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1. UVODNA BESEDA  

 

V spomin na dan, ko je v veljavo stopila ustanovna listina Svetovne zdravstvene organizacije 

(WHO), je bil 7. april razglašen za svetovni dan zdravja. Z letošnjim geslom »Naš planet, naše 

zdravje« je bila pozornost usmerjena proti nujnim ukrepom, potrebnim za ohranjanje zdravja 

ljudi in planeta. Na Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta smo se dan odločili obeležiti z 

izvedbo različnih delavnic, predavanj in projektnega dela.  

Otroci od 1. do 5. razreda so se posvetili temi »Skrb za lepši (boljši) jutri«, pri čemer sta bila 

poudarka na odgovornosti posameznika ne zgolj za lastno, temveč tudi za zdravje naravnega 

okolja. Poleg delavnic (pogovor o zdravem življenjskem slogu, sproščanje, izdelovanje 

zdravega zajtrka, nabiranje zelišč) in športnih aktivnostih (joga, igre na igrišču) v prostorih šole 

je bilo organiziranih tudi nekaj pohodov (v okolici Radovljice in na slap Peričnik) ter ogled 

lutkovne predstave Ostal bom zdrav.   

Lutkovno predstavo so si ogledale tudi nekatere učenke z učenci podružnične šole Mošnje, 

delavnicam pa so dodali še pohod na Črnivec. Podružnično šolo Ljubno je obiskal terapevtski 

kuža, v okolici šole pa je bila izvedena še čistilna akcija.  

Učenke in učenci predmetne stopnje na matični šoli so imeli prav tako priložnost svojo okolico 

spoznavati kot kritični opazovalci, prisluhnili pa so tudi trem življenjskim zgodbam izjemnih 

posameznikov. Mlajši so se na teren podali presojat o urejenosti javnih površin ter na koncu 

izdelali poročila; starejši pa so poslušali predavanja o življenju z rakom (Anja Štanger), 

življenju z drogami (Mitja Duh) in življenju po prometni nesreči (Žiga Breznik za Zavod 

Vozim) ter sodelovali na različnih delavnicah na temo zdravja. Učenke in učenci zadnje triade 

so dejavnosti zaključili še z doprinosom k vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo.  

Ugotovitve, do katerih so prišli učenci in učenke predmetne stopnje in jih je mogoče razbrati iz 

razrednih poročil, bi se dalo strniti v nekaj skupnih točk: kljub različnim temam, o katerih so 

spregovorili, so vsi trije gostujoči predavatelji poudarili pomembnost psiho-fizičnega zdravja 

posameznika, ki so ga sami vzpostavili (in ga vzdržujejo) skozi šport; kot pomemben dejavnik 

za zdravje posameznika se učenkam in učencem kaže tudi okolje – kritični so bili do 

nevzdrževanih javnih površin; celoten projekt pa je bil pri učenkah in učencih sprejet z 

naklonjenostjo.  

 

 

 

 

 

 

 

  



2. PREGLED DEJAVNOSTI PO ODDELKIH  

 

RAZREDI DEJAVNOSTI 

SODELOVANJE V 

AKCIJI OČISTIMO 

SLOVENIJO 

1. 

 Delavnica v razredu: 

Kako skrbimo za 

naše okolje, 

 Pohod v okolico 

Radovljice, 

 Športne aktivnosti in 

igre na igrišču. 

 

2. 

Pohod v osrčje Triglavskega 

narodnega parka – Vrata in 

slap Peričnik. 

 

3. 

 Joga – sprostitvene 

tehnike, 

 Ogled lutkovne 

predstave – Ostal 

bom zdrav, 

 Nabiranje rastlin za 

čaj in priprava 

pogrinjka. 

 

4. 

 Pogovor o pomenu 

duševnega zdravja, 

zdravega 

življenjskega sloga; 

 Priprava zdravega 

zajtrka – sadna 

nabodala;  

 Joga za otroke;  

 Športne aktivnosti na 

igrišču. 

 

5. 

Pohod Radovljica – Podvin 

– Črnivec – 

Dvorska vas – Vrbnje – 

Radovljica. 

 

6. 

Opazovanje sprehajalnih 

poti v okolici Radovljice in 

izdelava poročila.  

 

7. 

 Sprehod po mestu in 

izdelava poročila o 

stanju javnih površin,  

 udeležba na delavnici 

Vozim, vendar ne 

hodim (predavatelj 

Žiga Breznik). 

 



8. 

 Udeležba na 

delavnici Mladi in 

alkohol (notranje 

izvajalke),  

 predavanje o raku 

(Anja Štanger). 

 

9. 

 Udeležba na 

delavnici Kako se 

odločam,  

 predavanje o 

življenju z rakom 

(Anja Štanger),  

 predavanje o 

življenju z drogami 

(Mitja Duh) 

 

 

 

RAZREDI S 

PODRUŽNIČNE ŠOLE 

LJUBNO 

DEJAVNOSTI 

SODELOVANJE V 

AKCIJI OČISTIMO 

SLOVENIJO 

Od 1. do 5.  

 Samopostrežni 

zajtrk,  

 terapevtski kuža na 

obisku,  

 krajši pohodi v 

okolici šole.  

 

 

RAZREDI S 

PODRUŽNIČNE ŠOLE 

MOŠNJE 

DEJAVNOSTI 

SODELOVANJE V 

AKCIJI OČISTIMO 

SLOVENIJO 

 1. 

 Delavnica v razredu: 

Skrb za lepši (boljši) 

jutri;  

 joga – sprostitvene 

tehnike;  

 ogled lutkovne 

predstave – Ostal 

bom zdrav; 

 pohod na Brezje s 

športnimi igrami na 

Črnivcu. 

 

2. 

 Delavnica v razredu: 

izdelava plakata; 

 ples Kokoko; 

 pohod do Brezij s 

športnimi igrami na 

Črnivcu. 

 



3. 

 Delavnica v razredu: 

izdelava miselnih 

vzorcev; 

 joga – sprostitvene 

tehnike;  

 ogled lutkovne 

predstave – Ostal 

bom zdrav; 

 pohod na Črnivec s 

športnimi igrami; 

 nabiranje rastlin za 

čaj (trobentice, 

vijolice, pljučnik, 

marjetice); 

 priprava pogrinjka in 

zeliščnega čaja. 

 

4. 

 Pogovor na temo: 

Skrb za lepši (boljši) 

jutri; 

 priprava sadnega 

nabodala ter vode s 

sadnim okusom. 

 pohod na Črnivec s 

športnimi igrami; 

 joga za otroke. 

 

5. 

 Pogovor na temo: 

Skrb za lepši (boljši) 

jutri; 

 pohod na Črnivec s 

športnimi igrami. 

 

 

  



3. RAZREDNA POROČILA RAZREDNA STOPNJA 

 

3.1. PRVI RAZRED 

 

 
 

3.2. DRUGI RAZREDI 

 

 

Današnji dan smo še prav posebej razmišljali o ohranjanju zdravja ljudi in našega planeta. Z 

drugošolci smo se odpravili skozi Mojstrano v dolino Vrat. Po malici nas je navdušil pogled na 

slap Peričnik. 

 

 

 



 

3.3. TRETI RAZREDI 

Dan dejavnosti se je pričel z delavnico v učilnici pod 

sloganom Skrb za lepši (boljši) jutri. Najprej smo naredili 

nekaj sprostitvenih tehnik: Brain Gym, jogo za dobro 

jutro in meditacijo. Nato smo si ogledali lutkovno 

predstavo Ostani zdrav. Skupaj smo oblikovali miselni 

vzorec aktivnosti, ki nam bodo polepšale dan.  

Po malici smo se napotili na travnik in gozd pri Učni 

gozdni poti. Nabirali smo zelišča, raziskovali življenjska 

okolja, nove poti in se poigrali na igralih.  

 

Ob vrnitvi v šolo smo napolnili 

čajne vrečke z nabranimi rožicami, 

pripravili pogrinjke, skuhali čaj in 

se posladkali s piškoti. Veseli in 

zadovoljni smo zaključili 

naravoslovni dan z mislijo, da bi 

tovrstno dejavnost še kdaj ponovili. 

3.4. ČETRTI RAZREDI 

 

 

  



3.5. PETI RAZREDI 

 

 

4. RAZREDNA POROČILA PREDMETNA STOPNJA 

4. 1. ŠESTI RAZREDI 

 

4.3.1. 6. B 

 



4.3.2. 6. A 

 



4.3.3. 6. C 

Zjutraj je polovica 

razreda čakala pred 

šolo, namesto v 

razredu, kjer bi se 

morali dobiti. potem ko 

je bil zbral cel razred, 

smo se odpravili na 

gozdno učno pot. Na 

poti smo si ogledali 

table, ki so stale ob 

drevesih. Ob 

prepevanju Kekčeve 

pesmi smo se odpravili 

na jaso, kjer smo imeli 

malico.  

Po malici smo se odpravili proti šoli. Na poti nazaj je vsak dobil svojo rokavico in začeli smo 

pobirati smeti. ko smo prišli v šolo, smo bili malo utrujeni. Najprej smo se odžejali in spočili, 

potem pa smo začeli pisati poročilo in delati plakat o poti na gozdni učni poti.  

 

4. 2. SEDMI RAZREDI 

4.3.1. 7. A 

 

1. in 2. ura predavanje – še vedno vozim, vendar ne hodim.  

 

Prvo in drugo šolsko uro smo imeli predavanje o življenju ljudi, ki si zlomĳo hrbtenjačo. 

Predavatelj Žiga Breznik je prišel iz zavoda VOZIM ter nam o življenju na vozičku predaval 

dve uri. Na koncu smo mu oddali ankete na katerih smo odgovorili na nekaj vprašanj ter napisali 

svoje mnenje o predavanju. 

 

 



3. in 4. ura – ogled mesta Radovljica. 

 

  

V Abacĳi in v parku so poti dobre, prav tako tudi klopi, razen nekaterih, ki so umazane. 

Smetnjakov bi lahko bilo več, ali pa bi morali biti izpraznjeni. Lahko bi dodali tudi tablo z 

značilnostmi in zemljevidom. 

Pot smo nadaljevali mimo Vile Savnik ter si ogledali lipo pri čokoladnici. Lipa je zelo visoka 

in se ji vidi, da jo redno obrezujejo, pod lipo pa bi lahko dodali tablo z njenimi značilnostmi 

(višina, starost, pomen …). 

Po ogledu lipe smo odšli v staro mestno jedro, kjer smo si najprej ogledali rojstno hišo 

Antona Tomaža Linharta. Ta hiša je dobro ohranjena, ob vratih je napis z osnovnimi podatki. 

 



 

Grb občine Radovljice steber na katerega je zastava pripeta sta v dobrem stanju. Spomenik 

Josipini Hočevar je ohranjen in v dobrem stanju, v lĳaku pod njim pa se naberejo smeti. 

 

 

Nasproti spomeniku stoji najdragocenejša hiša v mestnem jedru-Vidičev dvorec, v katerem je 

sedaj kavarna in slaščičarna. Klopi ob vhodu so v dobrem stanju. V tem predelu mesta ni veliko 

smeti, saj so smetnjaki dobro razporejeni in večinoma prazni. 

Pot smo nadaljevali proti Šivčevi hiši, v kateri sta zdaj galerĳa in poročna dvorana. Na hiši je 

freska. Zanimivost pri hišah iz obdobja Šivčeve je, da so zgornja nadstropja pomaknjena 

navzven, saj so meščani v tistih časih morali drago plačati zemljo za hišo. 

 



 

Poleg Šivčeve hiše stoji sramotilna klop, na kateri so morali meščani sedeti, če so naredili kaj 

slabega. 

Nato smo si ogledali graščino. V njej sta sedaj glasbena šola in muzej. Za graščino so značilne 

freske in obrazi nad okni. Na njej stoji spominska plošča za alpiniste in Rudolfa Badjuro. Ob 

graščino bi lahko dodali še kakšen smetnjak, klopi pa so čiste in primerno razporejene. 

Na trg bi lahko dodali tablo z legami znamenitosti. 

 

Ogledali smo si lipe in divje kostanje pred cerkvĳo, kjer 

sta že zasajeni dve mladi drevesi. 

Potem smo si ogledali še cerkev, ter se sprehodili okoli 

nje. Opazili smo nenavadne ‘zmajčke’, ki skrbĳo za 

odvodnavanje deževnice iz strehe. Ogledovali smo si 

čudovite poslikave in freske. Ob vhodu v cerkev in ob 

lipah se nabirajo odpadki, predvsem cigaretni ogorki. 

Med cerkvĳo in graščino je model mesta in zgodovina 

mesta v slikah. Cerkev je gotska. 

 Ogledali smo si kip Dr. Ceneta Avguština, ki je bil 

poznavalec Radovljice. Njegov kip je primerno urejen.  

 



 

Odšli smo do razgledišča, ki ima zelo lep pogled na Savo in Julĳske Alpe. Na razgledišču je 

pitnik s pitno vodo in skoraj prazen smetnjak. Na razgledišču je veliko smeti in ni dobro 

očiščeno. 

Odšli smo še do nove železniške postaje, ki je odlično urejena, ima dovolj klopic in 

smetnjakov, vendar je vseeno veliko smeti izven smetnjakov. 

 

Nova postaja ima tudi parkirišče na katerem lahko potniki pustĳo svoje osebne avtomobile in 

se naprej odpeljejo z vlakom. 

 



 

 

5. ura-pobiranje smeti. 

Očistili smo območje od starega mestnega jedra, do železniške postaje, mestni podhod ter 

igrišče. 

V starem mestnem jedru smo največ smeti nabrali pri cerkvi, še več pa jih je bilo v podhodu, 

kjer ni nobenih smetnjakov. Povsod je bilo veliko cigaretnih ogorkov. Na igrišču skoraj nismo 

našli smeti, saj so v bližini smetnjaki. 

Ko smo se vračali proti šoli je nekaj učencev odšlo, saj so bili zelo blizu svojega doma. 

 

FOTOGRAFĲE: Maja Nose, Hana Hudovernik, Aleksandra Asher 

PODATKI: Urban Praprotnik Bezjak, Anika Dacar, Julĳa Ilc Šolar, Iris Praprotnik Bezjak, 

Jakob Langus 

 

  



4.3.2. 7. B 

 

 



4.3.3. 7. D  

 

Učenci smo se podali skupaj z učitelji na sprehod po mestu. Ogledali smo si vse pomembne 

točke (staro mestno jedro, pokopališče, novejše središče z avtobusno postajo, železniško 

postajo, športni park …). Poiskali smo kulturne znamenitosti in naravne spomenike.  

 

Učenci 7. b razreda smo si ogledali in ocenili: 

 

- gabrov drevored, 

- grajski parki, 

- oranžerijo, 

- lipo, 

- Vurnikovo rojstno hišo, 

- Linhartov trg, 

- razgledno točko, 

- mlako, 

- mestni jarek, 

- železniško postajo. 

7. B UREJENOST KLOPCA KOŠ ZA 

ODPADKE 

KOŠ ZA PASJE 

KAKCE 

MOJA 

OPAŽANJA 

GABROV 

DREVORED 

- precej 

urejeno 

- smeti na 

travniku 

- premalo  

- prenovljene 

- umazane 

 

- premalo 

 

- samo vrečke 

so, lahko bi 

bile posebej 

- premalo 

dreves 

- več luči 

- lahko bi 

pograbili liste 

GRAJSKI PARK - precej 

urejeno 

- smeti na 

travniku 

- premalo 

- umazane 

- morali bi jih 

pobrusiti in 

prebarvati 

  

- premalo 

- pri vsaki klopci 

bi morali biti 

- samo vrečke 

so, lahko bi 

bile posebej 

- še kakšno 

grmičevje  

- še kakšna 

drugačna pot 

ORANŽERIJA 

OBELISKI 

-zelo urejeno 

-prenovljeni 

obeliski 

-ni odpadkov 

-ni jih -ni jih -ni ga -premalo luči 

- ni 

informacijske 

table 

 

LIPA – KOT 

NARAVNI 

SPOMENIK 

-lepo urejeno 

-ni odpadkov 

-dovolj klopi 

-umazana 

-morali bi jih 

pobrusiti in 

prebarvati 

-en koš za 

odpadke 

-samo vrečke 

so, lahko bi 

bile posebej 

-lipa bi bila 

lahko bolj 

opažena 

-naravni 

spomenik 



VURNIKOVA 

ROJSTNA HIŠA 

-dobro 

urejeno 

-urejena tabla, 

ki lahko 

prebereš kaj o 

Vurniku 

-ni jih -ni jih  -ni ga -Lepo 

obnovljena 

hiša 

-Lahko bi 

obnovili vrata 

-Lahko bi 

nastal muzej 

LINHARTOV 

TRG 

-Lepo 

ohranjeno 

-Ni veliko 

smeti 

-Klopce bi bilo 

treba obnoviti 

-Premalo jih je 

-Koši so lepo 

urejeni 

-Ni jih  -Tri različni tipi 
hiš, ki so lepo 
ohranjene 
-kip je zelo 
urejen 

DREVESA 

PRED 

CERKVIJO 

-lepo urejena 

-kip je lepo 

ohranjen 

-veliko znakov 

-potrebna 

obnova 

-zelo veliko jih 

je 

-ni jih -ni jih -lahko bi 

obnovili fresko 

-probajo 

ohranjat 

drevesa 

-lepo 

tlakovana tla 

RAZGLEDNA 

TOČKA 

-zelo lepo 

urejeno 

-veliko oznak 

-stare klopce 

-veliko jih je 

-so, vendar so 

smeti 

-ni jih -lep razgled, 

zemljevid 

MLAKA - Lepo 

urejeno 

    

ŽELEZNIŠKA 

POSTAJA 

-lepa urejena, 

prenovljena 

- oglasna 

deska - grafiti 

- klopce lepo 

prenovljene 

 

- so  - grafiti 

MESTNI JAREK - Preveč 

smeti 

- Suho listje 

- ni - ni - ni - Osvetlitev 

- Grafiti 

- Koš za 

smeti 

 

  



4.3.4. 7. E 

Območje ogleda učencev 7.e: 

 območje okoli Oble Gorice 

in Volčjega hriba, 

 poti pod omenjenima 

vzpetinama, 

 območje okoli športnega 

parka, 

 Borova hiša, 

 območje okoli kopališča, 

 območje okoli 

zdravstvenega doma in 

lekarne. 

Na območju so naslednje 

naravne in zgodovinske 

znamenitosti: 

 Obla gorica - (511 m) je 

čelna morena bohinjskega 

ledenika, naravni 

spomenik z 

geomorfološkega 

 Volčji hriba - (511 m) je 

čelna morena bohinjskega 

ledenika, naravni 

spomenik z 

geomorfološkega 

 kulturna vrednota – hiša 

pesnika Mateja Bora 

 kulturne vrednote – ostanki 

bunkerjev 

 

 
SPLOŠNI VITISI 

UREJENOST 

Glede urejenosti ni ne vem kakšne groze. Večinoma so javne površine v dobrem stanju in kar 

lepo urejene. Ob tem pa seveda ne govorim o Šlandrovemu domu, kjer je, po našem mnenju, 

treba do tal zrušiti vse stavbe. Izjema je le stavba, kjer je bila včasih gostilnica, ki je potrebna 

le rahle obnove. Ostale zgradbe so popolnoma polomljene, zasmetnjene in popisane z grafiti. S 

slabe strani bi izpostavili samo še gradbišče pri mestnem kopališču, kjer odpadke - torej razne 

lepilne trakove, kovinske palice itd. puščajo za sabo v ožji okolici, ter neasfaltiran pločnik pri 

Borovi hiši. Pohvala z naše strani pa gre ograji pri slednji hiši in vsem ki se zanjo trudijo, ter 

tudi cesti med Sparom in Volčjim hribom, ki je v veliko boljšem stanju kot nekoč. 

KLOPI, SMETNJAKI, EKOLOŠKI OTOKI 

Klopi je na splošno po našem delu Radovljice kar dovolj. Je pa le nekaj takih, na katerih je 

človeku res prijetno sedeti. Klop na Volčjem hribu je polna ptičjih kakcev in grafitov, ob robu 

Oble gorice pri Borovi hiši bi si lahko omislili novo sedalo, ki ni napol strohnjeno in je možnost, 

da dobiš trsko. Ob klopcah so pogosto cigaretni ogorki. Smetnjake najdeš skoraj na vsakem 



ovinku. Večina je očitno redno spraznjenih. Kljub temu pa smeti ležijo povsod, ne samo okoli 

smetnjakov, kjer jih je največ. Večina košev ima zraven še škatlo za vrečke za pasje iztrebke, a 

te so, z izjemo redkih, prazne ali polne cigaret in drugih smeti. Ekološki otoki so kar urejeni, le 

kakšen zabojnik je v slabem stanju in popisan z grafiti. Ob smetnjakih se najdejo smeti, koščki 

stekla,… 

POSEBNE POHVALE, NAŠA MNENJA 

Mislimo, da bi bunkerjem na Obli lahko posvetili več pozornosti. Na Obli gorici in Volčjem 

hribu bi lahko postavili kakšne informativne tabla. Morda bi turiste lahko več opozarjali na lep 

razgled .Zelo lepo je urejena nova trim steza in športni park, kjer je poskrbljeno za veliko 

različnih športov. Opazili smo tudi veliko urejenih parkirišč za kolesa. 

 

V tabeli na naslednjih dveh straneh je poročilo iz terenskega dela: 

 

7. E 
splošna 

urejenost 
klopca 

koši za 

odpadke 

naša 

opažanja 
naši predlogi 

Rob Oble 

gorice 

Pojavljajo se 

smeti (robčki, 

kosi 

kovine,…). 

Klopce proti 

kopališču so 

potrebne 

obnove (mah, 

grafitti,..). 

Koši so bili 

izpraznjeni. Le 

v enem so bile 

vrečke za pasje 

kakce. 

Ker pot ni bila 

urejena (pesek, 

veje,..), smo jo 

pometli. 

Opazili smo 

vrtičke, ki so 

bili srednje 

urejeni (veliko 

plastike). 

Pri koših bi 

bilo potrebno 

urediti posode 

za pasje 

iztrebke. 

Morda bi lahko 

malo poenotili 

vrtičke. 

Šlandrov dom 

Posestvo je 

povsem 

neurejeno in 

zanemarjeno. 

(grafiti, razbita 

okna, 

neurejene 

površine, …) 

/ / 

Ob domu smo 

pobrali veliko 

smeti, veliko je 

še ostalo 

(ostanki stekla, 

večji kosi). 

Dom bi 

porušili, pustili 

bi le manjšo 

stavbico v 

gorenjskem 

slogu, ki bi jo 

obnovili. 

Borova hiša in 

poti okoli nje 

Hiša je lepo 

urejena, zdaj jo 

še dodatno 

obnavljajo. 

Imela bo zelo 

lepo ograjo. 

Klop je le ena 

in je urejena. 

Koš je povsem 

urejen in ima 

tudi vrečke za 

kakce. 

Dom in 

okolica sta 

lepa, še lepša 

bosta ko bo 

ureditev 

končana. 

/ 



Ul. Staneta 

Žagarja in 

Gradnikova 

cesta 

Po cesti smo 

opazili nekaj 

smeti in pasjih 

kakcev, 

drugače je vse 

lepo urejeno. 

/ / 

Nekateri 

lastniki psov, 

še vedno ne 

pospravljajo 

iztrebkov, nov 

pločnik je na 

eni strani zelo 

ozek. 

Potrebno bi 

bilo malo 

urediti otok za 

smeti – stari 

zabojniki, 

veliko 

razbitega 

stekla, 

grafiti,... 

Volčji hrib 

Na območju 

smo našli 

nekaj smeti. 

Zelo lepo so 

urejeni vrtički 

pod hribom. 

Klop je le ena, 

porisana z 

grafitom, na 

njej so bili 

ptičji kakci, 

pod njo pa 

polno 

cigaretnih 

ogorkov. 

Koša ni. 

S hriba je zelo 

lep razgled, 

morda bi o tem 

lahko 

obveščali 

turiste, ki 

pridejo v staro 

mesno jedro. 

Ob hribu in na 

njem bi 

namestili 

kakšno 

informativno 

tablo, na vrh bi 

dodali še 

kakšno klop. 

Obla gorica 

Je kar lepo 

urejeno, našli 

smo precej 

smeti. Zelo 

lepa je nova 

trim steza. 

Klopi bi bilo 

lahko več, 

nekatere so 

potrebne 

obnove. 

Koši so bili 

izpraznjeni, 

kar urejeni. 

Obla zelo 

dobro služi 

prebivalcem za 

sprehode in 

rekreacijo. 

Postaviti bi 

bilo potrebno 

informativne 

table, za 

kakšno 

znamenitost 

gre. 

Bunkerji na 

Obli gorici in 

ob Volčjem 

hribu 

Bunkerji so v 

precej slabem 

stanju, porisani 

z grafiti, okoli 

njih so bile 

smeti. 

/ / 

Ker so del naše 

zgodovine, bi 

jih morali malo 

bolje ohranjati. 

Bunkerje bi 

bilo potrebno 

malo obnoviti 

in jim dati nek 

namen. 

Športni park in 

otroško igrišče 

Vse je lepo 

urejeno. 

So lepo 

urejene. 
So lepo urejeni 

Zmotilo nas je, 

ker so bila 

vrata 

zaklenjena. 

Le vrata bi bila 

lahko odprta, 

drugače je 

super. 

Okolica 

športnega 

parka 

Vse je urejeno. 

Tudi dostopi 

so super 

(parkirišča za 

kolesa, pitniki 

z vodo). 

Nekatere 

klopce so 

potrebne 

obnove, ob 

klopeh je 

veliko 

cigaretnih 

ogorkov. 

So izpraznjeni, 

posodice za 

pasje vrečke 

niso dobro 

urejene 

Na površinah 

smo našli malo 

smeti in precej 

pasjih 

iztrebkov. 

Potrebno bi 

bilo vzgajati 

kadilce in 

lastnike psov. 



Območje okoli 

ZD in lekarne 

Parkirišče je 

kar urejeno, 

našli pa smo 

nekaj smeti.  

Klopi so 

urejene, tudi tu 

so bili ogorki. 

Koši so 

izpraznjeni, 

urejeni. 

Splošen vtis je 

dober, 

območje 

opravlja svojo 

nalogo. 

Morda bi lahko 

namestili še 

kakšno klop in 

koš.  

Območje okoli 

kopališča 

Je neurejeno, 

ker je 

gradbišče 

(trakovi, 

odpadki iz 

gradbišča,..). 

  

Okolica je 

trenutno zelo 

neurejena. 

Upamo, da bo 

bolje, ko bo 

zgrajeno in 

urejeno. 

Pot čez Oblo 

gorico proti 

šoli 

Pot je urejena, 

našli pa smo 

precej smeti. 

Okoli smo 

našli smeti in 

ogorke. 

Koši so bili 

prazni, tudi tu 

niso urejene 

posodice za 

pasje vrečke. 

Na začetku 

poti je bil 

povsem svež 

pasji iztrebek. 

Ob šoli bi bilo 

potrebno 

urediti jaške in 

malo popraviti 

pot. 

Okolica šole 

Našli smo 

nekaj smeti, 

malo smo 

pometli potke. 

Klopca je ena 

in je urejena. 

Ob koših so 

bile smeti. 

Stanje je 

solidno. 
 

 

4. 3. OSMI RAZREDI 

 

4.3.5. 8. C 

7. 4. smo na naši šoli obeležili dan zdravja. Naš razred se 

je 1. šolsko uro udeležil predavanja, ki ga je pripravila 

judoistka Anja. Pripovedovala je o tem, kako ej premagala 

raka in kako je bolezen vplivala na njeno življenje.  

Kasneje je sledila delavnica na temo mladih in alkohola. 

Najprej smo se o tem pogovorili, nato pa smo se razdelili v 

skupine in vsaka skupina je pripravila kratko predstavitev 

v povezavi z mladimi in alkoholom.  

Večini razreda dan ni bil pretirano všeč, ampak sigurno je 

vsak od nas izvedel kakšno novo in koristno informacijo.  

Zapisala Neja P., 8. c 

  



4. 4. DEVETI RAZREDI 

 

V četrtek, 7. aprila 2022, na svetovni dan zdravja, smo se učenci in učenke OŠ A. T. Linharta 

udeležili naravoslovnega dne, na katerem smo obdelali veliko zanimivih tem.  

Devetošolci smo imeli prvo uro delavnico z naslovom Kako se odločam, kjer smo najprej sami, 

kasneje pa še v skupinah, obravnavali in reševali težave, ki se lahko pripetijo vsakemu od nas.  

Potem smo v avli poslušali zanimivo predavanje vrhunske judoistke Anje Štangar, ki je 

premagala raka na bezgavkah, zdaj pa se poskuša vrniti nazaj v življenje vrhunske športnice.                                                                                                                                                     

 Po malici nas je čakalo  predavanje 

Mitje Duha o drogah. Povedal nam 

je svojo zelo zanimivo in 

pretresljivo življenjsko zgodbo, 

kako je iz odličnega učenca, 

športnika, postal zasvojen z 

drogami in končal celo v najhujšem 

slovenskem zaporu, imel težave s 

psihozo, ki se je je sam ozdravil, in 

kako življenje počasi postavlja 

nazaj.  

Po predavanju, ki je trajalo dve 

šolski uri, smo odšli še na čistilno 

akcijo Počistili smo Radovljico in njeno okolico. Dan je bil zelo zanimiv, imeli pa smo tudi 

dober občutek, ker smo en dan namenili našem zdravju in zdravju našega planeta. 

   

                                                                                                Zapisala Julija S., 9. d 


