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GLASILO OŠ TRŽIČ (JUNIJ 2017) 
 

Prelom: 

Sergeja Osredkar 

 

Mentorica glasila, urejanje in lektoriranje: 

Martina Verč 

 

 

NASLOVNICA, likovni prispevki in fotografije so delo učencev OŠ Tržič pod vodstvom likovnega 
pedagoga Braneta Povaleja, učiteljic razrednega pouka in učiteljice računalništva Sergeje 
Osredkar. 

 

Pozdravljeni! 

Po dolgem času je pred nami spet Mul'c v tiskani obliki. Lepo.  Skoraj v celoti smo ga posvetili 
projektu, s katerim smo se vsi na šoli ukvarjali preko celega leta. Gre za projekt Tržič – mesto 
dobrih misli in želja. Naš ravnatelj Stane Grum je idejni vodja vseh prireditev, ki so v tem 
šolskem letu bogatila šolsko in mestno življenje, naše glasilo pa kaže, da teh res ni bilo malo. 
Razdelili smo ga na letne čase oz. je urejeno po kronološkem zaporedju dogajanja. Prav zaradi 
pestrosti dogajanja, zaradi množice tistih, ki ste karkoli napisali za naše glasilo, ga bo dobil prav 
vsak učenec in delavec naše šole. 

Upam, da boste glasilo radi brali, da vam bo popestrilo vroče poletje, za katerega vam želim, 
da bo polno čudovitih doživetij, o katerih boste poročali v naslednjem šolskem letu.  

Srečno. 

                  Martina Verč 

  



Draga bralka, dragi bralec! 
 

Ljudje smo popotniki in skozi življenje nas vodi mnogo poti. Vsak mora prehoditi svojo. Sam in 
vsak zase. Ko ljudje takole stopamo po svoji življenjski poti, se srečujemo med seboj. Sklepajo 
se poznanstva, tkejo prijateljstva, zgodijo se ljubezni, netijo se spori … Vedno pa nam ostane 
polno stvari, za katere se je v našem življenju vredno potruditi in za katere je vredno živeti – 
za naš dom, družino, prijatelje, mesto, zemljo …  

Pred vami je lepo branje, obogateno z mnogimi fotografijami. Delo naših ustvarjalnih učencev 
in prizadevnih zaposlenih je lepo uredila naša knjižničarka Martina.  

V tem šolskem letu smo se posvetili projektu Tržič – mesto dobrih misli in želja. Projekt se je 
spremenil v zelo lepo zgodbo. S tisočerimi srci smo povezali vse javne ustanove v Tržiču, 
poudarjali pomembnost pozitivnega odnosa do sočloveka, narave, okolja in domačega kraja; 
pomembnost medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva, pozivanja k strpnosti do 
različnih narodnosti, tujcev in sprejemanja drugačnosti; pomembnost zavedanja, da živimo 
drug ob drugem in da si moramo zato tudi priznati, da drug drugega potrebujemo. 

Ta zgodba je postala del vseh tržiških učencev, staršev, zaposlenih in Tržičanov. V tem letu se 
je zvrstilo mnogo kulturnih in športnih dogodkov, vse šole, vrtce, izložbe našega mesta in 
ulične svetilke smo okrasili s prelepimi srci, na katerih so napisane dobre misli in želje.  

Celo leto nas je družila želja delati dobro na vseh področjih, in sicer z namenom, da bomo drug 
drugega bolje spoznali, razumeli in spoštovali. Prav to nas napolnjuje, da lažje prenašamo 
bremena našega vsakdana. 

Simbol našega dogajanja je srce. V njem prebivajo naše vrednote. Gospa Andrejka Belhar 
Polanc, mamica naše učenke, je naredila čudovito celostno podobo z zdaj že močno 
prepoznavnim logotipom. 

Z učenci smo gradili na vrednotah in jim skušali približati vzgojne veščine (Iskanje sreče, 
Spoštovanje, Hvaležnost, Pogum, Ljubezen, Družina, Zdrav ritem srca, Skupaj prebivamo na 
tem planetu …). 

Učenci so na mestnih ulicah delili srca z dobro mislijo mimoidočim, takšna srca so razdeljevali 
tudi natakarji po tržiških lokalih. Zelo zanimivo je bilo tudi sodelovanje s Policijo Tržič, ki je 
ustavljala voznike, učenci pa so voznikom delili srca z dobrimi mislimi. 

V Tržiču smo spoznali in dokazali, da smo z medsebojnim sodelovanjem in spoštovanjem veliko 
močnejši in mnogo bolj povezani. Zato se želimo truditi tudi v bodoče.  

Naj naše srce pogumno bije naprej. Za nas, za vse ljudi, za vsa prijateljstva, za vse ljubezni, 
nasmehe in vse tiste čudovite trenutke, zaradi katerih se včasih dotaknemo neba.  

Pošiljam vam dobro misel. Naj bo vaš metulj lep, svoboden, srečen. 

Vaš ravnatelj 
Stane Grum 

  



DOBRA MISEL 
 

Misel dobro pošiljamo v svet, 

misel zate, zame.  

Misel za vse, 

ki imamo srce. 

 

Naj se širi čez obzorje, 

naj doseže morje, hribe in gore, 

naj pozdravi puščave – ledene in peščene. 

Naj zasidra se v srca vseh ljudi sveta, 

ki na planetu Zemlja smo doma. 

 

Namenimo dobro misel osamljenim, 
žalostnim in bolnim, 

da jih potolaži. 

Naj bo misel dobra še za srečne in vesele, 

za vse, ki so revni in bogati, 

da ne pozabijo, kako minljiv je čas, 

ki teče za vse nas. 

 

Dobro misel iz otroških src, 

pošiljamo v širni svet, 

da bi lepši bil ta naš planet. 

Romana Turk 

RADOST 
 

Kje iščeš svojo radost? 

Jo iščeš v sebi  

ali zunaj sebe? 

Je ptica, 

ki leta po širnem nebu, 

je potok, ki žubori mimo tebe? 

Je sosedov otrok, ki se igra 

na igrišču, 

ali mali kuža, 

ki teka po dvorišču? 

Je muca, ki prede 

in sladko zaspi poleg tebe? 

Je sonce, so zvezde ali 

luna na temnem nebu? 

Je vse to in še več, 

če jo vidiš okoli sebe. 

Andraž Lipold, 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRŽIČ MESTO DOBRIH MISLI IN ŽELJA 
Z miselnim vzorcem slik, ki se povezujejo, sem kratko povzel vse, kar se je letos dogajalo okrog 
našega projekta. 

Prva slika kaže Tržič in se nanaša na prvi del našega slogana Tržič mesto … Pri drugi sliki sem 
se malce pošalil in prikazal naš projekt, kot da je ocenjen s hotelskimi zvezdicami. Izbral sem 
oceno dobro, ocena je bila seveda izposojena iz slogana (mesto dobrih misli). Besedo misli 
sem izrazil s fantom, ki je zelo zamišljen. Četrta, zadnja slika, pa prikazuje željo v oblačku in v 
angleščini, saj upam, da bomo naš projekt razširili tudi v druge države in med tujce, ki kot 
turisti prihajajo k nam. 

Da pa bi projekt še bolj povezal, sem uporabil srce, ki povezuje slike, kot so tekači povezali 
ustanove Tržiča. 

Tadej Valjavec, 8. a 

PRIJATELJSTVO 
 

Prijateljstvo je nekaj najlepšega, 

rodi se kar tako  

in raste v nebo, 

je kot drevo, ki širi veje svoje  

nad zemljo. 

Ta te spremlja vse povsod. 

Brina Lana Blaži Gregorčič, 7. b 



JESEN 

Naš projekt se je pravzaprav začel na tradicionalni 49. Šuštarski nedelji, kjer smo na stojnici z 
različnimi aktivnostmi prvič predstavili projekt Tržič – mesto dobrih misli in želja. S plakati, 
baloni, predstavitvijo vseh institucij in ustanov, ki so pristopile k projektu, smo občanom Tržiča 
in drugim obiskovalcem z dobro voljo in nasmehi na obrazu ponudili prve informacije o tem 
projektu. Hkrati smo že nakazali, kaj bomo v okviru projekta delali, ustvarjali, s kom se bomo 
povezovali, kakšne vezi bomo tkali tekom celega šolskega leta.  

Blanka Rejc 

 
 

TRŽIŠKA VERIGA SRCA 
 

Prireditev Tržiška veriga srca se je odvijala 7. oktobra 2016. Tekači (otroci in zaposleni) smo 
povezali vse sodelujoče ustanove, sproti dopolnjevali veliko srce z dobrimi mislimi in ga 
prinesli županu, ob tem pa pripravili kulturni program. 

Vsaka od sodelujočih ustanov je izbrala misel, jo zapisala na srce in vsa ta srca so se zbirala na 
velikem srcu, ki so ga tekači prinesli županu.  

KAJ SO ZAPISALI SODELUJOČI V PROJEKTU 
 

Župnija KRIŽE: Bog naj vas obdari s čudovito dobroto. 

  



OŠ Križe: Pomagajte drug drugemu, s tem bo svet lepši, življenje bolj srečno in srce polno 
radosti. 

 

TD Tržič: Srce je popotnik. Pustite mu širna obzorja in ne zapirajte vrat, ko se vrne domov. 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja: Dobre misli, ki domujejo v knjigah, naj se naselijo v srcih 
občanov. 

Policijska postaja Tržič: Morda ni vsak dan lep, a v vsakem dnevu je kaj lepega. 

 

Športna zveza Tržič: Želimo si, da bi se čim več otrok in odraslih s srcem ukvarjalo s športom. 

OŠ Bistrica: Sočloveka ne obsojaj, raje mu pomagaj. 



Župnija TRŽIČ – BISTRICA: Veliko Božjega blagoslova in miru. 

 

Župnija KOVOR: Na prvem mestu naj bo ljubezen, ki se razdaja za druge. 

Center za socialno delo Tržič: Koraki, ki nas peljejo v svetlejšo prihodnost, se začnejo na 
stopnicah medsebojnega razumevanja in sprejemanja drug drugega. 

Glasbena šola Tržič: Včerajšnji dan je zgodovina, jutrišnji skrivnost, današnji dan je darilo. Naj 
vam bo včeraj lep spomin, jutri izziv in danes en čisti užitek. 

Reintegracijski center: Ne obupajte, tudi ko vam je težko. Borimo se skupaj. 

 



Fundacija Vincenca Drakslerja: Začnite živeti in delati stvari, ki vas veselijo. Dragocen čas 
preživljajte v družbi tistih, ki jih ljubite in tudi sami sebe čimprej vzljubite. Življenje je tako 
kratko. 

Dom Petra Uzarja Tržič: Veliko zdravja, veselja in veselih uric v šoli in kar največ v naravi. Prav 
prisrčen pozdrav vsem Tržičanom, posebno upokojencem, ki tako lepo pojejo. 

Varstveno delovni center Kranj, enota Tržič: Vsem Tržičanom želimo veliko ljubezni, veselja 
spoštovanja … Ljubezen je kot cvet vrtnice, ki se odpira in zapira. 

 

Vrtec, enota Križe: Sreča najlepše gori, ko se s prijatelji deli. 

Župnija TRŽIČ: Želimo vam, da bi  znali odkrivati zaklade vredne vašega srca. Kjer je tvoj zaklad, 
tam bo tudi tvoje srce. 

Tržiški muzej: Bodite ponosni na svoje korenine. 

Zdravstveni dom Tržič: Smeh je pol zdravja. 

Vrtec, enota Deteljica: Nasmeh za dobro jutro, objem za dober dan, poljub za lahko noč vsak 
dan. 

  



OŠ Tržič: Vsem prebivalcem našega mesta želimo, da nas skozi celo leto druži skupna želja – 
delati dobro na vseh področjih, da bomo drug drugega bolje spoznali, razumeli in spoštovali. 
Vsem pošiljamo dobro misel. Naj bo vaš metulj lep, svoboden, srečen. 

 

Radio Gorenc: Ena dobra misel je vredna več kot tisoč nasvetov in predlogov. Mislimo dobro, 
mislimo modro in mislimo pozitivno. Le tako bodo tudi nasveti in predlogi našli pravo pot. 
Srečno in srčno Tržič. 

Vrtec Tržič: Veder polet v veliki svet. 

 



Ljudska univerza Tržič: Ljubezni polno vsem želimo, jutra polna sreče ujemimo. Ure si lepe 
naredimo, dneve si z izobraževanjem obogatimo. Sonce sije naj vsak dan, korak za korakom 
vsak občan aktivno naj se vključi v družbeni pristan. Učilnice skupaj napolnimo, nikogar nikoli 
ne izpustimo in si objemov podelimo. Vedno mislimo le pozitivno, enkratno, kakovostno in 
stimulativno. Razum naj vodi nas, zadovoljno pojemo na vse glas. Apel po izobraževanju naj 
gre od nas do vas. 

 

 



LAČNA ŽIVLJENJA 
 

 

V ponedeljek, 10. oktobra 2016, so se učenci 8. in 9. razredov iz cele občine v okviru projekta 
Tržič mesto dobrih misli in želja udeležili predavanja oz. razgovora Anje Baš s knjižničarko iz 
Knjižnice dr. Toneta Pretnarja Sabino Šolar. Anjo Baš smo spoznali kot pevko, napisala pa je 
tudi knjigo Lačna življenja. Knjiga in njene avtorske pesmi govorijo o bulimiji, hudi bolezni, ki 
jo je mlada Anja premagala. 

 

  



Na učence je napravila precejšen vtis, preberite nekaj njihovih misli: 

Mislim, da z opisom vsega, kar je doživela, 
pomaga nam mladim, da ne bomo šli po 
taki poti. Zdi se mi, da so bila njena dejanja 
upor proti svetu odraslih. Anji je bil ta svet 
tuj in zato se je uprla na svoj način. Vse je 
sovražila, tudi sebe. Danes pa ve, da so ji bili 
vsi v veliko pomoč in jim javno izreka 
hvaležnost. Tudi jaz sem ji hvaležna, da je 
bila z nami. 

Pia 

Med predavanjem je zapela tudi nekaj 
svojih pesmi, kar je dogajanje super 
popestrilo. Zdi se mi pogumno, da o svojih 
težavah javno govori in nas mlade skuša 
opozoriti na bolezni motenj hranjenja, da bi 
se temu v prihodnje izognili.  

Maja 

Spregovorila je o bulimiji, o občutku krivde, 
pri tem ji je glasba pomagala iti skozi slabo 
izkušnjo. Na koncu je dodala, da bi vse 
ponovila, saj v nasprotnem primeru 
mogoče ne bi vedela, kako veliko ji pomeni 
glasba in je bila to zanjo na nek način 
poučna izkušnja. Pokazala nam je tudi, da 
se moraš znati pobrati, ne glede na to, 
kolikokrat padeš. 

Ajša 

Večina mladih danes ne govori o svojih 
težavah in se vse bolj zapira vase. Svojo 
bolezen nam je podrobno opisala, trenutke 
pa nam je polepšala s svojimi avtorskimi 
skladbami. 

Nuša 

Naučila sem se, da se moraš o vseh svojih 
težavah pogovoriti z nekom, ki mu zaupaš 
in ti stoji ob strani. Občudujem jo, da je vse 

svoje težave opisala v besedilih pesmi. S 
tem je podoživljala svojo težko preteklost 
in obenem zrla v lepšo prihodnost. Z njeno 
zgodbo sem se naučila, da se moramo imeti 
radi kljub napakam, ki jih imamo. 

Lara 

Všeč sta mi bili pesmi Svetlo sonce in Punca 
iz tvoje ulice. O bulimiji je pisala v knjigi, 
njeno petje pa je popestril Mitja na 
diatonični harmoniki, član njenega benda, 
ki je redno prihajal in odhajal z odra. 

Matej 

Med predavanjem je na prijazen način 
predstavila dokaj negativno bolezen. 
Dobila sem občutek, da za svojo bolezen 
deloma krivi tudi starše oz. babico. 
Predavanje je bilo zanimivo in poučno in 
mislim, da si ga bomo vsi dobro zapomnili. 

Ema 

Anja se mi je zdela zelo sproščena in kot 
človek je izražala pozitivno energijo. Vmes 
je zapela svoje avtorske skladbe, kar je bilo 
super, saj nismo poslušali samo pogovora. 
Dokazala je, da se da iti »čez to« in da se 
najdejo rešitve tudi v resnejših težavah. 

Jerca 

Govorila je razločno in vse, kar je povedala, 
se mi je zdelo zanimivo. Svojo izkušnjo je 
opisala v knjigi Lačna življenja, ki bi jo po 
tako napeti in s petjem obarvani 
predstavitvi rada prebrala. Vse, kar je 
opisala, je opisala tako, da je v meni 
prebudila še večje zanimanje. Na koncu je s 
trdno voljo premagala bolezen. 

Zala 

Naučila sem se, da lahko v življenju vse 
rešiš, če se boriš. Nič ni pretežko, če 
verjameš, da to lahko premagaš. Če se boriš 
za nekaj, kar hočeš, boš to tudi dosegel. 

Anja Baš je bila močna, zmagala je in uspela 
premagati svojo bolezen. 

Sanja 



MELITA ZUPANČIČ: MOČ SRCA 
 

V novembru je na vseh treh šolah in vrtcih predavala terapevtka Melita Zupančič, ki vodi 
pogovore, delavnice in predavanja z namenom, da ljudje zaslišijo glas srca. Prehodila je dolgo 
pot, spoznavala svet in na podlagi prehojene poti so nastala njena terapevtska orodja. Njeni 
terapiji se preprosto reče – srce. 

 

 

Za konec je povedala: »Osnovna šola Tržič je šola, kamor bi se človek z največjim veseljem 
vpisal. Ob vstopu te objame toplina. Otroke učijo spoštovanja, v njih prebujajo modrost in 
skrbijo, da ne izgubijo stika z lastno ustvarjalnostjo. Šola za življenje. Pa ne samo to – cela 
občina celo leto soustvarja v projektu. Tako lepo je, ko se znova spomnimo, kako je delovati iz 
modrosti srca v dobro vseh.« 

 

Sreča je kot majhen metulj, 

ki ga ne moreš uloviti, 

če pa mirno obsediš, 

pa lahko sede nate. 

Gabriela Čosić, 6. b 

 

Prijateljstvo je dar, 

na katerega ne smemo pozabiti nikdar. 

Amra Koštić, 6. b  

Veselje v očeh žari, 

sreča pa v srcu se iskri. 

Nik Škrjanec, 6. b 



 

Sreča je, če te ima nekdo rad, 

Prijatelj, otrok ali siromak. 

Obraz različen imamo ljudje, 

Široko pa naj bo naše srce. 

Tako bo dovolj prostora za vse. 

Odkritosrčnost naj vrlina bo naša, 

Veselje vsakomur prinaša. 

A če je včasih to zate pretežko,  

Nasmej se in 

Jezo odrini stran. 

Ej vidiš, kako lep je dan. 

Patrick Ahačič, 7. a 

Ko zapusti te vse 

in najraje ulegel bi se,  

ti prijatelj dal bo moč, 

zato ceni njegovo pomoč. 

 

Jezen, čuden, razigran –  

prijatelj sprejme te vsak dan. 

Prijateljstvo je naš zaklad, 

ki vsak ima ga rad. 

Gašper Meglič, 7. a 

 

 

 

DOM PETRA UZARJA 
 

V tem šolskem letu smo z učenci prostovoljci bogato nadgradili naše sodelovanje z varovanci 
Doma Petra Uzarja. Najbolj zanimiva so bila naslednja dogajanja: 

 Učenci so skupaj s starostniki izvedli 3 ustvarjalne delavnice v domu. 
 Živa knjiga – starejši so nas obiskali v šoli in nam predstavljali svoje življenjske zgodbe. 
 Kulinarična delavnica »rog izobilja« – starostniki so nam pomagali kuhati. 
 Gospod Franci Oman je skupaj z našimi učenci izdeloval rožice in nas učil spretnosti in 

potrpežljivosti. 
 Pevski zbor iz Doma Petra Uzarja je nastopal na Dnevu Zemlje. 

 

    



 

    

     

Lea Torkar 

 

SRCE IN MOŽGANI 
 

SRCE je bilo rdeča nit vsega dogajanja projekta Tržič – mesto dobrih misli in želja in prav zato 
smo povabili dr. Andrejo Krt Lah, ki je je vsem zaposlenim povedala nekaj besed o srcu in 
možganih. Njeno predavanje je bilo polno koristnih nasvetov, ki nam bodo pomagali 
prepoznavati težave s srcem, jih lajšati oz. ohranjati zdravo srce. Pojasnila nam je tudi, kako 
zelo so možgani povezani s srcem.  

  



ZIMA 

 

 

 

ZIMSKA VASICA 
 

Tole je Zimska vasica, 

v njej ne kraljuje Snežna kraljica. 

Je topla, vesela, srčna, prelepa, 

tu vsak otrok poje, se smeje in kepa. 

 

Vaščani Zimljani zelo so prijazni, 

ne obsojajo in ne izdajajo kazni. 

Če koga pestijo težave, 

hitro pomagajo, staknejo glave. 

 

 

Za takšno vasico potrebno le malo je brige, 

pomoči in da ne držiš v žepu fige. 

Kot Zimska vasica lahko je vsak grič, 

Zimska vasica naj naš bo Tržič. 

Urša Kajzer 



PEKA PIŠKOTOV 
 

V ponedeljek, 28.11.2016, nas je pri predmetu gospodinjstvo v 6. a in 6. b obiskala gospa 
Polona Brodar. Naučila nas je krasiti in oblikovati piškote s fondantom in barvami za živila. 
Fondant je kuhan in tehnološko obdelan sladkor v prahu. Različne okuse in barve se pridobi z 
dodajanjem barvil in arom. Uporabljajo se tudi kot polnilo za bombone in čokolado. Gospa 
Polona ga uporablja za izdelavo čudovitih tort in drugega pecivo.  

Testo smo najprej razvaljali in odtisnili srčke z modelom, ki ga je za nas izdelala ga. Bojana 
Ažman. Pečene smo krasili s fondantom in posebnimi barvami, ki smo jih kar s čopičem 
nanašali na piškote. Imeli smo pravo ustvarjalno delavnico. Naši učenci in učenke so res pravi 
umetniki. Najlepša hvala ge. Poloni Brodar za podarjen material in njen čas. Veliko smo se 
naučili in pridobili zanimivo izkušnjo. 

Asja Štucin 

 

 
DRAGI UČITELJI! 

H koncu šolsko leto gre, 

Vdano skrbi od nas hite. 

Ambicij polni smo mi vsi, 

Le na morje se nam mudi, 

A na vas pozabili ne bomo mi. 

                                  Zala Kecman, 9. b 

Srce je kot vrtnica, 

rdeče je kot kri, 

enkrat zamiži, 

potem zopet odpre oči. 

Ves čas je z nami, 

vendar enkrat neslišno se ustavi in utihne. 

Mariša Kos, 6. b  



MIKANJE IN PREDENJE 
 

Gospo Bojano Ažman smo spoznali na Šuštarski nedelji, kjer je pristopila do naše stojnice, kjer 
smo predstavljali projekt Tržič – mesto dobrih misli in želja. Ideja o združevanju in povezovanju 
različnih institucij ter zavodov v mestu Tržič jo je navdušila. Samoiniciativno se je javila, da nam 
bo pomagala pri izdelkih, ki bodo nastajali v okviru našega projekta tekom šolskega leta. V 
podjetju RogLab, s katerim tudi sodeluje, je razrezala 1000 usnjenih trakov, na katere je z 
laserskim tiskalnikom vgravirala besede sreča, ljubezen, radost, hvaležnost, veselje, sočutje … 
in logo našega projekta. 

Obiskala nas je tudi med učnimi urami gospodinjstva. Učenci 6. razreda so pod njenim 
mentorstvom iz usnjenih trakov izdelovali zapestnice, in sicer tako da so vanje vpletali kitke, 
izdelane iz bombažne preje različnih barv. 

S seboj je prinesla tudi postriženo in oprano ovčjo volno, mikalnik in kolovrat. Naučila nas je 
osnov mikanja in predenja volne. Otroci so bili navdušeni. Niso mogli verjeti, koliko truda je 
potrebnega, da iz ostrižene ovčje dlake izdelamo pulover, tkanino. Gospa Bojana z veseljem in 
srčnostjo prenaša dediščino naših babic na mlade rodove. Mi smo ji izjemno hvaležni. 

 

 

Asja Štucin 

DOBRO SE VRAČA Z DOBRIM 
 

Po pouku sem se sprehodila skozi mestno jedro Tržiča. Obkrožalo me je polno srčkov z dobrimi 
mislimi. Eden od njih je imel napisano Dobro se vrača z dobrim. To se mi je zdelo samoumevno 
in se nisem preveč poglabljala v to. 

Prišla sem do doma in pred blokom zagledala sosedo. Zdela se mi je  žalostna, zato sem ji 
namenila nekaj pozornosti. Izvedela sem, da je osamljena. 

Ker sem imela do dejavnosti še nekaj časa, sem se ji ponudila za družbo. Peljala me je v svoje 
stanovanje. Začeli sva se pogovarjati o vsakdanjih stvareh. 

Čas je hitro mineval in morala sem oditi. Imela sem občutek, da sva ena drugi polepšali dan. 
Naslednje jutro so me pred vrati pričakali topli, domači piškotki, ki sem jih rade volje pojedla. 
Šele sedaj sem dobro razumela, kaj je pisalo na srčku. 

Ema Jugovic, 7. b 



 

 

PRAVI PRIJATELJI 

 
Stojijo ti ob strani, vedno jim je mar; 

Roko imajo zate, 

Enakih je le par. 

Čakajo nate,  

A ne pozabijo nikdar! 

Jerca Perne, 9. b 

Ljubiti nekoga je tako lepo, 

Jemati od njega vse, kar je sladko. 

Umreti brez njega je kamen težak, 

Biti srečen ne zmore prav vsak. 

Ena in ena se druži v dva, 

Zmeraj nastane ljubezen iz tega. 

Edina ljubezen je le-ta, 

Nobenega tretjega se sprejeti ne da! 

Teja Gajski, 9. b 

 

 

Prestopil je šolski prag, 

Oblil ga je strah, 

Grabila ga trema, 

Upal je na zmago, a 

Misel je postala resničnost. 

Lara Primožič, 9. b 

Sonce vzhajajoče se iskri, 

Rana zarja me zbudi, 

Cvetovi rož prav lepo diše, 

Eno samo je srce. 

Kaja Meglič, 9. b 

 

 



Peter je silak, 

On pravi je junak. 

Grmenja strah ga ni, 

Ujeti se ne pusti, 

Misli hude se boji. 

Sandi Bogojević, 9. b 

 

Pogumen sem zelo, 

Oh, lagati ni lepo. 

Govoriti moram vedno le resnico, 

Upesniti dobro pesmico, 

Moram znati jo odlično. 

Dino Hamzić, 8. b 

 

 

Sreča je takrat, ko  

Radost nas obdaja in  

Energija nas napaja, 

Čeprav smo včasih žalostni, 

A vedno zatem smo spet veseli. 

Rok Meglič, 8. b 

Ljudje nismo za samoto ustvarjeni. 

Je lažje v paru želeti, leteti, 

Upati in v dvoje hrepeneti, 

Brez strahu pred starostjo živeti. 

Eno samo srce pa le svoj odmev posluša, 

Znotraj je le hlad in praznina. 

Eno samo srce in ena sama duša. 

Ni sreče, je le bolečina. 

Tadej Valjavec, 8. a 

 

  



TEČAJ TKANJA ZA UČITELJE IN UČENCE 
 

Gospa Bojana Ažman je na naši šoli organizirala brezplačen tečaj 
tkanja. Udeležilo se ga je 6 učenk in 5 odraslih, ki smo zaposleni na 
OŠ Tržič. Naš cilj je bil izdelati preprogo na ročnih statvah, manjšo 
tapiserijo s srcem na namiznih statvah in vezalke s pomočjo tkanja 
s karticami. Dobivale smo se ob sredah popoldne, in to kar 
osemkrat. Tkanje je odlično za urjenje vztrajnosti in natančnosti. 
Skoraj vse udeleženke tečaja smo dosegle zastavljene cilje. Med 
delom smo se imele lepo, veliko smo se pogovarjale in smejale. 
Navezale smo prisrčne stike. Hvala Bojani, da nam je to omogočila.  

         Asja Štucin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preko temačnega neba zdaj ptica sama jadra, 

jata ušla ji je na jug – daleč stran, 

v združbi mesta svojega ni našla, 

zatekla se bo uboga kdo ve kam … 

 

Brez prijateljev korakam po poti megleni, 

Slišim le šum in utrip svojega srca, 

Drugačnost tu zunaj v svetu ni sprejeta, 

Zaman iščem vrata svobodnega duha. 

Jerca Perne, 9. b 

  



STRPNOST Z DRUŽINSKIM GLEDALIŠČEM KOLENC 
 

V decembru so vse tržiške osnovnošolce obiskali člani Družinskega gledališča Kolenc. Za 
učence predmetne stopnje so pripravili predstavo Na obisk prihaja Jemima. 

Učenci so se ob predstavi veliko naučili, predvsem sprejemanja drugačnih, medsebojnega 
spoštovanja, strpnosti do beguncev, ki so se ne po svoji krivdi znašli pri nas. Vsak se je s 
tematiko zagotovo že srečal, a pogosto, na žalost, le preko medijev, ki to tematiko pogosto 
predstavijo samo v negativni luči; lepih zgodb je manj. Tu so še družine, kjer najbrž tudi starši 
vplivajo na mišljenje svojih otrok z različnimi komentarji, otroci pogosto slišijo negativna 
mnenja. V družinskem krogu bi se tako lahko pogovorili o posploševanju in prisotnosti strahu 
ne le do beguncev, ampak tudi do drugačnih nasploh. 

Le malokrat se zgodi, da kdo tudi dejansko spozna koga izmed beguncev ali ima kakršenkoli 
stik z njimi. Tudi zato so takšne predstave v šolah zagotovo dobrodošle, saj odpirajo številna 
vprašanja in olajšajo razgovore z učenci.  

 

Azemina Cinac 

Všeč mi je bilo, kako so mladim na zanimiv način približali velikokrat nezaželeno temo o 
beguncih. Zagotovo se je vsaj kdo zamislil nad težkim položajem beguncev. Predstava je bila 
dobro odigrana in skrbno in premišljeno načrtovana. 

Maja Gros, 9. b 

  



LITERARNA ČAJANKA 
 

Prednovoletno vzdušje je popestrila literarna čajanka. Zbrali smo v šolski 
knjižnici, ko se je začelo mračiti, prižgali svečke, se umirili … Tokrat smo izbrali 
knjigo Vinka Möderndorferja Kit na plaži. To je že njegov drugi roman za 
mladino. Govori o Niki, najboljši učenki v razredu, ki tekoče govori francosko, 
hodi k uram klavirja, obiskuje tečaj španščine … Vsi jo imajo radi, čeprav nihče 
ne ve, kje stanuje, v kakšni družini živi. Nekega dne pa se razkrije skrivnost, ki 
jo je želela zamolčati …  

 

 

Čajanko sta vodili Kaja Meglič in Iris Škoda iz 9. b razreda, ki sta se na vodenje temeljito 
pripravili. Udeleženci čajanke, mimogrede letos jih je bilo največ doslej, smo bili nad knjigo 
navdušeni in živahno smo klepetali o njej. Vzdušje je bilo prijetno, praznično, čaj vroč, piškoti 
pa odlični. 

 

Poguma se ne da dobiti, lahko se ga je naučiti. 

Odkar smo poguma se naučili, vseh težav smo se rešili. 

Grom ponoči smo premagali in v sladke sanje se pogreznili. 

Usahnili kot cvetovi so vsi naši strahovi. 

Med vsem tem pa najpomembneje je to, da pogumni za ljudi smo sto. 

Klara Primožič, 8. b  



NOVOLETNI BAZAR 
 

Najpomembnejša prireditev v decembru je bil 
novoletni bazar. Na njem so se predstavile vse tri 
šole, nekaj javnih tržiških ustanov, obrtniki ... 
Kulturni program je bil glasbeno obarvan, učenci so 
peli, plesali in deklamirali. Prireditev sta povezovala 
Maja Tekavec in srce, osrednji simbol projekta. 
Zbrane je med drugimi nagovoril tudi naš ravnatelj 
Stane Grum, ki je poudaril, da moramo vrednote, o 
katerih govorimo, ponotranjiti in jih uresničevati. 

 

Bogato obložene stojnice so ponujale marsikaj. Učenci so za to priložnost izdelali glinene 
pujske za srečo, zapestnice s sporočili, obeske za ključe, škatlice za darila, napekli piškote … 
Posebno pozornost je imela prva tržiška čokolada. Domače dobrote so pekle tudi gospe, ki so 
se udeležile študijskega krožka na Ljudski univerzi Tržič, Dušan Podrekar s Turističnega društva 
Tržič je skuhal okusen golaž, mamice otrok tujih narodnosti so pripravile t. i. srečni lonec. Topla 
hrana je kljubovala kar hudemu mrazu. 

 

 

 

 

  



ZIMSKA IDILA 
 

Končno je zima k nam prišla 

in s sabo prinesla še nekaj snega. 

Veselje otrok se sliši povsod, 

ko s sanmi hitimo naokrog. 

 

 

Snežaki kot stražarji pred hišo stojijo 

in čuvajo otroško domišljijo. 

Veselja je zima prinesla obilo, 

upam, da se bo to vsako leto ponovilo. 

Urban Podrekar, 6. b  

 
DEČEK IN ČUDEŽNA SEMENA 

 

Nekega dne je šel deček na sprehod. Prišel je mimo tržnice, na kateri je bil napis ČUDEŽNA 
SEMENA. Takoj je kupil nekaj čudežnih semen.  

Pripravil je vse stvari, ki jih je potreboval za sajenje: lopato, vodo in semena. Izkopal je luknjo, 
in vanjo natresel semena. Ni bil preveč potrpežljiv, komaj je čakal, da kaj zraste. 

Vsak dan je šel zalivat semena. Po petih mesecih zalivanja, se je čez noč zgodil čudež. Iz semen 
je pognalo drevo. Deček je prišel k drevesu in bil zelo presenečen, saj so na njem rasle 
sladkarije. 

Skoraj po zraku je stekel domov. Vzel je cel kup papirjev in začel pisati vabila. Veliko prijateljev 
je povabil. Skupaj so se zabavali celo popoldne. Ta deček je bil zelo srečen. 

Jon Cunder, 3. a 
 

Radost 

Ali 

Dobrota 

Ostajata 

Srce  

Tržiča. 

Valerija Jokić, 8. a 

Čas teče hitro. 

Sem naredila napako? 

Napake delamo vsi, 

Izgubila sem upanje za ljubezen vsako. 

 

Te bom večno pogrešala? 

To je vprašanje časa. 

Vse je tako pusto. 

Težka je srca zdrobljenega masa. 

Zala Kecman, 9. b 

Ljudje, imejmo se radi, 

poleti, pozimi, jeseni in pomladi, 

ure dolge v samoti, 

bodo s prijatelji v lepoti, 

ena sama res ta prava, 

zame sedaj je le zabava. 

           Lara in Kaja Ahačič, 7. b 

 

 



PODLJUBELJ ZA SRČKE 
 

Učencem POŠ Podljubelj, učencem 4. 
razreda in gojencem Varstveno delovnega 
centra sem predstavila zanimivo igro 
Igrajmo se krvi obtok. Povedala in prikazala 
sem jim, kako delujejo naša obtočila in jim 
približala poznavanje srca in krvnih žil. 
Preko igre smo prikazali, kako se po krvi 
prenašata kisik in ogljikov dioksid in kakšno 
vlogo imata pri tem srce in pljuča. Igra je 
poučna in nazorna. Otroci so jo lepo 
sprejeli. Povedali so, da sedaj bolje 
razumejo, kako deluje naše srce. 

 

 

 

 

  



TEHNIŠKI DAN – BARVANJE SRC 
 

Tudi tehniški dan je bil v znamenju srca. Vsak od učencev v občini je pobarval oz. okrasil srce 
na svoj način. Nastalo je več kot tisoč src in niti dva nista enaka. Z njimi smo okrasili šole in 
izložbe trgovin, nanje napisali pozitivne misli, jih podarjali občanom, našim gostom in 
nastopajočim na raznih prireditvah. 

 

 

 

 

 



POMLAD 

KULINARIKA NAS POVEZUJE 
 

V marcu smo na šoli gostili štiri stanovalke 
Doma Petra Uzarja in delovno terapevtko, ki 
so skupaj z učenci ustvarjali v kulinarični 
delavnici. Izdelovali so rog izobilja. Veliko smo 
peli in preživeli zares lepo dopoldne. Najlepše 
je bilo opazovati šestošolce, ki so tako zavzeto 
in potrpežljivo pomagali našim obiskovalkam. 
Na ta način gojimo medgeneracijsko in 
medsebojno spoštovanje. 

 

Pri pouku gospodinjstva nas je obiskala tudi Vlerina mamica MINIRE ZEJNULLAHI, ki nam je 
predstavila kosovsko kuhinjo. Spekli smo koruzno pogačo s špinačo in piškote. Na tablo smo 
napisali recept in imena uporabljenih živil prevedli v kosovski jezik. Spoznavali smo običaje in 
navade naših učencev tujcev in na ta način krepili toleranco in spoštovanje.  

 

 



Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja smo se učili peči kruh. Obiskal nas je Arlindov 
oče Sinan Xhaferi. Zaposlen je kot pek. Med gnetenjem mehkih kepic kvašenega testa in 
pripovedovanjem življenjske zgodbe gospoda Sinana je učilnici nastala čarobna tišina. 
Trenutek, ko razmišljaš o pomembnih vrednotah in v mislih načrtuješ svojo nadaljnjo 
življenjsko pot.  

 

 

Asja Štucin 

 
Moja mami Nina je, 
rada voha rožice. 
Vsak dan zjutraj se smehlja, 
ko vstanem, je srečna vsa. 
Moja mami dobra je, 
ker name pazi le. 
Le zato, ker pazi me, 
sem zdrava sem še in še. 
 

Sara Blagotinšek, 3. a 

 
Moja mami Darja, 
se rada pogovarja. 
Rada se smeje, 
ko se ji kava greje. 
Moja mami ne joka  
in ne stoka. 
 

Žiga Jan Pegan Žvokelj, 3. a 

 

Moja mami dobro kuha, 
najboljši so krompir, meso in juha. 
Vedno me uboga,  
kadar sem nadloga. 
Kadar padem, me tolaži, 
v dobro voljo spravi. 
Srce veliko ima, 
vedno rada me ima. 

Špela Maselj, 3. a 



MUZEJSKI DETEKTIVČEK 
 

Delavci Tržiškega muzeja so nam pripravili zanimivo enourno raziskovanje mesta Tržič. 
Spomnili smo se ljudi, ki so na kakršenkoli način delovali v Tržiču. To je bila prava detektivska 
dogodivščina. Čeprav smo Tržičani, marsičesa ne vemo in tovrstne oblike dela so za učence 
zelo koristne.  

Vtisi učencev: 

Zelo dobro sem se imela in to bi še enkrat ponovila. 

Zanimivo je bilo, ko smo spoznavali pomembne osebe v Tržiču. 

 

Asja Štucin in Lea Torkar 

LOV ZA ZAKLADOM 
 

V petek smo po malici odšli pred šolo in dobili zemljevid. Mi smo ga dobili prvi. Lov za zakladom 
se je lahko začel. Šli smo po malem igrišču, potem pa  pred vhodna vrata v telovadnico, kjer 
smo opazovali smeti, ki ne sodijo v naravo. Nato smo odšli na veliko igrišče, kjer smo morali za 
nalogo najti Valentina in mu poviti nogo. Odšli smo do učiteljice, ki nam je dala namig, in takoj 
smo vedeli, da se skriva pri vodnjaku. Dobili smo čokoladico. Všeč mi je bilo vse, ker smo vse 
delali skupaj.  

Lana Šlibar, 3. a 
 



DELAVNICA V VARSTVENO DELOVNEM CENTRU 
 

Z učenci 4. in 5. razredov, ki obiskujejo interesno dejavnost Dežela barv, smo obiskali 
Varstveno delovni center. Skupaj smo oblikovali izdelke iz gline in se od gojencev učili 
ustvarjanja. 

Počutila sem se zelo dobro, saj sem bila v družbi prijaznih ljudi. 

Bilo je odlično in veliko smo izdelali. 

Imeli smo se super, ker rada ustvarjam in imam rada glino. 

Zelo veliko smo delali in zelo sem se zabavala. 

Bilo je zanimivo, spoznal sem nove ljudi. 

 

 

Lea Torkar 



PISMA 
 

Učenci 4. in 5. razredov so pisali starejšim v Domu Petra 
Uzarja. Pisma so odnesli v dom in vsak učenec je potrkal na 
vrata stanovalca ter mu prebral pismo. Slika pove vse. 
 
 
 
Zelo mi je bilo všeč, ko se mi je stara gospa nasmehnila. 
Želim si, da bi to ponovili. Občutek je bil nepopisen. 

Lea Torkar 

 

 

 

 

ČAJANKA V KNJIŽNICI DR. TONETA PRETNARJA 
 

V sklopu našega celoletnega projekta je bila organizirana še ena imenitna kulturna prireditev. 
Gospa Eva Maršič iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja je gostila pridne bralce OŠ Križe in OŠ Tržič. 
Vsi udeleženci smo prebrali knjigo Življenje na vratih hladilnika angleške avtorice Alice Kuipers. 
Devetošolci so živahno razpravljali o prebrani knjigi, izražali svoje mnenje in skupaj smo prišli 
do ugotovitve, da je dobra komunikacija eden od pomembnih dejavnikov za kvalitetne 
medsebojne odnose. 

 

 



POMAGAMO 
 

Tudi letos smo bili celo leto udeleženci v več 
humanitarnih akcijah. Zbirali smo hrano in 
higienske pripomočke v okviru akcije Lepo je 
deliti. 

Na Svetovni dan hrane, ki jo v oktobru izvaja 
večina območnih združenj Rdečega križa 
Slovenije, so sodelovali tudi naši učenci. 

  

Maja smo pred Hipermarketom zbirali hrano za 
socialno ogrožene družine.  

V tednu RK od 5. 5. Do 12. 5. 2017 je potekala humanitarna akcija zbiranja šolskih potrebščin. 

 

Lea Torkar 

 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
 

V medsebojnem sodelovanju vseh treh tržiških šol je v okviru 
projekta potekal tudi fotografski natečaj. Učenci so se osredotočili 
na osrednji simbol projekta – srce. Motive so iskali v naravi in svetu 
okrog sebe, ujeli so jih v najrazličnejših podobah, ki jih je izoblikovala 
narava. Sodelovalo je 13 učencev, njihove fotografije so bile 
razstavljene v Galeriji Atrij Tržič. 

 



Priznanja so dobili naslednji učenci: 

 OŠ Bistrica: Gal Pavel Pazlar 
 OŠ Križe: Lucija Dovžan, Lovro Dovžan, Tjaša Zaplotnik, Sara Bitežnik, Matic Kutin, Blaž 

Teran, Luka Pivk in Lana Pivk. 
 OŠ Tržič: Maša Kovačevič, Neža Kočevar, Gašper Černilec in Gaja Slapar 

5 članska komisija je izbrala zmagovalno fotografijo, ki jo je fotografiral Lovro Dovžan in 
prikazuje mah v obliki srca. Nagrajenec je dobil sezonsko karto za kopališče Gorenjska plaža. 

 

 

Lovro Dovžan, OŠ Križe 

 

Gaja Slapar, 9.b                                                        Neža Kočevar, 7. b 

Lea Torkar  



QULANDIJA 
 

V maju smo naš projekt predstavili v Qulandiji v Kranju. V razstavnih piramidah so bili izdelki, 
ki smo jih v namen projekta izdelovali vsi, ki smo bili vključeni v projekt.  

  

 

Ob otvoritvi so sodelovali združeni pevski zbori vseh treh 
tržiških šol, kulturnemu programu pa je sledil govor našega 
ravnatelja Staneta Gruma, ki je poudaril, da s projektom želimo 
povezati učence, starše, sorodnike, delavce javnih zavodov in 
društev in le skupaj se lahko zavemo, kako pomemben je 
pozitiven odnos do sočloveka, narave, okolja in domačega 
kraja. Nadvse pomembno je tudi medgeneracijsko 
sodelovanje, prostovoljstvo, pozivanje k strpnosti do različnih 
narodnosti, tujcev in sprejemanje drugačnosti. 

 

 



 

 

DAN ZEMLJE, 26. 5. 2017 
 

Dan Zemlje je bil letos zares nekaj posebnega. V kratkem dopoldnevu se je zvrstilo ogromno 
dejavnosti. Človek bi pomislil, da bi z njimi lahko zapolnili cel teden. Dan se je pričel na griču 
Sv. Jožefa, ko so združeni šolski pevski zbori s pesmijo Daj mi roko, moj brat prebudili Tržičane 
v čudovito sončno jutro. Dogodek so predvajali na oddaji Dobro jutro, ki teče v živo na RTV 
Slovenija 1, in tako s sliko in zvokom prenesli naše sporočilo projekta Tržič – mesto dobrih misli 
in želja širom po Sloveniji. Še dvakrat so se javili iz Tržiča. Zanimale so jih naše stojnice z bogato 
kulinariko, s katero smo želeli predstaviti jedi, ki so jih pripravile mamice tržiških otrok tujcev. 
Naj naštejem prijazne gospe, ki so si vzele čas in prostovoljno obogatile naš dan in nam 
pomagale Tržičane preko dobre hrane povezati med seboj. 

 kosovska kulinarika: Minire Zejnulahi, Sabrije Reshani – koruzna pita, pogača 
 bosanska kulinarika: Nevenka Gavrić – uštipke 
 črnogorska kulinarika: Malka Banović – pita s skuto 
 finska kulinarika: Minna Zupan – brusnični zdrob, Pulla 
 belgijska kulinarika: Saskia J. M. Gouverneur – vaflji, čokoladni mus 
 ruska kulinarika: Olga Barabanova – pelemeni, sirniki 
 ukrajinska kulinarika: Marjana Makarov – ukrajinski boršč 
 slovenska kulinarika: Društvo podeželskih žena SVIT (Marinka Damjan, Marija Kavar, 

Marjeta Sodnik) – tržiške flike, poštengana kaša, jurjeva kapa, melisin sok 

 



 

Pred šolo je potekal tudi prikaz oživljanja in uporaba defibrilatorja, za kar so poskrbeli 
prostovoljci z Rdečega križa. Bojana Ažman je z učenci tkala, gojenci Varstveno-delovnega 
centra so izdelovali čudovita knjižna kazala in razstavljali izdelke iz gline. S svojimi dejavnostmi 
se je predstavil Reintegracijski center in OŠ Tržič. Polona Brodar je pripravila provizorično 
kavarno, v kateri so ob kavi delili srčke z dobrimi mislimi. Na trati pred šolo so telovadili člani 
Šole zdravja. 

 

  



Naši učenci so si tekom dopoldneva ogledovali stojnice in okušali odlične jedi. Na igrišču so se 
pevci vseh treh tržiških šol in Doma Petra Uzarja zabavali v mega igri Tržičan, ne jezi se, ki jo je 
vodil Boštjan Meglič-Peška. Skupinica učencev je ljudem po Tržiču delila srčke z lepimi mislimi. 
Pohodniki so se odpravili v naši podružnični šoli Lom pod Storžičem in Podljubelj z namenom, 
da z dobrimi mislimi povežemo mesto in obe vasi.  

V šoli so potekale zanimive delavnice, ki so jih vodili predstavniki zavodov oziroma institucij, s 
katerimi smo kreirali naš tržiški projekt. »Vilinka« Alenka Kos je najmlajšim predstavila Ključ 
ljubezni za boljši in lepši svet, Špela Mandelc jih je razgibala in z njimi zaplesala moderne plese. 
Sergeja Osredkar in Ljubo Meglič sta prikazala, kako so reševalni psi lahko naši pravi in popolni 
prijatelji, član Lovske družine Tržič Miro Dovžan pa nas je poučil o gozdnih živalih. Zanimivo je 
bilo tudi na delavnici, ki sta jo pripravila Metka Žumer in Miro Cerovski iz Komunale Tržič. 
Predstavila sta nam, kako se pravilno ločuje odpadke. Pokazali so nam tudi vozilo za odvoz 
odpadkov, petošolci pa so se peš odpravili na ogled Centralne čistilne naprave Tržič (CČN), ki 
se nahaja na Brezovem. Obiskali so nas člani društva Tačke pomagačke in tretješolcem 
predstavili njihove terapevtske pse. Četrtošolci so se pod budnim očesom Marinke Damijan iz 
Društva podeželskih žena SVIT naučili speči tržiške flike, Vili Vogelnik pa jim je s pomočjo svojih 
čudovitih fotografij pomagal odkrivati bisere tržiške narave.  

 

Šestošolce je Franci Oman iz Doma Petra Uzarja naučil izdelovati rožice iz embalaže za jajca in 
lesenih paličic, Stanislava Lamovšek pa je pripovedovala zgodbo iz svojega življenja. 
Predstavnica Tržiškega muzeja Janita Košir nam je pripravila zanimivo enourno raziskovanje 
mesta Tržič imenovano Tržiški detektivček. Spomnili smo se ljudi, ki so na kakršenkoli način 
delovali v Tržiču. Sedmi razred je s pomočjo mentorice Marjete Seidl in varovancev, ki 
obiskujejo Varstveno delovni center, ustvarjal z glino, Polona Brodar pa je vodila slaščičarsko 
delavnico, kjer so pekli srčke. Kako različnost bogati, je osmošolce učila Simona Podobnikar iz 
organizacije Amnesty International, poslušali pa so tudi zanimivo predavanje o rjavem 
medvedu, ki ga je izvedel strokovni sodelavec Lovske zveze Slovenije Gregor Bolčina. Nataša 
Kavar in Benjamina Kasumović iz ZD Tržič sta naše najstarejše učence ozaveščali o sladkorju v 
pijačah ter jima merili krvni sladkor in krvni tlak. Mentorja Andreja Savić in Aljoša Obradović iz 
Unicefa pa sta vodila delavnico z naslovom Prisluhni, spoznaj, spremeni.  



Res je bilo pestro. Za piko na i pa so 
poskrbeli člani Lovske zveze Slovenije, med 
njima podpredsednik Ivan Malešič in Marko 
Mali, ki sta slavnostno umestila 
dermoplastični preparat rjavega medveda v 
šolski prostor. Smo skoraj edina šola v 
Sloveniji, ki je imela to priložnost. Naš 
enoletni »medo«, ki je življenje končal pod 
vlakom na železniški progi, ki se vije skozi 
gozd, ima svojo zgodbo, ki jo želimo 
sporočiti ljudem. Smo namreč Okolju 
prijazna šola in to je naše poslanstvo. 

 

 

Še enkrat hvala vsem, ki ste sooblikovali naš prečudovit Dan Zemlje in nasvidenje prihodnje 
leto.  

Asja Štucin 

V petek, 26.5.2017, smo imeli tehniški dan. Bilo je super in zabavno. Prvo uro smo odšli pred 
šolo, kjer so bile stojnice. Ogledali in poskusili smo različne dobrote. Naučili smo se, kako 
pomagati človeku v kritičnem stanju. Poskusila sem sirov burek iz Črne gore in vafelj iz Belgije. 
Nato smo si šli ogledat medveda oziroma mladiča medveda, ki ga je zbil vlak. Po malici smo šli 
v drugo učilnico, kjer smo spoznali zelo prijazno psičko Luno - tačko pomagačko. Pokazala nam 
je trike in lahko smo ji metali igrače, dajali naloge. Nato smo tekmovali, katera skupina bolj 
pravilno loči smeti. Zmagali smo mi in za nagrado smo se peljali s smetarskim tovornjakom ter 
dobili bombon. Ta dan je bil res super.  

Iris Nučič, 3. a 
 

  



Dan Zemlje so praznovali tudi učenci prvih razredov. Tudi njihovi zapisi so zelo zanimivi: 

Sreča je imeti prijatelja. 

             Sara Pobežin 

Lepo je imeti prijatelje in družino. Objem 
mamice je najboljše zdravilo.  

Luka Fišteš 

Srečna sem, ker me imata mami in oči rada.  

Nika Pirc 

Prava lepota se skriva v majhnih, 
vsakdanjih stvareh. 

Lovro Mirt 

Lepo je imeti prijatelje. Če si prijazen, jih 
imaš. 

Taira Salkić 

Živi in ljubi, kolikor se da, saj življenje brez 
ljubezni nič ne velja. Objem je vreden več 
kot tisoč besed. Pravi prijatelj je vreden še 
več. 

Benjamin Džinič 

Ko te nekdo objame, bodi srečen. 

          Dario Grubešić 

Dobro je odpustiti, da tega ne nosiš v srcu. 

         Jop Cerkovnik 

Zaljubljen sem v Saro. 

Miha Brišar 

 

 

 



ODLIČNI REZULTATI 

PISANJE SPISOV – USTVARJALNI IZZIV CANKARJEVEGA TEKMOVANJA 
 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je v tem šolskem letu temeljilo na dramskih besedilih, 
naslov letošnjega tekmovanja pa je bil Na odru domišljije in resničnosti. Tekmovanje je 
potekalo tudi v OŠ Tržič, in sicer se je letos šolskega tekmovanja udeležilo 30 učencev od 6. do 
9. razreda. 

Na območno tekmovanje so se uvrstili štirje učenci: Markus Grum iz 8. razreda in Jerca Perne, 
Gaja Slapar ter Ema Meglič iz 9. razreda. 

Srebrno priznanje so prejeli Markus Grum, Jerca Perne in Gaja Slapar. Na državno tekmovanje 
pa se je uvrstila Jerca Perne in dosegla zlato priznanje. 

Jerca je povedala, da je bila ob tem izjemnem dosežku prijetno presenečena in zelo vesela. 
Pravi tudi, da se je s sodelovanjem na tekmovanju zelo veliko naučila in bo to lepa iztočnica za 
srednjo šolo in za pisanje zahtevnejših esejev.  

Vsem tekmovalcem za sodelovanje in dosežene rezultate čestitamo. 

Besedilo in fotografija Azemina Cinac, prof. 

 



RAZISKOVALNE NALOGE 
 

Naravoslovci OŠ Tržič smo za učence pripravili pestro in zanimivo pomlad.  

4. aprila smo pripravili že tradicionalni naravoslovni dan z naslovom Einsteinov dan. Ta dan so 
predvsem eksperimentalno in izkustveno spoznavali osnovne zakonitosti biologije, fizike, 
kemije in tehnike. Osmošolci in devetošolci so spoznali tudi dokaj novo interdisciplinarno 
znanost medicinsko fiziko. 

Učenci so z navdušenjem izvajali eksperimente, reševali problemske naloge, prisluhnili 
zanimivim spoznanjem naravoslovnih znanosti. 

Istega dne je na Biotehniškem centru Strahinj potekalo tudi Regijsko srečanje mladih 
raziskovalcev Gorenjske. Tam so naši učenci predstavili pet raziskovalnih nalog. Tri so nastale 
v okviru projekta Tržič – mesto dobrih misli in želja. 

Dosegli so vrhunske rezultate: 

1. mesto in uvrstitev na državno tekmovanje: 

Ema Meglič za nalogo STOPNICA-IZZIV ALI TEŽAVA 

Mentorici: Lea Torkar, Sergeja Osredkar 

Področje: Sociologija 

1. mesto in uvrstitev na državno tekmovanje: 

Matej Zupan za nalogo MATEMATIČNE APLIKACIJE PO MERI 

Mentorici: Sergeja Osredkar, Irena Žnidarič 

Področje: Računalništvo in telekomunikacije 

2. mesto: 

Meta Križaj in Maja Valjavec za nalogo: GREM LAHKO NA WC? 

Mentorici: Romana Turk, Asja Štucin 

Področje: Psihologija 

3. mesto in uvrstitev na državno tekmovanje: 

Kristjan Benedik, Markus Grum in Tadej Valjavec za nalogo DELUJOČ MODEL ČLOVEŠKIH 
OBTOČIL KOT SODOBNO UČILO 

Mentorja: Asja Štucin, Drago Zalar 

Področje: Tehnika in tehnologija 

3. mesto: 



Nejka Repinc-Zupančič in Lara Žunko za nalogo AKTIVEN-NEAKTIVEN 

Mentorici: Asja Štucin, Romana Turk 

Področje: Sociologija 

 

Besedilo                                                                                             Fotografiji 

Romana Turk                                                                                   Romana Turk, Sergeja Osredkar 

 

ZLATO PRIZNANJE 
 

15. maja 2017 je Matej Zupan iz 9. b na državnem tekmovanju v Murski Soboti dosegel 1. 
mesto in zlato priznanje. 10. junija mu je to priznanje na svečani prireditvi v Gallusovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljubljani izročil sam predsednik vlade dr. Miro Cerar.  

Vauuu, čestitamo! 

Sergeja Osredkar in Irena Žnidarič 

 

 

  



SKORAJ POLETJE 

Zaključek projekta je bil koncert, ki je bil izrazito glasbeno obarvan. Množico pevcev (združeni 
pevski zbor vseh treh osnovnih šol, Mešani pevski zbor Ignacij Hladnik, Vrtec Križe) sta 
spremljala Pihalni orkester Tržič in Šolski zabavni orkester Glasbene šole Tržič. Naše gostje 
Nuša Derenda, Eva Boto in Neža Čadež so navdušile zbrane. Posebno lepa je bila plesna točka 
naših učencev, ki so prikazali utrip srca, občuteno pa sta recitirala Eva Križaj in Daniel Petkovič. 

Prireditev sta režirala Mojca Čadež in Stane Grum. 

 

 



 

 

Foto: Vili Vogelnik 

 

 

 

  



DEVETOŠOLCI SE POSLAVLJAJO 
 

 

9. a – Blaž Dreflak, Marcel Nemec, Anastasia Plavšić, Lara Marcola Kukić, Dragomir Šućur, Tamara rejc, Kristijan 
Obradović, Oriana Mlakar, Juš Sušnik, Shpresona Avdullahi, Bor Kogoj Eva Raztresen, Nik Učakar, Manuela 
Kovačević, Maja Valjavec, Eniz Alibegović 

Kim Kamin, Gabriela Makarić, Tamara Brkić, Meta Križaj, Lara Žunko, Nejka Repinc Zupančič, Lea Oman in Sergej 
Golmajer 

 

Šola se mi je zdela velika in strašna. 

Sandi 

Majhen, razigran, z rumeno rutko okoli 
vratu ter torbo na ramenih sem se skupaj z 
mamo napravil prvi velik korak v mojem 
življenju. 

Kristijan 

Bil je prvi september, težko pričakovani 
dan, ki sem ga tako dolgo čakala. Ne vem, 
zakaj sem se ga tako veselila, saj sem o šoli 
slišala mnogo zoprnih stvari, posebej od 
brata. 

Meta 

Po končanem dnevu sem doma na balkonu 
zagledala škatlo. Odprla sem jo in v njej 
zagledala majhno in srčkano muco. To je 

bilo darilo za moj 1. šolski dan. poimenovali 
smo jo Mici in je danes stara že devet let. 

Gaja 

Bila sem navdušena. Z mami sva poskrbeli, 
da sem bila lepo oblečena, vse moje šolske 
potrebščine sva skrbno podpisali. 

Maja V. 

Pred vstopom v prvi razred sem bil tako 
nestrpen in neučakan, da sem šel staršem 
že kar malo na živce, a to navdušenje je 
izginilo po prvem tednu. 

Juš 

V tretjem razredu smo se preselili v 1. 
nadstropje in tega smo bili zelo veseli, saj je 
b razred ostal v pritličju. Kmalu pa smo 



ugotovili, da stopnice niso tako super, kot 
se zdi. 

Meta 

Narisala sem veliko risbic in naredila veliko 
izdelkov. Nekatere imam še vedno 
shranjene. 

Lea 

V 5. razredu sem mislila, da smo dobili 
najbolj strogo učiteljico na šoli. To je bila 
Vida Oranič Bilo me je strah, a kmalu mi je 
postala všeč. 

Anastasia 

Anže in Nejc sta od Debelega Rtiča naprej 
moja najboljša prijatelja. 

Asmir 

Prihod na matično šolo je bil vznemirljiv, 
Vse je bilo toliko večje. Naša prejšnja 
telovadnica je bila manjša kot učilnica. 

Maja 

 

Spoznal sem nove učitelje in nove sošolce. 
Z njimi sem preživel štiri leta, ki se mi sedaj, 
ko zapuščam osnovno šolo, zdijo prav 
kratka. 

Matej 

 

 

9. b – Sandi Bogojević, Asmir Šehić, Anže Glavič, Matej Zupan, Nejc Tomšič, Sanja Jokanović, Almedina Omerčević, 
Kaja Meglič, Iris Škoda, 

Pia Rozman, Lara Primožič, Maja Gros, Gaja Slapar, Ema Meglič, Teja Gajski, Ajša Koštić, Nuša Stanešič, 
razredničarka Romana Janc, 

Zala Kecman, Jerca Perne, Sašo Primožič, Jan Dobrin, Nina Jazbec, Pia Dolenc, Almina Šiljević, Dan Belhar, Fatmir 
Krasniqi 

 



Prvih pet let sem obiskoval šolo v Goričah, nato pa sem prišel v naš razred, v popolnoma novo 
okolje. Zdelo se mi je, da me vsi opazujejo, bilo mi je neprijetno. Danes pa so Dragomir, 
Kristijan in Juš moji srčni prijatelji, ki jih ne bi zamenjal za nič na svetu. 

   Nik 

V sebi sem imela strah, zelo me je skrbelo. Na koncu pa sem ugotovila, da tržiška šola ni 
nobena pošast. 

Kaja 

Takrat sem se prvič zaljubila. 

       Iris 

Od šestega do devetega razreda nas je 
prenašala naša razredničarka Martina Verč 
(seveda smo morali včasih tudi mi 
prenašati njo). 

Marcel 

Malo me je skrbela geografija, saj nisem 
razumela niti imena predmeta. 

Meta 

Moja leto dni starejša prijateljica mi je 
narisala zemljevid šole. Od takrat naprej 
me je bilo še posebej strah, saj sem mislila, 
da se bom izgubila. 

Lara P. 

Šola je zame zelo pomembna v življenju, 
trudim se znati čimveč stvari, ampak včasih 
je težko. 

 Almina 

Najzanimivejši so bili tabori. 

                 Sergej 

V osmem so se začeli povsem novi 
predmeti. To so bili fizika, biologija in 
najhujši od vseh … kemija. 

Marcel 

Odmori so najlepši del dneva v šoli. 

                    Enis 

Zelo sem se veselila raznih izletov, športnih 
dnevov, ekskurzij … 

Tamara B. 

V teh letih smo se velikokrat skregali, a smo 
se kmalu tudi pobotali ali pa smo preprosto 
pozabili, zakaj smo se sploh skregali. 

Kim 

V naš razred niso prišli samo učenci iz 
Loma, ampak tudi iz drugih držav. 

Ajša 

Zdaj sem v Sloveniji, kjer sem spoznala 
nove prijatelje, ki so prijazni in se radi 
hecajo. 

Sanja 

Nekaterih predmetov sem se bala, čeprav 
so bili učitelji prijazni do nas. 

Pia R. 

Na predmetni stopnji sem spoznal dva 
sošolca, ki sta kasneje postala moja 
najboljša prijatelja. 

Bor 

Najraje sem imel šport, saj sem bil tam 
uspešen, najbolj pa se je vlekla 
matematika, ki mi ni šla. 

         Dan 



V osmem razredu sem se vživela in šele 
takrat sem upala postati to, kar sem. 

         Lara P. 

Takrat sem dojela, da je šola 
pravzapravzelo v redu. Vse, kar sem 
potrebovala, so bili prijatelji. Vesela sem, 
ker sem bila in sem še del tega razreda. 

Shpresona 

Razredničarka Romana Janc nam je vsem 
stala ob strani. 

Jerca 

Učiteljica je že šla mimo tvojega imena, a ga 
je po nakličju spet videla in moral si pred 
tablo. 

Nejka 

 

Zapomnil si bom vse učitelje, ker je vsak 
nekaj posebnega. 

Juš 

Najraje sem imela učitelja Silva Japlja, saj je 
zabaven in prijazen. 

Gabi 

V devetem razredu smo nenadoma postali 
bolj povezani med seboj. Organizirali smo 
najboljši ples na svetu. Žalosti me, ker se 
končuje to poglavje mojega življenja. 

Lara Ž. 

Odmori so bili polni zabave, radosti in tudi 
učenja za naslednje ure. 

Teja 

Bilo je veliko solz, še več pa smeha. 

Lara M. K. 

Z nekaterimi bomo ostali v stikih, z 
nekaterimi ne, ampak vsem želim, srečno 
in uspešno pot po osnovni šoli. 

Tamara R. 

Čas je prehitro minil, kar naenkrat sem iz 
otroka zrasel v fanta. Veselim se 
prihodnosti. 

                                                 Jan 

Odhoda se ne veselim, ker imam tukaj 
nekaj zelo dobrih prijateljic.  

Eva 

Odločila sem se za Srednjo zdravstveno 
šolo Jesenice. 

Oriana 

 

 

Odhajam pametnejši, kakor sem prišel, 
grem pa v nov svet, poln elektronike. 

Sergej 

Osnovna šola se je končala zelo hitro in če 
bi lahko čas zavrtel nazaj, bi vse še enkrat 
ponovil. 

Sašo 

Zelo bom pogrešala naš razred, ker gre po 
končani osnovni šoli vsak svojo pot in se 
bomo malokrat videli, a nikoli se ne bomo 
pozabili. 

Manuela 

Mislim, da bom našo šolo še kdaj obiskal. 

Blaž 

Komaj sem čakala, da vstopim v šolo, sedaj 
pa se enako veselim novih izzivov. 

Zala 



OŠ Tržič nam je dala popotnico za življenje, 
zaznamovala nas je za vedno. 

Nejka  

Vpisala sem se na Gimnazijo Kranj, strah 
me je. 

Almedina 

Bilo mi je lepo in tega obdobja ne bi 
spremenila za nič na svetu. 

Maja G. 

 

In za konec želim povedati vsem, ki so v 
nižjih razredih, da naj ustvarjajo spomine s 
prijatelji in naj se ne veselijo konca, saj ni 
lep, kot se zdi, ko si mlajši. 

Dragomir 

Nasvidenje OŠ Tržič, imeli sva se lepo. 

                                     Ema

 

 

 

 

 

Kaj je smeh? 

Smeh je navsezadnje, 

čustveno obdarovanje 

in prijazno izkazovanje. 

Timotej Leitinger, 6. b 

 

Sreča naj vedno 

stoji ti ob strani, 

pogum pa pred hudim 

naj te obrani. 

Urban Podrekar, 6. b 



 


