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Šola v Komendi

OŠ KOMENDA MOSTE SE PREDSTAVI …
Občina Komenda leži na severnem obrobju Ljubljanske kotline, kjer se zajeda globoko v gričevnati svet Tunjiških
dobrav. Človek se v njej lahko hrepeneče ozira po vrhovih Kamniško-Savinjskih Alp, ki s svojo veličastnostjo
zaokrožajo horizont pogleda. A njeni prebivalci se ne prepuščajo zgolj sanjarjenju po nedosegljivih višavah –
pridnost njihovih rok rodovitna zemlja nagrajuje z obilnim
pridelkom, tod cveti tudi živinoreja, v občini je mnogo
samozaposlenih, večina ljudi pa vendarle odhaja na delo v
bližnje kraje. Občino mnogi prepoznavajo kot kraj, ki
omogoča kvalitetno življenje – ponuja bivanje v sožitju z
naravo, mnoge športne aktivnosti, je podeželsko obarvan, a
hkrati blizu urbanih središč (Kamnik, Kranj, Ljubljana). Ni
torej naključje, da je tu našel mesto kmetijsko-obrtni sejem,
ki spomladi in jeseni privabi obiskovalce iz celotne države in
tudi iz tujine. Občina združuje 14 naselij – Potok,
Komendsko Dobravo, Breg, Nasovče, Goro, Podboršt,
Mlako, Žeje, Klanec, Križ, Gmajnico, Suhadole in Moste.
Komenda, Anja Lampič, 9. razred
Meje občine sovpadajo s šolskim okolišem OŠ Komenda Moste.
Pomena formalne izobrazbe in moči, ki jo ima, so se Komendčani že zelo zgodaj zavedali. Že v letu 1760 je kraj
dobil župnijsko šolo, eno izmed dvanajstih takšnih na slovenskem narodnem ozemlju. Zasluge zanjo gredo Petru
Pavlu Glavarju, najpomembnejši osebnosti s Komendskega, ki se je po trnovi poti prebil do tako želenega
duhovniškega poklica. Z njo je revnim nadarjenim dečkom skušal olajšati pot do izobrazbe. Zaradi kakovostnega
pouka je zaslovela daleč naokoli in vanjo so se
želeli vpisati tudi dečki iz oddaljenih krajev,
zanimanje zanjo pa je pokazala celo dunajska
cesarska oblast.

Šola v Mostah

Po drugi svetovni vojni so zgradili dve enoti
šole – eno v Mostah, drugo v Komendi. Do
danes sta bili obe večkrat dograjevani. Ker sta
bili obe enoti šole popolnoma zasedeni, smo v
lanskem letu ponovno gradili – nadzidali smo
šolo v Komendi, si čimer smo pridobili štiri
prepotrebne učilnice. Velika pridobitev za kraj
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je bila tudi postavitev sodobne športne dvorane, ki učencem šole v Komendi omogoča zelo kvaliteten pouk
športa, v popoldanskih in večernih urah pa v njej vadijo izjemno uspešne mažoretke TMK Komenda, košarkarji
in mnogi drugi. Pogosto gosti tudi zabavne dogodke.
Zaposleni se trudimo, da bi se vsi na šoli počutili
varno. Skrbimo za spodbudno delovno okolje, ki
omogoča inovativnost in napredek v znanju. Ker je v
šolski vsakdan vpetih preko 750 učencev, učiteljev in
delavcev šole ter preko 1000 staršev, seveda
nastopijo tudi težave – manjše in večje. A z njimi se
sreča vsakdo, ki živi polno življenje. Naša skupna
naloga je, da se jih trudimo razreševati, zato vse
dejavnosti usmerjamo v pozitivne in strpne
medsebojne odnose ter v vzgojo otrok, da bodo znali
in zmogli premagovati ovire v življenju.

Svet, v katerem želim živeti (kolaž slik
učencev nastal ob tednu otroka)

V šolskem življenju se odpiramo izzivom modernega časa, ob tem pa ne
želimo pozabiti na korake, ki so že bili storjeni, da bi naše mlade na krilih
znanja, razvitih veščin in zaupanja vase poneslo daleč v lepo življenje. Še
vedno, tako kot so to prvič storili v šolskem letu 1967/68, vsako leto v
juniju lahko prebirate šolsko glasilo Prvo klasje – včasih pisano na roko,
danes urejeno z računalniškimi programi. Ponosni smo na ekslibrise, male
grafične listke, ki povedo nekaj o lastniku knjige. Mednarodne razstave teh
grafik v šoli so bile praznik za ves šolski okoliš. Učenci se že preko 60 let
kalijo pri šahovskem krožku in pobirajo lovorike v državnem in
mednarodnem merilu. Kontinuiteto uspešnega delovanja zaznamo še na
področjih zborovskega petja, likovnega ter literarnega ustvarjanja.
Dragocene in odmevne so tudi izkušnje učencev (in njihovih staršev), ki jih
pridobivajo v projektih mednarodne izmenjave – po Italiji, Franciji, Irski so
se v letu 2016 odpravili na obisk vrstnikov v Turčiji, učenci gostujoče turške
Naslovnica glasila Prvo klasje
šole pa so naslednje šolsko leto devet dni preživeli v naši družbi.
Tradicionalna je postala prireditev Šolska veselica, ki bo letos že desetič množila veselje v povezavi z
dobrodelnostjo. Učenci nas pogosto razveselijo z uspehi na različnih tekmovanjih, še posebej je bila odmevna
ekipa FLL, ki je z avtomatiziranim sončnim topilnikom čebeljega voska na državnem tekmovanju osvojila naziv
Prvak FLL ter je svojo izvirno rešitev predstavila v Angliji. V zadnjih letih v sodelovanju z Orientacijskim klubom
Komenda zorijo zelo uspešne generacije, ki odlično zastopajo našo šolo na državnih in našo državo na svetovnih
tekmovanjih.
Mnogi uspehi naših učencev pa so povezani s potovanji in tudi drugačnimi stroški ter potrebami. Kadar
potrebujemo pomoč, nam Občina Komenda, ki je ustanoviteljica OŠ Komenda Moste, vedno prisluhne ter v
okviru svojih zmožnosti tudi pomaga. Za njeno pomoč in podporo mnogih posameznikov iz okolja smo zelo
hvaležni, saj bi bila brez njih naša pot morda še težja od Glavarjeve. Še posebej pa smo hvaležni staršem naših
učencev: ker nam zaupajo najdragocenejše, kar imajo – svoje otroke, ker se odzivajo na vabila in podpirajo naša
prizadevanja ter za zavzetost, s katero se trudijo izboljšati razmere ne le za svoje otroke, pač pa za vse, ki že
obiskujejo ali pa se šele bodo vpisali na našo šolo.
Vsem, ki vstopate v prostore OŠ Komenda Moste, želimo, da bi se v njej prijetno počutili.
Barbara Janežič Bizant,
pomočnica ravnateljice

