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NAGOVOR RAVNATELJA 

Ime projekta, ki ga v šolskem letu 2020/2021 učenci in učiteljice izvajajo 

na Podružnični šoli Hotič, govori o dolgi vzgojno-izobraževalni tradiciji v 

tem kraju. Začetki šolstva torej segajo v leto 1860, kar je častitljiva 

tradicija in za kar gredo vse čestitke krajanom obeh Hotičev ter okoliških 

krajev, ki so bili v tem času šolsko vezani na Hotič. 

 

Manj vzpodbuden podatek je, da je od 160 let šolstva v Hotiču, 120 let 

vzgojno-izobraževalni proces potekal v stavbi, v kateri poteka še danes. 

Zgradba je žal utrujena, glede na razmere, v katerih pouk poteka danes, 

pa v mnogočem neprimerna za svojo dejavnost. Zato ob tej priložnosti 

pozdravljam vse aktivnosti, ki v tem obdobju potekajo z namenom 

izgradnje novega vzgojno-izobraževalnega objekta Hotič in se zahvaljujem 

vsem, ki svoj čas in svojo energijo namenjate temu projektu. 

 

Tudi v prihodnje si želim tvornega sodelovanja z vrtcem, s krajevno 

skupnostjo, gasilskim društvom, župnijo, z bližnjimi in daljnimi sosedi ter 

obljubljam, da se bomo šolniki trudili, da bo naše profesionalno delo na 

področju hotiške učenosti kvalitetno in da bomo učencem še naprej nudili 

možnost za čim kakovostnejši osebni razvoj. 

 

g. Damjan Štrus, ravnatelj OŠ Gradec 

 



RAZVOJ OSNOVNE ŠOLE NA 

SLOVENSKEM 

Termin osnovna šola vsebuje tri temeljne značilnosti:  

 šola je elementarna, kar pomeni, da za sprejem vanjo ni potrebno 

nobeno predhodno znanje, 

 je ljudska, torej je jezik učencev njihov materni jezik, 

 je splošna, kar pove, da je dostopna vsakemu otroku ne glede na 

spol, premoženjsko stanje, razredno pripadnost ali kasnejši poklic. 

 

Začetki osnovne šole na Slovenskem segajo v 16. stoletje, ko se je v Evropi 

uveljavljalo novo versko gibanje – reformacija, ki se je borila za obnovo 

cerkve po naukih Svetega pisma in zgledih prvotnega meščanstva.             

Verski nauk protestantov je zahteval, da bere kristjan Sveto pismo v 

svojem jeziku. Najvidnejši predstavnik te nove vere na Slovenskem je bil 

Primož Trubar, ki je leta 1550 izdal prvi slovenski knjigi Katekizem in 

Abecednik. Posledica želje po branju Svetega pisma v maternem jeziku pa 

je bil tudi nastanek šol.                                                                       

Trubar je v svojem delu »Cerkovna ordnunga«, ki je temeljni dokument 

za predvideno ureditev protestantske cerkvene organizacije na Kranjskem 

ter hkrati osnovni dokument za uresničevanje protestantskega šolstva 

zahteval, da ima vsaka fara svojega učitelja, navadno naj bi bil to kar 

duhovnik. Le-ta bi vse otroke učil katekizma, branja in pisanja v 

slovenskem jeziku. Za trge in mesta je določil posebnega učitelja in poleg 

nemščine ter latinščine predpisal tudi slovenščino. Kar je bil velik 

napredek v primerjavi s prejšnjimi »nemškimi« šolami. Protestantje so 

vse domače slovenske šole založili s potrebnimi knjigami, katekizmi in 

abecedniki, slovarjem in pesmaricami. Trubarjev idealni načrt šolstva v 



celoti ni bil uresničen, kljub temu pa smo Slovenci dobili slovstvo, prvo 

knjižnico in tiskarno.  

 

Ob koncu 16. stoletja se je začelo obdobje protireformacije, ko so 

protestantske šole in cerkve zaprli, učitelje pa skupaj z duhovniki izgnali. 

Skrb za šolstvo in vzgojo so prevzeli jezuiti in cerkev, ki pa izobraževanju v 

maternem jeziku niso namenjali večje pozornosti. Učenci so lahko 

elementarno znanje pridobili le v župnijskih ali mestnih šolah, ki so bile 

prepuščene same sebi. Otroke premožnejših staršev pa so poučevali zasebni 

učitelji.  

 

1773 je bil jezuitski red ukinjen. Šolski sistem je avstrijska država vzela v 

svoje roke in takrat je spet zaživela ideja o splošni osnovni šoli. Z 

dekretom cesarice Marije Terezije leta 1770 je šolstvo postalo »stvar 

države«. Dve leti kasneje je Blaž Kumerdej sestavil načrt za reorganizacijo 

slovenskih šol na Kranjskem. Pouk v šolah bi potekal v maternem jeziku, 

poučevali pa bi cerkovniki, ki bi jih za učiteljski poklic še ustrezno 

izobrazili. Ta načrt je tudi eden najpomembnejših dokumentov v zgodovini 

šolstva na slovenskem ozemlju.                                                            

Temeljni zakon, napisan v nemškem jeziku, je »Splošna šolska naredba« iz 

leta 1774, ki je uredil vprašanje osnovnega šolstva. Tri leta kasneje ga je 

v slovenščino prevedel Janez Edling, s čimer je dokument postal prvi 

uradni slovenski šolski zakon. Splošna šolska naredba je uvedla splošno in 

obvezno, čeprav še ne za vse učence povsem enako, šolanje. Organizirane 

so bile tri vrste šol: podeželske šole oz. trivialke, mestne – glavne šole in 

normalke. Z zakonom smo pridobili poklic osnovnošolskega učitelja, ki je 

predpisal tudi njegovo izobrazbo, organiziral šolske organe, žal pa ni rešil 

vprašanje glede vzdrževanja šol in učiteljev in še vedno predpostavljal 

nemščino kot učni jezik po vsej Habsburški monarhiji.  



Francozi so pod vodstvom Napoleona naše kraje dosegli najprej leta 

1797, nato pa še 1805. Z drugim osnovnošolskim zakonom »Politična 

šolska ustava«, ki je izšel leta 1805 in je nastal predvsem zaradi bojazni 

pred širjenjem demokratičnih idej francoske revolucije, je cerkev spet 

prevzela oblast nad šolo. Francozi so s šolsko reformo zopet uvedli enotno 

štirirazredno osnovno šolo, slovenščina pa je postala učni jezik tudi v 

gimnazijah. Žal pa je bilo v tem času pomanjkanje tako učbenikov v 

slovenskem jeziku kot tudi pomanjkljivo znanje slovenščine pri učiteljih.  

 

Dunajski kongres je slovensko ozemlje leta 1815 zopet dodelil Avstriji, ki 

je ukinila enotno osnovno šolo in ponovno uvedla trivialke, glavne šole in 

normalke. V večjih krajih je bil učni jezik navadno italijanski ali nemški, 

na podeželju pa je pouk potekal v slovenskem jeziku. Več pozornosti od 

osnovnih šol so oblasti namenile ponavljalnim (nedeljskim) šolam, kjer naj 

bi učenci utrdili svoje znanje iz osnovne šole, se izpopolnili v nemškem 

jeziku ter se seznanili s kmetijskimi nauki. Te šole so leta 1816 postale 

obvezne tako za dečke kot tudi za deklice, od 12. do 15. leta starosti. 

Učitelju je pri poučevanju občasno priskočil na pomoč tudi duhovnik, pouk 

pa je v večini potekal v slovenskem jeziku.  

 

Leta 1869 je prišlo do šolske reforme, katere vrh je bil zakon, ki je 

prinašal številne novosti. Zvišal je raven osnovnošolske izobrazbe, šole so 

postale državne in deželne ustanove, uveljavljena je bila osemletna 

osnovna šola z dodatnimi predmeti – telovadbo, geometrijo in risanjem, 

uporabljale so se lahko tudi učne knjige zasebnih založb, verouk je postal 

učni predmet, dovoljene so bile zasebne šole, z zakonom pa se je pospešila 

tudi učiteljeva strokovna in politična organiziranost.  

 



Konec oktobra 1918 je na naših tleh nastala Država Slovencev, Hrvatov 

in Srbov. Kmalu zatem se je združila s kraljevinama Srbijo in Črno Goro v 

Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in se leta 1929 preimenovala v 

Kraljevino Jugoslavijo.                                                                          

V Sloveniji je še naprej veljala prejšnja šolska zakonodaja, odpravili so le 

nemški učni jezik. Pouk je torej potekal v slovenskem jeziku, kot drugi 

jezik je nastopila srbohrvaščina, nemščina pa je postala le fakultativni 

predmet.                                                                                                    

Konec leta 1929 so izdali šolski zakon, ki je poenotil osnovno šolstvo po 

vsej kraljevini. Uvedel je splošno in obvezno osemletno osnovno šolo, 

prepovedal telesno kazen ter uvedel razrede, oddelke in ocene. Pred tem 

je bila v šoli najbolj zaželena enica, sedaj pa je to postala petica. Osnovna 

šola je bila označena kot narodna šola in razdeljena na štiriletno osnovno 

in štiriletno višjo narodno šolo, kjer je trajal pouk do dopolnjenega 14. 

leta starosti. V krajih, kjer ni bilo dovolj otrok za osnovno šolo, so uvedli 

ambulantne šole s skrajšanim poukom, ki so nekakšne predhodnice 

današnjih podružničnih šol.  

 

V začetku aprila 1941 je Hitler napadel Jugoslavijo in pri nas se je začela 

2. svetovna vojna. Nemci so ukinili vse slovenske šole, izgnali večje število 

slovenskih učiteljev ter odpirali nemške vrtce in šole s svojimi učitelji. 

Slovenski jezik je bil v šolah popolnoma prepovedan. Slovensko 

narodnoosvobodilno gibanje se je seveda temu takoj uprlo, zažigali in rušili 

so šolska poslopja, kaznovali ali celo izgnali nemške učitelje. Po kapitulaciji 

Italije pa je šolstvo doživelo pravi razcvet. Septembra 1943 je Odsek za 

narodno vzgojo in prosveto, oddelek za šolstvo, imenoval okrožne 

nadzornike, ki so sestavili učni načrt partizanskih šol. Le-ta je določal 

osemletno osnovno šolo od 7. – 15. leta starosti, uvedli so znani pozdrav 

»smrt fašizmu, svobodo narodu«, posebno skrb pa namenili pouku 

slovenskega jezika, računstvu in zgodovini Slovencev.                                       



Partizanske šole niso delovale po nekem ustaljenem redu, saj so jih 

nenehno prekinjale sovražnikove ofenzive, pa vendarle so se razvijale 

naprej in do osvoboditve imele že uveden redni šolski pouk.  

 

11. julija 1946 je izšel Temeljni zakon o sedemletnem 0obveznem šolanju, 

ki pa je dejansko pomenil korak nazaj povsod tam, kjer so že imeli 

uveljavljeno osemletko.  

 

Šolska reforma iz leta 1958 je bila ena najpomembnejših prelomnic v 

razvoju osnovnega šolstva. Uzakonjena je bila osemletna osnovna šola kot 

edina oblika obveznega osnovnega šolstva. Popolne osemletna šole so bile 

organizirane v večjih mestih, v manjših pa štiriletne podružnične šole. 

Učni načrt je bil enoten, upošteval je notranjo diferenciacijo v smislu 

različnih znanj in veščin posameznikov, poudarjal pa je tudi individualni 

pristop do učenca. Uvajali so sodobnejše oblike dela in dali večji poudarek 

razširjeni dejavnosti šole, kar je narekovalo nove načine urejanja šolskih 

prostorov in opremljanja šol.  

 

Z novo šolsko zakonodajo, sprejeto leta 1996, je prenovljeni sistem vzgoje 

in izobraževanja v Sloveniji uzakonil 9-letno obvezno osnovno šolanje. V 

obdobju od šolskega leta 1999/2000 do 2003/2004 so osnovne šole 

postopoma opuščale program osemletke in prehajale na devetletni 

program. Pogoj za soglasje šolskega ministra o postopnem uvajanju 

novosti devetletke, je bilo poleg prostorskih razmer, ustreznih učiteljev in 

urejenega šolskega okolja tudi privoljenje staršev učencev.  

 



RAZVOJ OSNOVNE ŠOLE V HOTIČU 

V Zgornjem Hotiču, ob vznožju hriba, stoji cerkev sv. Helene in tik ob njej 

več kot 100 let stara zgradba, učilna zidana. V njej se izvaja pouk 

učencev Podružnične šole Hotič.  

 

Šola ima bogato in zanimivo zgodovino, močno vpeto v sam razvoj in 

življenje ljudi v hotiški dolini. Njeno preteklost je pred leti raziskala in v 

svojih delih opisala tudi dolgoletna učiteljica in vodja podružnične šole, ga. 

Beti Bučar. Njena dela, 100 let šole v Hotiču in Šola skozi čas, natančno 

opisujeta razvoj šolstva v Hotiču, zato naj tokrat povzamem le bistvene 

dogodke rojstva in rasti naše šole.  

 

 1860 se v Hotiču zgradi novo župnišče, v prostorih starega pa 

učitelj Franc Urančič prične izvajati zasebni pouk 

 

 1871 poslopje starega župnišča popravijo in spremenijo v 

enorazrednico 

 

 14. aprila 1895 močan potres uniči šolsko poslopje, pouk se 

nadaljuje v najeti sobi pri g. Antonu Bricu  

 

 14. maja 1897 je položen temeljni kamen za novo šolo 

 

 14. novembra 1898 se v novi zgradbi prične pouk  

 

 1. svetovna vojna prekine pouk za eno leto 

 



 januarja 1926 pri šoli sezidajo drvarnico 

 

 5. oktobra 1926 končajo z nadzidavo in hotiška šola postane 

dvorazrednica 

 

 v letu 1936 učenci prvič praznujejo praznik združenja skupaj s 

krajani in z leti postanejo njihova sodelovanja še intenzivnejša 

 

 v času pred 2. svetovno vojno ima šola svoj šolski vrt, sadovnjak in 

čebelnjak 

 

 leta 1940 nov krajevni šolski odbor poslopje v celoti obnovi 

 

 med 2. svetovno vojno je pouk večkrat prekinjen 

 

 leta 1943 goreče šolsko poslopje rešijo Nemci, nastala škoda ni 

velika 

 

 leta 1944 šolsko poslopje pogori do tal  

 

 po vojni se prične obnova šole, pouk v tem času poteka v hotiškem 

gasilskem domu  

 

 šolsko leto 1947/48 se prične v obnovljenem, a še ne popolnoma 

dokončanem šolskem poslopju 

 

 1. februarja 1949 šola dobi elektriko, delovati prične tudi šolska 

mlečna kuhinja 

 



 z uvedbo osemletnega obveznega šolanja v šolskem letu 1957/58, se 

učno uspešni četrtošolci nadaljujejo šolanje v 5. razred v Litiji, 

kamor se spomladi in jeseni vozijo s kolesom, pozimi pa pešačijo 

 

 v začetku šolskega leta 1962 hotiška šola postane podružnica 

Centralne osnovne šole Litija, učenci se od 5. – 8. razreda tja vozijo 

z avtobusom 

 

 s šolskim letom 1970/71 vse šole preidejo na petdnevni delovni 

teden, tudi hotiška 

 

 26. oktobra 1979 v šoli prvič vklopijo centralno ogrevanje 

 

 leta 1982 na šoli prvič zazvoni telefon 

 

 1. januarja 1993 se litijska OŠ Dušan Kveder – Tomaž razdeli na 

dve popolnoma samostojni osnovni šoli: OŠ Litija in OŠ Gradec, 

katere podružnica je tudi POŠ Hotič 

 

 s šolskim letom 2000/01 se prične devetletni osnovnošolski 

program v 1. razredu 

 

 s 1. septembrom 2000 imajo prvošolčki možnost obiskovati jutranje 

varstvo med 5. 30 in osmo uro zjutraj, kot del razširjenega 

programa devetletne OŠ, v sklopu katerega jim je na voljo tudi 

zajtrk 

 

 1. septembra 202? učenci prestopijo prag popolnoma novega 

šolskega poslopja s prostorno večnamensko dvorano, v katerem ima 

svoje prostore tudi vrtec Taček 



160-LETNICA HOTIŠKE UČENOSTI 

V šolskem letu 2020/21 obeležujemo 160-letnico šolstva v Hotiču. Z 

vsem spoštovanjem smo se že na samem začetku šolskega leta odločili, da 

tej častitljivi letnici/obletnici namenimo večjo pozornost.  

 

Celoletni šolski projekt je bil kot nalašč za to. Skupaj z učenci smo želeli 

spoznati načine in oblike šolanja v preteklosti, se seznaniti s starimi običaji 

in opravili, ljudskimi plesi in pesmimi, pravljicami, ročnimi spretnostmi… 

Želeli smo raziskati, kako je pouk za zidovi naše stare šole potekal pred 

mnogo mnogo leti, želeli smo krepiti medgeneracijske vezi z občani in 

okrepiti spoštovanje do kulturne dediščine našega kraja, želeli smo si 

poiskati in razstaviti stare učbenike, učila, zvezke, želeli smo si izvesti 

kulturno prireditev…  

 

Idej je bilo res veliko, aktivno sodelovanje učencev prisotno že od samega 

začetka, a potem nas je zopet ustavila korona. Dobesedno, saj so učencem 

podaljšali jesenske počitnice za teden dni. A Hotički se nismo predali. Kot 

vsi, smo tudi mi potrebovali nekaj časa, da je delo na daljavo steklo 

nemoteno, da smo si reorganizirali delovni dan doma, da smo se nekako 

privadili na nov način življenja, ki se kar ni in ni končal. In z novim letom 

smo zavihali rokave ter začeli »kopati« in raziskovati po preteklosti naših 

dedkov in babic. Postali smo pravi mali novinarji raziskovalci. Izvedeli smo 

res veliko novega, zanimivega, predvsem pa popolnoma drugačnega. In 

ker je dediščina vsakega od nas nekaj neprecenljivega, je prav, da naše 

delo dobi neizbrisen pečat na belem listu.  

In nastalo je to, kar si v nadaljevanju lahko ogledate in preberete.  

 



 
Razvijali smo ročne spretnosti preko delavnic starih običajev in opravil:                 

ličkanje koruze, ribanje zelja, stiskanje jabolk in luščenje fižola 

 

 

 

 

 

 

 



RAZISKOVALI SMO PRETEKLOST… 

ŠOLA NEKOČ NAZAJ 

Učenci 1. in 2. razreda smo čisto zares postavljali prava novinarska 

vprašanja svojim dedkom in babicam, pradedkom in prababicam. Želeli 

smo izvedeti veliko in še več o šolanju pred mnogo mnogo leti. Tu so zapisi 

njihovih osnovnošolskih dni… 

 

 

 

 

Najin ata je hodil v šolo peš iz Zapodja. V šoli so imeli dva razreda. 

Kuhinja je bila zgoraj. Imeli so tudi klet. V šoli je živela učiteljica. Če so bili 

učenci poredni, jih je z lesenim ravnilom po riti. Enkrat, ko je bil najin 

ata poreden, ga je učitelj zaprl v klet. Naloge so tudi imeli, a jih ata ni 

rad delal. 

Kan in Gaja Gornik, 1. H 

 

 

 



Ko je moj dedi hodil v šolo, je še oktobra hodil bos. Tepli so ga s šibo. Niso 

imeli računalnikov in telefonov. 

Inja Žakelj, 1. H 

 

 

Moj sosed je povedal, da je v šolo hodil peš. Do šole je hodil 1 uro. Enkrat 

je v šolo prinesel polha in ga skril učiteljici v predal. Ko ga je odprla, je 

polh skočil vanjo. Za kazen je moral moj sosed ostati v šoli zaprt po 

pouku. 

Naja Požaršek, 1. H 

 

 

Dedek je v šolo hodil peš. Za malico so imeli čaj in kruh, namazan z 

marmelado ali maslom. Imeli so usnjeno torbo in leseno peresnico. V njej 

so imeli svinčnik, radirko, šilček, modro in rdečo barvico. 

Jakob Mihelčič, 1. H 

 

 

 
 

 

Ko je dedi obiskoval šolo, je hodil peš v šolo in nazaj. Kadar so bili učenci 

poredni, so bili po pouku kaznovani z zaporom do ene ure. Potem so bili 

kaznovani še doma, ker so iz šole prišli kasneje. Domačo nalogo so pisali 



zvečer, čez dan pa pomagali očetu in mami pri kmečkih opravilih doma in 

na polju. Zjutraj, preden so odšli v šolo, so si pripravili torbo, jedli zajtrk, 

se zbrali vsi otroci iz vasi in skupaj odšli v šolo. 

Zoja Kovič, 1. H 

 

 

Moja babi je v eno smer hodila peš, po 2km dolgi makadamski poti. Na 

tej poti so morali prečkati tudi potoček. Pred šolo je bilo veliko igrišče, 

kjer so deklice skakale gumitvist in ristanc, skupaj s fanti so igrali med 

dvema ognjema. V razredu je bilo 27 učencev. Učili so se pisati, računati, 

učili so se o naravi in družbi. Moja babi je najraje risala živali, še posebej 

konje, ki so jih imeli doma. V šoli niso imeli malice. Navadno so od doma 

prinesli kak kos kruha, po poti od sosedov pa dobili kakšno sadje. V šolo so 

nosili torbice iz usnja, ki so bile odlične tudi za sankanje na poti v šolo. V 

torbici so imeli zvezke, pisala in učbenike. V šoli so jim ocenjevali lepopis, 

pisali so kontrolke in včasih bili tudi vprašani. Najlepši spomin moje babice 

iz šolskih dni: v poletnem času so se na poti iz šole domov včasih kopali v 

potočku. 

Sebastian Rosshäupel, 1. H 

 

 

Ata mi je pripovedoval, kaj so se najraje igrali med šolskimi počitnicami. 

Najraje so bili zunaj. Igrali so se skrivalnice, med dvema ognjema, ristanc, 

gnilo jajce. Hodili so tudi na bližnje hribe in gričke, nabirali so borovnice in 

jagode. Ata je šel na morje s kolonijo. Tam je bilo veliko otrok, ki so prišli 

iz različnih krajev po Sloveniji. Oboževal je tabornike, saj se je tam dobil 

veliko znanja. Naučil se je kuhati, pospravljati, zgodaj vstajati, kuriti ogenj 

in še veliko drugih veščin.  

Sergej Bobić, 2. H 



Pozimi so se usedli na torbe in se peljali po hribu navzdol. Poleti pa so na 

poti v šolo nabirali gobe in maline. V šoli so uporabljali zvezke, za 

računanje pa tablice. Imeli so tudi kuhano malico: prežganko, močnik, belo 

kavo ali mlečen riž. Pogosto pa tudi čaj in kruh z namazom. Domov v 

Zapodje se je babi ponavadi vozila s kombijem, ki je prevažal delavce. Ko 

je bila moja babi otrok, je bilo v Zapodju okoli 14 otrok, ki so se vedno z 

veseljem tepli z jesenjani, katerih je bilo nekoliko manj. Še posebno radi so 

se spravili na Fani, ker je v torbi vedno imela skrito kakšno sadje. Enkrat 

so ji vzeli banane, ki so jih videli prvič. Ker niso vedeli kako se jih je, so jih 

pojedli kar z olupkom. Seveda jim niso bile preveč všeč.  

Sara Bricelj, 2. H  

 

 

 

 

Šolo, v katero hodim, sta obiskovali tudi moja babi in mami. V času, ko je 

šolo obiskovala babi, sta bila dva razreda, šolska kuhinja in dve stranišči. 

Ostali prostori so bili razdeljeni v dve stanovanji za učiteljice. V spodnjem 

razredu so bili učenci 1. in 2. razreda, v zgornjem pa učenci 3. in 4. 

razreda. V vsakem razredu je bil pred tablo podij za učitelja, ob steni peč 

na drva, na steni pa je visela Titova slika. Šolski pripomočki za učence so 



bili računalo, meter, zemljevid in razni plakati, ki so jih pripravile 

učiteljice za boljše razumevanje snovi. Šolske potrebščine učencev so bile 

svinčnik, barvice, nalivno pero, zvezki in berilo. Igrišče pred šolo, ki je bilo 

namenjeno telovadbi, je bilo posuto s peskom.  

Tisa Učakar Čebela, 2. H 

 

 

Moja babi je v šolo v Hotiču hodila peš. Pozimi so se radi sankali. Imeli so 

tudi domače naloge. Ko so prišli iz šole domov, so šli delati na njivo. Doma 

so imeli kravo, zajce, kokoši in pujse. Imeli so stranišče »na štrbunk«.  

Inti Štrus, 1. H 

 

 

Šola je bila zelo daleč. V šoli so imeli lesene stole in črnilo. Otroci so doma 

pomagali pri kmečkih opravilih.  

Taja Kurnik Kramžar, 2. H 

 

 

Do šole so imeli 5km, hodili so peš. Ko je bilo veliko snega, so ostali doma. 

V šoli je bilo strogo. Otroci so bili večkrat tepeni. Učitelji so imeli palico oz. 

šibo, večkrat so vlekli tudi za ušesa. Imeli so le en zvezek, v katerega so 

pisali vse. Na eno stran so pisali v šoli, na drugo stran so pisali domačo 

nalogo. Imeli so še računico, berilo in le en svinčnik. Potrebščine so nosili v 

vrečkah ali jim je mama sešila torbo iz žaklja. Po končanem pouku so 

morali takoj domov, drugače so bili doma tepeni. Če niso naredili domačo 

nalogo, so za kazen čistili vse okoli šole. Če je učenec imel veliko enk, je 

moral ponavljati razred.  

Marija in Denis Balažic, 1. in 2. H 

 



Naredil sem intervju z dedkom in babico, kako je bilo v njuni šoli. Dedku 

je ime Željko, rojen je leta 1965. Babici je ime Mira, rojena je leta 1968. 

Ko sta bila stara 7 let, sta se vpisala v osnovno šolo. Šolanje je trajalo 8 

let. V šolo sta šla peš. V razredu je bilo okoli 25 otrok. Učitelji so bili 

strogi. Pouk je potekal v dveh izmenah. Malico sta nesla od doma. Največ 

sta se igrala med dvema ognjema, s frnikolami, rada sta skakala z 

vrečami. Najljubši predmet jima je bila matematika. In na koncu sta 

sklenila, da so prehitro minila tista leta. Spomini so zelo lepi.  

Aleksej Borojević, 2. H 

 

 

Moj dedi je v šolo hodil peš. Šel je skozi gozd. V gozdu je bilo temno. 

Srečal je srne, zajčke in divje prašiče. Na travniku so bile srne, v zraku pa 

jastreb in krokar. Pozimi je bil sneg. Spomladi je bilo lepo, jedel je gozdne 

jagode in borovnice.  

Voranc Ribič, 2. H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STARE IGRE 

Danes je otrokom v prostem času velikokrat dolgčas in si čas najraje 

krajšajo z elektronskimi napravami. Ko pa so v preteklosti otroci 

nemalokrat s starši delali na kmetijah, so verjetno veliko bolj z veseljem 

izkoristili svoj prosti čas za igro. Njihova domišljija ni poznala meja. 

Uporabljali so palice, kamenčke, vse tisto, kar so pač našli v naravi okoli 

sebe.  

 

Tudi otroške igre so del naše dediščine. Ste že slišali za špano ali mlin? 

Morda se jo spomnite celo iz svojega otroštva? V preteklosti so si to igro 

pogosto narisali kar na krušni peči in jo igrali medtem, ko so se pozimi 

greli na peči.  

 

 

ŠPANA 

Za igro sta potrebna dva igralca. Vsak dobi 9 žetonov (figuric) enake 

barve. Igralca izmenično polagata po en žeton na katerikoli prostor, ki je 

prost. Cilj igre je narediti mlin oz. čim večkrat tri v vrsto. Ko igralec 

naredi mlin, vzame nasprotniku en žeton. Ko položita vse svoje žetone, jih 

pričneta izmenično premikati. To pomeni, da lahko premakneta žeton na 

drugo mesto, ponovno s ciljem, da nastane tri v vrsto. Izgubi tisti igralec, 

ki ima prvi samo še dva žetona.  

Maša Mirtič, 4 H 

 

 

 

 

 

 



 

Podlago za igro špana je naredil Kristijan Kovič, učenec 4. razreda. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Sladko varianto špane, pa je izdelala Reka Zornik Stonič. Velika 

pomanjkljivost te vrste špane je, da morata igralca imeti ogromno 

discipline, da vse figurice ne pristanejo v vaših želodčkih . 

Reka Zornik Stonič, 3. H 

 

 

 

 

VLEČENJE VRVI 

Če želiš igrati to igro, potrebuješ vrv in prijatelje. Vsi skupaj se razdelite v 

dve enaki ekipi. Določiti je treba sredino in tja narisati črto. Ekipi se 

postavita v koloni, druga proti drugi, in začneta vleči vrv. Tista ekipa, ki 

prestopi sredinsko črto, izgubi. Nasprotna ekipa je zmagovalec.  

Aston Gornik, 4. H 



 

 

 

ZEMLJO KRAST 

Igro se lahko igra poljubno število igralcev. Igralci narišejo krog in ga 

razdelijo na toliko delov, kolikor je igralcev. Vsak igralec s kredo napiše, 

katero državo bo predstavljal. Eden od igralcev ima palico in govori: 

»Zemljo kradem, zemljo kradem, stop!« Takrat vrže palico in če zadane 

igralca, mu lahko vzame del države (nariše, kolikor doseže s kredo). 

Igralec, ki je bil zadet, meče palico naprej. Igralec, ki mu vzamejo vse 

ozemlje, izgubi igro. Zmaga tisti, ki dobi vso zemljo.  

Sara Mihelčič, 4. H 

 

 



RISTANC 

To igro se lahko igra najmanj eden. Potrebuješ kredo, kamen ali paličico. 

Na asfalt narišeš ristanc, v vsak kvadrat se napiše eno število, po vrsti od 

0 do 10. Najprej igralec vrže predmet, ki ga ima pripravljenega v roki in 

poskusi zadeti število, ki sledi. Če zadane, skače po poljih. Če ne zadane, 

vrže še enkrat. Vsak ima tri poskuse. Po enem narisanem kvadratu skače 

z eno nogo, po dveh pa z obema nogama. Ko pride do števila 10 se obrne 

in gre nazaj po kamenček. Zmaga tisti, ki prvi zadane vse številke od 0 

do 10.  

Anja Žgajnar, 4. H 

 

 

 

 

 

 

  



NAŠA ŠOLA 

Stara je ta naša šola, prav res. A njeno srce ostaja mlado! 

 

 

NAŠA STARA ŠOLA 

Naša šola je stara 120 let. Šolstvo v Hotiču poteka že 160 let. Barva že 

odpada in mi komaj čakamo, da se zgradi nova šola. Začenjajo jo že štiri 

leta in več. Ampak za tako staro šolo se kar dobro drži, čeprav izpod oken 

piha. Kljub temu mi je šola všeč. 

Sven Rozina, 4. H 

 

 

Reka Zornik Stonič, 3. H 



 

Ella Hadžić, 3. H 

 

ŠOLA HOTIČ DANES 

Naše šolanje v kraju Hotič obstaja že dobrih 160 let. Najprej se je šolstvo 

odvijalo v župnišču, kasneje v pravi šoli. Šola je danes zelo moderna. 

Posebej zato, ker teh stvari, ki so danes v njej, sploh nikoli prej še ni bilo. 

Malica je drugačna kot je bila včasih. Kuharica nam pripravi malico na 

pladnjih. Za prvi, drugi, tretji, četrti in peti razred. Peti razred malico 

dobi posebej na enem pladnju. Tretji in četrti pa na enem, ker smo v 

kombinaciji. Tudi prvi in drugi razred je skupaj, zato tudi dobi malico na 

istem pladnju. Naša šola je zelo stara, a vseeno se radi šolamo v njej. V 

njej je veliko otrok, čeprav je šola bolj majhna, saj je le do petega razreda.  

Miša Okorn Mehičić, 4. H 

 



 

Nika Bricelj, 4. H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LJUDSKI IN MODERNI PLESI 

Enako kot ljudska pesem, tudi »avtor« ljudskih plesov ostaja neznan. 

Razvili so se med ljudmi, popolnoma spontano in jih ni nihče »izumil«.  

Plese je lahko spremljala glasba, pogosto pa so ob plesni korakih plesalci 

tudi zapeli. 

Tudi nas so zasrbele pete… 

 

SOKI  

 

 

 

 

 

 

 



MARKO SKAČE 

 

 

 

 

GRADIM PRIJATELJSTVO 

 

 

 

 



JERUSALEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRŽIMO PESTI ZA SEDANJOST… 

Krajani Hotiča smo na pobudo, ki je bila izrečena na spomladanskem 

zboru krajanov, leta 2014 ustanovili Civilno iniciativo. Njena prva naloga 

je ureditev razmer za naše najmlajše. Obnova šole in izgradnja vrtca sta 

bila v preteklosti že večkrat v planu Občine in KS Hotič, a do realizacije 

nikakor ni prišlo.  

 

Želja krajanov je, da so vrtec, šola in krajevni prostori v skupni zgradbi. 

Poleg tega pa pogrešamo tudi večnamenski prostor, ki bi ga v 

dopoldanskem času šola in vrtec uporabljala za ure športa, popoldan in 

zvečer bi se v njem športno udejstvovali krajani, hkrati pa bi ob praznikih 

in različnih prireditvah služil tudi kot družabni, prireditveni prostor.  

 

Člani Civilne iniciative smo izdelali idejni projekt in ga predložili 

pristojnim na Občini Litija. Novo šolsko poslopje je umeščeno v prostor 

tako, da bo v času gradnje pouk nemoteno potekal v obstoječi šolski 

zgradbi. 

 

Na Občini Litija so ugotovili, da za tak projekt obstoječe šolsko zemljišče ni 

dovolj veliko. A to nas ni ustavilo! Pomagali smo pri iskanju in odkupu 

dodatnega zemljišča, pri iskanju najbolj ustreznega projektanta in končno 

po nekaj letih sestankovanj, dogovarjanj in usklajevanj prišli do končnega 

projekta, ki je pred izdajo gradbenega dovoljenja in ki bo, upamo da, v 

ponos celotnemu kraju. 

 

 



Ne pozabimo: Otroci so naše največje bogastvo! Zagotovimo tudi našim 

otrokom tisto, kar je njihovim vrstnikom samoumevno! 

g. Janez Žgajnar, predsednik CI Hotič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SI ZAMIŠLJAMO PRIHODNOST… 

Vsi vemo, da otroška domišljija nima meja. Poglejmo, kako si šolo 

predstavljajo naši petošolci. 

 

ŠOLA ČEZ 160 LET 

 

 
Kaja Rosshäupel, 5. H 

 

Šola stoji na Marsu. Vsak dan se s prijatelji z raketo podam v šolo. Raketa 

me vedno pobere pred domačimi vrati, pritisnem na gumba - švizzzzz in 

že sem v vesolju.                                                                     

Moja šola je kovinska škatla, polna robotov, ekranov in gumbov. Poučujejo 

nas roboti, ki govorijo in njihova razlaga se zapisuje na ekran in mi 

prepisujemo v svoje elektronske tablice.                                                          



Kadar grem iz razreda, samo rečem: »Vrata, odprite se.« In steklena 

vrata se počasi odprejo. V torbici nosim tablico, polnilec in miško. Torbico 

samo pokličem in prileti k meni. Zaves na oknih ne potrebujemo, umetna 

svetila - robotki so na stropu in oddajajo ravno pravšnjo svetlobo.      

Dolge roke, ki segajo s stropa nam prinesejo za malico tabletke različne 

barve.                                                                                                 

Čas v šoli mi hitro mine in na Zemljo se zopet vrnem z raketo. 

Lana Rotar, 5.H 

 

 

 

Matic Bolka, 5. H 

 

 

V šolo se pripeljem s kombijem, ki me pride iskat natanko ob 7. uri. 

Kombi vozi pol metra od tal. Vsak dan nas pripelje do šolskih vrat. Vrata 

se samodejno odprejo in na šolski prag se spustijo tekoče stopnice.                                 

Učenci, ki so doma bližje šoli, nosijo posebne čevlje, ki jih nosijo po zraku 

ali pa pridejo v šolo z letečo desko, ki jo pustijo pred vrati.                                          

V razred prikoraka robot in začne s poukom. Piše na ogromen ekran in 



mi snov prepisujemo s posebnimi pisali v svoje tablice. V torbicah imamo 

tablice, poseben svinčnik in polnilec. Torbe same letajo po zraku. 

Karin Küzmič Zupančič, 5.H 

 

 
 

 

Jurij Planinšek, 5. H 

 

 

Ko sem dopolnila 6 let, sem dobila čudežno moč. To pomeni, da moram 

začeti obiskovati šolo. Šola leti po zraku in mi jo moramo z našo čudežno 

močjo ujeti. 

V šoli nam vsak dan merijo moči . Snov pišemo in vadimo na posebnih 

tablicah, ki z zamahom pridejo k vsakemu učencu. 

Katarina Povše, 5.H 

 

 

 

 



 

Oskar Ribič, 5. H 

 

 

Na današnjih tleh je pred 150 leti stala stara šola, ki je bila stara 160 

let. Učiteljica Beti se je borila, da je prišla do izgradnje nove šole. Tako so 

zgradili novo lebdečo šolo, ki deluje protipotresno in s tem bo zdržala še 

dlje. Nova šola je večja, ima veliko telovadnico, da lahko v njej igramo 

različne športe. Šola ima 5 razredov za hitro učenje, kabinet, 

zbornico in knjižnico. Del prostorov so namenili tudi vrtcu, kjer se lahko 

otroci igrali z roboti.  

Šola je multimedijsko podprta in svetovno znana, saj se v njej 

izobražujejo pridni in bistri učenci.  

Vsi so si želeli takšne šole, zato so jih zgradili po celem svetu.  

Jurij Planinšek, 5.H 

 

 



 

Karin Küzmič Zupančič, 5.H 

 

 

Šola poteka samo 10 minut na dan – to je čas, da se z znanjem  

napolnijo električne kape, ki jih nosimo učenci na svojih glavah. 

Pri učenju pomagajo tudi roboti. Za malico vsak dan dobimo samo 

tablete, ki te nahranijo do sitega. Ko vstopiš v šolo, pritisneš na gumb – v 

trenutku se ti sestavijo stopnice. 

Z bratcem se vsak dan v šolo pripeljem z lebdečim šolskim avtobusom.  

Učenci, ki v šolo prihajajo peš, pa imajo obute leteče škornje. Ker je po 

zraku zelo veliko potnikov, moramo vsi zelo paziti na varnost in se držati 

pravil, da ne pride do nesreče. 

Oskar Ribič, 5.H 

 

 

 



 

Lana Rotar, 5. H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISLI ga. BETI BUČAR 

Ko sem pred 30 leti prišla poučevat v Hotič sploh nisem vedela, da ima 

kraj tako bogato in pestro zgodovino, dokler nisem pregledala šolske 

kronike. Hvaležna sem vsem učiteljem, ki so jo tako pridno in vestno 

pisali.  

 

Vsa ta leta so se krajani trudili, da se je šolstvo ohranjalo in 160-letnica 

je za majhen kraj velik jubilej. Šola je kljubovala obema svetovnima 

vojnama. Učitelji, ki so tu službovali, so izobrazili mnogo generacij. Zato se 

zahvaljujem vsem, ki so pomagali in živeli z našo šolo, da je danes to, kar 

je. 

  

Tradicijo seveda nadaljujemo tudi današnji učitelji, ko pridno poučujemo 

vaše male nadobudneže in vestno sodelujemo tudi s krajem. Menim, da je 

naša naloga tudi vnaprej, da se šolstvo ohranja. In sicer v novi zgradbi, ki 

jo vsi tako težko pričakujemo.  

 

Vsak, ki je stopal čez prag naše šole, je s seboj vzel nekaj malega in na 

tem začel graditi temelje svojega uspešnega življenja. 

 

Kljub temu, da smo učitelji bili in smo še del zgodovinskega in političnega 

obdobja, smo se vedno trudili oblikovati svojo podobo, ki nam je v ponos.  

 

ga. Beti Bučar, vodja POŠ Hotič 

 



MOJ SVET PA JE VEČ KOT ŠOLA 

Naši učenci se učijo, opazujejo, razmišljajo, sklepajo, iščejo rešitve, znajo 

biti kritični… 

 

OČISTIMO SVET 

Več kot polovico našega sveta je prekritega z odpadki. Se tega sploh 

zavedate? 

 

 

 

In vsak lahko pomaga, da se bodo tile kupi zmanjšali.  

Ampak kako, nas zanima? To pa naredimo tako: namesto da popoldne 

sediš za televizijo, računalnikom, telefonom… raje vzemi vrečo za smeti in 

rokavice ter pojdi ven in kjerkoli vidiš smeti, če so majhne ali velike, 

poberi jih in daj v vrečo. Čisto vsak lahko vsaj malo pripomore. 

Zraven pa lahko pokličeš tudi starše, sestre, brate, sosede, babico, dedka… 

kogarkoli in skupaj naredite čistilno akcijo!  



 

Reka Zornik Stonič, 3. H 

 

MOJ KUŽA 

Mojemu psu je ime Bači. Ima dve različni očesi, enega ima rjavega, 

drugega pa modrega. Star je štiri mesece. Je rjavo bele barve in je 

kratkodlak. Rad se igra in zelo rad ima ljudi. Je majhen in tehta 1 kg. Je 

mešanček. Ima veliko igrač, da mu ni dolgčas, ko sem v šoli. Rad je meso 

in brikete. Med karanteno mi je delal družbo. Rada se igram s mojim 

kužkom.  

 

               

 Lana Štrus, 4. H 



KOLESA 

Poznamo več vrst koles, to so: BMX, davnhil, enduro, cestna kolesa in 

kroskantri.                                                                                               

BMX so kolesa brez vzmeti, na njih se izvaja trike in so majhna kolesa. 

Imajo tudi široke gume in niso primerna za gozdne proge.                              

Davnhil kolesa so namenjena za gozdne proge, proge s hriba in iz manjših 

gor. So polno vzmetena, to pomeni, da imajo vzmeti spredaj in zadaj. 

Davnhil kolo ima debele gume in široko balanco, pri spustu imajo tudi 

skakalnice.                                                                                   

Enduro so kolesa, ki se spuščajo po gozdnih poteh, imajo polno vzmetenje, 

debele gume in široko balanco.                                                                          

Cestna kolesa so namenjena vožnji po cesti. Imajo zelo ozke gume in ozko 

balanco, nimajo vzmetenja. Naša najboljša cestna kolesarja sta Primož 

Roglič in Tadej Pogačar.                                                                       

Kroskantri kolesa imajo srednje debele gume, imajo samo sprednje 

vzmetenje. Pri kroskantri goniš v hrib in se nato z njega spustiš po 

gozdnih poteh.                                                                                          

Meni je najbolj všeč enduro in davnhil, tudi doma imam nekaj prog in 

skakalnic, ki sem jih naredil sam. 

 

 

Tian Požaršek, 4. H 

 
 
 



SLADOLEDNE SANJE 

Moja najljubša jed je sladoled. 

Vsak dan rad ga jem. 

Slajši je kot med. 

Vsi mi govorijo da ni zdrav. 

Ampak jaz ga vseeno rad jem. 

Vsak dan zamrzne mi glava, ker je sladoled leden. 

Z vrelo vodo se polijem, da si glavo pogrejem. 

Potem mi glava zagori in gasilci prihitijo glavo pogasit. 

Kristjan Kovič, 4.H 
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Zapisala, zbrala, uredila in oblikovala Maruša Krnc. 

 


