočevskem jezeru?" Udeležili so se ga učenci, ki niso
vključeni v šolo v naravi in učenci PPVI.
Zjutraj smo si najprej ogledali zgodovino Kočevskega jezera, poznanega tudi kot
Rudniško jezero. S pomočjo slikovnega gradiva in spleta smo ugotavljali, zakaj je
temu tako in prišli do zaključka, da je to povezano kar s samim nastankom jezera.
Ugotavljali smo tudi, čemu je sedaj jezero namenjeno in kateri so najbolj tipični
prebivalci jezera. Največje primerke smo si ogledali na videoposnetkih.
Ob 9.30 smo se peš odpravili proti jezeru. Ob prihodu smo pomalicali in uživali v
krasnem vremenu in razgledu. Ob poti proti plaži smo bili pozorni na živa bitja ob
jezeru ter na njem. Videli smo tudi laboda. Na glavni plaži smo si skušali
predstavljati kako velike so lahko ribe, ki živijo v jezeru. Učitelj je za ta namen
prinesel s seboj meter. V jezero smo zmetali nekaj kamenčkov in ugotavljali, kdo
ga je vrgel najdlje.
Nato smo se odpravili nazaj proti šoli, kjer nas je že čakalo kosilo.
Dopoldan smo preživeli aktivno in spoznali nekaj dejstev o Kočevskem jezeru.

vodja naravoslovnega dne, Blaž Merhar
NARAVOSLOVNI DAN: »POSTONJSKA JAMA«
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V petek, 10.6.2022, smo se učenci in učitelji OŠ Ljubo Šercer odpravili na zelo
težko pričakovan naravoslovni dan. Obiskali smo Postojnsko jamo.
Ob 7.45 smo se prešteli, prevzeli malico in se odpravili na avtobusno postajo v
Kočevju, kjer nas je že čakal avtobus. Pot je bila kar dolga, saj je na poti precej
delovišč.
Pot do Postojne je potekala brez zapletov, otroci so si čas krajšali na različne
načine, predvsem pa smo vsi opazovali čudovito naravo in lepote naših krajev.
Na parkirišče smo prispeli malo pred deseto uro. Vzeli smo si čas in v miru
pomalicali, nato pa smo se odpravili proti vhodu v jamo. Učitelj Blaž je sproti
prevzel vstopnice, otroci pa so odšli na wc, saj wc-jev v jami ni. Točno ob 10.30
smo se posedli na slavni vlak, ki nas je popeljal v skrivnostni svet postojnskega
podzemlja. Imeli smo tudi svojega vodiča, ki nam je na razumljiv način razložil
nastanek jame in odgovarjal na naša vprašanja. V jami je bilo precej hladno, a smo
se vsi ustrezno oblekli, tako da nas to niti ni motilo. V uri in pol smo videli ogromno
kapnikov (stalaktitov in stalagmitov) in stebrov različnih barv. Ogled jame je trajal
skoraj uro in pol. Na koncu ogleda nas je pričakala prav posebna opozorilna tabla,
na kateri je zapovedana čista tišina. To je bil znak, da se približujemo posebnemu
akvariju v katerem smo si lahko ogledali čisto pravega zmaja. No, ni čisto pravi
zmaj ampak je prava pravcata človeška ribica. V zadnji veliki dvorani smo naredili
še skupno fotografijo, ter se z vlakcem odpravili proti izhodu iz jame. Otroci so si
potem lahko privoščili še sladoled in kratko malico, nato pa je že sledil čas za
odhod.
Polni vtisov smo se vrnili domov, kjer so večino otrok že pričakovali starši.

vodja naravoslovnega dne,
Blaž Merhar
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TEHNIŠKI DNEVI
1. TEHNIŠKI DAN – FESTIVAL POKLICEV
V petek, 10.9.2021 smo imeli učenci 8. in 9. razreda prilagojenega programa z
nižjim izobrazbenim standardom 1. tehniški dan z naslovom “Festival poklicev”. Že
prvo šolsko uro smo se odpravili proti Športni dvorani Kočevje, kjer je potekal
osrednji dogodek. Pred dvorano sta nas že pričakali spremljevalki Martina in Sofija,
ki sta nas popeljali na ogled in predstavitev različnih poklicev. Spoznali smo
številne poklice kot na primer policist, keramičar, vojak, zobozdravnik,
obdelovalec kovin – orodjar, vodoinštalater, programer in ostale. Predstavniki
posameznega poklica so nam predstavili pogoje za pridobitev posameznega poklica,
prav tako pa smo spoznali delovne pripomočke in delovno obleko posameznega
poklica. Vsak izmed nas je našel sebi primeren in ljub poklic, za katerega se bomo
morda odločili v prihodnosti.

Učenci 8. in 9. razreda

2. TEHNIŠKI DAN – DNEVI ODPRTIH VRAT KOČEVSKIH PODJETIJ 2021
Učenci 8. in 9. razreda smo prejeli vabilo Podjetniškega inkubatorja Kočevje. Z
veseljem smo se odzvali ter se v četrtek, 16. septembra, v okviru tehniškega dne
udeležili dneva odprtih vrat kočevskih podjetij. Najprej smo obiskali podjetje
Snežnik d.d., kjer nam je gospod zelo lepo predstavil proizvodne procese,
tehnologijo, delovno okolje kot tudi storitve in izdelke, ki jih podjetje ponuja.
Ogled smo nadaljevali v podjetju HS LES d.o.o., kjer smo si ogledali tudi njihov
proizvodni proces. Za tem smo obiskali Ranch Marina, kjer smo z radovednostjo
pokukali v različne prostore, si ogledali konje, opremo zanje in jahače. Družbo sta
nam delala tudi dva psa, muce, zajčki in številne druge živali. Presenečeni smo bili,
kako imajo vse urejeno in lepo pospravljeno. Vsak konj ima na steni zapisano ime,
pod tem pa je njegovo sedlo, uzde…. Zaželeli smo jahati, a žal smo morali pohiteti,
saj so nas pričakovali tudi na ekološki kmetiji Kocjančič, kjer smo podrobneje
spoznali delo in življenje na kmetiji.
Podjetniškemu inkubatorju Kočevje in vsem omenjenim podjetjem se zahvaljujemo
za prijaznost ter možnost, da smo jih spoznali na aktiven način in s tem pridobili
nova spoznanja, kaj nam ponujajo lokalna podjetja.
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Jan Čibej, vodja tehniškega dne ter učenci 8., 9. razreda
3. TEHNIŠKI DAN: »IZDELAVA IZDELKOV ZA NOVOLETNI BAZAR«

V sredo, 10. 11. 2021, je bil za učence in učitelje NIS in PPVI prav poseben tehniški
in delovni dan z naslovom »Izdelava izdelkov za novoletni bazar«. Pod spretnimi
prsti otrok so ob odličnem vodenju učiteljev nastali prekrasni izdelki. Kar vsi
prostori na šoli so se spremenili v delavnice, kjer so učenci, pridni kot čebelice,
izdelovali izdelke iz najrazličnejših naravnih in umetnih materialov.
Vas zanima, kaj vse smo počeli?
V 2. in 3. razredu so v treh različnih kotičkih oblikovali namizne dekoracije - lesene
smrečice z različno dolgimi paličicami in adventne venčke. Izdelali pa so tudi nakit
-pravšnje darilo za dame. V 4., 5. razredu so se prepustili domišljiji in nastala so
čudovita ogledala z umetniškimi okvirji, ter seti novoletnih obeskov. 6., 7. razred
se je bahal s kar petimi delavnicami. V njih so izdelovali okraske za novoletna
drevesca iz naravnega materiala in adventne venčke. Poskrbeli so tudi, da je
zadišalo po medenjakih, ki so nepogrešljiv del prazničnih dni v decembru. V 8. in 9.
razredu pa so že pravi rokodelski mojstri. Fantje so v tehnični učilnici izdelovali
ptičje valilnice, ter okrasne slike z zimskimi motivi na lesenih kolutih. Dekleta pa
so ustvarjala z mojstrico Ireno, ki jih je popeljala v svet gline in glinenih izdelkov.
Nastali so prekrasni podstavki, hiške, krožniki in angeli, ki sedaj čakajo na
barvanje, peko v posebni peči in premaz z glazuro.
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Tudi učenci posebnega programa so ob sproščujoči glasbi in ob vzpodbudi učiteljic
in učiteljev izdelali prav posebne okraske in dekoracije za dom, dišavnice in
prečudovite albume. Albumi so nastali iz papirja, ki so ga izdelali v šoli in so tako v
celoti ročno delo učencev 3. skupine PPVI in njihove razredničarke. V skupini PPVI 2
so za ustvarjanje uporabili različne materiale. Kot pravi šiviljski mojstri so se lotili
izdelave čudovitih, uporabnih izdelkov za dom in gospodinjstvo. Njihove spretne
roke pa so naravne materiale spremenile v adventne venčke in različne novoletne
dekoracije. V skupini PPVI 1 pa so se posvetili okraskom za novoletna drevesca. Za
delo so uporabili vejice različnih velikosti, ogromno bleščic, perlic in lepila. Ob
delu so se zabavali in celoten razred spremenili v bleščečo delavnico.
Vse lepo hitro mine in tudi naš poseben dan se je prehitro končal. Veseli obrazi
otrok in njihova razigranost sta bila največje plačilo vsem, ki so sodelovali pri
pripravi in izvedbi delavnic. No, dovolj je bilo besed! Raje pokukajte v galerijo in
se kar sami prepričajte.

Ustvarjalni pozdrav, učitelji in učenci OŠ Ljubo Šercer

TEHNIŠKI DAN: »UREJANJE ŠOLSKEGA DVORIŠČA«
V torek 15.3.2022 in v sredo 16.3.2022 smo imeli na OŠ Ljubo Šercer prav poseben
tehniški dan za učence 8. in 9. razreda, ki je potekal kar dva dni zaporedoma. V
začetku letošnjega šolskega leta se nam je porodila ideja o ureditvi šolskega
dvorišča, s katero bi še dopolnili naš osrednji prostor za sprostitev na šoli. Tako
smo se odločili, da se preizkusimo v vlogi zidarjev in izdelamo okrasno vrtno
pregrado iz kamnov in betona. Prvi dan smo porabili za osnovno pripravo in
obdelavo cvetličnega vrta – ukvarjali smo se predvsem z izkopavanjem, odvozom
materiala, merjenjem in utrjevanjem izkopanih lukenj. Proti koncu prvega dne smo
že zamešali beton in začeli z betoniranjem pregrade, ki bo ločila naš cvetlični vrt
od ostalega dela zunanjega dvorišča – tako smo zaključili prvi dan našega dela.
Drugi dan tehniškega dne se je prva skupina učencev posvetila urejanju zunanjega
dvorišča (pometanje, odvoz listja, obrezovanje), druga skupina pa je nadaljevala z
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betoniranjem okrasne pregrade cvetličnega vrta. Po intenzivnem delovnem dnevu
smo uredili še zadnje podrobnosti v okolici cvetličnega vrta, umili in pospravili
uporabljene pripomočke ter ponosno opazovali opravljeno delo. Prepričani smo, da
bo naš novi cvetlični vrt opazil marsikateri zunanji obiskovalec, seveda pa bomo v
njem uživali prav vsi učenci naše šole.

Zapisal Jan Čibej
ČISTILNA AKCIJA »OČISTIMO KOČEVSKO« NA OŠ LJUBO ŠERCER
Od srede do petka, 16. 3. – 19. 3. 2022, je na naši šoli potekala čistilna akcija. Z
učenci vseh oddelkov smo se pogovorili, kaj pomeni čistilna akcija in zakaj je
pomembna. Pri posameznih urah so se učenci pod vodstvom učiteljev odpravili na
delo. Pri hišniku smo dobili pripomočke za delo, kot so vreče za smeti, rokavice,
prijemalke … Najmlajši so se odpravili na čiščenje šolskega okoliša, kjer so pobrali
smeti in odpadlo listje, ki se je nabralo okoli ograje in grmovnic. Starejši učenci so
očistili okolico avtobusne postaje, banke, Podgorsko ulico vse do Črne jame. Učenci
so za čiščenje pokazali velik interes in ob koncu akcije bili ponosni na svoje delo in
rezultat opravljenega dela. Kako pridni smo bili, in kako je potekala naša akcija pa
si lahko pogledate na priloženih fotografijah.

Učenci in učitelji
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TEHNIŠKI DAN: »ORIENTACIJA V NARAVI«
V torek, 29. 3. 2022, je bil za učence in učitelje NIS in PPVI malo drugačen
tematski dan z naslovom »Orientacija v naravi«. Vas zanima, kaj vse smo počeli?
Učitelji in učenci so se odpravili v bližnji gozd, kjer so se preizkusili v orientaciji.
Lahko bi se reklo nič posebnega, pa hkrati nekaj novega. Zopet smo se prepričali,
da je gozd začaran krog in, da se lahko kaj hitro izgubimo. Zato je pomembno, da
imamo na raznih potepanjih v naravi poleg sebe nekoga, ki zna brati, se orientirati
in poznati besede kot so levo, desno, za pod, naprej, navzdol, sever, jug in še bi
lahko naštevali.
Preden smo se odpravili v gozd, so učenci s pomočjo učiteljev raziskali kaj pomeni
orientirati se, kako pomembno je moramo poznati smeri neba in kako se lahko
orientiramo. Ko smo prispeli v gozd, smo lahko svoje novo znanje takoj preizkusili.
Uff, ugotovili smo, da to ni tako enostavno! Navodila so bila zapletena in hoditi smo
morali v hrib in navzdol, pa zopet hrib. Kako zahteven teren je bil. In kakšna je bila
naša naloga? S pomočjo zapisanih navodil smo morali poiskati lisičke, le te so bile
kontrolne točke, katere so nam še nekoliko otežile dan, saj so se namesto
bonbonov, pri njih skrivala vprašanja, na katera je bilo potrebno odgovoriti.
Ampak, ker smo poslušni in ker so nam pomagali učitelji, smo naloge rešili in
prispeli na cilj.
Na poti v šolo, so si nekateri učenci ogledali Črno jamo in obiskali smo igrala – tudi
v šoli se moramo malo poigrati. Vse lepo hitro mine in tudi naš dan se je prehitro
končal. No, dovolj je bilo besed! Raje pokukajte v galerijo in se kar sami
prepričajte.

Učitelji in učenci OŠ Ljubo Šercer

TEHNIŠKI DAN: »IZDELAVA IZDELKOV NA TEMO POMLADI«
V sredo, 30.3.2022, smo na šoli imeli tehniški dan. Na začetku smo učence
spodbudili, da so našteli vse letne čase, ugotovili kateri letni čas je sedaj in nato
podali ideje, kaj vse bi lahko izdelovali na tehniškem dnevu, na temo pomladi.
Nastajali so različni miselni vzorci z idejami, nato pa smo začeli z aktivnim delom.
Imeli smo več delavnic: kuharsko, lesno in ustvarjalno. Izdelovali smo dekoracijo na
temo pomladi, sadili rože, okraševali cvetlične lončke, izdelovali lesene okvirje,
pripravili zelenjavno juho ter sladico itd. Nastali so zanimivi izdelki, katere boste
lahko videli tudi na tržnici v aprilu. V nastajanju je tudi video, ki prikazuje delo na
tehniškem dnevu.
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Zapisala Sandra Rusec Belaj

TEHNIŠKI DAN – SOCIALNO PODJETNIŠTVO
V četrtek, 19.5.2022, smo na OŠ Ljubo Šercer izvedli tehniški dan z naslovom
“Socialno podjetništvo”, ki je bil namenjen učencem 8. in 9. razreda. Tehniški dan
z naslovom »Socialno podjetništvo« je bil namenjen spoznavanju osnov
podjetništva in razvoju izdelka, ki ga bo osnovna šola Ljubo Šercer ponudila
partnerjem v obliki poslovnega darila za njihove zaposlene. Na tehniškem dnevu so
se učenci preizkusili v različnih ročnih spretnostih, naučili pa so se tudi pripraviti
sirup iz smrekovih vršičkov in izračunati ceno izdelka. Učenci so pripravili tudi vse
potrebno za nadaljnjo sestavo darilnih paketov. Po intenzivnem delovnem dnevu
smo uredili še zadnje podrobnosti v zvezi s poslovnimi darili, umili in pospravili
uporabljene pripomočke ter se pogovorili o opravljenem delu. Preživeli smo čudovit
dan obkroženi z naravo in prijatelji, kaj lepšega bi si lahko še želeli?

Zapisal Jan Čibej
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KULTURNI DNEVI IN PROSLAVE
KULTURNI DAN »KAJ BOM, KAJ BOŠ«
Učenci 2. in 3. razreda v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom
in učenci posebnega programa so imeli kulturni dan z naslovom »Kaj bom, kaj boš«.
Že naslov nam pove, da so se pogovarjali in učili o tem, kaj bodo v prihodnosti.
Torej, spoznali so poklice in se pogovarjali o tem kaj bi želeli postati. Idej in želja
je bilo res veliko!
V prvem delu kulturnega dne, so si ogledali kamišibaj predstavo gospe Metke
Damjan z naslovom »Volk, ki ni hotel več hoditi«. Predstavo so si ogledali preko
spleta in bila jim je zelo všeč. Pripomočke za predstavo kamišibaj imamo tudi pri
nas na šoli. Učence smo spomnili na to, da so v letošnjem šolskem letu že videli
eno kamišibaj predstavo in sicer za prvi šolski dan. Učenci posebnega programa pa
so celo izdelali volka in prevozno sredstvo, saj kakor je bilo že zapisano, volk ni
želel hoditi.
V drugem delu pa smo dobili obisk! Obiskala nas je gospa Metka Damjan ker v živo!
V šolski telovadnici smo si tako ogledali še eno predstavo kamišibaj. V tej predstavi
je tudi nastopal volk, ki ni točno vedel kaj želi postati po poklicu. Po končanem
srečanju v telovadnici, smo zgodbo hitro obnovili in narisali risbe. Za konec pa smo
še priredili še tekmovanje v poznavanju poklicev in učenci so bili med seboj zelo
izenačeni! Poimenovanja nekaterih poklicev so res težka in so povzročala težave,
vendar vaja, vaja, vaja pa bomo vse znali!
V času, ki nam je še ostal, pa smo pripravili tudi sličice z jesensko tematiko in
naredili kratek zapis, v povezavi s tednom otroka. Sličice bomo odnesli po bližnjih
ustanovah in jim tako, upam da, polepšali dan!

Zapisala Sandra Rusec Belaj
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KULTURNI DAN – ČAROBNOST KNJIGE
»Verjamem v čarovnijo, ki se lahko zgodi, ko beremo dobro knjigo.« (J.K. Rowling)
In res. V petek, 8.10.2021, smo imeli kulturni dan z naslovom Čarobnost knjige. Na
začetku smo o branju in pisanju knjige povprašali kočevsko avtorico, gospo Andrejo
Likar. Skozi intervju smo spoznali zanimivo zgodbo o nastanku njene knjige,
Zamesimo se. O tem kako nastajajo ilustracije in kaj ji pomeni umetnost, nam je v
intervjuju zaupala učiteljica Beti Malinovič. V pripravljenem posnetku smo z
veseljem pogledali tudi izdelke učencev v šoli in doma, kateri so nastali v okviru
projekta Čarobnost knjige. Po malici pa se je vsak razred in oddelek zavil v svoj
svet domišljije. Prebirali smo knjige različnih avtorjev iz Kočevja, spoznavali
avtorje same ter na temo prebranega nato vsak na svoj način poustvarjali vsebino.
V 2., 3. razredu so prebrali knjigo Andreje Likar: Zamesimo se ter iz papirja
poustvarili književne junake. Učenci 4., 5., 6. in 7. razreda so prebirali zgodbo o
Rozi, avtorice Lavre Petan ter ustvarili prstne lutke iz filca in papirja. V 8., 9.
razredu so izdelali in porisali lesene panjske končnice, saj so prebrali odlomek iz
zgodbe Čebelarske domislice Jurija Jonkeja, avtorice Anje Moric. Učenci PPVI 1.
skupine so si ogledali in poslušali pravljico z naslovom Šest. To je največ, avtorice
Nine Kasandre Klun. Po prebranem so iz kuhalnic in filca izdelali lutke ter se z njimi
igrali. V 2. in 3. skupini PPVI so prebirali pravljico O dveh miškah, avtorice Laure
Petan, nato pa so zašili miške in mačka iz filca in vrvic. Ob zaključku kulturnega
dne smo se vsi skupaj srečali preko aplikacije ZOOM in si drug drugemu pokazali
nastale izdelke. V spomin in za spodbudo k branju so vsi udeleženci kulturnega dne
dobili v dar knjižno kazalo. V okviru projekta Čarobnost knjige ter v času
kulturnega dne smo ugotovili, da je kljub temu, da danes na internetu dobimo
skoraj vse, še vedno poseben užitek vzeti v roke knjigo in se v mislih preseliti v
drug, čaroben svet.

Zapisala učiteljica Erika Remic
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KULTURNI DAN: »SKOK V PRAZNIKE«
Zadnje delovne dneve v decembru smo si obarvali praznično - veliko smo ustvarjali,
okraševali, se med seboj obdarovali, pekli piškote... Po šoli so zakrožile tudi
voščilnice in pozdravi posameznih oddelkov.
Današnji dan pa je bil pika na i temu veselemu času. Zjutraj smo se zbrali v svojih
učilnicah in si ogledali proslavo. Učenci so s svojimi učitelji, varuhi in drugimi
strokovnimi delavci znova presenetili, saj so pripravili recitacije, pevske in plesne
nastope. Prav vsi so se potrudili, združili moči in pripravili čudovito proslavo z
nastopi, ki so nas popeljali v praznični kulturni dan.
Sledile so različne delavnice ustvarjanja, ogledali smo si božične filme, nekateri so
se sprehodili skozi praznično okrašeno mesto, se posladkali s piškoti,... Med tem,
ko smo bili polno zaposleni, pa smo s hodnika zaslišali cingljanje zvončka. Previdno
smo poslušali in nestrpno čakali, da vidimo, kdo se sprehaja po hodnikih naše šole.
Nekdo je potrkal na vrata, ko pa so se odprla, smo zagledali dedka Mraza! Prav
vsem se je na obraz narisal nasmeh, ko smo ga zagledali. V razredih smo mu zapeli
nekaj prazničnih pesmi in si tako pričarali zares pravi že božično obarvani petek.
Ker smo bili tekom leta tako pridni, nas je tudi obdaril.
Dan smo zaključili s skupinskim Zoomom - vsi smo se zbrali, si voščili, se pozdravili
in si pomahali. Zaželeli smo si to, kar želimo vsem skupaj:
Vesele, mirne in zadovoljstva polne praznike, lepe počitnice in srečno novo leto
2022!

Učenci in zaposleni OŠ Ljubo Šercer
3. DECEMBER – TA VESELI DAN KULTURE
Na rojstni dan našega največjega pesnika Franceta Prešerna, torej na Ta veseli dan
kulture, na široko odpre svoja vrata tudi Pokrajinski muzej iz Kočevja.
Ker smo že spoznavali Ogrlico kultur v okviru projekta RTM z ga. Tino, se nam je
zdelo smiselno, da si ogledamo ogrlico tudi v muzeju. Ter spoznamo pestrost in
raznolikost okolja v katerem bivamo. Čeprav prihajamo iz različnih občin, je naša
izobraževalna ustanova v Kočevju, ki ima pestro in zelo dinamično zgodovino
preseljevanja. O tem smo govorili z ga. Tino, saj so učenci pri raziskovanju svojih
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korenin ugotovili, da jih veliko sega tudi v kočevski prostor v katerega jih je
popeljala ljubezen ali možnost zaposlitve.
Glede na to, da je bil petek, 3. 12. že pravi zimski dan, obsijan s soncem v snežni
belini, je bila že pot do muzeja igrivo-nagajiva. Učenci 6. in 7. razreda so z
učiteljicama na poti do muzeja mimo zapornic ugotovili, da je sneg še vedno mrzel,
bel in mehak, da voda zamrzne in je obrežje reke Rinže nevarno za kepanje. Zaradi
vsega tega, so se dogovorili, da naj bo tudi pot do kulturne ustanove kulturna. V
muzeju nas je pričakala ga. Vesna, ki nas je po uvodnem pozdravu pospremila v
razstavne prostore. Z besedo in razstavnimi eksponati nas je popeljala v svet daljne
in bližnje zgodovine kočevske. Spoznali smo stare igre in maketo kočevarske vasi,
pomen krošnjarjenja, nošo, naravne materiale iz katerih so izdelovali oblačila,
postopke, rekonstruirane statve, cerkveni zvon in seveda jantarno ogrlico.
Seveda izvor in najdišče omogoča različne povezave možnosti in nekaj ugibanj,
vendar tudi veliko dejstev. Dekleta so se odločila, da bi z veseljem nosile takšno
ogrlico, fantom pa je bila najbolj všeč maketa in so imeli ob tem veliko vprašanj.
Prijetna ura je prehitro minila in zagotovo Pokrajinski muzej obiščemo še kdaj.

Učenke in učenci 6. in 7.r. z učiteljicama

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
V petek, 4.2.2022, smo si v čast našega največjega pesnika, Franceta Prešerna,
ogledali e-proslavo. Bliža se namreč 8. februar, slovenski kulturni praznik, za
katerega smo učenci in učitelji naše šole v mesecu januarju pridno vadili in snemali
naše točke.
Proslavo smo začeli s slovensko himno, za katero tudi učenci vedo, da je
sedma kitica Zdravljice Franceta Prešerna. Poslušali smo tudi šolsko himno in si
ogledali risbe in ostale izdelke, ki so nastali za kulturni praznik. Seveda nas je
nagovorila tudi ravnateljica in nas povabila h kulturnemu udejstvovanju.
Vsak razred oz. oddelek se je predstavil s svojo točko. Učenci 2. in 3. razreda so
nam pokazali, kaj ni kulturno početi v gledališču in nam odigrali odlomek iz
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pravljice Zvezdica zaspanka. Učenci 4., 5. in 6. a razreda so nam povedali nekaj
zanimivosti o našemu pesniku. Učenci 6. in 7. razreda so nas presenetili s
Prešernovim rapom, plesno točko in recitacijo pesmi o Prešernu. Učenci 8. in 9.
razreda pa so sodelovali s glasbeno točko in recitacijo pesmi Kam.
Učenci PPVI1 so nam predstavili plakat o Prešernovem življenju, učenci PPVI2 so
nam odpeli in odigrali eskimsko pesem Atte Katte Nuwa, učenci PPVI3 pa so nas
očarali s Power point predstavitvijo svojih izdelkov ob nežnih melodijah pesmi
Kam, Franceta Prešerna.
Učenci NIS-a so nam povedali, kaj je za njih kultura. Za nekatere je to vljudno
obnašanje, za nekatere prijaznost in bonton, nekatere beseda spomni na branje in
pisanje. Učenci mladinskega pevskega zbora pa so skozi proslavo poskrbeli, da smo
uživali ob poslušanju naslednjih pesmi: Jaz pa pojdem na Gorenjsko, Iz zemlje gre
v trto, Sreča na vrvici in Ne bodi kot drugi. Ponovno smo dokazali, da zmoremo v
kratkem času narediti veliko.
Tudi vam, ki to berete, želimo lep, kulturno obarvan prihajajoč praznični dan!

c
Zapisala Maša Luteršmit

KULTURNI DAN: »SREDNJI VEK V KOČEVJU«
Pred davnimi, davnimi časi je na gradu živela spletična Rosalija – le kaj nam lahko
pove o srednjem veku?
Z učenci smo se v četrtek, 31.3., že ob 8. uri peš odpravili proti Pokrajinskemu
muzeju Kočevje, kjer nas je pričakala spletična Rosalija. Predstavila nam je kdaj in
kako so nastajali gradovi in kako so v njih živeli. Izvedeli smo, kaj se je skrivalo v
grajskih jarkih in kako so posvetili viteze. Trije naši učenci so postali tudi čisto
pravi vitezi. Ogledali smo si gradove na Kočevskem. Po zelo zanimivem učenju smo
si privoščili malico, po malici pa smo spoznali še zelo zanimive igre, ki so se jih
igrali v starih časih.
Polni novih znanj smo se nato vrnili v šolo, kjer nas je že čakalo slastno kosilo.
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Zapisala Mateja Lukič
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ŠPORTNI DNEVI
1. ŠPORTNI DAN: »VZDRŽLJIVOSTNI POHOD«
V sredo, 22. septembra 2021, smo imeli na naši šoli prvi smo športni dan v tem
šolskem letu. Izvedli smo vzdržljivostni pohod po treh različno zahtevnih
sposobnostim učencev prilagojenih trasah. Cilj skupen vsem je bila brunarica v
Dolgi vasi. V času malice smo do tja prispeli prav vsi. Po obedu na soncu, ki se je še
pravi čas prikazalo, so se učenci igrali na igralih oz. se šli tudi druge igre. Čas
odhoda v smeri šole je zaradi prijetnega vzdušja prišel kar nekako prehitro. Pot
nazaj, ki nam je preostala, smo prav vsi z lahkoto premagali. Dan, ki se je začel z
meglenim in hladnim jutrom, se je zaključil v prijetnem jesenskem soncu.

Zapisal Sašo Ivetič

2. ŠPORTNI DAN
V petek, 21. 1. 2022, smo na naši šoli izvedli 2. športni dan. Učenci so se lahko
glede na lastno izbiro udeležili drsanja, sankanja ali zimskega pohoda. Največ otrok
seje odločilo drsanje, ki smo ga izvedli na drsališču v Gaju. Nekateri so se učili
osnov, večina otrok, ki drsanje obvlada, pa so svoje znanje izpopolnjevali.
Najboljši drsalci in nekaj učiteljev je za popestritev igralo tudi hokej. Nekaj otrok
je danes prvič stopilo v drsalke, prav vsi pa so bili zadovoljni z novoosvojenim
znanjem in veščinami. Poleg drsanja se je nekaj otrok udeležilo pohoda okrog
Rudniškega jezera, nekaj pa sankanja, ki smo ga izvedli v dolinici na koncu Grajske
poti pod Stojno. Vreme je bilo sicer primerno, vseeno pa smo pogrešali malo več
sonca. Kljub temu smo bili na koncu vsi zadovoljni saj nam je športni dan lepo
uspel.
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Učitelj Sašo Ivetič

3. ŠPORTNI DAN
V petek, 1.4.2022, smo izvedli 3. športni dan, še zadnji delovni dan v tem
projektnem tednu. Po zboru in preštevanju otrok, smo se ob 8.00 odpravili proti
športni dvorani FIS.
V garderobi smo se preoblekli v športna oblačila in odšli v sobo s fitnes napravami.
Ker pa brez ogrevanja pri športnih dejavnostih ne gre, smo se najprej malce
ogreli. Učitelji smo učencem nudili pomoč, da so vaje na napravah pravilno izvajali
in da ni prišlo do kakršnih koli poškodb. Po vajah na fitnes napravah smo se
odločili, da potrebujemo malce okrepčila, zato smo si vzeli čas za malico.
Po malici so sledile štafetne igre v veliki telovadnici ter prosta igra z žogami,
badminton in podajanje frizbija. Namizni tenis ni bil ravno med najbolj
priljubljenimi dejavnostmi, zato smo ga izpustili.
Temu je sledil že poligon in nekaj vaj joge, ki nam jih je pokazala učiteljica Jožica.
Otrokom je bila joga kar všeč, saj so vajam lepo sledili in se pri tem tudi precej
umirili. Jogi je sledilo še pol ure proste igre in pa odhod na kosilo.
Ob igri in gibanju nam je dopoldne v šoli hitro minilo.

vodja športnega dne, Blaž Merhar
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4. ŠPORTNI DAN: »ATLETSKI MNOGOBOJ«
V četrtek, 5. 5. 2022, smo na naši šoli izvedli 4. športni dan. Po tednih slabega in
nepredvidljivega vremena smo se v svežem a sončnem jutru odpravili na stadion,
kjer smo se najprej dobro ogreli. Razdeljeni v dve skupini so se učenci znotraj
starostnih skupin med seboj pomerili v metu žvižgača, skoku v višino, skoku v
daljino z mesta, teku na 50 oz. 60 metrov ter teku na 200 oz. 600 metrov. Učenci
so bili za delo motivirani, z rezultati pa so nas nekateri tudi prijetno presenetili.
Ob zaključku smo bili z opravljenim vsi zelo zadovoljni saj nam je tekmovanje, tudi
zaradi lepega vremena, lepo uspelo.

Vodja športnega dneva: Sašo Ivetič

5. ŠPORTNI DAN: »ČOLNARJENJE, RIBIŠTVO«

Danes, 1. 6. 2022, smo na naši šoli izvedli 5. športni dan. Po nekaj hladnih in
deževnih dnevih je končno posijalo sonce in tudi temperature so se nekoliko
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dvignile. Zjutraj smo iz šole odšli v CŠOD Jurček, se tam opremili z vesli in rešilnimi
jopiči, nato pa se sprehodili do kegljišča v Gaju, kjer so privezani čolni. Tam sta se
dva oddelka vkrcala vsak v svoj čoln, ostali oddelki pa so ribarili. Na čolnarjenju so
se oddelki izmenjevali na malo več kot eno uro, tako da so vsi prišli na vrsto za obe
dejavnosti. S kanuji smo se vozili v eno stran do Marofa, v drugo pa do zapornic. Ob
tem smo si dodobra ogledali tudi novo brv, ki povezuje staro mestno jedro s
Tesarsko ulico. Sredi športnega dneva nas je ujela krajša ploha, ki smo jo prevedrili
pod mostom pri knjižnici.
Ribištvo je potekalo v duhu zabavnega tekmovanja. Štelo je število ulovljenih rib in
tudi njihova velikost. Ujeli smo veliko rdečeperk in nekaj klenov. Najuspešnejši
ribiči so na koncu prejeli tudi manjše nagrade. Sodeč po odzivih učencev in
učiteljev so se na športnem dnevu prav vsi imeli zelo lepo.

Vodja športnega dneva Sašo Ivetič
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DELOVNI DNEVI V ODDELKIH POSEBNEGA PROGRAMA
KOSTANJEV PIKNIK V PPVI

Jesenske barve že barvajo pokrajino in hodnike naše šole. V vseh treh oddelkih smo
tekom septembra z učenci nabirali naravne materiale iz katerih se da narediti
veliko zanimivega. Učenci so nabirali storže, divji kostanj, želod in pisano jesensko
listje. Ves nabrani material so učenci PPVI 2. skupina na prvem delovnem dnevu z
naslovom KOSTANJEV PIKNIK uporabili za izdelavo jesenske dekoracije. V PPVI 3.
smo poskrbeli, da je iz kuhinje prijetno dišalo, PPVI 1. skupina pa je delovni dan
izpeljala na daljavo. Po malici smo na šolski terasi pripravili pogostitev in vse
potrebno za peko kostanja. Ko je bil kostanj lepo zapečen, smo se lotili pojedine.
Siti in zadovoljni smo pospravili vse za seboj, izdelke pa razstavili na šolskem
hodniku.

Zapisala Ana Jarni, vodja delovnega dne

VESELI DECEMBER V PPVI 1
December se je komaj začel a v našem razredu, PP1 smo se že praznično okrasili.
Za to je zaslužen naš delovni dan, katerega smo pričarali v četrtek, 2. 12. 2021.
Delovni dan je bil namenjen ustvarjanju voščilnic in okrasitvi razreda. December je
zagotovo najlepši in najbolj čaroben mesec v letu. Zunaj je mraz in bele snežinke
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krasijo našo okolico, mi pa se na toplem igramo, učimo in zabavamo. Naš razred je
tako dobil praznično podobo, okrasili smo smrečico, prižgali lučke na njej, izdelali
adventni venček in pripravili koledar za odštevanje dni do Božiča. Dan je potekal v
razredu in v tehnični učilnici. Iz lesenih ostankov smo naredili voščilnice. Leseni
kolutki so se spremenili v okraske za na smrečico, prav tako piškoti, ki smo jih
spekli v prejšnjih urah. S pomočjo učiteljev nam je šlo delo odlično od rok. Z
gotovostjo lahko zatrdimo, da je dan nadvse uspel. Prav vsi smo si zaslužili
pohvalo.
Učenci in učitelji skupine PPVI1

DELOVNI DAN: JEZERO
V četrtek, 27. 5. 2022, je bil za učence in učitelje PPVI malo drugačen tematski
dan z naslovom »Jezero«.
Polni pričakovanj smo se skupaj odpravili proti Rudniškemu jezeru, kjer se je
začela naša nepozabna pustolovščina. Če bi kdo rekel, da bomo jadrali po jezeru,
bi se mu samo nasmejali, ampak ta dan se je zgodilo ravno to. Gospod Božidar
Peteh, lastnik jadrnice, nam je omogočil nepozabno jadralno doživetje. Z njegovo
pomočjo in dobrodelnostjo smo zajadrali po jezeru. Pred začetkom nam je
natančno razložil, da se jadrnica ne more prevrniti, lahko pa nas udari jadro, zato
moramo pri jadranju sodelovati in upoštevati navodila. V jadrnico smo vstopali po
trije in se zapeljali po jezeru. Da smo lahko zapluli, je bilo potrebno dvigniti jadro
in vanj ujeti veter. Potem je pa šlo, zakrožili smo po jezeru od enega konca do
drugega. Med obračanjem je jadrnico nagnilo, da je vsakega kar malo stisnilo od
strahu, ampak nič zato, to je bilo šele doživetje.
Vse lepo hitro mine in tudi naš dan se je prehitro končal. Gospodu, ki nam je
omogočil tako lepo pustolovščino, smo se še zahvalili in mu pomahali v slovo ter se
polni vtisov vrnili v šolo.
Učitelji in učenci OŠ Ljubo Šercer
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DELOVNI DAN: IGRE BREZ MEJA
V nov teden smo zaštartali pogumno in zagnano s ponedeljkovim delovnim dnevom.
Na šolskem dvorišču smo se zjutraj zbrali učenci PP1, PP2 in PP3, ter učitelji,
varuha in spremljevalka. Ker nas sonce še ni dobro pogrelo, smo se za začetek
postavili v krog in se ogreli z različnimi gibalnimi igrami. Pri teh smo smo morali
dobro sodelovati, da smo dosegli cilj vaje. Poleg tega pa smo se ravno prav
razgibali, da smo lahko pričeli s tekmovanjem, ki smo ga že komaj čakali.
V dve skupini smo se razdelili tako, da si je vsak udeleženec okrog vratu obesil
ogrlico s simbolom risa ali medveda. Ko smo skupaj pripravili igralno površino za
prvo igro, smo pričeli. Najprej smo tekmovali v korakanju od štarta do cilja.
Zavrteti smo morali kazalec, ki je pokazal število korakov, ki smo jih naredili.
Nekateri so imeli več sreče, drugi manj, medvedje pa očitno tudi dolge korake,
zato so zmagali v prvi igri. A risi se niso pustili! V igri prenašanja žogice na robčku,
kjer je bilo nujno potrebno dobro sodelovanje v paru, so zmagali oni. Za las je šlo
pri igri hitrostnega sestavljanja, saj so tekmovalci obeh ekip hitro tekli in z lahkoto
sestavljali podobo, vendar so bili tudi tokrat močnejši risi. Tekmovali smo še v
prenašanju vode, z žogico na žlici smo morali vijugati okrog ovir, metali smo žogico
in z njo podirali v zid zložena vedra, ter z obroči skušali zadeti palico s čim več
točkami.
Tekmovanje je bilo napeto, zato smo veliko navijali in se spodbujali, da smo bili še
boljši, še močnejši in še hitrejši. Zmagovalna je bila ekipa risov, vendar pa
menimo, da smo zmagovalci vsi. Pokazali smo namreč, da zaradi vztrajnosti, truda
in medsebojnega sodelovanja, za nas ni meja!
Zapisala Anita Marinko
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OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER NA TRŽNICI
V šolskem letu 2021/2022 smo se in se bomo tudi v bodoče z učenci PPVI 3. skupina
enkrat mesečno, z ročno narejenimi izdelki predstavljali na tržnih dneh Tržnice
Kočevje. V sredo, 24.11.2021 smo bili tam že tretjič. Malo nas je pri postavitvi
stojnice in kasneje ponujanju naših izdelkov zeblo, vendar smo bili ob zaključku
dneva z izbranim izkupičkom prostovoljnih prispevkov zadovoljni. Poleg finančne
podpore, pa smo v našo šolsko knjižnico s strani čebelarja in ponudnika medu na
tržnici Branka Obranoviča, prejeli knjigo Naj medi 2, za kar se mu iskreno
zahvaljujemo.
Na stojnico smo tokrat postavili krušne drobtine, glinene izdelke, adventne venčke,
novoletno dekoracijo, ognjičevo mazilo in še kaj. Zbrani izkupiček bo finančna
pomoč pri opremljanju senzorne sobe, nakupu sestavin za gospodinjsko učilnico ali
pa bo z manjšo pozornostjo učencem polepšal bivanje v šoli. S strani učitelja Blaža
Merharja je bil za namen oglaševanja izdelan ličen plakat, ki vas bo mesečno vabil
na Tržnico Kočevje.
TUDI NOVOLETNI BAZAR BO NA TRŽNICI
V decembru načrtujemo obisk tržnice na dan, 15.12.2022, ko bomo združili moči z
učenci programa NIS, ter izvedli NOVOLETNI BAZAR. Učenci se bodo preizkusili v
delu, ki ga običajno opravljajo učenci PPVI 3. skupina, ter vam na stojnici ponujali
izdelke narejene na tehniškem dnevu. Vabljeni, da nas obiščete!

Zapisala Ana Jarni, razredničarka PPVI 3. skupina

NOVOLETNI BAZAR NA TRŽNICI KOČEVJE
V sredo, 15.12.2021 smo na OŠ Ljubo Šercer organizirali NOVOLETNI BAZAR v malo
drugačnem okolju. Na dveh stojnicah Tržnice Kočevje so učenci 6.,7. razreda ter
učenci 8.,9. razreda ponujali izdelke, ki so jih na tematskem dnevu v novembru
izdelali učenci cele šole. Učenci so se aktivno in iznajdljivo vključevali v proces
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dela, ter iztržili kar lep izkupiček prostovoljnih prispevkov, ki bo v pomoč, da bo
čas preživet v šoli še bolj kvaliteten in prijeten.
Svoje misli, občutke, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, so učenci obeh oddelkov strnili
v naslednje vrstice:
SMO SE ZABAVALI
BILO NAM JE VŠEČ, KER SMO PRODAJALI SVOJE IZDELKE
KER SMO SE LAHKO DRUŽILI
ZEBLO NAS JE IN TEŽKO SEM STAL
ZANIMIVO, KER SEM BILA PRVIČ PRODAJALKA
BILO JE NORO, KER SMO SE SKUPAJ ZABAVALI IN PILI ZEEEELOOO VROČ ČAJ
BILI SMO ZGODNJI IN NI BILO VELIKO LJUDI
8., 9. razred
MOJI OBČUTKI NA TRŽNICI SO BILI ZELO DOBRI
PRIŠLO JE VELIKO LJUDI IN VELIKO SMO PRODALI
PRIŠLA JE TUDI RAVNATELJICA IN NAS POHVALILA KAKO SMO PRIDNI
NA KONCU SMO MOGLI ŠE VSE POSPRAVIT IN ODNESTI V AVTO AMPAK JAZ BI
ŠE OSTAL
6.,7. razred

Zapisali Ana Jarni z učenci 6.,7.,8.,9. razreda
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SODELOVANJE NA NATEČAJIH IN TEKMOVANJIH
DRŽAVNO PRVENSTVO V BADMINTONU ZA UČENCE OŠPP
Tekmovanje v badmintonu, ki smo se ga udeležili z našimi učenci, je potekalo v
športni dvorani Loka v Črnomlju. Poleg nas so tekmovale še 3 ekipe s šol s
prilagojenim programom. Skromni udeležbi je botrovala pandemija COVID-19.
Tekmovanje je potekalo v skupinskem delu s po tremi igralci v skupini, v
nadaljevanju pa na izpadanje. Igralo se je po badmintonskih pravilih na dva
dobljena niza do 11 točk, nastopili pa so lahko učenci letnik 2006 in mlajši. Za
vsako šolo so lahko nastopili največ trije igralci.
Učenci naše šole so prikazali borbeno in na trenutke tudi zelo dobro igro, uvrstitve
pa so bile, po pričakovanju, okrog sredine končne lestvice, kar je za nas zelo dober
rezultat. Tudi učenci sami so bili ob koncu zelo zadovoljni saj so preživeli lep in
športno aktiven dan.
Na tekmovanju nas je obiskal tudi predstavnik Zavoda za šport Planica Gašper
Plestenjak, ki je na koncu vse nastopajoče obdaril s tekmovalnimi majicami.
Zapisal Sašo Ivetič
DRŽAVNO MATEMATIČNO TEKMOVANJE
V soboto, 23.4.2022 je na Jesenicah potekalo državno tekmovanje iz znanja
matematike za šole s prilagojenim programom - Računanje je igra (R=I).
Tekmovanje je organizirala OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice, odvijalo pa se je na OŠ
Toneta Čufarja na Jesenicah.
Po opravljenih prijavah na tekmovanje, so nas nagovorili in pozdravili ravnateljica,
ga. Aleksandra Valančič, župan občine Jesenice, g. Blaž Račič in povezovalka
programa. Učenci so pripravili tudi kratko glasbeno točko. Učenci so nato odšli po
učilnicah, kjer so napenjali možgančke in reševali težke naloge. Po koncu pisanja
smo se odpravili v Gledališče Toneta Čufarja, kjer smo si ogledali gledališko
predstavo z naslovom »Katarina in njen lonec«. Predstava je na simpatičen način
prikazala, kako težko se je otrokom, ki odstopajo od ostalih, vključiti v njihovo
družbo, a je s pomočjo in trudom tudi to mogoče.
Po koncu gledališke predstave je sledila podelitev priznanj, najuspešnejšim
tekmovalcem in za konec še kosilo. Dan nam bo vsem ostal v lepem spominu.

Zapisala Sandra Rusec Belaj
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PODROČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI 2022
V sredo, 11. 5. 2022, smo se s tremi učenci in eno učenko naše šole udeležili
področnega prvenstva v atletiki za osnovne šole s prilagojenim programom, ki se je
odvijalo v Grosuplju. Učenci so tekmovali v tekih na 60, 300 in 1000 metrov, skoku
v daljino in višino ter metu žvižgača. Na koncu tekmovanja pa so se pomerili še v
teku mešanih štafet na 4 x 100 metrov. Učenka naše šole je osvojila drugo mesto v
skoku v višino, en učenec četrto mesto v teku na 60 metrov, dva učenca pa sta
tekmovala v metu žvižgača ter osvojila sedmo in enajsto mesto. Najboljši trije
učenci in učenke v vsaki disciplini so se uvrstili tudi na državno prvenstvo šol s
prilagojenim programom. Odlični organizacija, tekmovalni pogoji ter vreme so še
dodatno pripomogli k temu, da je področno prvenstvo lepo uspelo.

Zapisal Sašo Ivetič
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ŠOLA V NARAVI NIS
GREMO V SEČO, V ŠOLO V NARAVI!
Tudi na naši šoli smo končno, po nekaj letih premora, dočakali težko pričakovano
šolo v naravi. Vsi ukrepi so nam bili naklonjeni, prav tako vodstvo šole in starši. O
pričakovanju učencev ne bi niti govorila. Prijavilo se je 16 fantov in deklet od 6. do
9. razreda. Na pot smo se odpravili z obema razrednikoma ter učiteljem športne
vzgoje v ponedeljek, 28. marca na slovensko obalo v CŠOD Seča.
Zbiranje dokumentacije, soglasij in roditeljski sestanki, vse je potekalo po načrtu
in brez težav, ob polnem sodelovanju vseh staršev- hvala! V ponedeljek nas je
prijazni voznik g. Jure varno pripeljal do Portoroža in vodja ga. Neva nas je
pozdravila, pokazala bungalove in po nastanitvi nas je že čakalo okusno kosilo.
Nato se je začelo jutranja telovadba, dežurstva, dejavnosti z učiteljico Lili ali
domačimi učitelji, nekaj pouka z učiteljico Valerijo, klepeti, sprehodi, spoznavanje
primorske pokrajine s posebnostmi in DRUŽENJE!
O vsem pričajo fotografije v fotogaleriji na spletni strani šole, za katere je
poskrbel učitelj Jan. Preberite si še misli otrok, ki sem jih nanizala v ogrlico
vtisov. Za zaključek si bom sposodila misel ene od naših mamic, ki mi je zapisala:
»Vse bolezni bodo minile, zagotovo pa ostali bodo spomini na šolo v naravi!«

Zapisala vodja ŠVN, Valerija El Habashy

Kaj so povedali dekleta in fantje?
 Meni so bile zelo všeč dejavnosti, ki smo jih imeli z učiteljico Lili. Naučil sem
se nekaj novega o primorski. Lahko sem se družil z ostalimi učenci, saj se v
šoli ne smemo.
 Vse mi je bilo super. Ni mi bilo všeč v vrtu kaktusov, ker mi je postalo slabo.
Mogoče sem alergična na te rastline. Fuul mi je bilo všeč, da smo šli v bazen
in sem plavala, videla sem soline in vožnja z ladjico v Piran mi je bila super.
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 Najbolj mi je bilo lepo v akvariju. Ker sem videla različne ribe, meduze in
sem lahko kupila spominčke. Prvi dan so se dekleta preveč prepirale, pa so
učitelji rešili ta problem, potem je bilo ok.
 Ni mi bilo všeč, ker so se dekleta prepirale med seboj. Najbolj mi je bilo
lepo, da smo se lahko družili med seboj, saj se v šoli ne moremo in ne
smemo. Pohvalila bi še kuharice, ki so res odlično kuhale.
 Bilo mi je lepo, tudi to da smo z ladjico nasedli, ni me bilo strah. V vrtu mi
je bilo všeč, ker nisem še videl toliko kaktusov. Skupno druženje v sobi je
bilo super, fantje smo se med seboj odlično razumeli. Hrana mi je bila bolj
všeč kot v šoli.
 Meni je bilo všeč, da smo bili lahko skupaj in smo punce spale same v sobi in
vsak dan sem se dobro naspala. Pohvalila bi še kuharice, ki so odlično
kuhale. Rada sem bila dežurna pri zajtrku in sem pripravila mizo za vse.
Malo preveč smo hodili, ampak sem zmogla.
 Bilo mi je lepo, ko smo skupaj igrali nogomet, pa še z drugo šolo. Imeli smo
super ples, učitelj Jan je predvajal glasbo po željah in učiteljica Valerija je
plesala z nami. Lahko smo jedli čips, čokolado in pili kokakolo. V sobah
nismo smeli imeti sladkarij.
 Najbolj mi je bila všeč žurka, ker sem lahko plesala, jedla sladkarije in se
zabavala. Vožnja z ladjico v Piran mi je bila zanimiva, tam imajo dober
sladoled. Zanimiv mi je bil akvarij zaradi rib, želve, meduz in tam sem si
kupila obesek želvico. Ni mi bilo fajn, ker se nismo smeli kopati v morju. Bilo
je premrzlo.
 V šoli v naravi mi je bila najbolj všeč vožnja z ladjico in obisk akvarija. S
prstom sem vodil ribo po akvariju, ki mi je sledila, vsem je bilo zelo
zanimivo. Potem so poskusili še drugi. Kupil sem tudi spominke in darila.
 Všeč mi je bil vrt kaktusov, ogled Pirana in vzpon do cerkve s čudovitim
razgledom.
 Najbolj mi je bilo všeč kopanje v bazenu in seveda zanimiv izlet z ladjico.
 Bilo mi je všeč vse. Končno smo se lahko družili. Dekleta smo uživale skupaj,
se urejale, klepetale in tudi malo prepirale. Vse jutranje aktivnosti so bile
naporne, najboljše pa je bilo skupno večerno druženje ob plesu, glasbi in
prigrizkih.
 Meni je bil najbolj všeč ples, ki smo ga imeli v sredo zvečer, saj smo lahko
jedli čips in čokolado. Izdelali smo plakat, ki bo za spomin kaj smo delali v
šoli v naravi. Na živce so mi šle sošolke, ki so se brez veze prepirale za
fante. V šolo v naravi, pa bi šla vseeno še kdaj.
 Meni so bili všeč kaktusi, ker jih je bilo veliko in sem si ga lahko tudi kupil za
domov. Plavanje v bazenu, ker uživam v plavanju in potapljanju. Pohvalil bi
tudi hrano, ki je bila odlična. Naporno mi je bilo, ker smo veliko hodili.
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 Najbolj mi je bila všeč zabava, ker smo se lahko družili, plesali in jedli
sladkarije. Vožnja z ladjico v Piran, čeprav me je bilo strah, ko smo nasedli.
Jutranja telovadba mi ni bila všeč.
DRUGO LETO GREMO SPET, JE SKLEP VSEH FANTOV IN DEKLET!
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ŠOLA V NARAVI PPVI

Prejšnji ponedeljek smo se učenci posebnega programa in tri učiteljice v šolo
odpravili s kovčki. Iskat nas je prišel kombi, v katerega smo komaj spravili vso našo
prtljago. Nasmejani smo se odpravili proti primorski pokrajini. Kar dve uri smo se
vozili, nato pa končno prispeli v mesto Piran. Po ozkih uličicah nas je voznica Sonja
pripeljala na naš cilj - pred Dom pod obzidjem. Tam smo preživeli čudovit teden,
poln dogodivščin.
V ponedeljek smo se potepali po mestu in ga spoznavali, ter seveda na
Tartinijevem trgu pojedli prvi piranski sladoled. V torek smo barvali kamne, ki smo
jih nabrali na obali. Najprej smo jih pobarvali s pisanimi barvami, nato pa smo jim
dodali strehe. Kasneje smo s flomastri narisali še okna in vrata, da so nastale prave
piranske hiške. Peljali smo se tudi z ladjico, s katere smo videli veliko jadrnic in
klobučnjakov. V sredo nas je obiskal poštar in nam prinesel ogrooooomno pošte!
Kako smo se je razveselili! Pisali so nam starši in družinski člani, pa tudi naša
varuhinja Irena. Navdušeni smo se lotili pisanja pisem našim najdražjim, pa tudi
učencem, učiteljem in drugim zaposlenim na šoli smo poslali razglednico. Nato smo
se odpravili v mesto, da smo oddali pošto in obiskali akvarij Piran. Popoldne smo se
igrali na bližnjem igrišču in šli na dolg sprehod nad mestom Piran. S seboj smo vzeli
tudi svetilke, ki smo jih prižgali zvečer, ko smo raziskovali, kaj se v morju dogaja
ponoči. V četrtek smo dokončevali naše hiške, saj smo imeli popoldne pomemben
opravek - šli smo namreč na bazen! Kopali smo se čisto vsi, našemu sošolcu pa smo
v bazenu zapeli še njegovo najljubšo pesem. Zvečer smo bili že kar utrujeni,
vendar smo imeli še dovolj energije za pižama žur! Vrteli smo glasbo, klepetali, se
sladkali in smejali na ves glas. V petek smo še spakirali in si privoščili še zadnji
slasten sladoled, nato pa se odpravili proti domu.
Imeli smo se zelo lepo in z veseljem bi še ostali, vendar je doma še vedno najlepše!

Zapisala Anita Marinko
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ROMSKI KOTIČEK
NOVIČKA OB SVETOVNEM DNEVU ROMOV
V petek, 8. aprila smo obeležili svetovni dan Romov. Z učenci smo, na podlagi
knjige »Most prijateljstva« oziroma »Mosto šu prijatelja«, izdelali simbolični most
in ga dali na vidno mesto v šoli. Romski pomočnik je z učenci naredil romske
zastave ter jih razstavil v šolskem prostoru. Poleg ozaveščanja o svetovnem dnevu
Romov vseh posameznikov, ki vstopajo v našo šolo smo ta dan obeležili tudi na
mestni ploščadi. Tam smo se predstavili z deklamacijo »Azde pe, romano manuš«
oziroma »Dvigni se, romski človek« in s plesno točko na glasbo Esme Redžepove,
»Chaje Shukarije«.

Zapisala Anđela Krsnik

PROJEKT »ROMSKE NAVADE IN VRAŽE«
Z začetkom šolskega leta 2021/2022 pričeli z delom na projektu letošnjega naslova
»Romske navade in vraže«, kjer smo se seznanjali s tradicionalnimi dogodki in
verovanji v romski skupnosti.
Začeli smo z izdelovanjem plakata o romskih navadah. Zanimale so nas romske
navade pri poroki, rojstvu in smrti. Na začetku smo se pogovorili z učenci, saj smo
želeli izvedeti, kakšne so njihove izkušnje in ali sploh vzdržujejo romsko tradicijo.
Izvedeli smo, da se njihove navade pri porokah, rojstvu in smrti ne razlikujejo
veliko od sodobnih slovenskih. Zato smo pogledali v zgodovino romskih navad, pri
čemer smo si pomagali z literaturo »Življenje Romov v slovenskem prostoru«.
Poiskali smo najbolj pomembne značilnosti romske tradicionalne poroke, tradicije
ob rojstvu otroka in ob smrti družinskega člana ter oblikovali plakat z nazivom
Romski ceremoniali in verovanja.
Nadaljevali smo z romskimi vražami, kar je bilo učencem še posebej zabavno, saj
za večino vraž prebranih v literaturi niso slišali. Razbrali smo najbolj zanimive
vraže in jih zapisali. Nato so jih učenci samostojno prevedli in zapisali v romskem
jeziku ter posamezno vražo upodobili v sliko. Prevedene in ilustrirane vraže smo
dali tiskati in vezati. Nastala je čudovita brošura romskih vraž zapisanih v romskem
jeziku, s čemer smo prispevali k ohranjanju romskega jezika. Plakat o romskih
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navadah in izdelane brošure o romskih vražah so vidne vsem udeležencem vzgojnoizobraževalnega procesa, saj naša šola temelji na načelih vključujoče šole. Z
namenom vzdrževanja romske kulture in spodbujanja razvoja senzibilnosti za ljudi
iz romske skupnosti smo obogatili našo šolsko knjižnico z literaturo »Romi in romska
naselja v Sloveniji«, »Zakaj pri nas žive Cigani in ne Romi« in zgodbica »Most
prijateljstva«.
Ker je inkluzija trajen proces, se bomo na naši šoli še naprej ukvarjali z romsko
dediščino. Spoznali bomo tradicionalne romske otroške igre, pri čemer bomo
vključili vse učence osnovne šole Ljubo Šercer in se spomladi skupaj preizkusili v
igri.

Zapisala Anđela Krsnik
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DAN DOWNOVEGA SINDROMA

Na povabilo Društva za kakovostnejše življenje ljudi z Downovim sindromom, smo
se danes ob 10.21, odpravili na sprehod po mestu. Pridružila sem nam je še skupina
iz enote Kekec, Vrtca Kočevje in prvošolčki iz OŠ Zbora odposlancev. Simbolno smo
oblekli modre majice, nosili balone, se sprehodili skozi gaj in mestno ploščad in v
zrak simbolno spustili tri modre balone. Na ta dan smo obuli dve različni nogavici,
ki sta zaščitni znak oseb z Downovim sindromom, da pokažemo, da smo ljudje med
seboj zelo različni. Na ta dan smo izvajali tudi različne aktivnosti z namenom
ozaveščanja.

Zapisala Sandra Rusec Belaj
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SVETOVNI DAN AVTIZMA

OB SVETOVNEM DNEVU AVTIZMA

2. april je svetovni dan zavedanja o avtizmu. Pomembno je, da učence in tudi širšo
javnost ozaveščamo. Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije, ki jo
sestavljajo različna društva in zasebni neprofitni zavodi izpostavljajo najbolj nujna
področja, ki bi jih bilo potrebno urediti:





Zagotoviti otrokom, mladostnikom in odraslim z avtizmom redne
obravnave in terapije.
Zagotoviti otrokom z avtizmom enake možnosti za izobraževanje v
vseh vzgojno-izobraževalnih programih ter zagotoviti stalnega
spremljevalca, če ga potrebujejo.
Ustanoviti regijske dnevne bivalne centre za otroke in mladino, v
katerih bi delali strokovni timi usposobljenih strokovnih delavcev.
Ozaveščanje in stimuliranje zaposlovalcev.

Glede ozaveščanja o avtizmu smo na šoli poskrbeli na različne načine. Za ta dan
smo vsi v omarah poiskali vsaj nekaj modrega ter se malo pozabavali in na prav
poseben način oblikovali napis avtizem. Učencem smo prikazali poučne videe, ki
prikazujejo s kakšnimi težavami se soočajo učenci z avtizmom in kako jim lahko
sošolci pomagajo. Natančneje smo se pogovorili o vsebini knjig, ki smo ju prebrali:
L. Ely, P. Dunbar: Luka je med nami in Helena Kraljič: Žan je drugačen ter še na ta
način predstavili funkcioniranje učencem z avtizmom.

Zapisala Sandra Rusec Belaj
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SODELOVANJE NA FESTIVALU ŽIVE ULICE

Kot ste verjetno že slišali, na ulicah Kočevje poteka festival ŽIVE ULICE, ki bo
oživel dogajanje na prostem, v središču mesta. Poteka sicer v malo drugačni obliki,
kot je bilo sprva zastavljeno, naša šola pa je na ulicah Kočevja izvedla dve
delavnici.
Prva je potekala v četrtek, 19.5.2022 z naslovom Razvijamo finomotoriko.
Finomotorične spretnosti so bistvenega pomena za usvajanje in opravljanje tako
vsakodnevnih kot šolskih nalog in zadolžitev. Zaradi pomanjkanja zmožnosti
opravljanja teh nalog in zadolžitev lahko trpi otrokovo samospoštovanje, ogrožena
je njegova šolska uspešnost, njegove zmožnosti igre pa so omejene. Na ploščadi,
kjer je potekala delavnica, je bilo razstavljenega veliko različnega materiala in
aktivnosti, preko katerih so učenci lahko razvijali finomotoriko.
Druga delavnica z naslovom Pisanje in računanje skozi igro pa je potekala v
četrtek, 26.4.2022. Če veščini pisanje in računanja, prikažemo skozi igro in miselne
izzive, je lahko pisanje in računanje precej zabavno in posledično motivacijsko.
Učenci so se preko enostavnih aktivnosti, predvsem smo dali poudarek na gibanju,
učili številk, štetja, črk in pisanja. Šteti smo se učili s pomočjo družabnih iger:
ristanc, človek ne jezi se, enka itd. Obe delavnici je obiskalo kar nekaj učencev,
povedali so, da ji je bilo vešč, zanimivo in upamo da tudi uporabno.

Zapisala Sandra Rusec Belaj
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DOBRODELNI SMO
DOBRODELNI PROJEKT IZDELOVANJA LADJIC IZ PAPIRJA
Tudi na OŠ Ljubo Šercer smo se vključili v projekt izdelovanja ladjic za društvo UPornik. Izdelovanje ladjic je potekalo od 29. avgusta 2021 pa vse do 9. maja 2022.
Pri tej nalogi so se še posebej izkazali učenci in zaposleni v času jutranjega
varstva, ki so prispevali večino ladjic. Ročne spretnosti so urili tudi učenci PP3 in
učenci 2. ter 3. razreda.
Skupaj so izdelali kar 2600 ladjic! To pa ni mačji kašelj - na naš dosežek smo lahko
ponosni.
Tudi z našo pomočjo je tako društvu UP-ornik v Mariboru celo predčasno uspelo
doseči svoj cilj - zbrati 6.000.000 ladjic. Te predstavljajo spomin na 6.000.000
žrtev holokavsta, ki ga sicer obeležimo 27. januarja. Veseli smo, da smo se tudi
sami lahko pridružili taki akciji in pripomogi k skupnemu dobremu.
Iskrena hvala vsem, ki so sodelovali in zaposlenim, ki so vztrajali pri izdelovanju ter
pakiranju ladjic.

Anita Marinko
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PIŠEMO Z ROKO
Teden pisanja z roko je vseslovenska akcija, že sedma zapored, s katero
ozaveščamo o pomenu ohranjanja pisanja z roko. Organizirajo jo skupaj z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo ter
nekaterimi uspešnimi podjetji.
V tednu od 17.1. – 21.1. 2022 smo spodbujali čitljivo in tekoče pisanje z roko.
Skrbno smo oblikovali in povezovali črke. Nekateri zapisujejo le še s tiskanimi
črkami, a smo se v Tednu pisanja z roko 2022 trudili pisati s pisanimi črkami, tako
malimi kot velikimi.
Osrednja tema Tedna 2022 je bila Pišem z roko, ker … Pozornost smo
namenili prednostim pisanja z roko. Naj jih nekaj naštejemo: boljši spomin,
ustvarjanje več idej, dolgotrajnejša pozornost, celovitejše delovanje možganov,
izražanje spoštovanja in naklonjenosti, izboljšanje finih motoričnih spretnosti,
ohranjanje možganov v dobri formi, ko smo starejši.
Učenci so se ob pomoči in usmerjanju učiteljev v tem tednu bolj posvetili pisanju z
roko ter izvedli različne aktivnosti na to temo. Na spletu so si tudi ogledali različne
primere pisav in se naučili kaj je to kaligrafija.
Nastala je knjiga lepih misli in želja, katero smo oblikovali učitelji, učenci in tudi
starši. Izdelke so poslali tudi učenci in učitelji, ki so bili v tem tednu odsotni.
Nastala je »zbirka« raznolikih rokopisov in neštetih lepih misli, želja, pregovorov,
prespisov itd. Knjiga bo v naši šolski knjižnici, kjer si jo lahko ogledate. Vsem se
zahvaljujem za pomoč in pripravljenost za sodelovanje.
Zapisala Sandra Rusec Belaj

65

LJUBO ŠERCER IMA TALENTE
Na naši šoli smo se v torek, 11. maja, zbrali v telovadnici in si ogledali glasbeni
dogodek z naslovom Ljubo Šercer ima talente ali, kot smo ga mi na šoli
poimenovali, Talenti. Na Talentih so nastopale učenke naše šole, kjer so pogumno
pokazale svoje plesne in vokalne veščine. Ostali učenci so se preizkusili v vlogi
žirantov in skupaj izglasovali najboljšo točko. Na prvih Talentih je zmagala učenka
Ela Jurkovič iz 7. razreda. Čestitamo Eli! Mi pa srčno upamo, da bo postal ta
dogodek tradicionalen na naši šoli.
Zapisala Anđela Krsnik
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PRISPEVKI NAŠIH UČENCEV
ŠOLA V NARAVI PORTOROŽ
Šli smo šolo v naravi v Portorož v Sečo-Burja.
Prvi dan smo šli na sprehod in si ogledali kipe. Nato, smo šli do parkirišča, kjer nam
je gospa Lili dala privezo za oči. Dali smo jo na oči in nato smo šli počasi v koloni.
Poslušali smo različne zvoke. Potem smo prišli do morja in si nato sneli priveze.
Nekateri smo tudi hodili po vodi. Opazovali smo druge kipe. Tam smo si našli par in
spet dali privezo čez oči. Par nas je moral odpeljati do enega kipa. Nato smo
narisali ta kip. Naslednji dan smo šli z ladjico v Piran. V Piranu smo šli na sladoled.
Ko smo pojedli sladoled, smo šli na sprehod po mestu. Nato smo šli med ozkimi
ulicami, do cerkve. Tam je bil zelo lep pogled na morje in Piran. Šli smo tudi v
akvarijum. Tam smo videli zelo veliko različnih rib in meduz. Kupili smo si tudi
spominke. Nato pa se odpravili nazaj v Sečo. Videli smo Tartinijev kip. Tretji dan
smo pojedli zajtrk in nato šli telovadit. Po telovadbi smo se družili s puncami. Po
druženju smo odšli na kosilo. Ko smo pojedli kosilo, smo se družili ob glasbi, ki jo je
učitelj igral na kitaro. Bili smo tudi pri eni gospe, ki ima vrt kaktusov. Videli smo
veliko različnih. Lahko smo jih tudi kupili. Zvečer smo se šli kopat. Ko smo prišli na
bazen, smo se morali najprej stuširati in nato smo imeli preizkus plavanja. Skakali
smo v vodo in se igrali. Po kopanju smo imeli večerjo. Po večerji smo se odpočili.
Nato smo imeli zabavo. Plesali smo in se družili, zelo je bilo zabavno. Bil sem
utrujen. Četrti dan smo se zjutraj zbudili in šli na zajtrk. Po zajtrku smo imeli
predavanje z učiteljico Lili. Predvajala nam je video o solinah. Pokazala nam je
obvezno opremo, ki jih uporabljajo solinarji. Po tem smo šivali vrečke in jih
napolnili z morsko soljo ter sivko. Preizkusili smo tudi različne vrste soli. Po
predavanju smo šli počivat. Nato smo šli pripraviti jedilnico za kosilo. Kosilo je bilo
zelo dobro. Po kosilu smo se šli učit. Nato smo se šli pakirat. Zjutraj smo pa
pojedli zajtrk, vzeli za sabo malico in se odpravili iz Seče domov.
Zelo mi je bilo lepo v šola v naravi in zelo zabavno.
Arian Semić, 9. r
ŠOLA V NARAVI V PORTOROŽU
Pa smo dočakali težko pričakovan teden. Teden dni na morju. V ponedeljek nas je
voznik avtobusa odpeljal v Portorož. Tam smo se uredili po sobah. Popoldne smo
se igrali z žogo, igrali nogomet in opazovali naravo. Dan je hitro minil. Naslednje
jutro smo se zbudili in zajtrkovali ter se sprehodili po Luciji. Tam smo opazovali
ladjice in poslušali pluskanje morja. Peljali smo se z ladjico v Piran. Tam smo si
ogledali Tartinijev trg, mesto, cerkev in značilne oznake starih ulic. Privoščili smo
si sladoled, se odpočili in odpluli nazaj. Naslednji dan smo si ogledali prečudovite
kaktuse. Opazil sem, da je najstarejši kaktus star 64 let in da jih vzgaja lastnica
sama. Ko smo se vračali nazaj, sem opazil koze in ponije v ogradi. Spomnil sem se
na dom in živali doma. Popoldne smo se odpravili plavat v bazen. Uživali smo, se
potapljali, plavali in se zabavali. Naslednje jutro nas je presenetil dež. Imeli smo
notranje delavnice. Izdelovali smo dišavne vrečke. Izvedeli smo še veliko o solinah.
Tudi na daljavo smo se povezali z našo šolo v Kočevju. Teden je hitro minil, čakala
nas je zanimiva pot nazaj v rodne kraje.
Denis Škulj 9. r
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INTERVJU S PLANINCEM g. Markom
Marka smo spoznali v lanskem šolskem letu kot jamarja, ko smo se učili o dinarskokraškem svetu. Letos smo opravili video-srečanje z njim na temo planinarjenja in
alpinizma v okviru pouka družboslovja in spoznavanja alpskega sveta.
1. Vemo, da imate radi naravo, veliko ste nam povedali o jamarstvu, kdaj pa
ste opazili lepoto hribov?
»Prvič sem se podal v hribe pri osmih letih leta 1963. Bil sem na Triglavu z
očetom, stricem in teto ter bratrancem. Bil je mesec avgust in zgoraj je bil
sneg, kar rezervne nogavice sem moral uporabiti za rokavice. Saj takrat ni
bilo takšne opreme kot je sedaj.«
2. Kakšen je bil vaš prvi pravi planinski vzpon?
»Samostojno sem začel hoditi v hribe pri 12. tih- 13. tih letih z bratrancem
in bolj intenzivno v srednji šoli.«
3. Je razlika med opremo pozimi in poleti?
»Razlika v opremi je velika. Pozimi potrebuješ veliko več dodatne opreme,
cepin, dereze, krplje, drugačno obutev, več oblačil, termovko,
nepremočljivo opremo. Poletne opreme je manj in je lažja. Pomembno je,
da imaš rezervna oblačila, čeprav sedaj obstajajo hitro sušeči materiali. »
4. Kateri letni čas v hribih vam je najljubši?
»Vsak letni čas ima svoje čare, vsakič opazuješ kaj drugega. Poleti in
spomladi cvetje, barve jeseni, pozimi uživaš v samoti…«
5. Se potepate sami ali imate radi družbo?
»Odvisno od razpoloženja. Rad sem sam in napredujem v svojem tempu s
svojimi cilji in interesi. Vedno se za pot pripravim, pregledam vreme,
ocenim čas, pregledam zemljevide, če sem tam že bil je to lažje, nova pot
zahteva bolj temeljite priprave. V hribe se podam tudi s prijatelji, peljem
sorodnike, se prilagodim najšibkejšemu členu v skupini, to je pomembno.
Včasih pa tudi z večjo družbo, če me prosijo in jih popeljem na kakšno
turo.«
6. Vam je bolj blizu alpinizem ali pohodništvo? Se raje potepate po brezpotjih
ali sledite markacijam? Ste se že kdaj izgubili?
»Nekaj vmes, rad hodim po brezpotjih, spremljam oznake in sem sam s
sabo. Sem zašel s poti in rešil me je kompas, tako gosta megla je bila, saj se
vreme v hribih lahko hitro spremeni, to ste se učili.«
7. Kdaj ste spoznali plezanje in turno smučanje?
»S plezanjem se ukvarjam zadnjih 20 let, prej ni bilo možnosti. S turno
smuko tudi, oprema je boljša, vedno imam pri sebi »žolno«, saj moraš biti
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vedno pripravljen tudi na najslabši izid. Pri plezanju obvladuješ svoje telo,
krepiš koordinacijo in spoznavaš tehnike. Več plezaš, spretnejši si pri tem.
Pomembno je, da zaupaš soplezalcu in on tebi.
Turno smučanje je poseben užitek in napor, vreden vsega truda.«
8. Kakšen poseben spomin v domačih gorah?
»Spominov v vseh teh letih je ogromno, v glavnem lepih. Videl sem že
nesreče, tudi s smrtnim izidom, pomagal, če sem lahko, sam sem bil
poškodovan. Pri plezanju se je odkrušil kamen, rešila me je čelada in
izkušnje, sicer bi bilo še slabše. Spomnim se starejše gospe, ko sva skupaj, v
bivaku, praznovala njen rojstni dan, sredi zasneženih hribov. Veselja tistih,
ki so prvič okusili planinski uspeh, tolaženje ob neuspehu in žuljih, vsega po
malo.«
9. Bi nas kdaj popeljali na planinski pohod v Kočevju, če bi vas prosili?
»Seveda z veseljem, v okolici Kočevja je veliko možnosti, ki bi jih zmogli
tudi vi. Krempa, Kozice, Krokar. Na pomlad se slišimo in dogovorimo.«
10. Vaš najvišji vzpon v tujini?
»Moj najvišji vzpon je bil na sedemtisočak Pik Lenin, ki se nahaja v verigi
Trans – Alay v gorovju Pamir med Tadžikistanom in Kirgizistanom.«
11. Kolikokrat ste že bili na Triglavu?
»Velikokrat, težko točno preštejem, bil sem v vseh letnih časih približno
50x.«
Gospod Marko, hvala za vse lepe fotografije in besede, ki ste jih delili z nami.
Intervju opravili in zapisali učenci 6. in 7. razreda
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VALETA

V sredo, 15. 6. 2022, je v prostorih Osnovne šole Ljubo Šercer potekala valeta
letošnjih devetošolcev. Z njo so se na prisrčen in izjemno lep način poslovili od
šolskih klopi ter se na najlepši možni način zahvalili učiteljem in staršem za
podporo, spodbude in skupna preživela leta. Po dolgem času smo se v šolski
telovadnici lahko zbrali tako učitelji kot učenci ter tudi starši. Devetošolcem je
uspelo pripraviti valeto, ki si jo bomo zapomnili kot enega lepših dogodkov v
letošnjem šolskem letu. Skupaj z učenci in sošolci 8. razreda so pripravili krajši
kulturni program z različnimi videoposnetki, ki je pričaral nepozabne spomine
številnim obiskovalcem valete. Ob koncu prireditve nas je čakala še lično
pripravljena pogostitev s strani učencev in razredničarke posebnega programa 3.
skupine ter zaključna pogostitev v eni izmed bližnjih restavracij v Kočevju.
Devetošolcem želimo prijetne počitnice in pogumno stopanje po novi poti polni
izzivov!
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JUHU, POČITNICE SO TU!
V petek, 24. 6. 2022, smo težko pričakovani zadnji šolski dan obeležili z
zaključno proslavo, na kateri smo proslavili tudi praznik, Dan državnosti. Učenci
so se predstavili s pestrim kulturnim in zabavnim programom. V prvem delu
proslave so učenci predstavili znamenitosti Slovenije, v drugem delu pa so
pokazali svoje veščine s plesom, petjem, dramsko igro in deklamacijo. Ogledali
smo si tudi foto utrinke preteklega šolskega leta, se ob tem nasmejali in potočili
tudi kakšno solzico. Ravnateljica je učencem podelila tudi priznanja za posebne
dosežke. Ob koncu proslave smo se poslovili od dveh učencev posebnega
programa, ki letos zaključujeta svoje šolanje. Učenca sta bila z nami vrsto let in
zagotovo ju bomo vsi skupaj zelo pogrešali. Po proslavi smo si privoščili še nekaj
sladkega ter se poslovili. Vsem učencem želimo prelepe poletne počitnice! Se
vidimo septembra!

Vodje proslave Maša, Mateja in Tjaša
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RAZVEDRILO
Pobarvaj me:
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DONATORJI IN POKROVITELJI V ŠOLSKEM LETU 2021/22


Občina Ribnica



Občina Velike Lašče



Občina Loški Potok



Klavdijo Veselič s. p.



Jože Lovšin iz Brež pri Ribnici



družina Smole iz Kočevja



Sabina Bajc Piškur iz Kočevja



Viktorj Kobola iz Šalke vasi



Franjo Barič d.o.o.



podjetje Elektro Ljubljana d.d.



podjetje Elektro Gorenjska d.d.



podjetje Ertl Glas steklo d.o.o.



podjetje Finson oz. Sonji Rigler



podjetje Intersocks, tovarna nogavic d.o.o.



podjetje Jaskawa, Europe Robotics d.o.o.



podjetje Koles d.o.o.



podjetje Medicointerna, medicinske storitve in svetovanje d.o.o.



podjetje Metalindt, ključavničarstvo d.o.o.



podjetje Midea, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.



podjetje Rotis d.o.o.



podjetje Snežnik d.o.o.



podjetje Šilc, servis, montaža in storitve d.o.o.



podjetjueTaja d.o.o.



Lekarna Ribnica



Inotherm
Multisenzorna soba nastaja pod pokroviteljstvom Občine Ribnica in Občine Velike
Lašče. S svojimi finančnimi prispevki so pomagali tudi:



Šilc – montaža in storitve,



Yaskawa



Lekarna Ribnica



Lovšin Jože



Klaudio Veselič



Elektro Gorenjska, d.d.

Iskrena hvala vsem donatorjem in pokroviteljem za prispevke in ostale donacije, ki
nam omogočajo bogatejše in kvalitetnejše preživljanje šolskih dni!
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NASVIDENJE NASLEDNJE ŠOLSKO LETO!

NAŠE POTKE, ŠOLSKO GLASILO OŠ LJUBO ŠERCER
ŠOLSKO LETO 2021/22
AVTOR FOTOGRAFIJE NA NASLOVNICI: J.T. (8. razred), fotografija je nastala v
okviru naravoslovnega dne: "Jesenske barve skozi sodobno tehnologijo".
PRISPEVKE ZBRALI UČENCI IN UČITELJI OŠ LJUBO ŠERCER
OBLIKOVANJE: MAŠA LUTERŠMIT
KOČEVJE, JUNIJ 2022

Fotografija nastala ob Svetovnem dnevu Downovega sindroma, avtor Blaž Merhar
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