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oš venclja perka  V šolskem letu 
2014/2015 smo se na OŠ Venclja Perka 
odločili, da naredimo pravo pravcato 
glasbeno-dramsko predstavo in tako 
nas je rokave zavihalo kar pet mento-
ric (Tjaša Drofenik, Katja Erban, Ur-
ška Milovanović, Vanja Repič in Tina 
Preglau Ostrožnik), ki smo pod svoje 
okrilje vzele 21 mladih nadebudnih 
igralcev, plesalcev, glasbenikov in li-
kovnih umetnikov. 

Nastala je iskriva in zabavna glas-
beno-dramska predstava, ki smo jo 
priredili po besedilu Kristine Brenk 
Modra vrtnica za princesko, v kateri 
’kralj vrtnari, princeska pa bosa hodi 
… in norček govori resnico podnevi 
in ponoči, poleti in pozimi’; večno 
aktualno besedilo pa smo opremili 
z atraktivno glasbeno in plesno pod-
lago.

Predstavo smo premierno uprizo-
rili 4. februarja, ko so mladi ustvar-
jalci nastopili pred svojimi starši; 
nadaljevali pa smo 9. februarja s šti-
rimi ponovitvami za učence celotne 
šole. 24. marca je bil za vse nastopa-
joče velik dan – Modra vrtnica se je 
namreč odvijala na odru KD Franca 
Bernika, na čisto pravih gledaliških 
deskah. Kar dvakrat smo napolnili 
dvorano in predstavo odigrali pred-

šolskim otrokom občine Domžale in 
učencem prve triade ter 4. razreda 
OŠ Domžale.

Zgodba Modre vrtnice še ni konča-
na; 7. aprila so si predstavo ogledali 
učenci OŠ Dragomelj; naše mlade 
igralce, plesalce in glasbenike pa čaka 
še nekaj nastopov.

 Tina Preglau Ostrožnik
 Foto: Vanja Repič

srednja šola domžale Osemnajst 
dijakov 2. in 3. letnika, ki je marca 
obiskalo Salemi, je vrnilo uslugo prav 
tolikim italijanskim gimnazijcem z I.I. 
Francesco D'Aguirre, ki jih je poleg 
profesorjev spremljala tudi ravnatelji-
ca. Priprave na snidenje so se začele 
že lani, mladi pa so v stik s sicilskimi 

prijatelji najprej stopili prek družab-
nih omrežij. 

Za tuje dijake so pripravili razno-
lik program, da so lahko v petih dneh 
odkrili kar največ slovenskih lepot, 
vključno s folkloro, ki jo je skupaj z 
glasbo, plesom in petjem predstavila 
folklorna skupina Emona. Večina go-
stov je bila prvič v naši deželi, zato so 
zanje organizirali preživetveni tečaj 
slovenščine in jih poučili o značilno-
stih države. 

Torek so preživeli na Primorskem. 
V Kopru so obiskali italijansko gim-
nazijo, RTV Koper in po mestu iskali 
dvojezične napise. Popoldan so se 
spustili še v podzemni svet Škocjan-
skih jam. V sredo so jim razkazali 
prestolnico in naslednji dan čebe-
larski muzej v Radovljici. Tam so se 
preizkusili v izdelovanju sveč iz če-

beljega voska, preden so odšli odkri-
vati lepote Bleda, med drugim tudi z 
razgledne točke na Straži. Nazadnje 
so si vzeli čas za seznanjenje z dom-
žalsko slamnikarsko tradicijo in za 
ogled Menačenkove domačije, kjer so 
jih naučili ustvariti nageljne iz krep 
papirja. 

Izmenjavo so v petek sklenili z 
zaključno slovesnostjo. Zbrane je 
poleg ravnatelja mag. Primoža Škofi-
ca, italijanske ravnateljice Francesce 
Accardo in sodelujočih profesorjev 
nagovoril tudi domžalski župan Toni 
Dragar. Vsem sodelujočim, tako pe-
dagoškim delavcem kot dijakom in 
ostalim, ki so omogočili nepozabno 
izpeljavo dogodka, so podelili pohva-
le. Dijaki so utrinke izmenjave strnili 
v video in prikazali odlične rezultate 
učenja slovenščine. Posebne čestitke 
so namenili staršem za izkazano go-
stoljubje. Na koncu je sledila še po-
gostitev, za katero so poskrbeli star-
ši in dijaki. Navdušenje in želja po 
vnovičnem sodelovanju z obeh strani 
sta potrdilo, da je izmenjava odlično 
uspela.

 Katarina Venta

iz naših vrtcev in šol

knjižnica domžale
Pravljični palček 
Pravljični palček je projekt družin-
skega branja, ki ga organizira Knji-
žnica Domžale v sodelovanju z vrtci 
in prvimi razredi osnovnih šol. Vanj 
so vključeni otroci iz občin Domžale, 
Mengeš, Moravče, Trzin in Lukovica. 
V letošnjem letu, ki je že osemnajsto 
po vrsti, je sodelovalo 1388 otrok. 
To dokazuje, da se starši, vzgojite-
lji, učitelji in knjižničarji zelo dobro 
zavedamo vloge zgodnjega branja. 
Trenutek, ko otroku beremo ali pri-
povedujemo, je neprecenljiv, ker pri-
padamo samo njemu. Na tak način 
se stkejo intimna doživetja in močne 
vezi med otrokom in odraslim.

Na oddelku za otroke in mladino 
smo pripravili razstavo likovnih del, 
ki so jih ustvarili otroci ob posluša-
nju pravljic. Vsem otrokom iskreno 
čestitamo za osvojeno bralno znač-
ko – Pravljični palček. Zahvaljujemo 
se tudi vsem staršem, vzgojiteljicam, 
učiteljicam in knjižničarkam, ki so 
sodelovali pri projektu. Pravljični 
pozdrav in nasvidenje jeseni.

 Nives Podmiljšak
 Lidija Smerkolj Turšič

na kratko

Medalje s posluhom
Novice s posluhom iz Glasbene šole DomžaleSicilija v Domžalah

Teden od 13. do 18. aprila je bil na Srednji šoli  
Domžale – gimnaziji v znamenju mednarodne  
izmenjave s Sicilijo. 

Modra vrtnica 
Iskriva in zabavna glasbeno-dramska predstava

Domžalski in gostujoči dijaki s profesorji in ravnateljema (prva z desne)

glasbena šola domžale  Čeprav 
se glasbe ne da izmeriti na metre in ki-
lograme in ga ni merskega sistema, ki 
bi z natančno številko opisal, kako in 

koliko se te je dotaknila neka melodija, 
se včasih zgodi tudi to. Učenci Glasbene 
šole so svoje igranje, ure vaj in na tone 
potrpljenja na različnih tekmovanjih v 
zadnjem času uspešno prelili v (odlič-
ne) številčne rezultate.

Na državnem tekmovanju mladih 
slovenskih glasbenikov TEMSIG so bili 
naši mali šampioni izvrstni. Z violino 
si je priigral zlato priznanje in posebno 
nagrado za izvedbo skladbe slovenske-
ga avtorja Gal Juvan. Violinistka Mar-
jeta Banko je osvojila srebrno plaketo. 
Obema sta stala ob strani učiteljica 
Anastazija Juvan in korepetitor Miran 
Juvan. Slednji je spremljal tudi violon-
čelistko Ano Peterlin, učenko Almire 
Hamidulline. Njena je srebrna plaketa. 
Na državno tekmovanje sta se uvrstila 
tudi kitarista iz razreda učitelja Mateja 
Baniča. Mark Mihelič je prejel bronasto 
plaketo, Miha Kralj pa srebrno.

Ker dober glasbenik potrebuje tudi 
trdno teoretsko osnovo, da lahko mu-
zicira, se je letos učiteljica Ana Klopčič 
odločila, da se učenci pomerijo tudi v 
znanju solfeggia. Barve šole je odlično 
zastopal Tomas Mejias ter dosegel 81 
točk in priznanja.

Harmonikarji in tolkalci so se v 
marcu in aprilu naveličali alpske zime 
in so se podali na Jug. V okviru 7. 
mednarodnega tekmovanja Svirél je 
na gradu Kromberk pri Novi Gorici od 
22. do 25. marca 2015 potekalo tekmo-
vanje v igranju harmonike. S pomočjo 
učitelja Žana Legata sta Matej Cimer-
man in Petra Kmetič domov prišla 

srebrna. Na gradu Štanjel pa je od 6. 
do 12. aprila 2015 potekalo tekmovanje 
za tolkaliste. Naše barve sta zastopala 
Enej Nik Juran in Aleksander Simio-
nov. Oba sta prejela zlati priznanji, če-
sar se še posebno veselita njuna uči-
teljica Katarina Kukovič in korepetitor 
Miran Juvan.

Naši nadebudni mali glasbeniki so 
spet dokazali, da je nemogoče včasih 
povsem mogoče. Ne, v metrih, pač pa v 
veselju in odnosu do glasbe, so pokaza-
li, da mislijo zares. Čestitke!

 Za GŠD Andreja Humar

Violinist Gal Juvan na odru z očetom 
pianistom Miranom Juvanom

oš venclja perka Kar 300 učencev 
od 1. do 5. razreda se je pod mentor-
stvom učiteljice Urške Milovanović nau-
čilo kavbojsko polko. Učenje je poteka-
lo v manjših skupinah, v katerih so se 

učenci naučili posamezne plesne kora-
ke, ki so jih nato povezali v koreografijo. 
Skozi gibanje v ritmu glasbe so se učen-
ci zabavali, sproščali in hkrati spoznali 
ples kot kakovostno obliko preživljanja 
prostega časa. Celotna koreografija (se-
stavila jo je učiteljica Tjaša Drofenik) je 

bila zelo poskočna in igriva. Plesni ko-
raki niso bili ravno enostavni, vendar 
so učenci pridno vadili in tako so vsi do 
začetka pomladi znali zaplesati v ritmu 
kavbojske polke. Podrli smo tudi rekord 

šole, saj se je v zelo kratkem času kar 
300 otrok naučilo skupne koreografije. 
Učenci bodo koreografijo predstavili v 
okviru šolskega Pomladnega dne, ki bo 
potekal aprila in tudi na zaključni prire-
ditvi Adijo, šola.

 Urška Milovanović, OŠ V.Perka

V pomlad z rekordnim številom 
plesalcev
OŠ Venclja Perka je mesec marec posvetila plesu.

oš venclja perka
Tekstilko …
OŠ Venclja Perka   se je tudi letos 
priključila akciji Očistimo Dom-
žale. Čistili in urejali smo okolico 
naše šole. Tudi sicer na šoli pri-
spevamo k razvijanju odgovor-
nega odnosa do našega planeta, 
med drugim skrbno ločujemo od-
padke. 

Ena od novosti na ekološkem 
otoku ob naši šoli je zabojnik Teks-
tilko. Vsi vemo, da je tekstil odpa-
dek, ki se v naravi zelo dolgo raz-
grajuje. Ob zbiranju odsluženega 
tekstila in obutve pa širimo veje 
ločevanja odpadkov in stremimo 
k življenju brez njih. Ko boste ime-
li doma spomladanska čiščenja 
in boste iz vaših omar pospravili 
oblačila, ki ste jih 'prerasli' in so 
svoje odslužila, vas vabimo, da jih 
oddate v zabojnik Tekstilko in s 
tem tudi vi prispevate svoj delež k 
skrbi za okolje.

 Breda Stanič




