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UVODNA BESEDA 

 

"Drevo, mogočno, da ga ne objameš z rokami, vzklije iz drobnega semena. Tempelj, višji od 

devetih nadstropij, zraste iz prgišča ilovice. Potovanje, dolgo tisoč milj, se začne z enim 

samim korakom."                                                                                                      Taoistična modrost 

 

Tako tudi učenci in strokovni delavci šole s podružnicami po korakih potujemo k uresničitvi 

enega izmed zastavljenih ciljev v šolskem letu 2015/16, da oblikujemo in do konca šolskega 

leta pridobimo lastno, šolsko himno in zastavo. S ciljem, da bi učenci razmišljali o 

posebnostih in odlikah naše šole, se zavedali geografskih, naravnih, zgodovinskih in kulturnih 

posebnostih in lepot šolskega okraja in da bi soustvarjali himno in zastavo šole, smo razpisali 

šolski literarno-likovni natečaj z naslovom »Himna in zastava naše šole«. Potekal je od 20. 

oktobra do 15. januarja. Mentorji so učence motivirali, da so razmišljali o simboličnem 

pomenu vsake himne in zastave ter iskali značilnosti naše šole, ki bi jih lahko vtkali v himno 

in zastavo naše šole. Na osnovi ugotovitev so učenci od 1. do 3. razreda slikali zastavo, učenci 

od 4. do 9. razreda so poskušali v obliki pesmi zapisati himno in likovno upodobiti zastavo. 

Najboljše izdelke je prejela komisija, jih pregledala in dodelila 43 priznanj in 6 nagrad za 

literarne izdelke ter 54 priznanj in 9 nagrad za likovne izdelke. Rezultati natečaja bodo 

predstavljeni na šolski kulturni prireditvi, posvečeni slovenskemu kulturnemu prazniku 5. 

februarja 2016, kjer bodo podeljene tudi simbolične nagrade nagrajenim učencem. Mentorji in 

učenci si za trud in dosežke zaslužijo pohvalo. 

Izbrana nagrajena literarna dela bomo posredovali g. Mateju Kocjančiču, piscu besedil 

slovenske glasbe, likovna dela pa  akademskemu slikarju g. Jožetu Kumru. Po predlogi 

učenčevih izdelkov bosta strokovno oblikovala himno in zastavo naše šole, uglasbitev himne 

pa bo oblikovala ga. Nina Zajec. Slavnostna razglasitev himne in zastave šole bo na zaključni 

prireditvi ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta, 24. 6. 2016. 

 

Ravnateljica Mira Kovač, prof. 
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ZAPISNIK SESTANKA KOMISIJE ZA LITERARNI NATEČAJ »HIMNA IN 

ZASTAVA NAŠE ŠOLE« 

 

Na literarnem natečaju so sodelovali učenci od 4. do 9. razreda matične šole s podružnicami. 

Komisija, ki se je sestala 18. januarja 2016, ob 14.00, je pregledala vsa poslana dela, jih 

razvrstila v kategorije in jih ocenila. Dogovorili smo se, da podelimo dve vrsti nagrad: knjižne 

nagrade in pisna priznanja. 

 

 

Število podeljenih nagrad: 
 

 

 

 

 

Komisijo za literarni del so sestavljali: Andreja Šercer Robič, Nataša Škrbe, Sanja Nose, 

Tamara Kerman, Blanka Perpar, Zvonka Struna in ravnateljica Mira Kovač. Kriteriji, ki so jih 

pri ocenjevanju upoštevali, so bili: ustreznost teme, izvirnost, ustvarjalnost in bogastvo 

besedišča. Izdelki učencev so bili razdeljeni  po razredih. 

 

Seznam nagrajenih učencev: 4. – 6. razred: 

Knjižna nagrada: 

4. r. PŠ Dvor 

Pia Repar, 5. a OŠ Žužemberk 

Niko Longar, 6. b OŠ Žužemberk 

 

Priznanje: 

ID Ustvarjalni prstki, PŠ Ajdovec 

Vid Urbančič, Tobija Črnivec, Jaka Longar 

Piškur, Anej Maver, Tristan Hrovat, Luka 

Novak, Filip Mohorčič, Matej Glavan, 3. r. 

OŠ Žužemberk 

Viktorija Jaklič, 6. a OŠ Žužemberk 

Polona Meglen, 6. a OŠ Žužemberk 

Jaka Juršič, 6. b OŠ Žužemberk 

Lucija Mrvar, 6, b OŠ Žužemberk 

 

Tanaja Kopač, 4. r. PŠ Dvor 

Aja Amalija Pečar, 4. r. PŠ Dvor 

Žana Šercer, 4. r. PŠ Dvor 

Neža Kuhelj, 4. r. PŠ Dvor 

Domen Lavrič, 5. a OŠ Žužemberk 

Nik Murn, 5. a OŠ Žužemberk 

Mitja Kastelic, 5. a OŠ Žužemberk 

 

Matic Hrovat, 5. b OŠ Žužemberk 

Karmen Turk, 5. b OŠ Žužemberk 

Žan Mravljak, 5. b OŠ Žužemberk 

Nuša Glavan, 5. b OŠ Žužemberk 

Matej Zaletelj, 5. b OŠ Žužemberk 

Maj Longar, 5. b OŠ Žužemberk 

Gašper Longar, 6. a OŠ Žužemberk 

Špela Pucelj, 6. a OŠ Žužemberk 

 

 LITERARNI DEL 

4.-6.r. 7.-9. r. Skupaj 

Nagrada 3 3 6 

Priznanje 28 15 43 
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Seznam nagrajenih učencev: 7. – 9. razred: 

 

Knjižna nagrada: 

Vesna Zarabec, 7. b OŠ Žužemberk 

Tjaša Pestotnik, 8. b OŠ Žužemberk 

Lara Pestotnik, 9. r. OŠ Žužemberk 

 

Priznanje: 

Katja Jaklič, 7. a OŠ Žužemberk Katja Kuhelj, 8. a OŠ Žužemberk 

Anže Hrovat, 7. a OŠ Žužemberk Maša Praznik, 8. a OŠ Žužemberk 

Urša Zupančič, 7. a OŠ Žužemberk Aljaž Špec, 8. a OŠ Žužemberk 

Zala Legan, 7. a OŠ Žužemberk 

Luka Mirtič, 7. b OŠ Žužemberk 

Petra Mrvar, 7. b OŠ Žužemberk 

Matic Longar, 7. b OŠ Žužemberk 

 

Ana Slak, 8. a OŠ Žužemberk 

Toni Travnik, 8. b OŠ Žužemberk 

Rok Slak, 9. r. OŠ Žužemberk 

Patricija Rajer, 9. r. OŠ Žužemberk 

Tomaž Rojc, 9. r. OŠ Žužemberk 

  

  

Žužemberk, 18. 1. 2016                              Zapisnik zapisala: Andreja Šercer Robič, prof.  
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ŠOLSKI LIKOVNI NATEČAJ  

Šolski likovni natečaj z naslovom »Himna in zastava naše šole« se je iztekel 15. 1. 2016. V 

ponedeljek, 18. 1. 2016, ob 14.00, se je v likovni učilnici  zbrala komisija, ki je izbrala 

naslednje nagrajence: 

1. razred:  Tjaša Hrovat  (OŠ Žužemberk) 

2. razred: Marcel Perko (OŠ Žužemberk) 

3. razred: Jože Primc (PŠ Dvor) 

4. razred: Tanaja Kopač (PŠ Dvor) in  Julija Papež (PŠ Ajdovec) 

5. razred: Klara Godec, 5. a (OŠ Žužemberk) 

6. razred: Teja Skube, 6. a (OŠ Žužemberk) 

7. razred: Urša Zupančič, 7. a (OŠ Žužemberk) 

8. razred: Luka Legan, 8. b (OŠ Žužemberk) 

9. razred: Patricija Rajer, 9. r. (OŠ Žužemberk) 

Učenci, ki prejmejo priznanja za sodelovanje na  likovnem šolskem natečaju so: 

OŠ ŽUŽEMBERK (33): 

1. razred: Katjuša Plot, Nik Mrvar, Žana Hrovat  

2. razred: Tim Mrvar, Žiga Kuhelj,  Žana Longar  

3. razred: Nina Dovč, Vid Urbančič 

4. razred: Kaja Miklavčič, Maša Pograjc, Maša Pucelj, Ula Črnagoj, Neja Potočnik  

5. razred: Pia Repar, 5. a,  Jan Papež, 5. a, Lara Barčić, 5. b, Žan Mravljak, 5. b, Lara 

Zupančič, 5. b, Lara Longar, 5. b, Sara Sadar, 5. b, Žiga Hrovat, 5. b, Tilen Kuhelj, 5. b 

6. razred: Viktorija Jaklič, 6. a, Marija Mrvar, 6. b   

Špela Pucelj, 6. a,  Polona Meglen, 6. a, Tia Flander, 6. a 

7. razred: Kristjan Šetina, 7. a, Kevin Šuštar, 7. b, Špela Longar, 7. b 

8. razred: Tilen Štor, 8. a, Žan Štupar, 8. a, Jan Jarc, 8. a 

 

PŠ DVOR (11): 

1. razred: Luka Zupančič, Zala Kranjc, Ajda Humek 

2. razred: Nika Mikec, Larisa Gregorčič, Matic Rugelj 

3. razred: Žana Kobe 

4. razred: Neža Kuhelj, Urh Bukovec, Gašper Sladič, Žana Šercer 

PŠ ŠMIHEL(4): 

Nejc Miklavčič (1. razred), Klara Pograjc, Valentina Mrvar, Žan Zaletelj  (3. razred) 

 

PŠ AJDOVEC (6): 

1. razred:Manca Rozman, Eva Štravs 

2. razred: Neža Skube 

3. razred: Julija Arh, Nika Skube 

4. razred: Neža Pust 

 

Žužemberk, 18. 1. 2016      Zapisala: Maja Mlakar, prof. 
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ŠOLSKA HIMNA 

 

Komaj šest let imaš, 

že v šolo capljaš. 

V klopi tam sediš, 

nove prijatelje dobiš, 

pridno se učiš. 

 

O številkah, svetu, življenju veliko izveš, 

pri športni razmigaš se močno 

in tako poskrbiš za telo. 

 

Pri umetnostih ustvarjaš ves čas,                                     Ajda Humek, 1. r. PŠ Dvor 

tvoje orodje sta roka in glas. 

Šola ni šala, je resna stvar, 

zanjo naj bo vsakomur mar. 

                                           4. r. PŠ Dvor 

 

 

 

 

 

ŠOLSKA HIMNA 

 

Spodaj reka, zgoraj gozd, 

na hribu pa je naš zaklad. 

Ta zaklad ni vreča polna, 

ampak naša šola ogromna. 

 

Naša šola ogromna, 

otrok je polna.  

Radi se učimo 

in se veselimo. 

 

Muzej Suhokranjcev imamo 

dobre športnike poznamo 

in odlične odbojkaše imamo. 

V zborčku radi pojemo 

in na proslave hodimo. 

 

To je naša šola Žužemberk, 

vsi radi jo imamo 

in veliko znamo.                                                                  Eva Štravs, 1. r. PŠ Ajdovec 

                   Pia Repar, 5. a 
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HIMNA OŠ ŽUŽEMBERK 

 

To kar pojemo je himna, 

naše šole naj se ve, 

Žužemberk je kraj veselja, 

šport in znanje tu goje. 

 

V našo šolo so hodili,    

znani moški in žene, 

slavo Suhokranjcev so ponesli, 

v širni svet in čez morje. 

 

Bogato njihovo zdaj zapuščino, 

mladina tukajšnja goji, 

znanje, športni duh razvoja, 

v ponos vseh teh ljudi. 

              Niko Longar, 6. b 

                                                                                        Gašper Sladič, 4. r. PŠ Dvor 

 

 

V ŠOLI 

 

V žužemberško šolo s podružnicami radi gremo, 

zamuditi je ne smemo. 

Računamo, beremo, pišemo in se igramo, 

včasih tudi ponagajamo. 

Če poredni smo bili, 

pred zbornico sedimo vsi. 

Ko se ohladimo, se lahko naprej učimo. 

V šoli nas prijatelji čakajo, 

skupaj se družimo, pogovarjamo in veselimo. 

                      PŠ Ajdovec pri interesni dejavnosti Ustvarjalni prstki 

                      

        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Jan Jarc, 8. a                                                     Jan Papež, 5. a 
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NAŠA HIMNA 

 

Naša šola je taprava, 

vanjo hodi bistra glava.        

Pridno mi se vsi učimo, 

tudi za okolico poskrbimo. 

 

Najbolj smo veseli vsi, 

ko imamo športne dni. 

Športni smo mi tretarji, 

telovadimo vse dni. 

 

Vsako jutro čakamo, 

da v telovadnico pritečemo. 

Tam odbojko mi treniramo,                                                   Jože Primc, 3. r, PŠ Dvor 

na tekmovanja hodimo. 

 

Vid, Tobija, Jaka, Anej, 

Tristan, Luka, Filip in Matej, 

učitelja Bojana bomo poslušali  

in mogoče nekoč prvaki postali. 

      Vid Urbančič, Tobija Črnivec, Jaka Longar Piškur, Anej Maver, Tristan Hrovat, Luka            

     Novak, Filip Mohorčič, Matej Glavan, 3. r. 

 

 

 

 

 

ŠOLSKA HIMNA 

 

V šoli se uči in pri pouku se ne spi. 

Matematika, šport, slovenščina,                              

naši predmeti so, 

nam življenje odkrivajo. 

 

Tako šola je zahtevna stvar, 

zanjo naj bo vsakomur mar. 

V šoli znane suhokranjce odkrivamo, 

pri delu in v življenju se po njih zgledujemo. 

 

Na različna tekmovanja hodimo, 

visoka mesta dosegamo. 

Če v šolo radi boste hodili, 

se pridno učili in nove prijatelje pridobili,                             Julija Arh, 3. r. PŠ Ajdovec 

vam v življenju bo lepo. 

         Tanaja Kopač in Alja Amalija Pečar, 4. r. PŠ Dvor 
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HIMNA ŠOLE ŽUŽEMBERK 

 

Šola je zabavna, vedno je izpravna.   

V njej vse svoje mesto ima, 

vse je urejeno, kot se le da. 

 

Kosilo in malica zdrava sta, 

saj se kuharice na zdravo prehrano spoznajo, 

tako hrano nam pripravljajo. 

 

Ko za pouk je čas, 

vedno kaj novega spoznaš. 

Če si pameten, pouku slediš, 

si sive celice bistriš. 

 

Med odmori s prijatelji in sošolci družiš se, 

z njimi čas vedno kratek je. 

V šolo radi hodimo, 

tukaj nam je lepo. 

        Žana Šercer in Neža Kuhelj, 4. r. PŠ Dvor 

                                                                                          Julija Papež, 4. r. PŠ Ajdovec 

 

HIMNA  

  

Šola naša v Žužemberku stoji,  

se ji zjutraj sonce smeji. 

Blizu nje grad stoji,  

pod njim pa Krka žubori. 

 

V šoli se radi učimo, 

še rajši pa po hodniku lovimo. 

S knjigami bogata je knjižnica,  

v njej prijazna knjižničarka. 

 

Da bi znanja si nabrali,  

v šolske klopi smo se podali:  

pišemo, rišemo, učiteljice jezimo.                                Kaja Miklavčič, 4. r. 

Ko pa znanja je dovolj,  

hop vsi domov. 

              Domen Lavrič, 5. a 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Katjuša Plot, 1. r. 
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HIMNA 

 

Naša šola je velika, 

v njej veliko je stopnic.   

Na njej so strešna okna,  

da se vidi veliko ptic. 

 

Učenci se veliko naučimo,  

da nam ni dolgčas pa že  

poskrbimo. 

Družijo nas prijateljske vezi,  

zato nimamo skrbi. 

 

V odbojki dobri smo,  

zato, ker skupaj sodelujemo.  

Prvo mesto osvojimo,  

in se skupaj veselimo. 

            Nik Murn, 5. a                                            Kevin Šuštar, 7. b                                            

                                                                              

 

 

HIMNA 

 

Ko zjutraj budilka zazvoni,  

se mi v šolo spet mudi.                     

S sošolci radi se imamo in  

večkrat med uro klepetamo. 

 

V šoli pišemo, rišemo,  

beremo in se učimo, 

da čim več znanja usvojimo. 

 

Ko pa zazvoni, 

vemo da pouka je konec. 

        Klara Godec, 5. a 

A včasih domača naloga,  

meni prava je nadloga.                                                    

A vseeno jo naredim,  

ker se z njo učim. 

           Mitja Kastelic, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Klara Pograjc, 3. r. PŠ Šmihel 
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HIMNA 

 

V JV delu Slovenije leži, 

na sedem občin meji 

žužemberška občina,   

ki lepo šolo ima. 

 

Veliko pomembnih suhokranjskih ljudi 

v njej gulilo je šolske klopi. 

Danes jih ves svet pozna 

in kliče: »Od kod ste pa doma?« 

 

Zato v šolo radi hodimo                                               Kristjan Šetina, 7. a 

in vsak dan kaj novega zvemo, 

saj se lahko zgodi, 

da znani bomo tudi mi. 

                     Matic Hrovat, 5. b 

 

 

 

 

NAŠA ŠOLA 

 

V naši šoli muzej Suhokranjcev imamo, 

ki jih vsi mi že dobro poznamo. 

Blizu šole grad stoji, 

tam pa reka Krka žubori. 

 

Poleti v njej se ohladimo,  

pozimi pa se s sankami spustimo.                              Lara Barčić, 5. b 

V šolo rada hodim zelo, 

da doma mi dolgčas ne bo. 

 

Pred glavnim vhodom kip Leona Štuklja stoji, 

videli smo ga pa že vsi. 

Športniki res dobri so, 

zato pokal si zaslužijo.   

                            Karmen Turk, 5. b 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Lara Zupančič, 5. b 

                                                                                     

 

 

       Lara Longar, 5. b 
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HIMNA NAŠE ŠOLE 

 

V prečudovitem Žužemberku šola stoji, 

pod njo pa slap reke Krke šumi. 

Imamo tudi grad, ki pa ni prav nič mlad,  

saj je star več kot 600 let. 

 

Grb naš ris krasi,  

ki je bil nekdaj značilen za te vasi. 

Našo šolo imamo radi zelo, 

tu vsi se imamo lepo. 

 

Najboljše odbojkaše imamo mi, 

vedno moramo zmagati. 

Znanih Suhokranjcev muzej imamo                                

in nikomur ga ne damo. 

 

Znani naši Suhokranjci  

so nam v ponos, 

saj vsemu oni so kos.                                                 Larisa Gregorčič, 2. r. PŠ Dvor 

 

Kmalu konec leta bo, 

vsem nam je hudo.  

Zdaj konec leta je, 

vsi težko poslovimo se. 

 

Znani naši Suhokranjci  

so nam v ponos, 

saj vsemu oni so kos. 

                    Žan Mravljak, 5. b 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                            Luka Legan, 8. b 

 

 

 

 

 

 

Luka Zupančič, 1. r. PŠ Dvor                                                                                                     
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HIMNA ŠOLE 

 

V Žužemberku grad stoji, 

pod njim pa Krka žubori. 

Poleti v njej se hladimo, 

pozimi se s sanmi po hribu spustimo. 

 

Naša šola velika je, 

a naše znanje je še večje. 

V naši šoli je muzej, 

ki kaže znane Suhokranjce. 

 

Naša šola v športu dobra je, 

upam, da bo še tako. 

Ko slišimo za tekmovanje, 

hitro roke v zraku so. 

 

Vsako leto priredimo 

prireditev dobrodelno.                                          Manca Rozman, 1. r. PŠ Ajdovec 

Naša šola super je, 

v njej res super se imamo. 

                   Nuša Glavan, 5. b 

 

 

 

HIMNA OŠ ŽUŽEMBERK 

 

Blizu gozdov                                        

in reke Krke 

naša šola OŠ Žužemberk stoji, 

v njej veliko znanja tiči. 

 

V šoli muzej znanih Suhokranjcev imamo                              Marcel Perko, 2. r.  

ter odbojko dobro igramo. 

Imamo veliko stvari, 

v OŠ Žužemberk se nam dobro godi. 

 

Ob njej grad stoji,  

v njega zahajamo vsi. 

V šoli razne prireditve imamo, 

vse predstave dobro odigramo. 

 

Nato počitnice začnejo se, 

veselja zelo veliko je. 

Ampak hitro konec jih je, 

svet znanja se nam spet odpre. 

                Matej Zaletelj, 5. b 

 

 

                                                                                                      Marija Mrvar, 6. b 
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NAŠA ŠOLA ŽUŽEMBERK 

 

V Žužemberku naša šola stoji,  

to reka Krka govori. 

Imamo tudi stari grad, 

vsak ogleda si ga rad. 

 

Muzej znanih Suhokranjcev imamo  

in nikomur ga ne damo. 

Saj za nas dragocen je,                                            Maša Pograjc, 4. r. 

razkrije skrivnosti vse. 

 

V Žužemberku odbojko igramo in  

se nikoli ne predamo,  

zmaga vedno naša je, 

zanjo zelo borimo se.  

 

Naša šola je posebna, 

zelo vsi jo radi 

obiskujemo. 

              Maj Longar, 5. b 

 

 

ŠOLSKA  HIMNA 

 

Zjutraj, ko se  zbudim,                                             Maša Pucelj, 4. r. 

v šolo odhitim, 

da skoraj pouk zamudim. 

 

Med odmori se učim, 

da učitelje prekosim. 

 

Ta naša šola, 

ta naša šola.  

tu se dobro imam, 

saj prijatelje poznam. 

 

Med poukom govorim, 

doma pa se učim. 

Rad hodim v telovadnico, 

doma pa v kopalnico. 

 

Šolska vrata se zapro, 

vrata v mislih pa odpro.                             Matic Rugelj, 2. r. PŠ Dvor 

 

Ta naša šola , 

ta naša šola, 

tu se dobro imam , 

saj prijatelje poznam. 

            Gašper Longar, 6. a 
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ŠOLSKA HIMNA 
 

Ko zjutraj pridem pred šolo,  

se mi zableščijo oči, 

ko pa vstopim v njo se mi zazdi,   

da nam dobro tukaj gre. 

 

Veliko se učimo, 

da nove uspehe pridobimo, 

da boljši bomo še naprej 

in veliko lepih dni v šoli preživeli bi. 

                                                                             Neja Potočnik, 4. r. 

V tej šoli super se imamo, 

veliko zmag v zgodovino damo. 

Tu prijazni so ljudje  

in zadovoljni učenci, 

na stolih sede. 

 

Veliko se učimo, 

da nove uspehe pridobimo, 

da boljši bomo še naprej   

in veliko lepih dni v šoli preživeli bi. 

                              Špela Pucelj, 6. a 

 

 

 

ŠOLSKA HIMNA                                                 Nejc Miklavčič, 1. r. PŠ Šmihel 

 

Ko zjutraj sonce vstane 

našo šolo z žarki objame, 

takrat v šolo odhitimo 

in se komaj zbudimo. 

  

V šoli se učimo in se 

skupaj s svojimi prijatelji  

veselimo. 

 

V šoli se radi imamo 

in ko se skupaj učimo, 

se v šoli veselimo.  

 

Ko učitelj v razred vstopi, 

se šola zasmeji in poskoči. 

V šoli se učimo in skupaj s 

svojimi prijatelji veselimo. 

               Viktorija  Jaklič, 6. a                                                           Neža Kuhelj, 4. r. PŠ Dvor 

 

                                      

 

 



15 
 

ŠOLSKA HIMNA 

 

Za našo šolo trudimo se 

in trud poplačan je za vse. 

V naši šoli veliko se naučimo,  

ker tako dobre učitelje dobimo. 

 

To je kraj, kjer vse se naučimo 

in znanje pridobimo. 

Komaj glavo pokonci držimo, 

ker toliko se naučimo. 

 

Za našo šolo trudimo se 

in trud poplačan je za vse. 

Naši šoli ne manjka nič, 

ker tako popolna je. 

              Polona Meglen, 6. a 

                                                                                        Neža Pust, 4. r. PŠ Ajdovec 

 

 

HIMNA ŠOLE 

 

Naša šola v Žužemberku leži, 

skoraj čisto zraven nje žužemberški grad stoji. 

Šola je zelo velika, 

v njej se veliko učiteljev in učencev premika. 

 

V njej pridno se učimo, 

se veliko novega naučimo.   

Učitelji prijazni so, 

pri vsaki stvari nam pomagajo. 

 

Teste stalno pišemo, 

in vprašani velikokrat smo, 

a kljub temu je lepo, 

v šolo z veseljem hodimo. 

 

Le kaj počeli bi, 

če v šolo ne bi šli. 

Doma lenarili bi, 

ter s prazno glavo se po svetu potepali. 

                             Jaka Juršič, 6. b                                     Neža Skube, 2. r. PŠ Ajdovec 
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OŠ ŽUŽEMBERK 

 

O šola, ti prečuden kraj, 

ti nam ravno nisi raj. 

Se učiti moramo zelo, 

da trda predla nam ne bo. 

 

Učimo se pisanja črk,   

a, e, i, o, u, 

saj v življenju so 

pomembne, pri prav 

vsakem delu. 

 

Je Žužemberk prelepi kraj, 

v njem je res en lepi raj.                                             Nik Mrvar, 1. r. 

Mirno Krka žubori, 

nad njo pa velik 

grad strmi. 

 

Ko bomo odrasli vsi 

o naši šoli pripovedovali   

bomo le lepe stvari. 

                 Lucija Mrvar, 6. b 

 

 

 

ŠOLSKA HIMNA  

 

Tam za Krko v Suhi krajini 

Osnovna šola Žužemberk stoji, 

znanja in veselja polna,                                                     Nika Mikec, 2. r. PŠ Dvor 

zraven grada se blešči. 

 

Tu mi znanje pridobimo                                                  

in veseli v svet hitimo, 

z našo šolo mi živimo, 

če se pridno le učimo. 

 

To je naša šola, 

na njo ponosni smo vsi, 

kdo ve, kdaj mi ona,  

spet spomine obudi. 

           Vesna Zarabec, 7. b 

 

 

 

 

                                                                              Nika Skube, 3. r. PŠ Ajdovec 
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ŠOLSKA HIMNA  

Naša šola v Žužemberku stoji, 

med dobrimi in poštenimi ljudmi.   

Šola je hiša, kjer znanje se dobi, 

le če pridno učimo se mi. 

 

Od ponedeljka do petka v šoli sedimo, 

in se pridno za teste učimo. 

A če se redno naloge ne naredi, 

tudi slaba ocena se dobi. 

 

Ponosni smo na njo in ona nas, 

skupaj zapoj'mo v en glas: 

Najboljši Suhokranjci smo,                                                Nina Dovč, 3. r. 

ki s slogo mi zmagujemo! 

 

A nismo le dobri učenjaki, 

smo tudi športi prvaki. 

Naši odbojkaši res najboljši so   

in vsako tekmo zmagajo. 

 

Ponosni smo na njo in ona nas, 

skupaj zapoj'mo v en glas: 

Najboljši Suhokranjci smo, 

ki s slogo mi zmagujemo! 

                   Tjaša Pestotnik, 8. b 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Patricija Rajer, 9. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Repar, 5. a 
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ŠOLSKA HIMNA 

 

Naša šola ob reki Krki stoji,   

velika telovadnica jo krasi. 

Poštene, a stroge učitelje ima, 

ki dajejo ocene kakor kdo zna. 

  

Našo šolo radi imamo vsi,  

čeprav nam včasih dela tud' skrbi. 

Delo, red in disciplina-to vrednote so, 

ki nam jih šola daje kot popotnico. 

 

Med odmori se učimo 

in na test pripravljamo. 

Na igrišču se za žogo podimo 

in se s prijatelji družimo. 

 

Dobri smo v odbojki in 

odlične dosežke dobivamo.                                               Polona Meglen, 6. a 

Vsi med sabo se poznamo 

in se razumemo. 

 

Našo šolo radi imamo vsi,  

čeprav nam včasih dela tud' skrbi 

Delo, red in disciplina-to vrednote so, 

ki nam jih šola daje kot popotnico. 

                           Lara Pestotnik, 9. r. 

 

 

ŠOLSKA HIMNA  

 

Komaj čakam, 

da v šolo grem,  

ker tam zelo 

zdravo jem. 

 

Tu veliko dobrih 

prireditev je, 

ki včasih zabavne so,  

a tudi poučne zelo. 

 

Tudi v športu smo 

dobri vsi, 

posebej še v odbojki 

mi. 

         Anže Hrovat, 7. a 

 

 

                                                                                                   Sara Sadar, 5. b 
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ŠOLSKA HIMNA 

 

V lepem kraju 

poleg trga, 

stoji velika šola,  

naša šola. 

 

Tu je vsak dan živahno,  

varno in zanesljivo, 

zato v šolo hodimo radi 

od jeseni do pomladi. 

 

Šola ima veliko razredov  

hodnikov in kabinetov, 

tu sta še telovadnica in igrišče,  

ki skrbita za naše sprostitve. 

 

Da ne pozabim ravnateljico,  

učitelje, snažilke in kuharice,  

saj brez njih šola ne bi bila šola. 

 

Tu je vsak dan živahno, 

varno in zanesljivo,  

zato v šolo hodimo radi                                                   Špela Longar, 7. b 

od jeseni do pomladi. 

                      Katja Jaklič, 7. a 

 

 

OŠ ŽUŽEMBERK 

 

Naša šola veliko ima učilnic, 

In v vsaki nekaj drugega spoznaš.   

Učitelji pa so prijazni, 

Če le ubogati znaš. 

 

Ref.: 

Od ponedeljka do petka smo veseli vsi. 

S prijatelji, sošolci v šoli prav v redu se zdi. 

Šolo imamo radi, ker v njej se naučimo mnogih stari, 

vedno bomo imeli osnovno šolo Žužemberk radi vsi.            Žana Hrovat, 1. r. 

 

V šoli vsi se imamo radi 

In prav veseli smo vsi, 

pa čeprav redovalnica nam pravi, 

da čisto vse v redu ni. 

 

Ref.: 

Od ponedeljka do petka smo veseli vsi … 

                                                       Zala Legan, 7. a 
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ŠOLSKA HIMNA  

 

Naša šola lepa je,  

šola Žužemberk ji je ime.  

Vsak dan tu smo zbrani vsi, 

dobri smo prijatelji. 

       

Tu učimo se vseh dobrih navad, 

in ne slabih razvad. 

Tu prav vsi ločujemo, 

spet znova reciklirajo, 

v nove stvari predelajo. 

 

Naša Šola je ponosna  

na vse tiste ,ki tu živeli so. 

Njih priimke vedno zbira, 

znani Suhokrajnci so. 

 

Tu učimo se vseh dobrih navad, 

in ne slabih razvad. 

Tu prav vsi ločujemo 

Znova reciklirajo, 

v nove stvari predelajo.                                                      Špela Pucelj, 6. a 

                Urša Zupančič, 6. a 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKA HIMNA  

 

Šola Žužemberk zraven gradu stoji 

in učencem ponosno znanje deli. 

 

Kdor na žužemberško šolo hodi, 

ga življenja pot uspešno vodi.   

 

Edini šport odbojka je, 

ponosni smo na odbojkarje, 

velikokrat zmagujejo, 

saj mi za njih navijamo. 

                Luka Mirtič, 7. b 

 

 

 

       Tanaja Kopač, 4. r. PŠ Dvor 
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ŠOLSKA HIMNA  

 

V naši šoli je odlično, 

v njo hoditi je prav mično. 

Vsi imamo se lepo,  

Ker radi res prepevamo. 

 

Radi bi se čim več naučili 

in si dobro službo pridobili. 

Ker pa to ni lahko, 

si že zdaj belimo glavo. 

 

Naša šola je velika, 

to za nas velika je odlika. 

Ko v 9. Razredu jo bomo zapustili, 

Se vanjo vedno radi bomo vrnili. 

                             Petra Mrvar, 7. b 

 

                                                                                                    Teja Skube, 6. a 

 

ŠOLSKA HIMNA  

 

Vsak dan, vsako jutro, že kar nekaj dolgih let, 

skozi šolski vhod odmeva še otroški smeh. 

Vsi z nasmehom, vsi z razlogom 

zapodimo se v razrede, 

ker želimo si razlage 

in spoznati nove vede. 

 

A ko v postelji še spimo, 

Nekdo že nekaj tam počne,  

kamor mi vsi hitimo,  

ko se malica začne. 

 

Generacije otrok, pridejo in grejo,   

na tem bo enkrat vsak od nas, 

tega se ne zavejo. 

Zato ne jezi se na njo, 

ki jezila se je nate, 

le uživaj tisti čas,  

ko se s prijatelji igrate. 

Nekoč se pot bo razcepila, 

a spomine na našo šolo bo za vedno ohranila. 

 

Za konec še dodajmo to, 

da nam tu je lepo.                                                                       Tia Flander, 6. a 

Ko smo po šoli se podili 

in učitelje jezili, 

smo si nehote spomine najlepše naredili. 

                                      Matic Longar, 7. b 
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    Žana Kobe, 3. r. PŠ Dvor                                                          Žana Longar, 2. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žana Šercer, 4. r. PŠ Dvor                                             Žiga Hrovat, 5. b 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Žiga Kuhelj, 2. r.  
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ŠOLSKA HIMNA 

 

Za nas vse je šola muka, 

a vendar to je naš vsakdanji dom. 

Vsako jutro smo veseli, 

ko skupaj spet se zberemo. 

 

Naša šola je zabavna, 

taka kot vse. 

A vendar naša je navada, 

da petek dan najboljši je.   

 

Tukaj vedno je odlično, 

pa čeprav to včasih ni. 

A vendar smo vsi veseli, 

ko pet odlična se dobi. 

 

Naša šola je zabavna, 

taka kot vse. 

A vendar naša je navada, 

da petek dan najboljši je. 

 

Ta naša šola je zabavna,                                                     Tilen Kuhelj, 5. b 

a najboljša je, ko se konča. 

Tukaj smo vsi ponosni, 

da smo učenci OŠ Žužemberk. 

                         Katja Kuhelj, 8. a 

 

 

 

ŠOLSKA HIMNA 

 

Žužemberk je prelepi kraj,   

okrog njega teče Krka zdaj. 

Osnovna šola tu stoji, 

v njej smo veseli šolarji. 

 

V naši šoli se učimo, 

v naši šoli mi živimo. 

Tu se kujemo, zorimo in 

znanje širimo, gore prijateljstva gradimo 

in v prihodnost strmimo. 

                                                                                                   Tilen Štor, 8. a 

Šola naš je drugi dom, 

kamor se v mislih vedno 

vračala bom. 

                 Maša Praznik, 8. a 
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ŠOLSKA HIMNA 

 

Žužemberk prelep je kraj, 

kjer še posebej lep je mesec maj. 

Lepi travniki, gozdovi, 

pod gradom naj bi bili rovi. 

 

Sredi kraja šola stoji, 

kjer vsak učenec kar mora stori, 

da ohranil bi lepoto kraja, 

kjer ljudstvo vsako leto raja. 

 

V šoli učenci sedimo in veselo se učimo. 

V naši šoli vsi se imamo radi, 

še posebej učitelji in mladi.  

 

Sredi kraja šola stoji, 

kjer vsak učenec kar mora stori, 

da ohranil bi lepoto kraja, 

kjer ljudstvo vsako leto raja. 

                          Aljaž Špec, 8. a 

 

                                                                                    Tim Mrvar, 2. r. 

 

 

 

 

ŠOLSKA HIMNA 

 

V lepem kraju mi živimo,   

v šoli znanje pridobimo, 

otroci dom zapuščajo, 

v šolo zjutraj vsi gredo. 

 

Tam se učimo za klopmi, 

vendar dolgčas nam že ni, 

saj v šoli radi pojemo, 

se športa udeležujemo. 

 

Ocene včasih padajo, 

a vseeno ne obupamo, 

čeprav neradi se razhajamo, 

se vsak dan v šoli zberemo 

                  Ana Slak, 8. a 

                                                                                            Tjaša Hrovat, 1. r. 
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ŠOLSKA HIMNA  

 

Pozdravljeni, učenci vsi, na naši šoli,  

Kjer se zabavamo, igramo, velikokrat smejimo, 

Prijateljstvo gradimo. 

 

Ponesi našo šolo v svet, 

ni važno, kdo pač si, 

ampak ponosen bodi, da se ti tako godi.   

Ko pa star mimo boš odšel, 

Vedi, da v Žužemberku si rojen. 

 

Ko pride na našo šolo vsak, 

tujec al' pa rojak, 

iz nje vesel vrača se, 

saj naša šola prisrčna je. 

 

Ponesi našo šolo v svet, 

ni važno, kdo pač si, 

ampak ponosen bodi, da se ti tako godi.                               Ula Črnagoj, 4. r. 

Ko pa star mimo boš odšel, 

Vedi, da v Žužemberku si rojen. 

                          Toni Travnik, 8. b 

 

 

 

ŠOLSKA HIMNA 

 

Ko čez teden zjutraj vstanem, 

vedno na šolo spomnim se, 

saj je to najlepša šola, 

ki kdajkoli stala je. 

 

V njej se dosti naučiš 

in izkušenj mnogo dobiš,   

ki jih rabiš v življenju, 

ko šolo zapustiš. 

 

Zraven šole grad stoji, 

na pečini kamniti, 

nanj učenci ponosni smo 

in ga dostikrat obiskujemo. 

 

V njej se dosti naučiš                                                Urh Bukovec, 4. r. PŠ Dvor 

in izkušenj mnogo dobiš, 

katere rabiš v življenju, 

ko šolo zapustiš. 

                        Rok Slak, 9. r. 
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ŠOLSKA HIMNA 

 

V Žužemberku za ovinkom  

šola naša tam stoji. 

Sliši se ven smeh, veselje, 

Ko rajamo učenci vsi. 

 

Zabavamo se med odmori,  

se družimo s prijatelji. 

Veseli smo vsak dan v šoli, 

Ko se srečamo s sošolci. 

 

V šoli se učimo brati, pisati in risati. 

Z veseljem rešimo vse teste, tudi ko nam treba ni.                   Valentina Mrvar, 3. r. PŠ Šmihel 

 

V šoli naučili smo veliko novih se stvari.   

Jutri bomo spet prišli  

in se kaj novega naučili vsi. 

 

V šoli se učimo brati, pisati in risati. 

Z veseljem rešimo vse teste ,tudi ko nam treba ni. 

                                                Patricija Rajer, 9. r. 

 

 

 

 

HIMNA ŠOLI 

 

Šola je veselje veliko, 

kjer se učenci učijo z odliko. 

Pri kemiji k tabli hitijo  

in se hitro vse naučijo. 

 

Ko zvečer grem spat 

komaj čakam, da grem v šolo spet garat. 

Kuharice z malico hitijo, 

saj učenci lačni pridrvijo. 

 

Učenci siti se učijo 

in hitro nalogo naredijo. 

Šola večno stala bo  

in sonce nanjo sijalo bo skozi modro nebo.                                    Urša Zupančič, 7. a 

                                 Tomaž Rojc, 9. a 
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              Vid Urbančič, 3. r. 

                                                                                               Viktorija Jaklič, 6. a 

 

 

 

                                                                         

 

 

                Zala Kranjc, 1. r. PŠ Dvor 

                                                                                          Žan Mravljak, 5. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Žan Štupar, 8. a                                                          Žan Zaletelj, 3. r. PŠ Šmihel 
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                                  podeljuje priznanje 
 

 

Ime in priimek 
za sodelovanje na 

          literarnem natečaju/ 
likovnem natečaju 

»Himna in zastava naše šole«. 
 
 

5. februar 2016    Ravnateljica:           
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