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Prednovoletni koncert na Osnovni πoli Stranje

UËenci Osnovne πole Stranje
so tudi letoπnje odhajajoËe leto
pospremili s koncertom, ki so
mu pod taktirko izjemne glasbene pedagoginje Karle Urh v
slovo pomahali: pevci mladinskega in otroπkega pevskega zbora,
uËenci glasbenega kroæka in izbirnega predmeta ansambelske
igre, uËenci podruænice Gozd ter
recitatorji razredne stopnje. Slednji so s pomoËjo razredniËark

svoje deklamacije predstavili zelo
obËuteno, prijetno in vedro, ob
njih pa obudili spomin na letos
preminulega pesnika Toneta PavËka, Ëigar poezija premore najveË
æivljenjske vedrine, svetovnonazorske svetlobe in pogumnega
trkanja na prihodnost.
Z uvodnimi besedami je prisotne pozdravil ravnatelj Boris
Jemec in vsem zaæelel vse dobro
v prihajajoËem letu. Koncert sta

povezovala uËenca Gaπper Koderman in Vid JaksetiË, ki sta
se z lepo barvo glasu in jasno
artikulacijo zelo izkazala, kar je
πtevilno posluπalstvo nagradilo z
velikim aplavzom. Pevce so ob
vodenju in klavirski spremljavi
Karle Urh na kitarah spremljali
πe Andrej KoËar, Matic Smolnikar in uËenka Ana Hafner, ki æe
opozarja nase, da se razvija v izvrstno glasbenico. Brat in sestra

Ana in Tine Plahutnik pa sta z
odliËno odpetimi pevskimi solo
vloæki pridala dodano vrednost
veËglasno odpetim pesmim mladinskega pevskega zbora.
Tako smo bili na naπi πoli
ponovno priËa Ëudovitemu kulturnemu dogodku, ki nas je vse
prisotne napolnil z novo energijo
in pozitivno mislijo, ki je v teh
Ëasih πe kako potrebna.
Ksenja Vrhovnik
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SANJAJ, UPAJ IN VERJEMI
- ANINA ZVEZDICA
V decembru smo dijaki 4. c oddelka ©CRM Kamnik sodelovali v dobrodelni akciji Anina zvezdica. V desetih dneh smo zbrali veË kot 30 kg
hrane za revne druæine.
Anina zvezdica je dobrodelna organizacija, v kateri
gospa Ana Lukner zbira hrano
za druæine, ki same nimajo dovolj denarja za nakup. ZaËela
je januarja lani, ko je zbirala
hrano za 5 druæin, na koncu
akcije pa je lahko obdarila kar
37 druæin. Letos je bila akcija
organizirana æe tretjiË in Ani
je uspelo zbrati dovolj hrane
za kar 523 druæin.
Zbrali smo æivila z dolgim
rokom uporabe, od moke, testenin, riæa, sladkorja, pa do
Ëokoladnega namaza, ki jih je
naπa razredniËarka prof. Barba odpeljala v zbirni center v
Ljubljano. Ker se naπe skupno
druæenje poËasi zakljuËuje, je bila to ena naπih zadnjih skupnih akcij.
Ponosni smo, da smo bili del te akcije in osreËili mnogo druæin. Vabimo vas na novo dobrodelno akcijo Anine zvezdice, ki bo potekala v
mesecu aprilu.
Ana Podbreænik

PouËna igrica
v MatiËni knjiænici Kamnik

MODEL EVROPSKEGA PARLAMENTA 2011
V glavnem mestu Republike Makedonije, v Skopju, je v zaËetku
novembra potekala æe 35. mednarodna konferenca z imenom Model evropskega parlamenta. Gre za
sreËanje dijakov in mentorjev iz
vse Evrope, ki simulirajo delovanje
pravega Evropskega parlamenta.
Letoπnjega sreËanja se je udeleæilo
171 dijakov in 35 mentorjev iz 30
dræav. Slovenijo so, pod vodstvom
mentorice Mojce Krevs, zastopali
dijaki: Anna Rosa TomπiË Jacobs
in Nika Ponikvar s ©olskega centra Rudolfa Maistra iz Kamnika,
Nadja KosiË in Aljaæ Markelj z
Gimnazije Jesenice ter Rok Puklavec in Rok PangerπiË, ki je bil
tudi predsednik delovne skupine in
podpredsednik generalnega zasedanja, z Gimnazije Franca MikloπiËa Ljutomer. Namen vsakoletnega
sreËanja je, da mladi iz razliËnih
evropskih dræav spoznajo organiziranost in delovanje Evropske
unije, razvijejo zavest o evropski
identiteti in integriteti, izboljπajo
politiËno osveπËenost in politiËno
aktivnost ter spoznajo, sprejmejo
in ohranijo kulturno raznolikost
evropskih narodov. Prav zaradi
spodbujanja ohranjanja raznolikosti, ki je temeljna znaËilnost in
dragocenost narodov v EU, je sreËanje organizirano vedno v drugi
dræavi, delegati pa so nastanjeni
pri druæinah gostiteljicah. Osemdnevno intenzivno delo in druæenje se je priËelo s slavnostno
otvoritvijo in pozdravnimi nagovori generalne sekretarke MEP-a
Anne van Sminia in visokih gostov iz makedonskega politiËnega

æivljenja. Sledile so predstavitve
posameznih dræav. Slovenijo je
zelo lepo predstavila vodja naπe
delegacije, KamniËanka Anna Rosa
TomπiË Jacobs. Delegati so se nato
razdelili po odborih oz. delovnih
skupinah, kjer so s konstruktivnimi debatami, sodelovanjem in
usklajevanjem mnenj oblikovali
resolucije oz. skupne odgovore
na nekatera najbolj pereËa vpraπanja sodobne druæbe. Zasedanja
so potekala v desetih odborih. Po
tridnevnih napornih usklajevanjih
so odbori pripravili resolucije oz.
skupne dogovore. Sledilo je lobiranje, ki je potekalo na preËudovitem Ohridu, kamor so nas prijazni
organizatorji peljali na celodnevni
izlet, in priprava amandmajev,
tekstualnih in debatnih vpraπanj,
govorov za in proti resolucijam,
ki so jih delegati predstavili oz.
postavili zadnja dva dni sreËanja
na generalni skupπËini v dræavnem
parlamentu. Glede na kvaliteto in
uspeπnost predstavitve in zagovora ter odgovorov na zastavljena
vpraπanja, je sledilo glasovanje in
sprejetje ali zavrnitev doloËene
resolucije. VeË kot polovica dogovorov je bila sprejetih, nad odgovornim in resnim delom mladih
delegatov pa smo bili navduπeni
prav vsi sodelujoËi v parlamentu.
Mladi politiki so pokazali veliko
mero znanja in novih zamisli pri
reπevanju aktualnih politiËnih problemov, predvsem pa veË sloænosti
in dobrih predlogov kot marsikateri pravi parlament. Generalna
skupπËina in celotna prireditev se
je zakljuËila s sklepno slovesnostjo

Slovenska delegacija na mednarodni konferenci Model evropskega parlamenta v Skopju: Æiga Puklavec, Rok PangerπiË, Aljaæ Markelj, Nika Ponikvar, Anna Rosa TomπiË Jacobs in Nadja KosiË. (foto: Mojca Krevs)

in iskrenim veseljem zaradi dobro opravljenega dela in prijetnega druæenja. Dodano vrednost
sreËanju pa vsekakor dajejo novo
sklenjena prijateljstva, seznanitev
z razliËnimi narodnostmi in kulturami, samostojno delo in delo
v skupini, sloænost ter, seveda,
ustvarjalno, a sproπËeno vzduπje,
mladostna energija in optimizem,
ki sta v teh, za Evropo zelo teækih Ëasih, vsekakor dobrodoπla.
VeËina delegacij je izkusila tudi
prvi protokolarni obisk na najviπji
ravni, obisk veleposlaniπtva svoje
dræave v dræavi gostiteljici. Tudi
slovenski veleposlanik v Republiki
Makedoniji Alain Brian Bergant
nas je prijazno povabil na sveËano
veËerjo in z zanimanjem poklepetal z nami.
Slovenski dijaki so se na 35.

simulaciji Evropskega parlamenta
zelo dobro odrezali in prispevali
ideje k oblikovanju konËnih resolucij. V odborih so bili lepo
sprejeti zaradi πirokega sploπnega
znanja, visoke kulture dialoga in
konstruktivnosti v usklajevanju
mnenj, strpnosti, prijaznosti in
dobrega znanja angleπËine, ki je
bila uradni jezik. Nedvomno so v
Skopju pridobili pomembne izkuπnje in znanja, ki jih bodo lahko s
pridom uporabili æe spomladi pri
organizaciji Modela evropskega
parlamenta v Sloveniji, katerega
gostitelja bosta Gimnazija Franca
MikloπiËa iz Ljutomera in ©olski
center Rudolfa Maistra iz Kamnika. Torej lahko zakljuËimo: Na
svidenje Makedonija, pozdravljena
Slovenija!
Mentorica prof. Mojca Krevs

AKTIVNI TEDNI V O© TOMA BREJCA

Medvedek Vito in Pajacek Svit skupaj æivita in obiskujeta otroke v
vrtcih, πolah in knjiænicah. Sredi decembra sta se ustavila tudi v MatiËni
knjiænici Kamnik, njun obisk sta omogoËili NLB Poslovalnici iz Kamnika
in Duplice. Otroci so navduπeno sodelovali s Svitom, ki se zelo rad igra,
Vito pa ga varuje in opozarja na nevarnosti, da se mu ne bi kaj hudega
zgodilo. Tako na πaljiv naËin prikaæeta, kaj otroci doma lahko poËnejo in
Ëesa ne smejo, kot na primer: ≈Pusti plin, elektriko, likalnik ni za igrico.«
Po konËani igrici je BoæiËek skupaj s komercialisti NLB otroke πe obdaril.
≈VπeË mi je, da se otroci zraven tudi kaj nauËijo, kot na primer, kakπna
je razlika med zdravili in bonboni. Prav uæivali smo in skupaj peli«, je
komentar enega od starπev.

Veronika po novem
Kavarna Veronika nadaljuje tradicijo osrednje mestne kavarne. Po predËasni odpovedi najemne pogodbe s strani Term Snovik, ki so zadnja tri
leta upravljali s kavarno Veronika (do leta 2008 je bil vrsto let najemnik
Florjan Mlakar), je ObËina v oktobru objavila javno zbiranje ponudb za
oddajo kavarne v najem. Med sedmimi prispelimi ponudbami je bila najugodnejπa ponudba Irene Dolenc s.p., gostinstvo in turizem, s katero je
æupan Marjan ©arec podpisal najemno pogodbo za obdobje petih let.
Kavarniπko dejavnost bo spremljal tudi kulturni program .
Kavarna je bila pred tremi leti temeljito obnovljena, zato je bila zaradi
tokratne preureditve zaprta le deset dni. Nova najemnica je vrata prenovljene in osveæene Kavarne Veronike odprla æe 20. decembra. Kljub
delu, mnogim opravkom in skrbem, nas je Irena Dolenc z ekipo priËakala
nasmejana in gostoljubna, kar je potrdilo, da ima gostinstvo v krvi, saj
izhaja iz znane gostinske druæine Repanπkovih. Kot je povedala, so poleg
ureditve ambienta bistveno razπirili kavarniπko ponudbo, kot se za pravo
kavarno tudi spodobi, med drugim z odliËnimi Ëaji in kavami, z domaËimi
tortami, izdelanimi po klasiËnih starih receptih.
Æupan Marjan ©arec je poudaril, da je mestna kavarna Veronika eden
izmed turistiËnih atributov obËine Kamnik, saj se nahaja v srediπËu mesta
in je velika odgovornost gospe Irene za zadovoljstvo in dobro poËutje
gostov. Prijeten dogodek je povezoval Tone FtiËar, v kulturnem programu
pa je nastopil slovenski izvajalec country glasbe Hervin JakonËiË.

Pohodniπko in drsalno obarvan zimski aktivni teden
V Osnovni πoli Toma Brejca
vsako leto pripravimo aktivne

tedne za uËence, ki so vkljuËeni v podaljπano bivanje. Jesenski,

zimski in spomladanski teden tako
uËenci in uËitelji skupaj posveti-

mo gibanju v naravi in dejavnostim, ki spodbujajo zdrav naËin
æivljenja.
Letoπnji december nam, æal, ni
naklonil snega, da bi uæivali v sankanju in drugih radostih na snegu,
zato je bil zimski aktivni teden
obarvan pohodniπko ∑ obhodili
smo vso bliænjo okolico Kamnika
in drsalno. Izkoristili smo kamniπko drsaliπËe in na ledeno ploskev
na Glavnem trgu v dveh dneh pripeljali veË kot 70 uËencev. SproπËeno vzduπje, prijetna glasba, dobra druæba in vroËa Ëokolada po
drsanju so naπe uËence neizmerno
navduπili in naπ zimski aktivni teden smo morali uËitelji zakljuËiti
z obljubo, da bomo drugo leto
drsali kar ves teden.
J. B.

Irena Dolenc, nova najemnica, je skupaj z æupanom Marjanom ©arcem 20. decembra odprla vrata kavarne Veronika po novem.

