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Danijela Kajzer: reliefni logotip šole

Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Nagovor ravnateljice

Zborniku na pot …
Melita Bizjak Radeljič, prof. RP, ravnateljica

Svetovno znan športni teoretik Kenneth Cooper je zapisal, da
je človek programiran za 120 let življenja. Prav toliko let bi v
letošnjem letu dopolnil Leon Štukelj, a se je poslovil na pragu
101. leta. Sam je bil prepričan, da je visoka življenjska doba, ki
jo je dočakal splet različnih okoliščin: od genov, mirne in urejene psihe pa tudi zdravega načina življenja.
Njegova izjemna discipliniranost in vztrajnost sta pripomogli k
temu, da je postal eden najspretnejših in najbolj znanih telovadcev. Dolga leta je njegova prvina – razpora v vesi - ostajala za
druge športnike neizvedljiva. S šestimi osvojenimi olimpijskimi
medaljami v Parizu, Amsterdamu in Berlinu ter s štirinajstimi
svetovnimi odličji ostaja še danes državni rekorder.
Še bolj bogata pa je zapuščina vrednot, ki jim je ostajal zvest
vse življenje, ne glede na družbene razmere. Bi je neustrašen,
potrpežljiv, a vztrajen človek, jasnih misli in klenega duha. Kdor
ga je imel priložnost osebno spoznati, ga opisuje kot izjemnega
človeka. A je kljub vsem izjemnim dosežkom ostal preprost in
skromen človek.
Veseli in ponosni smo, da lahko ime Leona Štuklja živi naprej
z našo šolo. V čast spominu na legendarnega športnika smo
pripravili ta zbornik. V njem objavljamo zapis iz šolske kronike o preimenovanju naše šole v OŠ Leona Štuklja Maribor, nekaj otroških misli o šoli in nekaj primerov likovnih izdelkov z
razstave o Leonu Štuklju. O njem pa so nastajale tudi pesmi.
Na novinarska vprašanja naših otrok je o Leonu Štuklju razmišljal tudi športni novinar in njegov osebni znanec, g. Franček
Jauk.
Človeka opisujeta dve stvari: potrpežljivost, ko nimaš ničesar
in tvoj odnos, ko imaš vse. To so besede, ki odlično orišejo g.
Leona Štuklja.
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Leon - slovenski ponos
Franček Jauk, biograf Leona Štuklja ob obisku na šoli oktobra 2018

Leon Štukelj je čudež in njegovo življenje je najprej zgodba
o otroštvu na vasi, o sanjah
mladega fanta ter seveda o
olimpijskih medaljah, ki jih
je osvajal po svetu. Obenem
je to zgodba o ljudeh tistih
slavnih let pa o prijateljstvih in
množičnih sprejemih telovadnih junakov - in tudi o času, ko
so ob nerazumljivem zasuku
zgodovine ljudje za dolgo pozabili nanj. Z Leonom Štukljem imamo Slovenci izkušnjo
pokončnega človeka, ki ji ni
enake v zgodovini olimpizma.
In ki priča o ponosni slovenski
drži v novejši stoletni zgodovini tega dela Evrope.

Lana Purkart

Tija Černoga

Z Leonom Štukljem imamo Slovenci izkušnjo
pokončnega človeka, ki ji
ni enake v zgodovini olimpizma.

Brina Oman
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Dva odlomka iz knjige ‘Leon
Štukelj – prvih sto let’ avtorja
Francka Jauka, 1998
Mama
Leon Štukelj: »Na jesen mojega dolgega in razgibanega življenja
je z menoj veliko spominov, a najbolj živ je tisti iz zgodnjega otroštva – to je spomin na mojo mamo in na čase, ko smo bili skupaj
doma na našem domu. Vselej je zahtevala red in skrbela za čisto
in pogrnjeno mizo. Ko je bila ta pripravljena, smo počakali očeta
in potem smo skupaj obedovali. Živeli smo skromno meščansko
življenje. To svojo držo je mama pridobila od mladih nog od svojih
staršev, morda tudi od gospoda dekana, saj je ob nedeljah hodila
k maši. Vse to se je dedovalo in raslo ter se krepilo iz roda v rod.
Mama je bila vse v domači hiši. Umrla je leta 1945, v meni pa
kot svetal spomin živi naprej. Ta spomin nosi v sebi vsa sporočila
preteklosti, in zaradi njega mi je tudi naš čas bolj razumljiv.«

Oče
Leon Štukelj: »Moj oče, rojen v Novem mestu, je bil tajnik občine. Izučil se je za tiskarja in imel je lepo pisavo, kar je bilo pomembno,
ker takrat še ni bilo pisalnih strojev. Njegova vojaščina je trajala
tri leta in tam je pridobil naziv in znanje računskega podčasnika.
Po vrnitvi od vojakov se je zaposlil na sodišču kot dnevničar, nato
pa je sprejel bolje plačano delovno mesto občinskega tajnika in je
postal ugleden meščan. Mama je skrbela za dom in nas tri otroke,
ob meni še za dve sestri, oče pa za dohodke in za vse ostalo.«
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Iz šolske kronike

Petra Orešič, učiteljica BIO – GOS, predsednica sveta šole

V začetku 80. let, ko so na južnem obrobju Maribora pod
Pohorjem rastla moderna
stanovanjska naselja, je bila
zgrajena tudi Osnovna šola
Leona Štuklja Maribor, takrat
še enota Osnovne šole Veljka
Vlahovića.
Vrata prvim generacijam osnovnošolcev je stavba odprla
v šolskem letu 1983/84. V šolo
je bilo vpisanih 512 učencev,
ki so bili razporejeni v 17 oddelkov. Šolsko leto 1992/93 se
je pričelo z veliko spremembo. Po devetletnem skupnem
delu sta se razšli enoti Osnovne šole Veljka Vlahovića,
ki je dotlej veljala za največjo
šolo v Mariboru. Septembra
1993 sta pričeli delovati kot
samostojni šoli Tabor I in Tabor II.

Janja Špiganovič
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Leta 1999 smo se odločili,
da se priključimo osnovnim
šolam v Sloveniji, ki so prve
začele uvajati devetletno
šolanje. Šola je bila vključena
tudi v mentorsko mrežo šol,
kjer so naši učitelji svoje bogate izkušnje posredovali kolegom iz tistih šol, kjer so se za
uvedbo devetletnega šolanja
odločili kasneje.

Takratni ravnatelj šole, g.
Darko Madžarac, je navezal
stik s še živečimi sorodniki
Leona Štuklja. Njegova hčerka, ga. Lidija Pauko, se je na
podlagi naše velike želje in
prošnje strinjala s poimenovanjem šole po njenem očetu
Leonu Štuklju. To je bil pogoj
za uradni začetek postopka
preimenovanja.

Z imenom Osnovna šola Tabor
II pa zaradi podobnosti z Osnovno šolo Tabor I nismo bili
najbolj zadovoljni. Velikokrat
je prihajalo do zamenjevanja šol, tako v lokalnem okolju kot tudi na državni ravni.
Zato smo kaj kmalu začeli
razmišljati o preimenovanju
šole. Pobuda glede imena je
izhajala iz športne naravnanosti šole, organizacijskih, tehničnih, socioloških in drugih
razlogov.

Mestni svet Mestne občine
Maribor je nato na 25. seji,
dne 23. februarja 2009, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Leona
Štuklja Maribor. Šolsko leto
2009/2010 se je tako začelo z
novim imenom.

Nina Vrhovšek
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Logotip šole

Logotip OŠ Leona Štuklja
Danijela Kajzer, prof. LUM in bibliotekarka

Ob izvajanju postopkov v zvezi s spremembo imena, sem
dobila nalogo oblikovati nov
logotip šole. Snovati sem ga
začela že v začetku leta 2009,
dokončna ideja pa je dozorela
nekaj mesecev kasneje.
Ker je bil Leon Štukelj kot
športnik in osebnost zelo prepoznaven, se je glede logotipa šole v mojih mislih vrtelo
precej njegovih podob, podob
šolske stavbe, medalj in podobno. Nastale so različne
skice – idejni osnutki, v katerih sem iskala transformacijo
imena Leon Štukelj v likovno
formo.

Upoštevati sem morala zakonitosti pri oblikovanju logotipa kot so: enostavnost, berljivost, jasnost in prepoznavnost.
Pri pomanjševanju (npr. v glavi dokumenta) je moral ostati razpoznaven in uporaben
tudi v črno beli različici, na različnih barvnih podlagah.
Logotip OŠ Leona Štuklja predstavlja lik – silhueto
osebe Leona Štuklja v profilu, upodobljen v krogu. Okoli
vratu ima obešeno medaljo, ki
se zaključi kot črka o v napisu
Maribor. Tipografija napisa
OŠ Leona Štuklja Maribor, ki
dopolnjuje silhueto, je prav

tako enostavna, takoj berljiva,
črke so razporejene v krožno
kompozicijo. Krog kot vodilo
(pri vrsti tipografije, zunanjem
obrisu in ozadju silhuete) prevladuje, saj je to oblika olimpijske medalje. Logotip vsebuje
rumeno barvo, ki asociira na
zlato.
Kot institucija uporabljamo
logotip na dopisih in različnih
tiskovinah,
dresih
šolske
reprezentance, izdelkih ter
priložnostnih darilih.
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likovna oprema šole

Šolski
grafiti s
podobo
Leona
Štuklja
Avtor grafitov je naš bivši
učenec Teo Ivančič - Teoson.
Prvi šolski grafit je ustvaril leta
2009 v učilnici svoje mame
Dragice Ivančič, nato pa sta
nastala še dva, eden v šolski
avli in eden na hodniku pred
telovadnico.
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Intervju

Intervju s Frančkom Jaukom,
avtorjem TV filmov o Leonu Štuklju:

Bil je nepozaben!

Intervjuvali so učenci izbirnega predmeta ŠNO
Novinar Franček Jauk velja za
enega izmed najboljših poznavalcev življenjske poti našega
olimpionika Leona Štuklja.
Skupaj sta posnela več filmov in
napisala tudi knjigo ‘Mojih prvih
sto let’. Pred vami je pogovor
z zanimivim avtorjem posebej
za naš zbornik. Postavljali smo
vprašanja, Franček Jauk pa je
nanje odgovarjal. Takole je tekel
intervju:
Kdaj in ob kateri priložnosti
ste spoznali Leona Štuklja?
»Davno je bilo to. Pri Večeru
sem bil ob študiju novinarski
pripravnik pa me je urednik
Zdeno Vahtar poslal na njegov
naslov v Kersnikovo ulico štev. 1.
Seveda mi je prej razložil za kako
pomembno osebnost gre in tudi
to, da o njem zaradi politike nič
ne pišejo. Obenem me je urednik najavil po telefonu. In sem
pozvonil, odprl pa mi je živahen
in prijazen gospod zelo urejenega videza, v obleki in s kravato.
Pisali smo leto 1963 - Gospodu
Štuklju je bilo 65, meni pa 20
let.«

Ruby Vreča

Mia Kiš
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Učenci so povedali ...

Bor Rola

Kakšni so bili vaši prvi vtisi
o njem?
»Presenečen sem bil, kako
lepo me je sprejel in zlasti potem, ko me je popeljal v svoje
prostore, polne plaket, pokalov, kolajn in slik z olimpijskih
iger. Soproga Lidija nama je
postregla s čajem, jaz pa sem
kar stal in se čudil, kaj vse je
skritega sredi mesta. Opazil
je moje resnično zanimanje zanj pa sva si z leti postala
vse bližja, kasneje celo prava
športna prijatelja.«
Katera je tista njegova lastnost, ki vam je bila najbolj
všeč?
»Najbolj me je prevzela skromnost človeka, ki je dosegel toliko vsega, med drugim šest
olimpijskih kolajn in 20 zmag
na evropskih in svetovnih tekmovanjih. Ob skromnosti bi
poudaril še oliko, obnašanje,
med pogovorom te je vselej
gledal v oči in to, da mu je šlo
vedno za resnico. Čez leta mi
je povedal, da ne prenese laži
in sprenevedanja pri ljudeh,
torej, če se ima kdo za nekaj,
kar ni.«
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Filip Hojnik

Koliko časa ste snemali film
in ali je bil Leon Štukelj takoj
pripravljen sodelovati?
»Skupaj sva posnela veliko
kratkih intervjujev pa tudi tri
dokumentarne filme, medtem ko sem četrtega sestavil
po njegovi smrti. Gospod
Leon mi je zaupal, a ga je vselej zanimalo, kako in kje bomo
posneli kakšen del, saj smo
snemali marsikje – doma pa
v mestu in v parku. Veverice
je celo poznal in jih je klical s
svojimi imeni. Res je, sredi življenja v mestnem parku se je
počutil najlepše. Bil je nepozaben. V filmih sem uporabljal
tudi posnetke, ki jih zaradi
politike o njem svojčas ni bilo
mogoče objaviti in sem hranil
takšne odlomke za prihodnje
čase…«
Ali je potekalo snemanje
brez zapletov?
»Seveda je v spominu ostalo marsikaj. Gospoda Leona
sem z leti dobro spoznal in
vedel sem, kako ga spraviti
v dobro razpoloženje. Zlasti,
ker sem želel, da v visoki starosti izvede za kamero tudi
kakšno telovadno prvino - na

stolu doma ali pa na klopi v
parku, saj sem vedel, kaj vse
še zmore. Prav v parku blizu Rožnega griča je bila klop,
ki se je majala in ni bilo preprosto, toda snemalec Zoran
Vadnu je potihem posnel
moje prepričevanje in njegove
izgovore in je nastal zgodovinski odlomek res spontanega
in prisrčnega Leona Štuklja.
Pred objavo sem mu odlomek
zavrtel in je sprva malo zmajeval z glavo, potem pa se nasmehnil in privolil v objavo in
to je seveda najbolj zanimiv
del filma. A takšnih spominov
na velikega Leona je še in vse
bolj dragoceni so. Ponosen
sem, ker sem bil lahko precej
let tako blizu temu nepozabnemu Slovencu.«
Za odgovore se prisrčno
zahvaljujemo!
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Učenci so povedali ...

Zakaj rad/a hodim v šolo?
Odgovori učencev 1.a in 1. b

Ajdin Dedić: Ker rišemo.
Zoya Čorba: V šolo hodim rada, ker se bomo
učili črke in zelo rada bi se naučila brati.
Andrej Stamenković: V šolo rad hodim, ker
se rad učim, ker imamo šport in ker se igramo na igralih.
Luka Dragšič: Ker hodimo v telovadnico.
Mika Gorenšek: Ker vse rad počnem v šoli.
Aleksa Vilipić: V šolo rad hodim, ker ima
sošolec na torbi igračo lazarja in to me spomni, da lahko iz legokock sestavim lazarja. Rad
se igram z legokockami.
Lana Jevremović: Ker zjutraj jem zajtrk.

Lara Pečar

Filip Lukić: V šolo rad hodim, ker imam tukaj
prijatelje, se imamo v šoli fajn in imamo veliko igrač.
Maj Kelc: Ker imamo športne dni.
Faruk Kujović: Ker imam v šoli prijatelje.
Špela Lepenik: Ker se rada učim.
Gašper Spešič: V šolo hodim rad, ker se veliko naučim.
Sara Vahtar Marolt: Ker se lahko igram na
igrišču.
Nei Višnikar: Ker se v krogu ogovarjamo in
jemo sadje.
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Zakaj rad/a hodim v šolo?
Odgovori učencev 2. a in 2. b
Zoja Zelenko: Ker rada telovadim, se igram čebelice in hodim k gimnastiki.
Ela Kovačič: Ker se vsak dan kaj novega
naučim, ker imam lepe zvezke, dobre prijatelje in prijazne učitelje.
Lora Dacaj: Ker imam rada slovenski
jezik, rada obiskujem pevski zbor, najbolj
pa sem vesela, ko gremo ven.
Aleksander Topolnik: Ker je naša šola
lepa in se lahko igramo z veliko žogo,
imamo pa tudi najboljše učitelje.

Ana Arnečič

Tine Jančar: Ker imamo nove stole in
mize pa tudi veliko športa.
Nejra Bostan: Ker bom bolj pametna, se
učim in imam prijatelje.
Isra Čamili: Ker sem dobila več prijateljev.
Gal Tian Jug: Ker telovadim in grem na
kosilo.
Nika Kerin: Ker v šoli gledam film.
Mia Kiš: Ker se učim črke.
Max Kronaveter: Ker se učim, da bi veliko znal in se igram s prijatelji.
Azra Kujović: Ker se učim o prometu.
Karin Nikl Brankovič: Ker spoznavam
nove prijatelje.
Laura Friš Gasenburger
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Učenci so povedali ...

Moja šola je najboljša, ker…
Odgovori učencev 3. a in 3. b
Maša Dukarić: Ker imam rada matematiko in me na naši šoli dosti naučijo.
Leon Turk: je velika, ima najboljše učitelje, je EKO šola in se imenuje po slavnem Leonu Štuklju.
Tarina Mihalina Lebarič: je velika in lepa, je kulturna šola in se imenuje po najboljšem slovenskem gimnastičarju Leonu Štuklju.
Lara Pečar: ker je velika in lepa. Imamo super učiteljice in super ravnateljico.
Tadej Ivanović: Ker imam tukaj dobre prijatelje in dobre učitelje.
Žan Magdič: Ker se lahko tukaj igram s prijatelji.
Amar Mujić: Ker je naša učiteljica najboljša in se veliko naučim.
Ninasara Paleka Vilhar: Ker tukaj rešujemo zabavne naloge, ker imam prijazne sošolke in
učitelje.
Bor Rola: Ker imamo krasne učitelje, zanimive krožke in ker imam tukaj prijatelje, ki so prijazni
do mene.
Peter Škundrić: ker ima prijazne učitelje. Kuharji pripravljajo dobro hrano.

Maša Dukarić

13

Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Učenci so povedali ...

Zakaj je moja šola
NAJBOLJŠA ŠOLA?
Semiha Mamuti, 4. a

Moja šola je najboljša šola!
To je moj novi dom, nov
začetek življenja v drugi državi. Začetek je najtežji – novi
prijatelji, novi načini učenja,
nova kultura.
Nekaj časa je trajal ta začetek.
V šolo sem stopila z različnimi
željami, načrti, cilji … Vse to mi
je začelo odpirati nova vrata
v mojem življenju. Ta vrata
mi je začela odpirati učiteljica
Darinka Zamuda. Učiteljica mi
je postala najpomembnejša
oseba. Kar nekaj časa sem bila
zmedena. Nisem vedela, kako
me bodo sprejeli novi sošolci
in sošolke. Pričakali so me z
nasmejanimi obrazi. Pomagali so mi v različnih situacijah,
kjer se še nisem dovolj dobro znašla. Tako pozitivni so
bili, da so mi postajali vedno
ljubši. Vesela sem, da sem imela priložnost spoznati moje
vrstnike in dobre prijatelje.

Kaja Legenič

Sedaj pa sem že četrtošolka.
Skupaj z učiteljico Dragico
Ivančič sem pripravljena iskati
nove priložnosti pridobivanja
novih spoznanj in znanj.
Zato je moja šola najboljša
šola!

Sarah Kujraković
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Učenci so povedali ...

Zakaj je moja šola
NAJBOLJŠA ŠOLA?
Kaja Kelemina, 4. a

Alen Vugdalić

Naša šola je najboljša zato,
ker mi nudi veliko znanja. Znana je po svojem imenu in po
dosežkih, ki jih učenci naše
šole dosežemo. Tudi jaz poskrbim za to, da se na različnih
prireditvah sliši ime naše šole.
Ponosna sem, da je bil Leon
Štukelj velik športnik in dobrosrčen človek. Na moji šoli so mi
všeč učitelji, prireditve. Všeč mi
je, da se med seboj razumemo,
se udeležujemo tekmovanj,
se družimo in všeč so mi učne
ure. Med seboj se spoštujemo
in nam je mar drug za drugega. Skrbimo, da ne onesnažujemo narave. Zbiramo odpadni
papir in odpadno olje, kartuše
in zamaške. Vse to pošljemo v
ponovno predelavo. Obiskovalca bi najprej peljala v šolsko knjižnico, da bi se s pomočjo knjig
naučil slovenskega knjižnega
jezika. Tudi jaz bi mu pomagala.

Ela Kovačič
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Učenci so povedali ...

Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Pri pouku
Ajna Bešić, 4. a

V šolo pridem nasmejana,
pri pouku sem vedno zbrana.
Rada dvigam roko,
preden odgovorim,
vdihnem globoko.
Pridno računam, berem, pišem,
vmes tudi kaj narišem.
Zvezki moje so ogledalo,
za urejanje potrebujem časa malo.
Pri pouku tudi molčim,
učiteljičine razlage nikoli ne zamudim.
Mnogokrat se smejimo,
Pa saj to ni res!
Učiteljica reče vmes.
Naredimo moder obraz
in že je delo za nas.
Učiteljica hodi sem ter tja,
ker udobne čevlje ima.
Pri pouku mi je lepo,
tako vedno naj bo.

Kaja Kelemina
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Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Učenci so povedali ...

Leon Štukelj
Vedad Suljkić, 4. a

Leon Štukelj moj je vzornik,
jaz postal bom tabornik.
Odbojka in gimnastika,
povsod potrebna je elastika.
Od teh športov te bolijo roke,
dobro razmigaš si tudi boke.
Tu je tek in skok v daljino,
rad skačem tudi v višino.
Na krogih še ničesar ne znam,
trudim se zaman.

Bradljo postrani gledam,
kaj naj počem, se ne zavedam.
Nisem Štukljev naslednik,
pa tudi ne predsednik.
Nisem gimnastik
in ne potrebujem elastik.
Postal bom tabornik
in Leon Štukelj je moj vzornik.
On hodil je na olimpijado,
mi naredili smo Štukljado.
Tam veliko smo se igrali in hodili,
za malico golaž smo dobili.

Lana Golenko
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Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Učenci so povedali ...

Zakaj je moja –
naša – šola najboljša?
Misli o šoli so zapisali učenci 5.a in 5.b
Nejc Perpar: Ker organizira
razne dogodke, ker imamo
tradicionalni slovenski zajtrk,
imamo različne neobvezne
predmete in različna tekmovanja, kjer smo najboljši.
Tanaja Friš Lorber: Ker smo
dobili novo pohištvo, smo
ena izmed redkih šol, ki zbira odpadno olje, zbiramo
še kartuše, zamaške, papir,
imamo projekt Štukelj ima

Lana Golenko
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talent, ker se imenujemo po
dobrem športniku in imamo
tekmovanje v gimnastiki.
Lana Golenko: Ker smo zelo
uspešni v veliko športih in
imamo zelo uspešne učence
tudi na drugih področjih,
sodelujemo v mednarodnih
projektih, nosimo ime po
našem velikem šampionu Leonu Štuklju.

Samo Bengez: Ker imamo prijazne učitelje in nam pomagajo, ker se lahko učimo tujih
jezikov.
Harun Mujić: Ker imam veliko
prijateljev, ker je na šoli zelo
zanimivo in so učitelji prijazni.
Brina Oman: Ker smo EKO
šola, Unesco šola, kulturna
šola, delujemo mednarodno,
ker so vsi prijazni, smo dobri
v različnih športih.

Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Naja Kišpalko Z. in Lana Ogrinc.: Ker smo dobri športniki
in imamo dobro telovadnico.
Tilen Vahtar Marolt: Naša
šola je najboljša, ker imamo
veliko zbiralnih akcij in tako
skrbimo za okolje.
Lana Šobernik: Naša šola je
najboljša, ker ima najboljše
učitelje in učiteljice. Na naši
šoli sem spoznala veliko prijateljev. Ime je dobila po odličnem gimnastičarju in zato

sem ponosna, da hodim na to
šolo. Na šoli imamo veliko zabavnih krožkov. Vesela sem,
da obiskujem to šolo, saj se
na njej odvija super pouk in
veliko zabavnih stvari.

Učenci so povedali ...

Hana Topolšek: Naša šola
je fantastična, prijazna in najboljša šola, ker ima najboljše
učitelje in ravnateljico.
Maruša Škofič: Naša šola je
šola, kakršne si želi

Cirila Polajžer: Moja šola je
najboljša zato, ker ima veliko
narave v okolici, česar druge
šole nimajo. Šola ima dobre
učitelje in učiteljice ter dobro
vzgojo otrok. To je najboljša
šola.

Tanaja Friš Lorber
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Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Učenci so povedali ...

Moja šola
Smo mlada šola
velikega idola.
Le kdo ga ne pozna,
Štuklja – spretnega?
Ponosni nanj smo vsi,
telovadba nam »diši«.
Poznamo se prav vsi,
učenci in učitelji,
zato nas veseli,
če priznanje kdo dobi!
Lepo se mi še zdi,
kje šola ta stoji:
pod Pohorjem zelenim
se učeno mi smeji.

Naja Kišpalko Zafošnik

Luka in Žan, 6. a

Naša šola
Naša šola je šola ljubezni, lepih misli ter prijaznih
besed in podpore.
Ponosno nosi ime po olimpijcu Leonu Štuklju.
Vsak razred posadil je drevo, kar šola v lepem spominu ohranila bo.
Na šoli pevski zbor imamo
in Leona Štuklja vsi poznamo.
V različnih kategorijah se
borimo in velikokrat tudi mi
pokal osvojimo.
Ajša, Gaja, Bojana,
Kelly in Lia, 6. a
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Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Učenci so povedali ...

OŠ Leona Štuklja
Naša šola je ime dobila po olimpijcu Leonu Štuklju:
Ta rad je zmagoval,
na stopničkah je stal,
svoj naslov ponosno nosil je,
a domov zmeraj rad vrnil se
je.
Prava športna zvezda je bil:
olimpionk, legenda, najboljši
in prav zato moj vzornik vedno bo.
Med sabo se spoštujemo
in radi se imamo,
skupaj sodelujemo,
nesoglasja preskakujemo.
Samostalnike se učimo
in ocene pridobimo.
Lejla Majcen

Šola lahko ponosna je,
ker nosi ime športne legende.
Nina, Anisa,
Emra in Sara, 6. a

Larisa Vračko
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Učenci so povedali ...

Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Zakaj rad/a hodim v šolo?
Rada hodim v šolo, ker imam
tukaj prijatelje in dobre učitelje, ki so zelo prijazni!
Zala Vodušek, 7. b
Na OŠ Leona Štuklja mi je zelo
všeč šolska okolica in zeliščni
vrt. Pa tudi dobre sošolce ima
in prijazne učitelje!
Aleks Centrih, 7. b

Ensara Mamuti
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Naša šola je odlična v raznih
športnih
dosežkih.
Ima
prekrasno dvorišče, na katerem se lahko učenci zabavajo ob prostem času. Na
našo šolo radi hodimo, ker
ima prelepe učilnice z veliko
veselja in pozitivne energije.
Tudi učitelji so prijazni do nas
in nas poleg znanja osveščajo
o pravilnih stvareh.
Zala Marčinko in
Evelin Alič, 7. a

Naša šola se imenuje po
najboljšem telovadcu vseh
časov. In tudi precej naših
učencev ima zelo visoke
športne dosežke. Lahko smo
ponosni na njih.
Tajda Polajžer, 7. b

Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Na naši šoli mi je najbolj všeč,
da imam možnost napredovati prav pri vsakem predmetu.
Čeprav nekaterih predmetov
ne maram, se učitelji potrudijo, da snov razložijo še enkrat. Prav tako mi je všeč, da
ima naša šola veliko prostora.
Imamo športna igrišča, igrala
za mlajše učence, vrt, skalnjak…
Anja Weingerl, 8. b

Rada hodim v to šolo, saj so
učenci oz. sošolci super. Naša
šola je vesela in lepa. Najboljše pa se mi zdi to, da imamo
posebne šolske praznike npr.
dan jezikov, štukljado, gledališki dan…. Najbolj všeč mi je
tekmovanje Štukelj ima talent,
kjer se lahko vsako leto znova
dokažemo. Čeprav nas ni veliko, se počutimo kot doma.
Za zabavo pa imamo igrišča in
šolski park ter vrt.
Aneja Hojnik in
Neja Onič, 7. a

Učenci so povedali ...

V to šolo rada hodim, ker
imam
super
sošolce/ke.
Učitelji so potrpežljivi, prijazni
in lahko jim zaupamo… Rada
hodim na to šolo, ker imamo
veliko zanimivih prireditev:
Z odra na oder, Štukelj ima
talent, božični sejem… Sodelujemo lahko tudi na mnogih
tekmovanjih: logika, matematična pošast, gimnastika …
Lea Milinković in
Ajla Kujraković, 7. a

Zala Vodušek
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Rime

Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Rime o
moji šoli

Moja šola

Ustvarjali so učenci 8. in 9.
razreda

V šoli pišem, rišem, se učim,
dvigam roko, na vprašanja prav odgovorim.
Snov res nerada se učim,
pa jo vseeno vsak dan preletim.
Kajti če se ne učim, v sekundi cvek dobim!
Da dobro službo kdaj dobim,
razreda ponavljati res ne želim!
Zato se raje učim.
Adriana, Nika Nikita, 8. a

Brina Paulina Dežman
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Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Šola ni samo učenje,
vendar tudi je veselje.
Zaradi šole postali smo prijatelji, kot pravi smo
skladatelji.
V šolo hodim rada,
ker je včasih prava zabava.
Katrina, Ema R., 8. a

Rime

V šolo vedno pridem ves zaspan, s podočnjaki do Baham. :)
Pri glasbi luštno mi je spet,
ker moram vedno kaj zapet!
Zjutraj popijem eno kavo,
da lahko se naučim matematiko in pravo!
Zala, Dea, 8. a

Laura Črček
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Zbornik OŠ Leona Štuklja ob 120 letnici rojstva Leona Štuklja

Rime

Ko Leon Štukelj olimpionk si postal,
vsak Slovenec te je prepoznal.
In tvoje delo in talent zaznal,
saj takrat pravi športnik si postal.

Naša šola stara ni,
je pa polna zaljubljenih ljudi!
Veseli v šoli smo,
domov neradi odidemo.

120 let je minilo,
a nič slabega o tebi, Štukelj, se ni govorilo.
Tvoje ime je tudi naši šoli veličastno ime podarilo
ter učencem gimnastično kri v žile vlilo.

Tukaj vsi skupaj držimo,
kljub temu domači nalogi ne ubežimo.
Ko se nam možgani prebudijo,
Nam v zvezke petke letijo.

Gal Ules, 9. a

Janja Špiganovič, 9. a

Skupinsko delo 5. b: Laura in Lucija Ayan, Helena, Brina in Amar
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