OSEMLETNA OSNOVNA ŠOLA (1958–1988)
Šolsko leto 1958/59 se je začelo 1. 9. V tem šolskem letu je šolska reforma nižja
gimnazija združila z osnovno šolo.
Šolsko poslopje je bilo urejeno tudi v 1. nadstropju, tako je pouk potekal samo v
eni izmeni. Zbornica in pisarna je dobila nove prostore v 1. nadstropju, v pritličju
so uredili kabinet in začasno mlečno kuhinjo.
Leta 1961/62 je sodraška šola centralna šola. V 5. razred prihajajo učenci iz šol:
Gora, Sveti Gregor in Sušje. Večina učencev prihaja v šolo peš, nekateri s kolesi,
nekateri pa se v šolo pripeljejo s šolskim avtobusom. Z najbolj oddaljenega kraja
porabi učenec za pot v šolo dve uri, najbližji pa eno minuto.
Leta 1962 je šola v Sodražici postala centralna šola s podružničnima šolama Gora
in Sveti Gregor.
V februarju 1964 je šolska kuhinja dobila svoj prostor v kleti in začela pripravljati
kosila za oddaljene otroke, za otroke zaposlenih staršev in otroke iz vrtca. Med
poletnimi počitnicami so začeli z napeljavo centralne kurjave, ki je bila končana
konec leta. Med počitnicami so v razrede in v kuhinji na delovne mize za
gospodinjstvo napeljali vodovod. 1968 se je začelo delo na fasadi šole.
Šol. leto 1961/62
7. 6. poteka testiranje iz matematike za učence od 4. do 7. razreda.
V tem letu sta bila dva skupna in en roditeljski sestanek. Bolj so se obnesli razredni
sestanki kot govorilne ure.
Šol. leto 1963/64
Zdravniški pregled je pokazal: da ima veliko otrok slabo držo, da so slabo hranjeni
in da imajo slabe zobe. Najbolj zdravstveno šibke je zdravnik predlagal za kolonijo.
31. 5. je bila v Ribnici oddaja Pokaži kaj znaš, na kateri je sodeloval tudi trio iz
sodraške šole. Učenci so nastopali tudi v oddaji Veseli tobogan.
V tem šolskem letu je patronat nad šolo prevzelo podjetje Dom iz Ljubljane. Za
opremo šolskih delavnic je nakazalo 500.000 din. Občinska zveza za telesno
kulturo je šoli dala 50.000 din za telesno vzgojo. Kupili so diaprojektor in
televizijski sprejemnik.
Šolska zadruga je dobila dve njivi, ki so ju obdelovali učenci, pridelke pa so
podarili šolski kuhinji.
»4. julija1965 je bilo neurje. Močan veter je odnašal s streh opeke, prevračal
ostrnice [1], lomil drevesa. V gozdovih je bilo veliko škode, posebno je bila
prizadeta Travna gora«
Spremenjena sta tudi učni načrt in predmetnik. Povečalo se je število ur fizike,
matematike, slov. jezika in zgodovine. Gospodinjski pouk ostane samo po eno uro

v 7. in 8. razredu, uvede se po dve neobvezni uri fakultativni pouk gospodinjstva v
7. in 8. razredu.
Svet šole je ustanovil sklad »Bratov Ribar« in sprejel sklep, da se vsako leto
podelijo značke vsem odličnim učencem.
V prvem tednu v oktobru, na teden požarne varnosti, so gasilci iz Ribnice
predvajali film o zaščiti pred požari.
26. 11. je na šoli potekalo televizijsko snemanje suhorobarskega krožka za
Pionirski TV studio.
V šol. letu 1967/68 je bila za ravnateljico šole imenovana gospa Zinka Benulič, ki
je šolo vodila do upokojitve v letu 1988.
Šolska stavba in telovadnica sta bili še vedno brez fasade, strehi sta puščali, šolska
okolica je bila neurejena. Šola in okolica sta se v času njenega vodenja dobila
prepoznaven videz.
Šol. leto 1968/69
V gradnji je bil sanitarni prizidek. Okolica šole je še neurejena. V tem šolskem letu
so popravljali sanitarije v vrtcu. S keramičnimi ploščicami so obložili stranišča,
delno pred stranišči in stene v kuhinji.
V novembru 1968 so dobili šolski avtobus, ki je od takrat redno prevažal v šolo in
domov učence iz vasi: Gora, Globel, Podklanec, Žimarice in Sv. Gregorja. Do
odhoda so učenci čakali v treh razredih, kjer so se v navzočnosti učiteljev
pripravljali na pouk. Pozimi zaradi snega in slabo vzdrževanih cest avtobus ni
mogel voziti učencev iz Svetega Gregorja, zato je začel prevažati učence iz smeri
Zapotok, Vinice, Ravni Dol, Lipovšica in Nova Štifta. Avtobusne prevoze so
koristili tudi drugi krajani, saj je bilo prostora dovolj.
Šol. leto1969/70
V spomladanskem času je bila dodelana izolacija na veznem hodniku in ograja.
Okolico šole so delno uredili učenci. Pred kinodvorano je bil urejen cvetlični nasad,
ostalo neprehodno površino med robniki so zasejali s travo.
Šolsko leto je prineslo precej novosti:
Uvedli so kabinetni pouk.[2]
Za učence, ki so imeli nezadostne ocene in tiste, ki so težje dojemali snov,
organizirajo dopolnilni pouk.
Na šoli so začeli izvajati tečaj prve pomoči za učence 7. razreda., ki se je zaključil
z izpitom, po katerem so učenci dobili izkaznice.
Uvedene so bile tudi redne mesečne govorilne ure, in sicer vsak prvi torek v
mesecu ob 14. uri.
Šol. leto 1970/71
V tem letu so uvedli petdnevni delovni teden in štiri konference. Za vse učence, ki
so oddaljeni več kot 4 km od šole so organizirali šolski prevoz. Povečalo se je
število vozačev, za katere je bilo na šoli organizirano varstvo do odhoda avtobusa.

Zimske počitnice ob polletju so bile v januarju in so trajale le en teden.
V maju je bila organizirana ekskurzija za učence tretjih razredov centralne in
podružničnih šol v Ribnico in Kočevje, kjer so si ogledali znamenitosti krajev in
podjetja.
V tem letu poučujejo naslednje predmete: slovenski jezik, matematika, fizika,
kemija, biologija, spoznavanje narave, zgodovina, zemljepis, spoznavanje družbe,
nemški jezik, srbohrvaški jezik, telesna vzgoja, glasbeni pouk, tehnični pouk,
likovni pouk, TMS, gospodinjski pouk, gospodinjska praksa.
Šol. leto 1971/72
Šola se je počasi opremljala in vpeljevala novosti v pouk. Kupila je nove sodobne
učne pripomočke kot npr. sistem responderjev in programe za grafoskop. Poleg učil
so kupili tudi več opreme za razrede in zbornico.
Septembra so bile vojaške vaje v sklopu »Akcija 71«. Večina učiteljev je bilo
vpoklicanih, sodelovali so tudi učenci. Po končanih vajah je šola pripravila miting
na trgu in s slavoloki in transparenti pričakala sodraško četo.
8. februarja 1972 je bila na spodnjem hodniku šole svečana akademija v počastitev
Prešernovega praznika. Na tej slovesnosti je šola dobila ime: Osnovna šola dr. Ivan
Prijatelj.
V naslednjih šolskih letih: so asfaltirali igrišče, ustanovili šolsko hranilnico in
uvedli podaljšano bivanje. V šoli je gostovala RTV in posnela učence naše šole
skupaj z gledališkim igralcem Branetom Ivancem za posebno oddajo Pisani svet.
Šol. leto 1976/77
Na podružnični šoli Gora je bil samo en oddelek s trojno kombinacijo, učenci 4.
razreda so se vozili v šolo v Sodražico. Šola se je pripravljala na prehod na
celodnevno šolo, vendar plan ni bil realiziran, ker ni bilo finančnih sredstev.
Med poletnimi počitnicami je bilo na Gori partizansko srečanje. Pionirji so obiskali
tudi mamo narodne herojinje Majde Šilc.
Na šoli je potekalo zbiranje gradiv in spominov na NOB. Raziskovalni krožek je
vodil zunanji sodelavec Tone Kovačič. V tem letu se je obeležilo 40 let ustanovitve
KPS, 40 let vodstva Tita na čelu KPJ in 85. rojstni dan tovariša Tita. Novost
šolskega leta je bila obrambna vzgoja, ki je bila vpletena v interesne dejavnosti,
pouk in v ta namen organizirane obrambne dneve.
Posebna skrb so namenili varstvu narave in skrbi za čisto okolje. Organizirali
so več čistilnih akcij in tekmovanj med razredi.
V dogovoru z delavsko univerzo je bila organizirana večerna osnovna šola za
delavce, ki nimajo končane osemletke.

Na obrambnem dnevu 7. 5. so sodelovali gasilci, pripadniki civilne zaščite in
borci. Ob koncu je bil organiziran miting. Za vse udeležence so kuharice v
partizanskem kotlu skuhale partizanski golaž.
Šolske izlete so namenili obiskom partizanskih krajev po Sloveniji.
»V noči od 21. na 22. avgust 1977 je bilo hudo neurje, ki je povzročilo poplave.
Voda je vdrla v spodnje prostore šole in segala do 2 metra visoko. Vodo so črpali z
gasilskimi črpalkami. Vsi zaposleni in učenci višje stopnje so prišli v šolo čistiti
prostore in inventar. Pohištvo, stroji, učila, orodje, kotli za centralno kurjavo in
vse, kar je bilo v spodnjih prostorih, je bilo delno ali popolnoma uničeno. Posebna
komisija je ugotovila škodo v višini 1.130.000,00 din. Vrtec je deloval v zasilnem
prostoru pri dvorani. Hišnik se je preselil v drugo stanovanje.«
Šol. leto 1977/78
Zaradi sanacije po poplavi učilnice in delavnic za tehnično vzgojo se je pouk
tehnike in fizike začel šele z oktobrom. Na šoli so bile organizirane poučne
ekskurzije na Vinico, v Begunje, v Rog in v bolnico Franjo. Organizirano je bilo
pogozdovanje na Travni gori.
Šol. leto 1978/79
Učence z Gore so vozili v Sodražico, ker ni bilo učitelja. V četrtem razredu je bilo
37 učencev. Zaradi pomanjkanja učiteljev ni bilo mogoče deliti razreda. V prvi
razred so prišli tudi učenci, ki bi sicer hodili v Sušje. Po novem letu je prevzela
delo v kombiniranem oddelku 1.,2. in 3. razreda na Gori upokojena učiteljica Krista
Kmet.
V jesenskem času so organizirali vojaške vaje (manevri), v katerih je sodelovala
tudi šola. Osrednja naloge šole je vzgoja za samoupravljanje, obrambna vzgoja in
varstvo narave.
To leto so praznovali dve pomembni obletnici: 35-letnico smrti narodne herojinje
Majde Šilc in 75-letnico telovadnega društva v Sodražici. Osrednja prireditev je
bila ob krajevnem prazniku 25. maja.
Organizirane so bile številne ekskurzije v znamenite kraje naše okolice: Muljava,
Vrhnika, Retje, Rašica, Turjak, Podsmreka.
»12. avgusta je bilo praznovanje 80-letnica gasilskega društva v Sodražici. Bila je
otvoritev doma družbenih organizacij in gasilskega doma. Na kulturnem programu
so sodelovali učenci šole.«
Šol. leto 1979/80
V šoli so v začetku septembra odprli razstavo likovnih samorastnikov, ki so ves
teden ustvarjali na slikarski koloniji.
25. septembra je šolo prizadela hujša poplava, ki je povzročila za 20 starih
milijonov škode.

Na POŠ Sv. Gregor je ostal samo en kombiniran oddelek 2. in 4. razreda. Na Gori
še vedno poučuje upokojena učiteljica.
Na šoli sta bila to leto dva oddelka podaljšanega bivanja. V oddelke so uvajali
elemente celodnevne šole. Poleg rekreacijskega odmora so bile v urnik uvedene
usmerjene in neusmerjene prostočasne dejavnosti.
V marcu pred občinskim praznikom so na šoli organizirali srečanje z borci, ki so
učencem pripovedovali o svojem delu med NOB. Učenci so jih intervjuvali in
fotografirali.
4. maja je umrl Tito.
5. maja je bila na šoli žalna komemoracija, najprej za zaposlene, nato za vse učence
šole. Na njej je govorila je ravnateljica. Na hodniku je bila pripravljena žalna scena
s častno stražo ob Titovi sliki. Uvedli so žalno knjigo, v katero so vsi zaposleni in
učenci šole svoje občutke. Žalovanje je trajalo sedem dni. Kljub izredni žalosti je
pouk nemoteno potekal naprej.
Šol. leto 1980/81
Sanitarna inšpekcija je ugotovila, da bo potrebno obložiti sanitarije s keramičnimi
ploščicami in polakirati parket. Finančna sredstva, ki jih je šola pridobila od SIS, so
namenili za adaptacijo sanitarij, parketi so ostali.
Po novem je v predmetnik vključena prometna vzgoja. Posebna skrb je bila
namenjena prometni vzgoji in varnim potem v šolo, aktualiziran je bil prometnovarnostni načrt s posebnim poudarkom na varnosti za učence vozače.
Uveden rekreacijski odmor, ki traja 20 minut. Novost, ki jo uvaja v šole novi šolski
zakon.
»12. januarja 1981 so se pričele polletne počitnice. V tem času je nastopila izredno
huda zima, zato je komite za vzgojo, izobraževanje in telesno kulturo podaljšal
počitnice za en teden. Trajale so tri tedne.«
V drugem polletju je potekalo poklicno svetovanje učencem 8. razreda. 19. marca
so bili
informativni dnevi za učence 8. razredov. Kmalu zatem so se učenci vpisali v
programe usmerjenega izobraževanja. Vsi učenci so bili sprejeti.
Šol. leto 1981/82
Delo z učenci je bilo organizirano tako, da so bili učenci vedno samoupravni
subjekt in so aktivno delovali v različnih oblikah šolske samouprave. Šola je imela
več samoupravnih organov kot npr: svet šole, delovna skupnost, svet staršev in
razne komisije.
To leto so adaptirali vetrolov, delno popravili sanitarije in popravili okna. Odkupili
so zemljišče za gradnjo vrtca in šolske kuhinje.
Uvedli so diferenciacijo pedagoškega dela za boljše učence in za tiste, ki težje
dojemajo učno snov. Poleg rednega pouka so uvedli dopolnilni pouk iz matematike,

slovenskega in nemškega jeziku za učence, ki težje dojemajo učno snov, in dodatni
pouk iz slovenskega in nemškega jezika, fizike in kemije za boljše učence na
predmetni stopnji. Učenci od 2. razreda naprej so lahko obiskovali fakultativni
pouk srbohrvaščine, nemščine in angleščine ter gospodinjstva.
Šol. leto1982/83
Poglobljeno delo v oddelčnih skupnosti kot oblika samoupravnega delovanja
učencev in vzgoja za samoupravljanje. Delegati oddelčnih skupnosti so na
redovalnih konferencah poročali o delu in uspehih v razredih. Predlagali so najbolj
prizadevne učence za pohvale.
Uvedli so delovno praznovanje pionirskega praznika. Učenci so šli v skupinah na
delo na Inles, v Pletenino in na pomoč k osamelim kmetom. Obirali so šolska
jabolka in pospravljali pridelke iz šolskega vrta ter urejali parke v Sodražici.
Zdravstveno varstvo
Vsi učenci 1., 3., 5., in 7. razreda so bili zdravniško pregledani. V tem šolskem letu
so bili učenci tudi cepljeni proti davici in škrlatinki ter proti tuberkulozi.
Učenci so podhranjeni, pogoste so okvare hrbtenice, imajo slabši vid, zbolevajo za
ledvičnimi vnetji. Zobovje je načeto, kar kaže na zanemarjenost higiene zobovja in
nepravilno prehrano.
Na šolo je v letu 1982/83 enkrat tedensko začel prihajati logoped, ki je vodil
korekturo govora.
V skrbi za zdravje so uvedli rekreativni odmor in korektivno telovadbo.
Učenci so prejeli odsevne kresničke, ki so namenjene varnejši hoji ponoči, v marcu
in aprilu pa so opravljali kolesarske izpite.
Šol. leto 1983/84
Zaradi izrednega upadanja števila otrok na območju vaške skupnosti Gora so
podružnično šolo na Gori začasno ukinili in začeli vse šoloobvezne otroke voziti na
centralno šolo.
Na podružnični šoli Sv. Gregor sta bila dva kombinirana oddelka.
40-letnico SR Jugoslavije so praznovali s svečanostmi, ki so bile organizirane po
vsej občini. Na šoli so ta dogodek počastili s svečano akademijo in razstavo kiparja
Draga Koširja.
V 1., 2. in 3. razredu so bili pri vseh predmetih prenovljeni učni načrti, od 1. do 8.
razreda pa pri vzgojnih predmetih. Posebna novost so bili naravoslovni dnevi,
kulturni, športni in obrambni dnevi ter družbeno koristno in proizvodno delo, ki se
na šoli izvaja že vrsto let. V delo so bili vključeni starši in strokovnjaki. V
prihodnosti naj bi šola dajala večji poudarek raziskovalnemu delu.
Šol. leto 1984/85

Zelo huda zima, temperature so se gibale 34–39 stopinj, zato je bil pouk 9. 1.
prekinjen in vsi so odšli na predčasne počitnice. V tem času je potekala menjava
dotrajanih kotlov v kurilnici. Mraz je trajal ves januar in še v februarju. Polarni
mraz je prišel k nam ponovno v marcu in aprilu, ko se je začelo pomladno deževje,
večkrat z dežjem in neprimernim mrazom. Dneve pouka, ki so odpadli zaradi
mraza, so nadomestili s poukom ob sobotah.
Šol. leto1985 / 86
V juniju so proslavljali 400-letnice smrti Primoža Trubarja
Potekal je fakultativni pouk angleščine in računalništva, ki ga je vodil študent
Iztok Češarek. Na šoli je bil le en računalnik, ki nam ga je podarila DO Donit.
S tem letom so uvedli poučne ekskurzije: učenci 3. razreda po Ribniški dolini; za
učence višje stopnje v kraje naših pisateljev (Turjak, Rašica, Retje, Velike Lašče,
Podsmreka); učenci razredne stopnje pa so si v Mladinskem gledališču v Ljubljani
ogledali gledališko predstavo. Možni so bili tudi ogledi muzejev, galerij, razstav ...
Na šoli so imeli fakultativni pouk angleščine, računalništva, srbohrvaščine in
gospodinjstva.
Dopolnilni pouk slovenskega in nemškega jezika, matematike, občasno iz fizike in
kemije.
Učenci napredujejo iz razreda v razred z eno nezadostno oceno.
30. 10. 1985 je bilo slovesno razvitje prapora Mladi gasilec na šoli.
Predavanje učencem 7. in 8. razreda o poklicih v gradbeništvu
7. 2. je šolo obiskal dramski igralec Janez Albreht, ki se je pogovarjal z učenci, s
katerimi so skupaj pripravili kulturni program ob kulturnem prazniku.
Med šolskimi počitnicami je bila obnovljena strešna konstrukcija in kritina na šoli
in telovadnici.
Šol. leto 1986/87
V poletnih mesecih so popravili cesto skozi Sodražico. Pri šoli so uredili avtobusno
postajališče za šolarje in tako zagotovili varnejši vstop in izstop iz avtobusov in
drugih prometnih sredstev.
25. 5. so s krajevnim praznikom počastili spomin na 50-letnico smrti dr. Ivana
Prijatelja.
Intervencijski zakon je prinesel zamrznitev sredstev in varčevanje z vsemi
sredstvi.
ŠOLSKI KOLEDAR
29. 9. – pionirski dan, proslava za šolo in javnost.
Oktober – mesec požarne varnosti, v povezavi z PGD so bile organizirane različne
dejavnosti.

Teden otroka v oktobru.
24. 10. – dan OZN, razredne proslave.
31. 10 – dan varčevanja, otvoritev šolske hranilnice, šolska prireditev.
1. 11. – pred prvim novembrom so učenci okrasili grobove, še posebej partizanske.
Za zapuščene grobove so prinesli cvetje in svečke. Na dan mrtvih žalna
komemoracija na pokopališču.
29. 11. – dan republike, proslava s sprejemom cicibanov v pionirsko organizacijo
(tudi na Gori in Sv. Gregorju).
22. 12. – dan JLA, proslava za javnost.
30. 12. – novoletna jelka in dedek Mraz, prireditev za javnost.
8. 2. – slovenski kulturni praznik, prireditev za šolo in javnost.
Maškarada – maske so si učenci izdelali sami. Učenci so priredili »Ptičjo svatbo«
in druge prizore.
8. 3. – dan žena, prireditev za šolo in javnost.
26. 3. – občinski praznik, prireditev za javnost.
7. 4. – dan zdravja – ura posvečena boju proti tuberkulozi.
april – Titova štafeta, kulturni program za javnost.
30. 4. – kresovanje na Strmci.
1. 5. – praznik dela.
3. 5. – obletnica Titove smrti, prireditev za šolo.
8. 5. – dan RK, proslava za šolo in sprejem mladih članov RK.
9. 5. – dan osvoboditve svečano proslavo je šola priredila skupaj z ZB.
24. 5. je bilo kresovanje na Strmici v počastitev dneva mladosti.
25. 5. – dan mladosti in krajevni praznik – proslava za javnost (slika ob 40-letnici
krajevnega praznika v kroniki), Pionirji so bili sprejeti v ZSMS. Organizirani so
bili pohodi in športna tekmovanja.
Junij – sprejem kurirčkove pošte, kulturna prireditev za javnost, pohodi
15. 6. kulturni program ob zaključku 8. razreda.
V juniju razstava celotne dejavnosti šole.
Vsako leto je izšlo glasilo Iz naše doline, ki so ga je prvič pripravili leta 1935.
Zadnji dan pouka 25. junij
Popravni izpiti v junijskem in avgustovskem roku.
ŠOLSKI IZLETI
Vsi učenci so imeli ob koncu šolskega leta izlete povezane s snovjo po učnih
programih. Učenci so spoznavali naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti
Slovenije ter kraje povezane z zgodovino NOB. Učenci osmega razreda so imeli
dvodnevni izlet na morje.
V letu 1980 so bili končni šolski izleti v kraje, kjer je živel Josip Broz Tito, in v
pomembne kraje NOB. Obiskali so Titov rojstni kraj, bolnico Franjo, Ljubljano
Urh.
TEKMOVANJA IN DRUGE DEJAVNOSTI
Na šoli je delovala pionirska organizacija, ki se je večkrat vključila v jugoslovanske
pionirske igre in bila za svoje delo tudi nagrajena. Maja 1964 je pionirski odred

dobil priznanje za svoje delo v JPI in 50.000 din nagrade. V aprilu in maju 1981 so
aktivno delovale Zelene straže. Imeli so številne čistilne in druge akcije.
Za uspešno delo v JPI so učenci naše šole prejeli republiško priznanje za drugo
mesto. V letu 1986/87 so bili učenci šole nagrajeni za raziskovalno nalogo JAREM.
To je bila etnološka nagrada, ki jo je z učenci izvedla ravnateljica šole.
Najdaljšo tradicijo imajo na šoli športna tekmovanja. Na telovadnih nastopih so
učenci izvajali proste vaje in gorenjski ples. Pozimi so bila na športnih dnevih
smučarska tekmovanja. Učenci so tekmovali v mnogoboju, v igri med dvema
ognjema, v rokometu in v namiznem tenisu. Tekmovali so za najhitrejšega pionirja
v občini.
V sedemdesetih letih so bili uspešni na šahovskih tekmovanjih.
Učenci so v letu 1964 tekmovali za Jurčičevo bralno značko. Tisti, ki so osvojili
značke so za nagrado šli na izlet na Muljavo. V letu 1967/68 se je preimenovala v
Levstikovo bralno značko.
V letu 1966/67 je AMD Ribnica organiziralo tekmovanje kolesarjev v pravilni
vožnji. Sodelovalo je 48 kolesarjev 1.–8. razreda. V naslednjih letih je vsako leto
potekala prometna akcija. Učenci so tekmovali v znanju cestnoprometnih
predpisov in v pravilni vožnji s kolesi – Kaj veš o prometu. Najboljši učenci so se
udeležili medobčinskih tekmovanj in bili večkrat zelo uspešni.
V tem letu 1969/70 je bilo prvič organizirano šolsko tekmovanje iz matematike za
Vegovo priznanje, ki se je ohranilo do današnjih dni.
1970/71 je bilo prvič organizirano tekmovanje v Veseli šoli. Tekmovali so učenci
4., 5. in 6. razreda.
Leta 1977/78 je bilo občinsko srečanje mladih pevcev na pevski reviji Naša
mladost, kjer sta nastopala pionirski in mladinski pevski zbor.
1885/86 – uvedeno tekmovanje v materinščini
1986/87 – uvedeno tekmovanje v nemškem jeziku
ŠOLA V NARAVI
Začetki organiziranja šola v naravi segajo v šolsko leto 1966/67. V tem letu je bila
v februarju za učence 6. organizirana šola smučanja oziroma smučarski
tečaj. Učenci so imeli prvi dve uri pouk, potem pa tri ure smučarskega tečaja, ki ga
je vodil učitelj telesne vzgoje. V naslednjih letih so imeli tečaj smučanja učenci 5.
razreda.
V junij 1967 je bila prvič izvedena letna šola v naravi za učence 4. razreda v
Novigradu. Šola v naravi je bil organizirana skupaj s šolo iz Loškega Potoka. V
Novigradu so letovali učenci še leta 1973 in 1974. Na mesto šole v naravi na morju
je bil naslednjih letih organiziran tečaj plavanja v bazenu v Kočevju, kasneje v
Ribnici.
Šola v naravi na morju se je ponovno uvedla v letu 1995.

Sredi sedemdesetih let (1963–67) je bilo tri leta zapored med zimskimi
počitnicami na naši šoli letovanje za učence iz Ljubljane. Organiziran so imeli
smučarski tečaj.
Za naši učence je bilo med počitnicami organizirano letovanje v Puli. Učenci so se
prijavili prostovoljno, ali pa jih je zaradi slabega zdravstvenega stanja predlagal
zdravnik.
OGLED FILMOV IN GLEDALIŠKIH PREDSTAV
Šolska dvorana je bila hkrati tudi kinodvorana. Med šolskim letom, največkrat pred
prazniki so bile kino predstave za učence. Filmi, ki so bili predvajani: otroški film
Kekec, filmi s tematiko NOB in o življenju in delu maršala Tita kot so Dolina
Miru, Balada o trobenti in oblaku, Ne joči Peter, Bitka na Neretvi.
V septembru 1969 je banka pripravila predvajanje filma o varčevanju, učenci so se
vključevali v varčevanje. Vsako leto je bilo organizirano praznjenje hranilnikov.
Sredi sedemdesetih let je šola začela z organizacijo obiskov učencev v Mladinskem
Gledališču v Ljubljani. V začetku so bilo to v prednovoletnem času ena predstava
na leto, kasneje pa so bil organiziran ogled treh predstav na leto. Učenci so se za
ogled predstav prijavili prostovoljno, vse stroške prevoza in vstopnic so plačali
starši. Med prvimi predstavami je bila Pepelka, ki si jo je ogledalo 100 učencev,
Trije mušketirji, Snežna kraljica in druge.
KROŽKI – interesne dejavnosti
1963/64 literarni krožek, prirodoslovni – kemični krožek, lutkovni krožek, foto
krožek, dramski.
1976/77 krožki na šoli: biološko-kemijski (naravoslovni), OZN, literarni,
novinarski, dramski, lutkarski, vokalno-instrumentalni, zborno petje (pevski zbor),
plesni, lutkarski, narodopisni, zgodovina NOB, prometni, foto, rezbarski,
gospodinjsko-ročnodelski,
šahovski,
gasilski,
pravljični,
obrambni,
likovni, lesarski.
Krožki so tekom desetletij različno delovali. Vsak učenec naj bi bil vključen vsaj v
en krožek. Učenci so sodelovali tudi v izvenšolskih dejavnostih – društvih.
Na šolo je delovalo ŠŠD, Vesela šola, Šolska skupnost, Bralna značka, PRK,
ZSMS, PO, ŠGD mladi gasilec.
Dodatni pouk angleški jezik, srbohrvaški jezik, slovenski jezik, matematika.
1986/87 Uspešni pevski zbori, dekliški nonet je nastopil na reviji pevskih zborov v
Ribnici in na reviji v Dolenji vasi.
DRUŽBENO POTREBNO DELO
Učenci so urejali cvetlične nasade na trgu in urejanje okolice šole. Konec
sedemdesetih let so v jeseni potekale zbiralne akcije zbiranje poljskih pridelkov in
sadja za šolsko kuhinjo.

Učenci 8. razreda so imeli proizvodno delo na Inlesu in KGP Ribnica, kjer so
pogozdovali. Tako so si prislužili nekaj denarja za izlet in šolske potrebščine.
Organizirane so bile akcije zbiranja starega papirja in čistilne akcije v naseljih.
GLASBENA ŠOLA
V šolskem letu 1967/68 je Glasbena šola iz Ribnice prvič odprla oddelek glasbene
šole, ki jo je obiskovalo 12 učencev. Učili so se igranja na harmoniko. Pouk je bil
štirikrat tedensko v popoldanskem času. Dejavnost se je širila, saj je bilo zanimanje
učencev veliko. V letu 1968/69 sta delovala dva oddelka glasbene šole – 12
učencev igra na harmoniko in 6 kitaro. Poučevala sta tovariš Gornik Franci kitaro
in Lojze Pungrtnik harmoniko. V letu 1970/71 je glasbena šola začela s
poučevanjem igranja na flavto. Tako so se učenci lahko učili igranja na tri
instrumente. Šola je kupila tamburice za tamburaški orkester, ki je na šoli deloval
kot krožek, vodil pa ge ja učitelj glasbene šole tovariš Franci Gornik. Na proslavi 8.
marca 1971 je prvič nastopil šolski tamburaški orkester in gledalce zelo navdušil s
svojim igranjem.

[1] Tanjše deblo ali vrh debla s prisekanimi vejami, ki se uporablja za sušenje
krme.
[2] Učenci so vsako uro v drugi učilnici.

