
23

20. 9. 2016: Naša šola je bila na Ministrstvu 
za šolstvo, znanost in šport nagrajena z bronas
tim priznanjem v kategoriji najbolj športnih 
osnovnih šol s prilagojenim programom. Bravo 
mi! In bravo učiteljica Nataša in tvoja vojska 
športnikov, ki jo začneš vzgajat v trenutku, ko 
zaslutiš potencial!

30. 9. 2016: Dnevi evropske kulturne 
dediščine so na šoli že trdno zasidrani. Letos 
smo se spomnili tekstilne dediščine. Mi smo 
ustvarjali in kukali v razrede, kjer se je ust
varjalo. Sodelovali smo na razstavi in otvor
itveni slovesnosti v Sokolskem domu. »Na 
sredi gozdne jase zrcalce je ležalo. Nebo, oblak 
in sonce se v njem ogledovalo ...« Tako sta 
Karmen in Nika, ki sta premike živali spretno 
povezovali z besedo, začeli z zgodbo. Prav tako 
so se devetošolci Klavdija, Teja in Klemen na ta 

Osnovna šola Jela Janežiča

Utrinki letošnjega leta skozi dnevniške zapiske
8. 12. 2016: Ko danes pišem, se mi pod prsti mota pravopisni škrat in mi pravi, 
da naj bo že konec tipkanja. Priprave, da so že napisane in naj se že usmilim 
učencev in njega v tem prazničnem času. Ura je 21:54. Dajmo, še malo!
Takole nekako bi izgledal dnevnik, če bi ga pisali na naši šoli. Dogodkov je polno, 
žal pa se vsi niso mogli uvrstiti v ta zapis, ker je zmanjkalo prostora.

dan udeležili Male Groharjeve slikarske kolo
nije. Umetnine so nastajale, vam rečem!

14. 10. 2016: Naša šola je predvsem aktivna. 
Erasmus + nas z mednarodnim projektom Nara
vna učna okolja (naravna okolja spodbujajo 
učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami), 
v katerem sodelujemo, spodbuja, da iščemo in 
raziskujemo možnosti, kako pouk prestaviti 
iz učilnice v gozd. Trenutno zbiramo primere 
dobrih praks in jih poskušamo sami tudi raz
vijati. Iščemo in nabiramo gozdni material, se 
z njim učimo in ustvarjamo ali pa preprosto 
občudujemo in čutimo. V projekt sta vključena 
4. razred in skupina PP3. Katja je o obisku 
gozda povedala tole: »Naredili smo jesensko 
razstavo iz listov. Videli smo gobe. Bila sem 
vesela. Imeli smo se super.«

1. 12. 2016: V okviru projekta Medimedo so 

nas obiskali prostovoljci iz Društva študentov 
medicine. Delavnice, ki jih izvajajo, so na
menjene premagovanju strahu pred zdravniki. 
Udeležili so se jih mlajši učenci. Polovica 
telovadnice se je tako spremenila v različne 
improvizirane »specialistične« ambulante 
(ambulanta za medvede, ambulanta za žabe …), 
kirurški blok in lekarno, pred telovadnico pa 
je bila čakalnica, kjer se je učencem predstavil 
prav poseben medvedek Organko. Učenci so 
spoznavali delo zdravnikov, ob tem pa tudi 
pripomočke, ki jih uporabljajo pri pregledih. »Ti 
zdravniki so pa res ta pravi – pozdraviti znajo 
tudi traktor Ferguson s pokvarjenim vitlom!«

6. 12. 2016: Tudi našo šolo je obiskal 
Miklavž v spremstvu članov Rotary Cluba 
Škofja Loka. S svojimi nastopi so ga učenci us
peli prepričati, da so pridni, delavni, ustvarjalni 
in dobri otroci, saj jih je na koncu obdaril s 
prisrčnimi darili. Miklavž je s seboj pripeljal 
najbolj umirjenega parkeljna, da je tudi nastop 
lepo potekal.

Dnevnik so pisali učiteljica Nika Košmelj in 
učenke ter učenci Osnovne šole Jela Janežiča.

Dobrodelni sejem v Javorjah
Po nekaj letih smo v Javorjah spet pripravili dobrodelni sejem. Na prvo 

adventno nedeljo smo pogrnili mize ter nanje pripravili ogromno čudovitih 
izdelkov, ki smo jih že od zgodnje jeseni izdelovali učenci šole in otroci iz 
vrtca. Pripravili smo veliko domačih dobrot – skuhali marmelado, posušili 
sadje, naredili domačo vegeto, sirup iz smrekovih vršičkov in melise, 
posušili šipek za čaj, izdelali voščilnice, obeske, magnetke, v embalažo 
spravili dišeče piškote, ki smo jih sami spekli ter še mnogo drugega. 
Na pomoč nam je priskočila tudi Sonja Rupar, ki nam je sešila čudovite 
trakove in šale.

Na sejmu nas je obiskalo veliko število obiskovalcev. Prodali smo 
veliko izdelkov ter tako 
ves izkupiček namenili 
v šolski sklad.

Zahvaljujemo se tudi 
župniku Cirilu Isteniču, 
ki nam je dobrodušno 
odstopil garažo, v ka-
tero smo postavili naš 
sejem ter za nas in naše 
vaščane pripravil topel 
čaj.

Preživeli smo lepo 
dopoldne, napolnjeno 
z veseljem in prijaznimi 
besedami. Glavno od 
vsega pa je bilo, da smo 
pokazali, da znamo biti 
tudi dobrodelni. Vsem 
obiskovalcem sejma se 
iz srca zahvaljujemo za 
vse prispevke, ki ste jih 
namenili v šolski sklad. 
Z njimi bomo pomagali 
socialno ogroženim 
učencem šole in vrtca. 
Hvala!

Maja Kokalj

Šolski utrip na Sovodnju
Običajno šolsko delo učencev so v zadnjih dveh mesecih najbolj po-

pe strile novembrske delavnice in opera Sneguljčica.

Na dobrodelnem sejmu smo zbirali sredstva 
za šolski sklad. 

Fo
to

: M
ilk

a 
Bu

rn
ik

Veja trte za adventni aranžma

Obeležili dan boja proti aidsu
Tudi letos so člani dijaške sekcije Kluba študentov Poljanske doline 

(KŠPD) poskrbeli za stojnico pred Mercatorjevim centrom v Gorenji vasi, 
na kateri so 1. decembra osveščali o preventivi pred virusom HIV. Delili so 
brezplačne kondome in literaturo. Ker pa je bil prvi december precej hladen, 
so se obiskovalci stojnice lahko ogreli s čajem ali kuhanim vinom.

Jure Ferlan

Obilico vsakodnevnih dejavnosti in izzivov sta zelo zaznamovala tehniški 
in kulturni dan. Prednovoletne delavnice so zaposlile roke in misli. Učenci 
in starši so šivali gumbe in okraske, oblikovali adventne venčke iz mahu, iz 
kozarca izdelali jelenčka in ustvarjali voščilnice – nekaj za domov, druge za 
prodajo na šolskem bazarju. V predadventnem času smo na bazarju ponudili 
še zelo lepe aranžmaje na debelejših vejah trte, pozneje voščilnice. Decem-
ber je res ustvarjalen, saj smo nekaj tega pripravili tudi za bazar na matični 
šoli. Prav tam smo si ogledali opero Sneguljčica, ki je učence in učiteljice 
zares navdušila. V času okrog Miklavža smo uspešno zbirali star papir in ga 
v zabojnik naložili nekaj manj kot 100 kilogramov na družino učenca ter se 
precej približali postavljenemu cilju.                                       Milka Burnik


