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UVODNIK 
 
Spoštovani bralci,  

pred vami je nova številka šolskega 
glasila Prvi koraki. Ustvarjalci le-tega 
smo želeli na papir ujeti vsaj delček 
zanimivega dogajanja in vzdušja v 
zavodu. Tako vam pričujoča številka 
prinaša intervju z bratoma Milčinski, 
saj v letošnjem šolskem letu mineva 
100 let od rojstva njunega očeta 
Franeta Milčinskega - Ježka. 
Preberete lahko, kako potekajo 
ekskurzije in druge dejavnosti, kako 
poteka življenje v skupinah, kako so 
na naša vprašanja odgovarjali učitelji 
in vzgojitelji ter še mnogo več. 

Upamo, da vam bo branje v enak užitek, kot je bilo nam pisanje o raznovrstnem življenju v 
zavodu.  

novinarski krožek 

BESEDA RAVNATELJA 
 

Vsaka zgodba se enkrat začne in, še preden se dobro zavemo, se tudi konča. Ob začetku 
letošnjega šolskega leta smo pričeli s precej majhnim številom otrok v našem zavodu. Kar 
hitro se je vrvež stopnjeval in prihajali so novi in novi obrazi. Vsak izmed novih otrok 
prinese s seboj nove lastnosti, ki različno vplivajo na sošolce in tudi na sostanovalce v 
vzgojnih skupinah. Prilagoditveni čas je za nekatere izmed vas hitrejši in lažji, za druge 
daljši in težji. Prav vsak pa se je v tem letu izredno lepo vključil v delo in učenje v zavodu.  
 
V vsakem izmed vas je veliko dobrih lastnosti, ki smo jih odkrivali in vam jih tudi vedno 
znova pokazali. Na različne načine se trudimo, da bi vam olepšali delček vašega 
zahtevnega otroštva in vas pripravili kar najbolje za vaše nadaljnje življenje, ki se bo po 
odhodu iz našega zavoda šele dobro začelo. Verjamem, da ste letos tudi sami začutili, da 
smo skupaj načrtovali neko uspešno zgodbo, ki ji sledimo že vse od začetka šolskega leta.  
 
Letošnje šolsko leto me bo še dolgo spominjalo na izredno prijetno in sodelovalno 
generacijo. Ob zaključku in podoživljanju lepih in svetlih trenutkov v zavodu se od letošnje 
69. generacije osnovnošolcev z dobrimi občutki tudi poslavljam. Vsem, ki ostajate z nami 
še v prihodnje, pa želim sončnih počitnic, veliko toplih dogodivščin in zabavnih trenutkov. 
 

Matjaž Hribar, 
ravnatelj 
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OBISK SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA MUZEJA 
 

NEDELJSKA ŠOLA (Učna ura iz leta 1865) 
 
"Iz dobre šole rastejo boljši časi, iz slabe pa slabši. Časi 
so taki, kakršni so ljudje. Boljših ljudi pa ne bo, dokler 
ne bo bolje vzgojenih otrok." (Drobtinice, 1863) 
 
1. 10. 2014 smo šli v šolski muzej. Zbudili smo se ob 7.00, 
nato naredili dežurstva, pojedli zajtrk in odšli s šolskim 
prevozom v muzej. Ko smo prišli na cilj, smo si ogledali 
razstavo, ki je prikazovala šolsko opremo in učilnico. Nato 
smo pojedli malico in odšli na ogled nedeljske šole. Vodička 
nam je razložila, kako so v starih časih morali klicati učitelje 
in učiteljice: gospod učenik in gospodična učiteljica. Prispeli 
smo do učilnice,  se morali obleči v stara oblačila 
(predpasnik), nato smo vstopili. Tam smo morali tiho počakati, dokler ni prišel gospod 
učenik in pozvonil na zvonec. Ko je prišel, smo vsi morali reči v en glas: "Dober dan, 
gospod učenik." Ko smo bili vsi tiho, nam je povedal, kako se je treba obnašati. Gospod 
učenik je imel s seboj tudi šibo, s katero je kaznoval poredne otroke. Vsak posebej smo 
morali hoditi pred tablo, kjer je bilo napisanih 12 pravil. Vsak je moral prebrati vsaj 1 
pravilo. Jaz nisem več zmogla zadržati smeha in mi je gospod učenik ukazal, da moram 
zapustiti učilnico. Ko sem se pomirila, me je zopet spustil v razred. Če si bil poreden, si 
moral klečati na koruzi ali pa si moral oditi na osla sedet in brat navodila. Če pa si bil 
izredno poreden, si pa moral oditi domov z oslom na hrbtu. Ko se je učna ura končala, 
smo zopet vsi v en glas pozdravili: "Nasvidenje, gospod učenik." Ko je gospod učenik 
odšel, smo počakali 5 minut in odšli tudi mi. Na koncu smo si še enkrat ogledali muzej in 
videli različne stvari, kot so stara šolska torba (lesena), maketa šolske učilnice … 
 
Bilo je izjemno in upam, da gremo še kdaj! 

Simona Kuhar 
 

Prišli smo v šolski muzej in odšli v učilnico iz leta 
1865. Tam smo spoznali, kakšna so bila pravila 
vedenja v starih časih. Bila so zelo stroga in tudi če 
nisi bil kriv, so te kaznovali tako kot mene. Sošolec 
me je vlekel za trenirko in sem mu rekel, da naj se 
umiri, zato me je gospod učenik vrgel iz razreda in 
dejal: »Ko se umiriš, pridi nazaj v razred.« Učitelje 
in učiteljice se je v starih časih nagovorilo z gospod 
učenik in gospodična učiteljica. 
 

Takrat so imeli v učilnicah koruzo v kotu, kjer so morali poredni učenci klečati. Učitelji so 
imeli šibo v roki in učenec je dobil udarec po prstih, če ni bil priden. Kadar pa je učenec 
dobil lesenega osla, ki ga je moral nositi na hrbtu domov, je bila ta kazen zelo sramotna 
tudi za starše in je bil zato tudi doma kaznovan. Po učni uri smo odšli pogledat še druge 
učne pripomočke in potrebščine iz starih časov, in sicer tablice za računanje, telovadno 
kozo itn. Popeljali so nas od preteklosti do sedanjosti. Potem smo odšli do kombija in 
domov. 

Aleš Habič 
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OBISK MUZEJA NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE 
 
V torek, 14. 10. 2014, smo se odpravili v Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. 
  
V muzeju smo si ogledali predmete iz 1. in 2. svetovne 
vojne ter osamosvojitvene 10-dnevne vojne za Slovenijo. 
Imeli smo vodiča, ki nas je popeljal skozi muzejsko zbirko. 
Ogledali smo si slike in postavljali vprašanja ter si ogledali 
dokumentarni film. Na razstavi je bilo zelo veliko 
predmetov.  Po razstavi smo imeli delavnico, kjer smo 
razvrščali slike različnih zgodovinskih dogodkov na 
časovnico. Po delavnici smo odšli proti kombiju. Med 
vožnjo smo se pogovarjali, kako je bilo in vsi smo rekli: 
"Jaaaa!" 
 
Bilo je krasno, lahko bi ponovili. 

Tara Ivanić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPOTOVANJE PO KRPANOVI DEŽELI 
 
V četrtek, 18. 9. 2014, smo se odpravili v Logatec na Krpanov pohod. Na poti smo sledili 
desetim nalogam: 
 

1. naloga: Malarijo Krpana vkup sestaviti.  
 
V prvi nalogi smo morali sestaviti sestavljanko, ki ni bila tako težka. Pri nalogi smo morali 
sodelovati vsi. 
 

2. naloga: Ujeti ribo, da sebe podkrepiš, pot ne bo kratka. 
 
Lea in Aleš sta v tej igri lovila ribe. Naloga je bila težja, kot je bila videti na prvi pogled. 
Zahtevala je veliko koncentracije. Prvi nalogi smo opravili v zavodu Logatec, nato pa smo 
se odpravili naprej. 
 

3. naloga: Les za mesarico odžagati bo treba.  
 
Pri tej nalogi sta žagala Žan in Aleš. Tara, Lea in vzgojiteljica Sergeja smo pomagale tako, 
da smo sedele na hlodu, da ga ne bi prevrnilo. 
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4. naloga: Na gmajno priti in gibčnost pokazati, da ne najde se kdo in reče, da vsaka 
žaba od tebe dlje skoči.  

 
Eden od tekmovalcev je moral skočiti v daljino. Dogovorili smo se, da bo skakal Žan. 
Skočil je 230 cm. 
 

5. naloga: Osem mejačev nate čaka, Krpan se jih ne ustraši. Omlati jih, da vsi 
podplate pokažejo.  

 
V nalogi je bilo potrebno podreti keglje. Zastopala sta nas Matic in Aleš, ki sta podrla 7 
kegljev. 
 

6. naloga: Kobilico vkup sestaviti in jo zajahati. 
 
Pri tej nalogi smo morali sestaviti kobilico iz lesa, pomembno je bilo, da smo sestavne dele 
pravilno zložili v čim krajšem času, saj so čas, ki smo ga porabili za opravljanje naloge, 
izmerili. 
 

7. naloga: Podkev Krpanove kobilice na drog zalučati. 
 
Pri tej nalogi smo metali podkev v krog, v središču katerega je bil drog. Sodelovala je 
celotna skupina, vsak je imel na voljo tri mete. Štele so podkve, ki so pristale znotraj 
kroga. 
 

8. naloga: Kaj bo, če se Brdavs ne ukroti, so veleli meščani Dunaja in poklicali Martina 
Krpana.  

 
Naloga je od nas zahtevala, da mečemo teniške žogice v Brdavsa. Seveda ni bilo tako 
preprosto, kot se sliši. Brdavs se je namreč majal. Brdavsa sta ciljala Tara in Žan. 
 

9. naloga: Šverc soli brez cesarjevega patenta opraviti. 
 
Pri tej nalogi smo se najprej tehtali. Stehtali smo Taro. Nato smo na pamet napolnili vrečo 
peska z enako težo, kot jo ima Tara. Aleš in Matic sta bila pri tem zelo natančna in sta 
pesek odmerila natančno po Tarini teži. 
 

10. naloga: Zadeti raco za dunajsko gospodo, da lačna ne bode.  
 
S pomočjo zračne puške je pri tej nalogi Matic streljal račke. Streljanje s puško ni bilo 
enostavno, vendar je Maticu uspelo ustreliti nekaj račk. 
  
Pot se je končala v Zavodu za vzgojo in izobraževanje Logatec. Med potjo smo videli še 
druge ekipe. Po koncu smo se družili z vrstniki iz drugih vzgojnih zavodov in počakali na 
razglasitev rezultatov. Pohoda smo se udeležili: Lea, Tara, Žan, Aleš in Matic. Spremljala 
sta nas učitelj Matjaž in vzgojiteljica Sergeja. 
 
                                                                                                        Tara Ivanić in Lea Sojer 
 



 
7 

 

POHOD V VRBO 
 

Sedem pogumnih učenk in učencev se je skupaj z vzgojitelji in učitelji ter ostalimi 
pohodniki zgodaj zjutraj podalo na 42 kilometrov dolgo pot do Prešernovega rojstnega 
kraja. Izpred zavoda so nas pospremili zvoki slovenske himne in bleščanje kamere ter 
bliski fotoaparatov, nakar smo v trdi temi sledili odločnim in dokaj hitrim korakom gospoda 
Jožeta, ki se je na to kulturno romanje do sedaj podal vsako leto – ne glede na vremenske 
razmere. 

Strumno smo hodili do Kranja, kjer smo 
se prvič ustavili, in sicer pred mogočnim 
Prešernovim spomenikom. Nato smo si 
ogledali Galerijo Prešernovih 
nagrajencev ter Prešernovo hišo, v 
kateri je pesnik preživel zadnja leta. 
Nekoliko utrujeni po prvem delu poti 
smo se odpravili do občine in se 
razveselili okrepčila. Obisk 
Prešernovega Kranja smo zaključili s 
polaganjem cvetja v Prešernovem gaju. 

Sledila je pot do Črnivca. Sedaj so pri marsikom noge že postajale težke in boleče, a smo 
težave premagovali s kramljanjem in spodbujanjem ter krajšim postankom za malico. 
Uspešno smo premagali tudi vzpon do gostišča in zadovoljno sedli h kosilu. 

Zadnji del poti smo nekateri že stiskali 
zobe, a ker smo se zavedali, da je cilj 
blizu, smo zmogli. Pred nami se je 
pojavila tabla z napisom Vrba. 

V toplem zavetju Prešernove rojstne 
hiše smo počakali, da sta se nam 
pridružila gospoda Matevž in Matija 
Milčinski. Letos mineva 100 let od 
rojstva njunega očeta Franeta 
Milčinskega - Ježka. Sproščen in 
zabaven pogovor z njima v domačnosti Prešernove hiše je bil resnično lepo doživetje in 
odličen zaključek dneva.  
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Pohod nam bo ostal v prijetnem spominu, najpristneje pa o njem pričajo sledeče izjave 
učencev: 

Prihodnje leto se bom spet udeležil 
tega pohoda. Bilo je zelo »extra«. 
(Aleš) 
 
Na kulturnem dnevu mi je bilo všeč, 
za to naporno pot sem se odločila že 
drugič. (Simona) 
 
Na začetku mi je bilo težko, kasneje 
je bilo lažje, najtežje pa je bilo na 
koncu, toda z dobro družbo je šlo 
hitreje do cilja. (Lea) 

Tomaž Špegelj 

INTERVJU Z BRATOMA MILČINSKI 
 
V Vrbi sta se nam ob zaključku tradicionalnega pohoda od Smlednika do Vrbe letos kot 
gosta pridružila Matija in Matevž Milčinski, sinova Franeta Milčinskega - Ježka. 
 
»Za dva groša fantazije 
 v žepu moraš le imet,  
pa že delaš coprnije,  
da vse lepši je ta svet.  
Še v dežju ti sonce sije,  
zvezde klatiš dol z neba.  
Za dva groša fantazije  
– tukaj sreča je doma.« 
 
Čudoviti verzi Franeta Milčinskega - 
Ježka nas tudi danes nagovarjajo,  
kako pomembna je za človeka kultura,  
kako pomembna je človekova domišljija, ki ga lahko osreči precej bolj kot materialne 
stvari.  
 
Gospod Matija Milčinski, vaš oče, ki se je rodil pred natanko sto leti, je bil izjemen 
človek. Kako se ga danes spominjate? 
 
Najprej, preden začnem o tem govoriti, vam moram čestitati za pot, ki ste jo opravili. 
Moram reči, da najbrž v vaših letih ne bi prišel tako daleč, tudi nikoli nisem šel tako daleč, 
skratka, imate res ogromno neke volje in moči, da ste to lahko naredili. Potem naj vas 
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opozorim, da je stoletnica rojstva mojega očeta pouka prost dan, ker je nedelja. Drugače 
pa moram reči, da so mi zmeraj govorili, kako je fino imeti očeta humorista, ki kar naprej 
pripoveduje vice in podobno. Samo to ni res, oče je bil relativno žalosten človek, bil je dosti 
bolan, bil je tudi dosti odsoten, ker je ogromno nastopal in imel službo. Vsekakor je dajal 
neko toplino našem domu in naju, mene in brata, poskušal tudi vzgojiti, kakor je najbolje 
vedel in znal. Midva sva bila seveda ponosna nanj, ponosna na to, kar je počel. In 
ponosna na to, da so ga ljudje prepoznavali na cesti. To so v glavnem ti spomini, moram 
pa reči, da nikar si ne predstavljajte, da je luštno biti otrok umetnika, ne, tudi umetnik ni 
luštno biti. To je trdo življenje, trd kruh, dosti dela, veliko dvomov, veliko razočaranj, pa tudi 
veliko veselja. 
 
Gospod Matevž Milčinski, kakšni pa so vaši spomini na očeta? 
 
Ni dosti drugače kot pri Matiji, s tem da je Matija le bolj na umetniška pota stopil in sta 
imela z očetom nekaj skupnega. Jaz sem po poklicu strojnik, kar mojemu očetu ni bilo prav 
zelo blizu. Fajn je bilo imeti takega očeta, kot ga je že Matija opisal. V življenju to pomeni 
tudi kakšne prednosti, v šoli so me malo drugače gledali, kar, moram reči, ni slabo, so bile 
pa tudi prilike, kadar to ni bilo fajn. Ob takem posebnem prazniku je spomin vedno 
močnejši in je težko brez nekih čustev iti preko tega. 
 
Matija: Mogoče še to, on je zelo rad hodil v vaš zavod obiskovat otroke, tisti so seveda že 
odleteli, se morda že upokojili … Rad je hodila tja, spoštoval je zavod, ker se tudi imenuje 
po njegovem očetu, najinem dedu, ki se je tudi zelo veliko posvečal mladini, pisal je 
mladinske spise, bil je mladinski sodnik. Pesmica Za poredne otroke, če jo morda poznate, 
je napisana prav za Smledničane. 
 
Sta bila vidva kdaj v Smledniku oziroma kako vama je pripovedoval o Smledniku? 
 
Matija: Nisva bila. On je bil zmeraj vesel teh gojencev, mulcev, bili so mu zelo simpatični. 
Mogoče tudi to v zvezi z vašim pohodom, ko ste danes prehodili to dolgo pot. On je zelo 
rad vandral okrog, prehodil je Bosno in Avstrijo, šel je do Bolgarije peš in nazaj, to so tisoči 
kilometrov. Lahko poskusite, poiščite največjega bolgarskega pesnika in pojdite peš do 
Sofije, kaj pa vem. Skratka, bilo mu je simpatično, kar počnete v zavodu, kar počnejo 
pedagogi, bili so mu simpatični otroci, kot rečeno, z veseljem je hodil tja, ne na silo. 
 
Matevž: On je imel zelo rad otroke in iz tega izhaja, da je rad hodil tja, tam je bilo dovolj 
otrok za pogovor. 
 
Gospoda Matija in Matevž, ali bi nam lahko zaupala kakšno anekdoto iz življenja z 
vajinim očetom? 
 
Matija: Anekdot je več, ena takih je, kako je Matevža vzgajal. Mene ni nikoli natepel, 
Matevža pa je, in sicer ga je natepel s pasom od domače halje, ki je iz blaga, neka cunja. 
Tako da se je Matevž zelo smejal, oče pa je rekel, da ga je zelo bolelo. 
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Matevž: A tebe ni nikoli natepel? 
Matija: Ne. 
Matevž: O, priden. 
 
Vzporedno z današnjim pohodom od Smlednika do Vrbe so se nekateri naši sošolci 
odpravili na pohod od Cerknice do Loža. V Ložu se je 3. 12. 1867 rodil Fran 
Milčinski, po katerem se imenuje naš zavod. 
 
Dve poletji in ena zima 
Bližala se je pomlad. Butalcem je primanjkovalo krme. Sklepali so in sklenili, da to ni prav 
in da gredo nad poglavarja: »Gospod poglavar, dajte, pomagajte, da bosta dve poletji in le 
ena zima!« 
Jim odgovori poglavar: »Hodite zbogom, ljudje, vaša prošnja je uslišana. Sedaj bo skoraj 
poletje, potem bo zima, za zimo zopet poletje — evo, pa boste imeli dve poletji in eno 
samo zimo.« 
Butalci so se hvaležno poklonili in so šli in domov prinesli veselo novico, da so Butale 
dobile dve poletji in eno samo zimo.  (Fran Milčinski, Butalci) 
 
Kultura ima tudi pomembno vlogo, da opozarja na neumnosti, ki jih ljudje počnemo. 
Vaš ded je bil med drugim v tem pravi mojster. Kaj bi nam še lahko povedali o 
njem?  
 
Matija: O njem smo že nekaj rekli, bil je pravnik po poklicu, bil je mladinski sodnik, ukvarjal 
se je s problemom zanemarjene mladine že v času Avstro-Ogrske in potem tudi v času 
prve Jugoslavije. Najpomembnejše delo, ki še danes ostaja tako v spominu, so seveda 
Butalci, to tudi zato, ker je teh »butalcev«, se bojim, zmeraj več in jih ljudje prepoznavajo. 
Znani so tudi njegovi Ptički brez gnezda. Bil je sodnik, ko se je kot sodnik upokojil, je bil 
pravnik, zelo veliko se je ukvarjal z mladino, v bistvu je tudi vpeljal mladinsko sodstvo na 
Kranjsko. Midva ga nisva poznala, umrl je, preden sva se rodila. Kar veva o njem, je iz 
pripovedovanj in iz tega, kar sva prebrala. 
Matevž: In iz tega, kar sva se v šoli naučila. 
 
Kako je svojega očeta, vašega deda, opisoval vaš oče? 
 
Matija: Opisoval ga je kot relativno otožnega človeka, ki je hotel imeti pri kosilu mir. Bil je 
znan po tem, da če so otroci kaj brcali pod mizo, jim je hruške dal, da je bil mir. Veliko je o 
svojih otrocih pisal, o vseh štirih, knjiga Drobiž, če jo je slučajno kdo prebral, govori o tem. 
Drugače pa je bil menda tak blag človek, skrbeti je moral za številno družino. Babica, 
njegova žena, ni hodila v službo, bili so štirje otroci, stanovali so v Ljubljani, imeli so celo 
neko majhno njivico na Žalah, da so jo obdelovali, moral je kar veliko delati, da je zaslužil, 
da so preživeli. 
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Nam lahko predstavite še druge člane rodbine Milčinski? Kaj nam lahko poveste o 
vaši rodbini? 
 
Matija: Fran Milčinski je imel štiri otroke. Bredo, ki je bila najstarejša in je bila slavistka, po 
poklicu profesorica slovenščine, umrla je stara okrog devetdeset let, leta 2002. Janez je bil 
drugi otrok, bil je zdravnik, služboval je na inštitutu za sodno medicino, preučeval je vzroke 
smrti in identificiral trupla pri večjih nesrečah. Tretji otrok je bil moj oče, bil je igralec, 
humorist, pesnik, bil je uslužbenec Radia Slovenije. Najmlajši je bil Lev, bil je tudi zdravnik, 
specializiral je psihiatrijo, bil je precej znan psihiater v Sloveniji. Breda je imela dva sinova, 
oba sta že pokojna, eden je bil igralec, drugi dramaturg, oba sta se ukvarjala z 
nastopanjem v gledališču. Janez je imel hčerki, obe še živita, ena je zdravnica, druga pa 
filologinja, strokovnjakinja za kitajščino. Od teh ima samo Meta enega sina. Lev ni imel 
otrok. Frane je imel naju, Matevž ima sinova in eden ima že majhno punčko, ki je torej 
očetova pravnukinja. Jaz imam štiri otroke, ki pa še nimajo potomstva. To je recimo drevo 
Frana Milčinskega. Mogoče je zanimivo še to, da je bil Franov oče Čeh. V času Avstro-
Ogrske je prišel s Češke na Kranjsko, bil je davčni uradnik in cesarska oblast je 
premeščala ljudi, kakor se jim je zdelo. In so ga prestavili. Začel je delati v Radovljici, 
potem pa se je preselil v Lož, kjer se je rodil moj ded, ki je imel sicer še sestri in enega 
brata. Ena sestra in brat sta zelo mlada umrla, kmalu so se potem preselili v Ljubljano. To 
je še eno koleno naše družine. 
 
Če pogledamo naprej, umetnost vas spremlja vseskozi, tudi vaši otroci se ukvarjajo 
z umetnostjo. 
 
Matija: Res je, izgovarjajo pa se, da sem jaz kriv, saj sem jih s sabo vozil na vaje in na 
oglede predstav. Res je verjetno, da neko vzdušje doma usmeri človeka v tak ali drugačen 
posel. Recimo Matevževa sinova sta čisto normalna, imata krasne službe. Nana je moja 
najstarejša hči, zdaj je izdala dve zgoščenki pesmi z besedili mojega očeta, se pravi 
njenega dedka, po poklicu je igralka in dramaturginja. Juš se ukvarja z improvizacijskim 
gledališčem, s čimer je začel v gimnaziji, zdaj je organizator kulture v kulturnem domu v 
Kamniku, tudi igra in nastopa.  
 
Gospod Matija in Matevž Milčinski, hvala, da sta se odzvala našemu povabilu in se 
po naporni poti družila z nami. Vabimo vaju, da nas obiščeta tudi v Smledniku. 
 
Matija: Bova z veseljem prišla, prinesla sva vam tudi knjigo za v knjižnico, za spomin. 
Hvala vam za povabilo, še enkrat vam čestitam, da ste prišli do cilja. Tudi midva sva šla 
peš od parkirišča do sem. 
 

Tara Ivanić, Simona Kuhar, Lea Sojer in vzgojiteljica Melita Filo 
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SMLEDNIK IMA TALENT 
 

18. 12. 2014  in 24. 12. 2014 so 
Smlednik poplavili talenti. Vsak izmed 
učencev naše šole skriva v sebi nekaj 
talenta, ki ga pogosto nima priložnosti 
pokazati, tokrat pa smo se lahko vsi 
izkazali. Prireditev sta povezovali Vida 
(Simona Kuhar) in Petra (Lea Sojer), 
njuna posnemovalca, Vida in Pera, so 
prikazovali celo na komercialni televiziji. 
Vse skupine so predstavile svoje 
talente. Manjkalo ni glasbenih, igralskih 

in humornih točk. Prva skupina je plesala, Žan iz tretje je predstavil svoj raperski talent, 
druga skupina je predstavila svoje člane, tretja nam je pokazala svoj glasbeni talent, v 
četrti pa so v skeču med seboj zamenjali vsakodnevne vloge. Novinarski krožek je 
poskrbel za premiero filma Dan v zavodu skozi moje oči, ki prikazuje vsakdan v zavodu. 
Zapel je še dekliški zborček ob spremljavi učiteljice Florijane. Vse točke je ocenila žirija, ki 
so jo sestavljali: Tara (alternativna glasbenica), Eva (balerina) in Staš (direktor). Za žirijo je 
bilo značilno, da so svoje strokovno mnenje izrazili z zgolj eno besedo. Preden je žirija 
razglasila finaliste, je bil izmed občinstva izžreban gledalec, ki je prejel avtomobil Audi. 
Prireditev je postregla z veliko zabave in smeha, najbolj zadovoljni pa so bili nastopajoči, 
saj je žirija razglasila, da se vsi nastopajoči uvrstijo v finale, ki bo v mesecu juniju.  

Sedžida Jušić 

OBISK LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA 
 

V januarju smo obiskali Lutkovno 
gledališče Ljubljana in si ogledali še staro 
mestno jedro. 

Z uspešnimi učenci smo si ogledali 
lutkovno predstavo Krabat. Po predstavi je 
sledil sprehod skozi staro mestno jedro. 
Ogledali smo si zgodovinsko pomembne 
predele in objekte ter se tako sprehodili po 
času nastanka in razvoja mesta Ljubljane. 

Irena Majdič  
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8. MEDNARODNI FESTIVAL »IGRAJ SE Z MANO« 
 

Izbrani ustvarjalci interne šole VIZ Smlednik smo se tudi letos udeležili natečaja in 
kulturnega dogodka v Cankarjevem domu. Razstavljali so Rok Duščak, Kristijan Toprek in 
Simona Kuhar. 

20. 1. 2015 je v Cankarjevem domu že osmič 
zapored potekal festival »Igraj se z mano«. 
Otvoritveno razstavo Bodi umetnik  je obiskalo več 
kot 750 otrok, mladostnikov ter njihovih staršev in 
mentorjev. Likovna dela iz vse Slovenije in tujine 
so več mesecev pridno prihajala na Center Janeza 
Levca Ljubljana. Seveda bi najraje razstavili vseh 
5069 prispelih del, a smo zaradi prostora bili 
primorani izbrati 1074 del. 

Irena Majdič 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO V VELESLALOMU IN DESKANJU 
 

Tokratno državno prvenstvo v veleslalomu 
in deskanju za mladinske domove, vzgojne 
zavode in prevzgojni dom je potekalo 28. 
januarja 2015 na Krvavcu.  

Tam so se zbrali predstavniki Mladinskega 
doma Malči Beličeve, Vzgojnega zavoda 
Kranj, Mladinskega doma Maribor, 
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja 
Gora, Vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Slivnica, Zavoda za vzgojo in 
izobraževanje Logatec in Vzgojno-
izobraževalnega zavoda Smlednik, ki je bil 
letos tudi organizator prvenstva. 

Barve našega zavoda so zastopali sledeči učenke in učenci: Tadeja, Lea, Gaj, David, 
Aleš, Jože, Matic, Patrik, Rok, Žan M., Robert in Terciso. Po pripravljenih progah so se 
spustili tudi njihovi spremljevalci: ravnatelj Matjaž Hribar, psihologinja Marjeta, vzgojiteljica 
Sergeja ter vzgojitelji Anže, Silvo, Domen in Darko. Naša ekipa je zasedla odlično drugo 
mesto. 

Tomaž Špegelj 
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PUSTOVANJE 2015 
 

Ker je pust vesel in norčav dan, smo na pustni torek priredili krajšo zabavo, kjer smo za 
otroke pripravili zanimive družabne igre, v katerih so se preizkusili po skupinah. Zanimalo 
nas je, katera skupina se bo izkazala za najhitrejšo, najspretnejšo, najnatančnejšo, 
najmočnejšo in katera se bo pokazala kot najbolj povezana in z največ znanja.  

Popoldan je tako potekal v veselem 
vzdušju, saj so bili otroci pripravljeni 
sodelovati. Ker so za pust značilni 
krofi, so predstavniki skupin pri prvi 
igri tekmovali, kdo najhitreje poje 
krof z zavezanimi rokami. Ostali so 
bučno spodbujali tekmovalce. 
Skupine so se izkazale tudi v 
pisanju besede z nasprotne strani, 
kjer so se pri pisanju izmenjavali kot 
pri štafeti.  

Bili so tudi športno aktivni, saj smo 
pri eni nalogi ocenjevali njihov 

skupinski najdaljši skok v daljino. Pokazali so tudi, kako uspešni ribiči so ter kakšni 
gradbeniki, saj so morali iz papirja, lepilnega traku in s pomočjo škarij izdelati najdaljši in 
najtrpežnejši most. Malo so tudi tuhtali, ko so reševali miselne igre kot pri malih sivih 
celicah. Šlo jim je odlično in vsi so bili navdušeni. Na koncu so se izkazali še z 
ugotavljanjem čim več besed iz podanih črk, ki so sestavljale besedo pustovanje.  

Otroci so lepo sodelovali in na ta način preživeli lepo, razgibano in razigrano popoldne. 

Ingrid Hovnik 
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ZIMOVANJE 2015 
 

V mesecu februarju smo šli na zimovanje. V Kranjsko 
Goro smo se odpravili po 3. šolski uri. Do Planice smo 
potovali s kombijem in osebnim avtomobilom. Vožnja 
je trajala dobro uro. Zimovanja smo se udeležili Lea, 
Simona, Gaj, Patrik, David, Aleš, Rok, Matic ter 
učitelja Sergeja in Tomaž.  

Ko smo prispeli na cilj, smo najprej pospravili prtljago, 
nato pa smo ob 16. uri imeli kosilo. Sledil je krajši 
počitek. Zatem smo se odpravili na tek na smučeh. 
Tekli smo do koče v Tamarju, kjer smo spili čaj in se 
odpravili nazaj v dom. Imeli smo večerjo, nato pa je bil 
čas za prostočasne aktivnosti (telovadnica, namizni 
tenis, fitnes). Ob 20. uri smo imeli predavanje o 
pravilih obnašanja na smučišču ter v domu. Spat smo 
šli ob 22. uri.  

Nasploh smo se vsako jutro prebujali ob 7.30, 
zajtrkovali pa smo ob 9.00. Na smučišče smo se 
odpravljali vsak dan ob 10.00. Tam smo se razporedili v 
dve skupini, saj so nekateri šli na sedežnico, drugi pa 
na vlečnico. Ob 12.30 smo imeli kosilo. Sledil je polurni 
počitek. Ob 13.30 smo se ponovno odpravili na 
smučišče, kjer smo 
ostali do 18.00.  

Zadnji dan smo 
smučali do 12.00. 
Pred kosilom nas je 
obiskal ravnatelj, po 
kosilu pa smo vso 
prtljago in 
smučarsko opremo 

ponovno natovorili v avto in kombi ter se polni prijetnih 
doživetij in napolnjeni z novimi močmi vrnili v Smlednik 
oziroma Ljubljano. 

novinarski krožek 
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
 

Zbudili smo se ob 6.45, nato pojedli zajtrk, se uredili in se razdelili v dve skupini ter se 
odpravili na Krvavec. Z gondolo smo se odpeljali na vrh. Sprva me je bilo strah in nisem 
bila prepričana, ali bi šla, saj se bojim višine. Vendar ko sem šla, me ni bilo več strah in 
razgled je bil zelo lep. Ko sem se prvič spustila po klancu, so se mi tresle noge, ker nisem 
smučala več kot dve leti, ampak potem mi je šlo kar dobro. Med smučanjem me je najbolj 
motilo, da mi je sneg prišel v oči, da so mi hlače lezle dol in da se je nekdo zaletel vame. 
Ob 11. uri smo se smučarji zbrali pri Rozki in pojedli malico. Potem smo spet nekaj časa 
smučali in šli na čaj ter šli nazaj smučat. En fant se je zaletel vame in z glavo sem udarila 
vznak. Ker sem imela čelado in sem vozila počasi, ni bilo hujšega. Smučala sem skupaj z 
Leo in bilo je zabavno, žal pa je hitro minilo. Športni dan mi je bil všeč, čeprav snega ne 
maram preveč. 

Tadeja Kocen 

Športni dan smo pričeli z odhodom iz 
zavoda proti smučišču/sankališču. V 
vožnji s kombijem sem uživala, v vožnji 
z gondolo pa še bolj (kljub Tarinim 
krikom). Ko smo prispeli na smučišče, 
smo se razdelili na smučarje in sankače, 
nato pa smo pojedli malico. Ko smo 
pomalicali, smo se sankači peš odpravili 
proti sankališču. Hodili smo približno 20 
minut (čeprav se nam je zdelo veliko 
dlje). Kljub tarnanju smo z manjšimi 
postanki (ker smo pač leni) varno 

prispeli do sankališča (no, skoraj varno, led 
pač). Potem smo se spuščali s sankami 
približno eno uro in se tudi kotalili (jaz, Tara in 
Simona), nato smo odšli na topel čaj. Ko smo 
spili čaj in se tudi malo ogreli, smo se odpravili 
nazaj do gondol, kjer smo počakali smučarje in 
ostale učitelje. Zatem smo se vsi skupaj vrnili v 
zavod. Dan je bil zame poln presenečenj, 
zabave in tudi bolečin zaradi padcev, ampak to 
je že minilo. Hvala vsem učiteljem, ki so se 
potrudili za ta dan.  

Tina Koritnik 

 

 



 
17 

 

LIKOVNI KOTIČEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Kuhar (8. razred) 

 

 

 

Larisa Jakobina Tomec (8. razred) 
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Eva Krajnc (7. razred) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaj Gostiša (6. razred) 
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Kaja Smiljanić (8. razred) 

 

 

 

 

 

Rok Duščak (9. razred) 
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UČITELJI IN VZGOJITELJI ODGOVARJAJO 
 

Zakaj ste se odločili za delo v zavodu? 
 
Delo v VIZ Smlednik me je pritegnilo, ker sem predvideval, da bom tukaj spoznal ljudi s 
širokim srcem. Takšne, ki si prizadevajo vzpostavljati poštene in korektne odnose. Takšne, 
ki sprejemajo nemalokrat težke, a pomembne odločitve. In takšne, ki s strpnostjo in 
razumevanjem spletejo vezi, ki pripomorejo, da mladi ljudje med drugim lahko odkrivate 
svoje osebne cilje in se sprašujete, kaj bi v življenju radi počeli.  

vzgojitelj David Polenšak 
 
Ker sem že prej delal kot vzgojitelj in me veseli delo z otroki. 

vzgojitelj Dušan Golob 
 
Iskal sem službo učitelja geografije in zgodovine na kateri koli osnovni ali srednji šoli v 
Sloveniji. V zavodu sem pristal čisto slučajno, ker je bilo tukaj prosto delovno mesto. 

učitelj Matjaž Leopold 
 
Veliko je otrok in mladostnikov, ki jim niso dane možnosti za strokovno pomoč, ostajajo 
nevidni v družbi kljub svojim velikim potencialom. Nekateri zaidejo v slabo družbo ali pa jih 
družba izobči, drugi celo obupajo. V zavodu smo zbrani strokovnjaki, ki radi pomagamo 
mladostnikom in njihovim staršem!  

učiteljica Irena Majdič 
 
Za to delo sem se odločil, ker me veseli delo z mladostniki. Še posebej s tistimi, ki imajo 
težave doma in v šoli. Tudi zato, da poskušamo otroke speljati na pravo pot! 

vzgojitelj Grega Jež 
 
Za delo v zavodu sem se odločil, ker me veseli delo z otroki. Kljub temu si nikoli nisem 
želel postati šolski učitelj, postal pa sem vzgojitelj.  

vzgojitelj Gašper Plevel 
 
Za delo sem se odločila na podlagi moje izobrazbe, in ker rada delam z otroki, ki so mi 
vsakodnevni izziv. Z veseljem spremljam njihov napredek. 

vzgojiteljica Saša Rogan 
 
Za delo v zavodu sem se odločil že v času študija. Zdelo se mi je zelo zanimivo delo, saj 
imajo mladostniki veliko težav, vendar jih tudi želijo premagati in si ustvariti boljše življenje. 
Pri tem sem jim želel pomagati.  

vzgojitelj Anže Selko 
 
Ker verjamem, da lahko nekaj spremenim, komu pomagam. 

vzgojiteljica Ingrid Dorner Radosavljević 
 
Ker me veseli delo z otroki in mladostniki v težavah. 

vzgojitelj Mitja Svete 
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Vedno sem rada pomagala ljudem v stiski, rada sem z mladimi, tukaj pri tem delu je oboje 
združeno. 

vzgojiteljica Irena Korbar 
 

Za to delo sem se odločila, ker sem vedno rada delala z učenci, ki so bili malce drugačni 
od večine, tako kot sem bila sama v najstniških letih. V svojem delu uživam, čeprav je 
včasih zelo naporno. Mi pa vedno prinese nekaj lepega in novega. 

učiteljica Florjana Žnidaršič 
 
Rada sem med ljudmi, rada pomagam, rada imam dinamično delo … V tej službi je vse to 
združeno. 

vzgojiteljica Melita Filo 
 
Za delo v zavodu sem se odločila, ker me veseli delo z otroki in mladostniki, ki se znajdejo 
v težavah. Všeč mi je, ker je v zavodu manj otrok kot na rednih šolah in lahko vsakega 
izmed vas bolje spoznam in razumem, prav tako pa tudi vaše starše. Tako je tudi več 
možnosti, da vam pomagam pri vaših težavah. 

psihologinja Marjeta Dečman 
Kaj vas pri tem delu najbolj veseli?  
 
Najbolj me veseli dejstvo, da učenci napredujejo in da lahko opazujem njihov napredek. 
Se mi zdi, kot da bi opazovala svojega. 

učiteljica Florjana Žnidaršič 
 
Veseli me vsak dosežek in napredek posameznega učenca.  

učiteljica Irena Majdič 
 
Najbolj vesel sem takrat, ko otroci razumete, da smo tukaj zaradi vas in da vam skušamo 
le pomagati. Vesel sem tudi, ko se ob koncu z devetošolci poslovimo kot odrasli.  

vzgojitelj Grega Jež 
 
Kadar imamo dobre odnose z mladostniki in se imamo dobro.  

vzgojitelj Mitja Svete 
 
Najbolj sem vesela, kadar napredujete, se spreminjate v pozitivni smeri, ste bolj uspešni v 
šoli in se bolje razumete s starši. Veselim se pogovorov z vami in vašimi starši, saj vas 
tako lahko bolje spoznam in razumem ter vam pomagam. Večkrat se pa vašim domislicam 
tudi nasmejim. 

psihologinja Marjeta Dečman 
 
Najbolj me veselijo situacije, kadar vidiš, da so se mladostniki nekaj naučili, da tvoj trud ni 
zaman. Poleg tega me veseli, kadar so zadovoljni sami s sabo.  

vzgojitelj Anže Selko 
 
Vaši uspehi (v šoli, doma …). 

vzgojiteljica Irena Korbar 
 
Vaši uspehi, napredki.  

vzgojiteljica Ingrid Dorner Radosavljević 
Ko opažam, kako posamezniki napredujejo.  

vzgojitelj Dušan Golob 
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Najbolj me razveseli, kadar so učenci dobre volje, veseli in zadovoljni. Vesel sem, če z 
otrokom vzpostavim dober odnos.  

učitelj Matjaž Leopold 
 
Pri delu me veseli predvsem to, da sprejemate moje usmeritve in se trudite iskati prave 
poti. Veselim se vaših napredkov in korakov v smeri zastavljenih ciljev. 

vzgojiteljica Melita Filo 
 
Najbolj me veseli razgiban urnik, različnost dneva, nasmejani otroci, iskreni pogovori, 
dobra volja v skupini, pozitivna klima med sodelavci.  

vzgojiteljica Saša Rogan 
 
Z delom, ki ga opravljam, lahko mladim po svojih najboljših močeh pomagam na poti 
odraščanja. To pomeni, da lahko mlade med drugim opozarjam na to, kaj nam lahko v 
življenju prinesejo nepremišljena dejanja, jih tedaj, ko posledic ne razumejo najbolje, 
soočam z dejanskim stanjem, pomagam nezrelost v razmišljanju in vedenju spreminjati v 
pozitivne vrednote in imam možnost spodbujanja k razmišljanju o tem, kako lahko vsak od 
nas, sam pri sebi, življenje osmisli, ga preživi v sozvočju s samim seboj in v iskrivosti z 
drugimi. 

vzgojitelj David Polenšak 
 
Pri delu me najbolj razveselijo male zmage, mali cilji, ki jih otroci dosegajo na svoji poti do 
uspeha. Posebno veselje pa mi zbudi zavest, da lahko k doseganju teh zmag s svojim 
delom tudi sam nekaj pripomorem. 

vzgojitelj Gašper Plevel 
 

Kaj vas pri delu najbolj razjezi? 
 
Ko misliš, da smo skupaj nekaj dosegli, pa ugotoviš, da se v trenutku vse podre. In nato 
znova … 

vzgojitelj Anže Selko 
 
Razjezijo me laži in neiskrenost.  

vzgojiteljica Saša Rogan 
 
Ko s svojim odločitvami oz. nespametnimi, nepremišljenimi potezami škodujete sami sebi. 

vzgojiteljica Ingrid Dorner Radosavljević 
 
Vem, da se nihče od vas ne more spreminjati na hitro, od danes do jutri. To je vedno težko 
in naporno. Jezi pa me, kadar kdo od vas meni, da bo s svojim nedelom in s kršitvami v 
življenju bolj uspel. Kadar kdo drugemu povzroča bolečino ali krivico in je na to ponosen ali 
se s tem hvali. Jezi me krivica in nepravičnost.  

psihologinja Marjeta Dečman 
 
Ko izvem, da je nekdo od otrok prelomil obljubo, ki mi jo je dal.  

vzgojitelj Gašper Plevel 
 
Jezi me neiskrenost. Neiskrenost do nas in do sebe. 

vzgojiteljica Melita Filo 
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Jezi me, kadar učenci preklinjajo vsepovprek, saj marsikdaj nimam vpliva na to. Jezi me 
tudi to, da moram delati, kadar zunaj sije sonce.  

učiteljica Florjana Žnidaršič 
 
Ne morem trditi, da me kaj posebej razjezi. Prej lahko rečem, da me pri delu bolj 
razžalostijo kot pa razjezijo nedoslednost, neodgovornost, neupoštevanje dogovorov, laži 
in neiskrenost. Menim namreč, da lahko le z veliko mero iskrenosti, jasno dorečenimi 
stvarmi in korektno izpeljanimi zadevami vsi skupaj uspešno sodelujemo. Obenem pa tudi 
spoznavamo svoj svet vrednot in moralno-etična merila drugih. Oboje skupaj pa 
nedvomno prispeva k oblikovanju kakovostnih medsebojnih odnosov, ki so pomembna 
podlaga za uspešno delo in sobivanje vseh v zavodu.  

vzgojitelj David Polenšak 
 
Ko se ne držimo dogovorov oziroma ko se laže. 

vzgojitelj Dušan Golob 
 
Nič več. Včasih me je razjezilo, če sem imel z nekim učencem dober odnos, pa me je kar 
naenkrat izdal (ni ubogal ipd.). Sedaj sem že vsega navajen. Spoznal sem, da so zavodski 
otroci glede tega posebni in da jim ne smem ničesar zameriti.  

učitelj Matjaž Leopold 
 
V resnici me otroci ne jezijo. Sem pa žalostna, ko vidim mladostnika propadati, ker ne želi 
sprejeti pomoči strokovnjakov.  

učiteljica Irena Majdič 
 
Izgubljeno zaupanje (v obe smeri).  

vzgojitelj Mitja Svete 
 
Ko trmasto zavračate našo pomoč.  

vzgojiteljica Irena Korbar 
 
Razjezi me predvsem to, da čeprav vam želimo le dobro, tega ne upoštevate. Kadar ste 
do nas žaljivi in nesramni.  

vzgojitelj Grega Jež 
 
Kakšno je vaše sporočilo za učence? 
 
Kadar stojiš, ne potrebuješ več moči, kot le toliko, da ostaneš na nogah. Veliko več moči in 
truda pa moraš vložiti v to, da se po padcu postaviš nazaj na noge. V življenju se vedno 
dogajajo tako vzponi kot padci, zato je pomembno, da nikoli ne obupate in se vedno znova 
postavite na noge. Pri tem pa naj vas ne bo sram tudi koga prositi za pomoč. 

vzgojitelj Gašper Plevel 
 
Moje sporočilo ni vezano le na življenje v zavodu pač pa na življenje nasploh. Zato ne bi 
bilo odveč, da se vsi skupaj opomnimo: »Življenje ne daje veliko popravnih izpitov. Kljub 
temu se ne bojmo prihodnosti, saj so vsi cvetovi prihodnosti v semenu sedanjosti.« 

vzgojitelj David Polenšak 
 
Učenci, trudite se zase in bodite iskreni predvsem do sebe. 

vzgojiteljica Saša Rogan 
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Vsem želim, da bi čim uspešnejše zaključili šolsko leto, da bi bili predvsem sebi v ponos. 
Oditi iz zavoda z dvignjeno glavo, z uspehom, ki ga nihče ne more vzeti. Srečno. 

učiteljica Florjana Žnidaršič 
 
Vse je odvisno od vas, naši nasveti in spodbude vam lahko le pomagajo, da se lažje 
odločite, a na koncu ste vi tisti, ki se odločate, kako boste naredili. In verjamem, da se 
boste odločili prav. 

vzgojiteljica Ingrid Dorner Radosavljević 
 
Verjemite, da vam z vsem, kar delamo, želimo le dobro! 

vzgojiteljica Irena Korbar 
 
Učite se, bodite pogumni, sledite ciljem, ki si jih zadate, in ne bojte se sprejeti pomoči. 
Naše usmeritve so dobronamerne, želimo si in se trudimo, da vam uspe, največ za svoje 
dobro pa lahko naredite sami. 

vzgojiteljica Melita Filo 
 
Bodite kritični do svojega vedenja, dejanj, videza. Zavedajte se svojih posebnosti in imejte 
se radi. Delajte na sebi in spoštujte druge. V življenju težite k lastnemu napredovanju na 
področjih osebnostnega razvoja, krepite svoje znanje in postavite si oprijemljive cilje. 

učiteljica Irena Majdič 
 
Verjemite, da tudi ko vam ''težimo'', delamo to v vaše dobro. Nekoč boste spoznali, da vam 
hočemo le pomagati.  

vzgojitelj Dušan Golob 
 
Učitelji in vzgojitelji nismo tukaj, da bi vam nagajali, ampak da bi vam pomagali. Ne želimo 
biti vaši sovražniki, ampak prijatelji. Mislim, da se zadnje čase tega zaveda vedno več 
otrok. 

učitelj Matjaž Leopold 
 
Upoštevajte naše delo, želje in zahteve in vse vam bo lažje in tudi uspešnejši boste.  

vzgojitelj Grega Jež 
 
Lahko vam uspe! Samo verjeti morate vase in sprejemati pomoč! TUKAJ SMO!  

vzgojitelj Anže Selko 
 
In the vastness of space and the immensity of time, it is my joy to share a planet and an 
epoch with you.  

vzgojitelj Mitja Svete 
 
Vsakemu od vas želim srečo, uspeh in zadovoljstvo v življenju. Do tega pa ni vedno lahko 
priti. Pomembno je, da ste se pripravljeni truditi in učiti. Morate pa spoznati tudi sami sebe 
in se imeti radi takšne, kot ste. Takšni ste najbolj dragoceni.   

psihologinja Marjeta Dečman 
 

Mejrema Burkić,Tara Ivanić, Sedžida Jušić, Eva Krajnc, Simona Kuhar in Lea Sojer 
 



 
25 

 

EKSKURZIJA V ŽIVALSKI VRT 
 

26. 3. 2015 smo se odpravili v živalski vrt. Ko smo prispeli, smo si ogledali žirafe, ki so 
jedle in smo jih lahko tudi pobožali. Izvedeli smo, da najvišja meri skoraj šest metrov. Tam 
je bila tudi žirafina slika, h kateri smo se postavili, da bi videli, kam sežemo. Jaz sem ji 
segla do repa. Kasneje smo si ogledali tigra (samca in samico) in izvedeli, zakaj sta vsak 
na svoji strani. Nato smo prispeli do azijske slonice Gange. Zelo mi je bilo všeč, ko se je 

gibala levo in desno in je izgledalo, kot da 
pleše. Lahko smo jo hranili in božali po rilcu. 
Kasneje smo si ogledali še druge živali.  

Mejrema Burkić 

Živalski vrt smo si ogledali 1. 4. 2015. Ob 
prihodu je sijalo sonce, zato je bil ogled še 
lepši. Najprej nas je vodnica Irena peljala k 
tigru in skrbnik Jože nam je povedal veliko 
zanimivega o njem (koliko tehta, koliko je 
star in od kod prihaja). Na drevesu smo 

opazili praske in povedali so nam, da si tiger na njem brusi kremplje in da seže s tacami 
skoraj štiri metre visoko. Nato smo šli v majhno hišico, kjer so se iz jajc valili piščančki. 
Sledil je ogled žiraf in nojev. Žirafa je imela zelo lepe in dolge trepalnice. Videli smo tudi 
slonico, ki smo jo lahko hranili ter opazovali, kako zanjo skrbijo skrbniki. Šli smo si 
pogledat tudi kunca, ki smo ga lahko vzeli v naročje. Kasneje smo videli še kačo, ki smo jo 
pobožali in gospa Irena nam jo je dala okoli vratu. Čeprav sem že večkrat imela kačo okoli 
vratu in v rokah, je bil občutek še vedno neverjeten. Videli pa smo tudi druge živali, kot so 
papige, lame, zebre, morski lev, opice itn. Čeprav sem bila že petič v živalskem vrtu, 
verjamem, da bom šla še šestič. 

Kaja Smiljanić  
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PRVA SKUPINA SE PREDSTAVI 
 

V naši skupini je osem 
deklet: Sedžida, Eva, 
Majda, Debora, Tadeja, 
Simona, Mejra in Kaja. 
Vsaka je posebna na svoj 
način. Imamo svojega 
zajčka, ki smo si ga na 
začetku leta zelo želele. 
Skupina je zelo živahna 
in polna energije. Znamo 
biti otročje, zato velikokrat 
obujamo spomine na 
otroštvo in preživimo 
veliko časa na igralih. Rade se ukvarjamo s športom, najraje igramo nogomet in odbojko. 
Veliko četrtkov je minilo v znamenju peke peciva, skuhale pa smo tudi nekaj specialitet. 
Vedno praznujemo rojstne dneve, glede na željo slavljenke spečemo kaj sladkega ali 
skuhamo slastno večerjo. Rade imamo prosti čas in šale v skupini. Imamo zabavna 
vzgojitelja, čeprav sta včasih kar naporna. Včasih pride v skupini do konfliktov, vendar se 
na koncu vedno vse reši, saj ima vsak član skupine svoje vrline, ki jih izkoristimo za 

reševanje težav. Če smo dekleta pridna in 
si za to tudi kaj prislužimo, hodimo na 
izlete. Obiskale smo lunapark, grad 
Kamen, šle na pico … Vse se trudimo za 
učni uspeh in za higieno v skupini. Naša 
skupina je bila letos organizatorka 
novoletne prireditve, ki smo jo poimenovali 
Smlednik ima talent. Z delom smo pričeli 
že po jesenskih počitnicah. Snemali smo 
videe, zaigrali in posneli smo igrico, barvali 
in izrezovali smo dekoracijo. Pri 
novinarskem krožku smo s pomočjo 

vzgojiteljice Melite posnele film Zavod skozi moje oči. Dela je bilo veliko, a vse smo se 
trudile, da bi bila prireditev čim lepša in najboljša.  

V zavodu smo se nekaj naučile in na stvari gledamo drugače kot prej. Trudimo se, da bi 
ostale tako dobra in hkrati živahna skupina, kot smo. 

dekleta iz prve skupine 
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DRUGA SKUPINA SE PREDSTAVI 
 

V drugi skupini je lahko zelo hrupno in čustveno. Nudimo si oporo. So dnevi veselja in so 
dnevi, ko se spremo, vendar se na koncu vedno pobotamo in smo tukaj druga za drugo. 
Pomagamo si pri učenju in se spodbujamo pri tedenskih ciljih. 

 

Najpogostejša vprašanja v drugi:  

Kdaj bodo telefoni? 
Ali lahko odprete atrij? 
Gremo lahko po kosilo? 
Alo, gremo lahko v’n?  
Kdaj bo konec učnih ur ? 
 
Naši prostori, kjer se lepo družimo: 
 
park, kapelica, atrij, telovadnica, Dragočajna, 
hodniki. 
 
Naše priljubljene dejavnosti: 
  
Tara: »Rada kolesarim.« 
 
Lea: »Rada igram odbojko.« 
 
Larisa: »Rada kolesarim in igram odbojko.« 
 
Elma: »Rada igram odbojko.« 
 
Tina: »Rada sem pred računalnikom.« 
 
Adina: »Rada čistim.« 
 
Claudia: »Rada hodim na sprehode.« 

dekleta iz druge skupine 
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TRETJA SKUPINA SE PREDSTAVI 
 

V tretji skupini smo Dean, David, 
Mitja, Matic K., Matic V., Kristijan, 
Adriano, Patrik in Tomaž. Ker se je v 
zadnjih mesecih vreme zelo otoplilo, 
smo temu primerno tudi preživljali 
čas. V marcu smo bili v telovadnici 
na OŠ Simona Jenka, Mitja in Matic 
K. pa sta bila tudi v kinu, ker sta 
najbolj napredovala v skupini in sta si 
tako pridobila nagradni izhod. Ker je 
trenutno naša skupina polna, smo 
ves čas delali tudi na skupinski 
dinamiki in povezovanju fantov med 
seboj. V aprilu je štirinajst dni z nami 

sodelovala študentka Sara, ki je bila pri nas na študijski praksi. Dobro se je vključila v 
skupino. Ker že diši po poletju, je nekaj fantov šlo plavat na bazen v Atlantis v Ljubljano, in 
sicer Dean, Kristijan ter Matic K. in Matic V. Preostanek meseca je bil športno obarvan, saj 
smo veliko igrali nogomet, namizni tenis in odbojko. Prav tako pa smo si kdaj pa kdaj tudi 
sami naredili večerjo, v atriju na ražnju. Nekateri fantje so se prvič preizkusili tudi v 
vrvohodstvu. Skratka, v skupini smo preživeli pestre, raznolike in predvsem zanimive 
stvari. 

fantje iz tretje skupine  
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ČETRTA SKUPINA SE PREDSTAVI 
 

Četrto skupino sestavljamo Rok, Aleš, Staš, Jože, Nick, 
Gaj, Matej, Ilir in Sebastjan. V skupini smo precej 
povezani. V prostem času radi igramo namizni nogomet, 
playstation ali smo skupaj športno aktivni. Tako veliko časa 
preživimo na kolesih, angažirani smo tudi na nogometu in 
fitnesu. Izjemno smo ponosni  na našega Jožeta, ki je 
trenutno tretji na državni lestvici v namiznem tenisu. 
Priznamo, da mu nismo verjeli, da zadevo dejansko tako 
zelo obvlada, zato smo pripravili turnir, na katerem je vsem 
dokazal, da je resnično »prvi lopar« zavoda.  

V tem šolskem letu smo bili zelo aktivni.  V prvi vrsti se 
moramo pohvaliti z našim šolskim delom, saj smo ogromno 
časa in energije vložili v učenje, kar se je resnično 
obrestovalo. Sicer smo večkrat obiskali kino in vodno 

mesto, praznovali rojstne dneve, se preizkušali v pripravi 
sladic in pekli na žaru ter kot najboljša skupina odšli na 
vožnjo z gokardi. Zabavno je bilo tudi na novoletni 
prireditvi in na pustovanju, od koder smo odnesli nagrado 
za najboljšo masko in si delili prvo mesto v spretnostnih 
igrah. Z gotovostjo lahko trdimo, da imamo daleč najlepše 
urejen atrij, saj sta ga Nick in Aleš letos že neštetokrat 
prekopala in preuredila, vedno znova pa najdeta nekaj, 
kar bi se dalo še izboljšati.  

Ob slovesu je nekoliko težko, saj smo se drug drugega že 
pošteno navadili in dobro funkcioniramo. Prihodnje leto bo 
vseeno nekoliko lažje, saj nas bo precej nadaljevalo 
šolanje tukaj. Vseeno se veselimo počitnic in 

brezskrbnosti ter kopice prostega časa, da se bomo lahko septembra spočiti in polni 
energije podali novim zmagam naproti. Sledi še nekaj letošnjih trenutkov, ki si jih bomo 
nekateri verjetno za vedno zapomnili: 

Vzgojiteljici Ingrid sem rekel, da nimam s sabo telefona, ker se doma polni. A sem ga imel 
in ponoči sem ga napolnil v sobi, zjutraj pa sem igral igrice. Ko je vzgojiteljica na sestanku 
izvedela za to, sem pri njej izgubil zaupanje. To je dejanje, za katerega mi je najbolj žal, da 
sem ga storil. (Rok) 
 
V tem šolskem letu sem si najbolj zapomnil, da sem prvič v življenju pri matematiki dobil 
prav dobro oceno. (Aleš) 
 
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli s skupino v Atlantis. (Matej) 

fantje iz četrte skupine 
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ANGLEŠKI KOTIČEK 
 

Veliko smo se potili, delali, reševali naloge v delovnem zvezku, tako da se nam je na 
koncu vrtelo v glavah od glagolskih časov, idiomov, pridevnikov, samostalnikov in domačih 
nalog. Bilo je tako naporno, da so nekateri začeli pisati pesmi: 
 
The Girl 
 
There was this one girl 
She was born in 1999. 
Till sixth grade, she was doing just fine, 
She burned her arms and cut her wrists, 
Soft hands forming into fists. 
 
Her dad was a drunk and her mum was depressed, 
Causing the girl to be stressed. 
She went to school somewhere far away, 
Hoping that she wouldn't stay. 
 
She hated herself, living in grief, 
wondering »when will the pain start to leave«? 
She feared  herself as what could be, 
The future.......she didn't see. 
 
She failed school and started to smoke, 
Her mother watching her feeling broke. 
She tied the knot and hung herself, 
Her last thought was »I freed myself«. 
 
Her life was a dissapointment and so was she, 
Oh wait, that girl was………..it was me! 
 
Written by: Majda Pašalić, 8. A 
January 15th,2015 
 
Veliko truda smo vložili tudi v prevajanje besedil: 
 
slovensko-angleški slovar 
 
kompot = boiled fruit 
kuhana govedina = boiled cow 
------------------------------- 
angleško-slovenski slovar 
 
Selfish = Ali je ribo prodal ali kaj?  
I think he is the BEAST singer!  = On je najboljši pevec! 
It's a dog's life, working on this farm. = Na tej kmetiji dela veliko psov! 
 

Zbrala in zapisala: Indira Činč 
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LITERARNI KOTIČEK 
 
 
Zunaj je drevo, 
stoji, dviguje veje 
visoko v nebo. 
 
David Strehar 
 
 
Mesto je lepo, 
ko noč pride nad njega, 
zjutraj še lepše. 
 
Eva Krajnc 
 
 
Kapelica na 
poti, drevesa ob njej. 
Učitelj stoji. 
 
Matic Kaltak 
 
 

Živali so šle, 
narava spi ponoči, 

na poti je led. 
 

Gaj Gostiša 
 
 

Pot pelje skoz gozd, 
sneg se svetlika na tleh, 

zima je lepa. 
 

Staš Krmelj 
 
 

Simona hodi 
po širnem sončnem polju 

in gleda naprej. 
 

Simona Kuhar 
 
Hodim na goro, 
trava je še zmrznjena, 
sonce prihaja. 
 
Lea Sojer 
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Na veji ptica 
poje lepo pesmico. 
Pomlad prihaja. 
 
Sedžida Jušić 
 
 
 
Sneg se že topi, 
poletje že k nam hiti. 
Jutranji sprehod. 
 
Larisa Jakobina Tomec 
 
 
Drevo zdaj raste, 
travniki so zeleni, 
ostanki snega. 
 
Aleš Habič 
 
 
 

SMEH NI GREH 

 
 

Žena vpraša moža:  
“Kakšne ženske so ti všeč, lepe ali pametne?” 

Mož: ”Nobene izmed teh, samo tebe ljubim.” 
 
Na avtobusni postaji sta stala moški in ženska. 
Ženska vpraša moškega: ”Na kateri avtobus čakaš?” 
Moški: ”Avtobus številka 1.” 
Ženska: ”Jaz pa na številko 2.” 
Mimo pripelje avtobus številka 12, moški pa vzklikne: 
“Zdaj se lahko peljeva oba hkrati!” 
 

Žena svojemu možu Gorenjcu napiše SMS:  
“Dragi, nujno potrebujem nekaj denarja ... 

 Bi lahko šel na bankomat in dvignil 50 €?” 
Gorenjec nekaj časa razmišlja, kaj bi naredil, nato pa ženi odgovori:  

“Napaka! Sporočilo ni bilo dostavljeno.” 
 
 

novinarski krožek 
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Prvi koraki 
Šolsko glasilo 
 
Izdal: VIZ Frana Milčinskega Smlednik (Valburga 5, 1216 Smlednik), ki ga zastopa 
ravnatelj Matjaž Hribar 
 
Člani novinarskega krožka in uredniški odbor: Melita Filo (mentorica), Tomaž Špegelj 
(mentor), Mejrema Burkić,Tara Ivanić, Sedžida Jušić, Eva Krajnc, Simona Kuhar in Lea 
Sojer    
 
Naslovnica: Irena Majdič 
 
Fotografije: arhiv VIZ Frana Milčinskega Smlednik 
 
Slika na 3. strani: Tomaž Stropnik (8. A) 
 
Datum izdaje: junij 2015 
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