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Festivalu na pot 

Dragi udeleženci prvega Festivala naše prihodnosti! 

Na mladih svet stoji, mladi so naša prihodnost, radi pravimo starejši, ki učimo in vzgajamo mlade. 

Zato se je med učitelji naše šole porodila ideja, da organiziramo srečanje gorenjskih osnovnošolcev in učiteljev, ki poleg 

rednega poučevanja  izvajajo še druge dejavnosti, s katerimi želijo spodbujati ustvarjalnost mladih. 

Dragi učenci, zavedamo se, da v rednem programu osnovne šole ne morete vselej potešiti svoje radovednosti in svoje 

raziskovalne žilice, zato so vaši učitelji pripravili današnje delavnice, v katerih boste izvedeli in odkrili kaj novega in  bolj 

zabavnega kot ponujajo redni šolski predmeti. 

Hkrati je naše srečanje gorenjskih osnovnošolcev in učiteljev mentorjev priložnost za druženje in medsebojno 

spoznavanje ter povezovanje. Letos je 20 učiteljev pripravilo 14 delavnic za malo manj kot 100 učencev in potrudili se 

bomo, da bo drugo leto udeležencev še več. 

Vztrajali bomo, da bo festival postal tradicionalen dogodek in prava priložnost za mlade, nadarjene, radovedne in 

obetavne mlade Gorenjce, ki bodo s svojim znanjem in sposobnostmi znali popeljati našo lepo deželo med najbolj razvite 

in ljudem prijazne evropske države. 

Ivka Sodnik, ravnateljica OŠ Orehek Kranj 

 

 
Organizatorka festivala Anja Šmid in ravnateljica Ivka Sodnik 
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Govorica v svetu tišine 

Mentorica: Maja Kofjač 

Šola: Osnovna šola Šenčur 

 

Udeleženke te delavnice so se skušale približati svetu gluhih in naglušnih. Spoznale so vzroke za izgubo sluha in 

se poučile o tem, kako lahko medicina pomaga takim osebam. Mentorica, ki svoje znanje ni pridobila samo iz 

knjig, ampak ima s tega področja kar nekaj izkušenj, je učenkam skušala predstaviti tudi vsakdanje življenje 

gluhih in naglušnih. Naučile so se nekaj kretenj znakovnega jezika  in s slednjimi “zapele” pesmico. 

Najpomembneje pa je, da vemo, kako ravnamo s takimi osebami - kajti najhujša slepota je nevednost človeka. 

   

Sara Bitežnik, OŠ Križe 
 

Najbolj všeč mi bile kretnje, ki 
smo se jih naučili. Všeč mi je, da 
sem izbrala to delavnico.  

Tinkara Roblek, OŠ Križe 
 

Delavnice sem se udeležila zato, 
ker sem hotela izvedeti kaj 
novega o gluhih. 

Maja Ribnikar, OŠ Križe 
 

Zapomnila sem si kar nekaj 
kretenj, ki jih bodo razumeli 
gluhi in naglušni. 

 
Dekleta (desno mentorica) so z veseljem pokazala, kaj so se naučile. 
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Pump-up Your English 

Mentorici: Mojca Štraus Zulu in Katja Eržen Bratina 

Šola: Osnovna šola Orehek Kranj 

 

Pri razumevanju te delavnice sva res morala napeti vse svoje moči. Od obeh učiteljic in učencev se je slišal samo kakšna 

mednarodno razumljivo besedo kot OHO in  AH ter smeh, ki sta ga obe učiteljici „napumpali“ v dejavnosti te 120-

minutne angleške delavnice. Udeleženci so bili videti tako samozavestni in sproščeni, da so najbrž tudi med malico 

debatirali samo angleško. Zmotili smo jih med poslušanjem skladbe Mamma Mia, ko so morali pozorno poslušati in 

pravilno razvrstiti lističe z besedilom. Zahtevno in zabavno of course. 

   

 
Simon Čarman Juran, OŠ Šenčur 
 

V to delavnico sem se vpisal 
skupaj s prijateljem in ni mi žal, 
da sem prišel.   

 
Špela Vovk, Maša Pintar, Tea 
Aljaž, Ana Dora Jeraš, OŠ Orehek 
Kranj 
 
Smo dobre prijateljice in smo se 
prijavile skupaj. Naloge so  
zabavne in zanimive, tale z 
razvrščanjem besedila je kar 
težka.  

 
Mentorica Katja Eržen Bratina 
 
Učencem sva uspeli pokazati, da 
je učenje lahko nadvse zabavno 
– v okviru rednega pouka je to 
večkrat težko. Ugotovila sem, da 
imajo učenci veliko talentov, ki 
jih moramo pomagati  razvijati.  

 

 
Mentorica Mojca pomaga dekletom pri nalogi 
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Potujmo v svet gradov  

Mentorici: Petra Žontar in Alenka Vadnov 

Šola: Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj 

 

Dobro opremljeno računalniško učilnico na OŠ Orehek so v soboto zasedli  ljubitelji zgodovine! Kaj imata skupaj srednji 

vek in novejša zgodovina? Ugotovili smo, da veliko. Učenci so s pomočjo računalniškega programa Smart Notebook iskali 

gradove na Slovenskem, poimenovali njegove dele, izdelali časovni trak in izvedeli veliko novega o življenju ljudi na 

gradovih. Vse to jim je omogočila odlična računalniška animacija in pomoč obeh učiteljic, ki sta učencem pomagali skozi 

tehnične in vsebinske zagate. Pravi pristop, da vzljubite zgodovino ali da jo vzljubite še bolj. 

   
 
Jaka Kališnik, OŠ Orehek Kranj 
 
Delavnice sem se udeležil zato, 
ker mi je zgodovina všeč in me 
zanima.  

 
Jure Draklser, OŠ Orehek Kranj 
 
Učiteljica je zelo prijazna, veliko 
stvari nam je povedala in 
pokazala. Tega programa prej 
nisem poznal, Z njim se da 
početi veliko stvari.  
 

 
Jaka Bodlaj, OŠ Križe 
 
Všeč mi je, ker delamo z zelo 
dobrim računalniškim 
programom. Prišel sem tudi 
zaradi mojega nekdanjega 
soseda, ki sedaj hodi na OŠ 
Orehek Kranj in ga bolj malo 
vidim.  

 

 

Računalniški skok v zgodovino 
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To sem jaz; značaji 

Mentorica: Jerneja Vraber Jagodic 

Šola: Osnovna šola Šenčur 

 

Uh, koliko značajev na kupu smo našli v tej skupini. Ste vedeli, da obstaja poseben test, ki ugotovi, kaj vašemu značaju 

jemlje moč in energijo? Dekleta so spoznala svoja močna področja in se še bolje spoznala s svojim karakterjem. Skozi 

pogovor in skupinsko delo so tudi izvedele, kako lahko čas z dobro organizacijo še bolje izrabimo. Mentorica je na svoje 

učenke skušala prenesti nekaj svojega znanja o tem, kako razumeti sebe in druge.  

   
 
Neža Terziev, OŠ Križe 
 
Dobro in zanimivo je, da se kdaj 
malo zamisliš nad sabo. Spoznala 
sem da sem po značaju kolerik, 
kar pomeni impulzivno in močno 
osebno. 

 
Tinkara Prosenc, OŠ Franceta 
Prešerna Kranj 
 
Ko sem videla seznam vseh 
delavnic, sem tako vedela, da se 
bom prijavila na to delavnico. Nič 
me ni skrbelo, ker učiteljice prej 
nisem poznala.  

 
Manca Rogelj, OŠ Orehek Kranj 
 
Delavnica je zanimiva, sem sem 
se prijavila tudi zato, ker so bila 
še prosta mesta.  

 

 
Dekleta s študijsko literaturo 
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Eko stripi 

Mentorja: Monika Čufer in Jure Čufer 

Šola: Osnovna šola Šenčur 

 

Ekološki otoki in ločevanje odpadkov ni vse, kar sodi k ekologiji. Udeleženca te delavnice sta spoznala in ozavestila 

pomen učinkovitega koriščenja naravnih virov, surovin in energije. Kreativni, poučni in zabavni strip, ki je danes nastal v 

sodelovanju obeh udeležencev, sporoča, da se za ogrevanje lahko uporabijo bolj ekološki viri energije. Mentorici je bil pri 

delu z mladima naravovarstvenikoma v veliko pomoč asistent Jure, ki se jima je znal približati in skupaj so našli dobro in 

cenejšo rešitev problema, ki so si ga zastavili na začetku. 

  
  

Štefan Teziev, OŠ Križe 
 
To delavnico sem si izbral, ker 
me je med vsemi najbolj 
zanimala. Zelo rad rišem in tu 
sem znanje lahko koristno 
uporabil.  

 
Gašper Slak, OŠ Šenčur 
 
Rad opazujem svet okoli sebe in 
se zavedam, da je ekologija 
pomembna. Tudi sam rad rišem.  

 
Asistent Jure Čufer 
 
Delo z otroci me veseli, zato si 
bom tudi izbral tak poklic. O 
ekologiji vem veliko in sem 
znanje z veseljem podelil s 
Štefanom in Gašperjem.  

 

 
Eko plakat s srečnim koncem 
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Študijska risba in portret 

Mentorici: Maja Draksler in Lara Ješe 

Šola: Osnovna šola Orehek Kranj 

 

Učiteljica likovne vzgoje in njena nekdanja učenka (bodoča magistra Akademije za likovno umetnost in oblikovanje), sta 

delovali kot dobro usklajen tim in sta svoje svoje udeležence učili osnov risanja portretov. Ste vedeli, da se je naloge 

treba lotiti drugače, če portretirate moškega, žensko ali otroka? Učenci so se svoje naloge lotili zelo zavzeto in se lotili 

piljenja svoje nadarjenosti. Nastali so odlični portreti in če naju ne bi preganjalo delo, bi glinene kipce z veseljem 

zamenjala za žive modele. Pa drugič. 

   
 
Miha Zidar, OŠ Orehek Kranj 
 
Želel sem si, da bi mi kdo o 
portretu povedal kaj več, saj me 
je vedno zanimal. Tako natančno 
kot danes  nisem še nikoli risal.  

 
Nina Jenko, OŠ Orehek Kranj 
 
Portrete sem že risala, a tako 
dobro kot danes, mi ga še nikoli 
ni uspelo narisati.  Učiteljici sta 
zelo izkušeni in sta me veliko 
naučili.  

 
Mentorica Maja Draksler 
Poezija je delati z visoko 
motiviranimi in nadarjenimi 
učenci. Prednost je tudi v manjši 
skupini, ker se lahko posvetiš 
posamezniku. Tudi poučevati z 
nekom s svojega področja ima 
veliko prednosti za vse.  

 

 
Zadovoljni umetniki 
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Vulkani 

Mentorici: Jasmina Cvek in Saša Jenko 

Šola: Osnovna šola Orehek Kranj 

 

Sloveniji najbližji še delujoči vulkan je Etna na Siciliji. Danes pa so vulkani delovali tudi na naši šoli. Še dobro, da iz njih ni 

bruhala lava, ampak samo detergent za posodo. Kaj so mu dodali, da se je iz lepo izdelanih maket valila mehurčkasta 

zmes, boste morali vprašati pa kar mlade vulkanologe. Najštevilčnejša delavnica (polna do zadnjega kotička) je odlično 

uspela in obe mentorici sta bili nad znanjem in vedoželjnostjo učencev zelo navdušeni. 

 
  

 
Natalija Urh, OŠ Šenčur 
 
Na vaši šoli nisem bila še nikoli in 
mi je všeč. O vulkanih sem nekaj 
že vedela, ker sem bila na 
Tenerifih na vulkanu El Teide, 
nekaj pa sem izvedela danes.  

  
Ustvarjalci pri delu 

 
Nika Kalan, OŠ Orehek Kranj 
 
Prijavila sem se zaradi učiteljice in 
ker sem vedela, da bomo 
ustvarjali. Delavnica je zanimiva, 
všeč mi je ker barvamo brez 
posebnih pravil; sami lahko 
izberemo barvo in obliko.  

 

 
Mentorica Jasmina in nastajajoči vulkani 
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Izstreli svojo raketo! 

Mentorica: Tanja Šifrer 

Šola: Osnovna šola Orehek Kranj 

 

Izključno moška delavnica z ženskim vodstvom. Devet spretnih udeležencev je skrbno načrtovalo, obdelovalo in izdelalo 

svojo lastno raketo. Pri izbiri gradbenega materiala so bili kar seda ekološko osveščeni, saj so uporabili dve prazni 

plastenki, lepenko, selotejp in kamen. Gorivo je bila kar navadna voda, rakete pa so izstrelili s pomočjo povečevanja tlaka 

in izmeta vode.  In odštevanje se je lahko pričelo. Najbolj sta se veselila Domen Porenta in Gal Nagode, saj je njuna 

raketa dosegla največji domet – preletela je celo šolsko igrišče 

 
  

 
Max Trček, OŠ Cvetka Golarja 
(med skupino fantov) 
 
Všeč mi je bila izdelava raket. 
Sam je nisem dobro izdelal, a 
bom doma še poizkusil.  

 
Erik (priimek se še išče) 
 
K udeležbi me je spodbudila 
šolska pedagoginja in ni mi žal, 
da sem prišel.  Sobotno 
dopoldne sem res kvalitetno 
preživel. 

 
Mentorica z izdelovalcema 

zmagovalne rakete 

Delavnica je uspela, učenci so 
bili navdušeni. Festival se mi zdi 
krasna ideja, saj spodbuja 
druženje mladih raziskovalcev. 
Verjamem, da  jih bo drugo leto 
še več.  

 

 
Pozor! Odštevamo! 
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Kuhanje 

Mentorica: Andreja Režek 

Šola: Osnovna šola Šenčur 

 

Učenci so se danes lotili priprave manj znanih jedi, ki jih je njihova mentorica pobrala iz različnih tujih kuhinj (Amerike, 

Švedske, Indije, Italije ). Pri kuhanju so se držali navodila, da morajo biti sestavine čim bolj kvalitetne in sveže. Nos nam je 

povedal, da so se pravila držali. Blagor njim, ki so produkte dvournega dela lahko pojedli, kajti ko sva midva prisopihala 

do njihove delavnice, ni ostala niti drobtinica. So pa zadovoljni obrazi kuharjev in kuharic sporočali, da se je udeležba 

vsekakor izplačala. To je potrdila tudi mentorica, ki je bila z motiviranostjo in samostojnostjo udeležencev zelo 

zadovoljna. 

   

 
Hana Kralj, OŠ Šenčur 
 
Tudi doma rada kuham, najraje 
pečem palačinke. Na vaši šoli 
sem prvič, najbolj pa so mi bile 
všeč čokoladne kocke s 
pomarančo (ameriško pecivo 
brownies s pomarančo). 

 
Aleksander Krevh, OŠ Šenčur 
 
Za to delavnico sem se odločil, 
ker tudi sam rad kuham in ker 
poznam učiteljico, ki je res 
super.  Odlično oceno bi dal 
švedskim mesnim kroglicam.  
 
 

 
Nina Gruden, OŠ Orehek Kranj 
 
Začudila sem se, kje vse lahko 
uporabljamo določene začimbe. 
Najbolj me je presenetilo, da 
lahko v rižoto damo klinčke oz. 
nageljnove žbice.  

 

 
Mojstra pri delu 
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Raziskujmo rastline in živali travnikov 

Mentorica: Anita Bajde 

Šola: Osnovna šola Orehek Kranj 

 

Mlade raziskovalce smo našli razkropljene in čepeče na travniku v bližini šole. Iskali so žužke in zanimive rastline. Zgolj v 

raziskovalne namene, so nam zatrdili. To  pomeni, da so jih ujeli  nepoškodovane in so take tudi vrnili. Travnik ni samo 

prostor porasel z rastlinami, prav tako kot pajek ni samo pajek (Ste vedeli, da ga lahko zamenjamo celo za ptičji 

iztrebek?), nas je poučila mentorica. Pa ne pozabimo, da so tudi rastline živa bitja, ki sredi travnika s pisanimi cvetovi 

opozarjajo nase in čakajo, da jih raziščemo. Skupina, ki je svoje članstvo v 120 minutah krepko povečala, se je iz terena 

vrnila najbolj utrujena.  

 

 
 

 
 
Vid Korošec, OŠ Šenčur 
 
Na travniku sem ujela hrošča, 
kobilico in komarja. Bilo mi je 
všeč, želim si, da bi tudi pri 
pouku večkrat šli na takle „lov“ 
in učno uro na prostem.  

 
Berberjeva past za živali (vaba je 
vabila tako mesojedce kot 
rastlinojedce. 

 
Laura Višnar, OŠ Križe 
 
Všeč mi je bilo raziskovanje na 
travniku. Žužki so mi všeč,  ker 
so zanimivi. Dotikam se jih pa ne 
preveč rada.   

 

 
Ljubitelji narave 
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Priprava radijske oddaje 

Mentor: Andrej Novljan 

Šola: Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 

 

Delavnica je dvema radovednima bodočima radijskima tehnikoma razkrivala skrivnosti nastanka radijske oddaje. V 

uvodnem delu sta se spoznala z opremo in montažo zvoka, še posebej pa z računalniškim programom, s katerim sta 

kasneje tudi snemala in obdelovala posnetke.   Udeleženca sta se lotila intervjuvanja kar same gospe ravnateljice, vodje t 

projekta in odličnih improvizatorjev,  ki so nas do solz nasmejali že na začetku dneva. Prav tako sta se s prenosnim 

snemalnikom odpravila med same udeležence festivala. Kako jima je šlo, ste se lahko prepričali ob koncu festivala, 9-

minutno oddajo pa lahko poiščete tudi na šolski spletni strani. 

 

 

 

 

 
 
Nejc Pustotnik (levo), OŠ Šenčur 
Delavnica je bila zelo zanimiva. 
Spoznal sem delo radijskega 
novinarja, hkrati pa sem se 
naučil monitrati oddaje. Če bo 
festival še  naslednje leto, se 
zopet vidimo.  

 
Jan Bitežnik (desno), OŠ Križe 
Letos  obiskujem izbirni predmet 
računalništva in sem se že srečal 
s programom za obdelavo zvoka. 
Danes pa sem spoznal še vse v 
povezavi s snemanjem. Bilo mi 
je všeč.  

 
Mentor Andrej Novljan 
Čestitam vsem na OŠ Orehek za 
super idejo in izvedbo. 
Zastavljeni cilj  svoje delavnice 
sem realiziral. Upam, da festival 
postane tradicionalen in se tako 
naslednje leto zopet vidimo. 

 

 

 
Za „špico“ radijske oddaje je bilo potrebno posneti ženski glas (Neža Kržišnik) 
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Novinar, to sem jaz 

Mentorja: Simona Merljak in Primož Umek 

Šola: Osnovna šola Orehek Kranj 

 

Te delavnice ni treba posebej predstavljati, saj imate rezultat njenega dela pravkar v roki. 

 

 

 
Uvodno srečanje 

 

 
Zjutraj so nas zabavali in dodobra zbudili člani impro lige: Sara, Miha in Sašo  

 

 
Smeh je pol zdravja 
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