Pol stoletja
Osnovne šole Grm
Novo mesto

»Sleherni učenec zapusti v šoli
nemajhen del svoje zgodovine,
drugo odnese s sabo v življenje.«
Jože Škufca ob 35-letnici šole

Ravnatelji

Učitelji

Učenci

Miroslav Vute

prvi ravnatelj šole od šolskega leta
1971/1972 do 1976/1977
»Delo na šoli smo začeli s
46-članskim učiteljskim zborom.
Vsi, ki so se odločili delati na novi
šoli, so se zavezali sodelovati
tudi v hospitacijski dejavnosti.
V povprečju so imeli člani
učiteljskega zbora 15 let delovnih
izkušenj, kar je omogočalo in
zagotavljalo zelo uspešno delo in
dajalo kar najboljše rezultate.«

Učiteljski zbor, šolsko leto 1971/1972

1. a razred z učiteljico Majdo Šuln, šolsko leto 1971/1972

Učiteljski zbor, šolsko leto 1993/1994

1. a razred z učiteljico Marjeto Štor, šolsko leto 1993/1994

Učiteljski zbor, šolsko leto 2008/2009

1. a razred z učiteljico Majdo Mohar in vzgojiteljico Mojco Troha,
šolsko leto 2008/2009

Učiteljski zbor, šolsko leto 2021/2022

1. a razred z učiteljicama Petro Nograšek in Marjeto Ferkolj Smolič ter
učiteljem Robertom Ašičem, šolsko leto 2020/2021

Marijan Jože Špilar

ravnatelj šole od šolskega leta
1977/1978 do 31. 12. 1998

»Iz sveta športa sem poznal
pravilo, da samo ekipa dobrih
posameznikov lahko dosega
tudi dobre rezultate. Kandidate
za nova delovna mesta sem
iskal povsod, jih obiskoval tudi
na domu in jih vabil med nas.
Ugotovil sem, da je moja naloga
nekoliko lažja, ker je šola v okolju
že imela ugled.«

Sonja Simčič

ravnateljica šole od 1. 1. 1999
do 31. 12. 2017

»Že od prvega dne me je pri
vodenju šole vodila misel, ki
je stara že toliko kot šola, a še
vedno drži – šola raste in pade z
učiteljem. Torej moram poskrbeti,
da bodo v šoli dobri učitelji, ki
bodo imeli možnost izobraževanja,
se bodo počutili varne, bodo
lahko delali, razvijali svojo
ustvarjalnost. Sama moram dati
ljudem možnost za njihov razvoj
in opaziti njihove dosežke, ne
smem gledati vse skozi stroške, jih
obremenjevati z denarjem.«

Zdenka Mahnič

ravnateljica šole od 1. 1. 2018

»Učitelj mora biti navduševalec.
Latinska beseda educe pomeni
vzeti ven, torej iz človeka izvabiti
najdragocenejše in narediti to
vredno. To je vloga nas, učiteljev.
Učitelji smo rojeni za ustvarjanje
sprememb. Šola je prostor za
razvijanje možnosti, kjer preko
odnosa in vzora učitelj vpliva na
učenca, na izgrajevanje njegove
notranje moči.«

Ustanovitev šole

Hospitacijska šola

Prenova šole

Jezikovne počitnice

Nova in sodobno zasnovana Osnovna šola Grm je postala
hospitacijska šola. To pomeni, da je pedagogom dolenjskih in
belokranjskih osnovnih šol pomagala pri uvajanju in spremljanju
sodobnih didaktično-metodičnih novosti. Pri tem so vzajemno
sodelovali hospitacijski učitelji, vodstvo šole – za kar je bil
pooblaščen pomočnik ravnatelja Martin Fuis – in svetovalci z
Zavoda za šolstvo. Pri slovenščini sta odgovornost za to prevzeli
ugledni slovenistki Sonja Kocuvan in Ivanka Mestnik.

Najava odprtja nove
osnovne šole,
Dolenjski list, št. 34
(26. 8. 1971), str. 3

Po dolgoletnih prizadevanjih ravnatelja Marijana Jožeta Špilarja
je Osnovna šola Grm septembra 2001 postala bogatejša za
nov prizidek, ki je naposled odpravil perečo prostorsko stisko.
Septembra 2004 je bila dograjena tudi telovadnica za razredno
stopnjo in za potrebe nove devetletke. Energetska prenova
šolskega poslopja pa je bila zaključena novembra 2014.

Učiteljica Ivanka Mestnik pri uvajanju novih oblik učenja
v šolski avli, 1973
Govor ravnatelja
Miroslava Vuteja ob
odprtju šole
1. septembra 1971

Glasovanje o
samoprispevku za
gradnjo nove osnovne
šole v Novem mestu
15. januarja 1967

Julija 1990 je Osnovna šola Grm na pobudo Krščanske kulturne
zveze iz Celovca in v organizaciji novomeškega Zavoda za
šolstvo (pod vodstvom Jožeta Škufce) pričela izvajati jezikovne
počitnice. Njihova posebnost je bila, da so otroci iz avstrijske
Koroške stanovali pri novomeških družinah, hodili na izlete po
Sloveniji, na šoli pa so se učili slovenskega jezika. Sproščeno
učenje v prijateljskem vzdušju in družinskem krogu je mlade
govorce spodbujalo k uporabi slovenskega jezika in na prijeten
način utrjevalo znanje slovenščine.

Učenci
Osnovne šole Grm,
ki so zaznamovali
slovenski šport.

Zvezde
grmskega
športa

Gorazd Štangelj (roj. 1973) – kolesar

Matjaž Smodiš (roj. 1979) – košarkar

OŠ Grm obiskoval od 1980 do 1988

OŠ Grm obiskoval od 1986 do 1994

• udeleženec olimpijskih iger, Atene 2004,
43. mesto v individualni konkurenci,
35. mesto v kronometru
• športnik Novega mesta 2011
• 15 let tekmovanj v profesionalni kategoriji,
skupno 11 zmag
• udeleženec desetih svetovnih prvenstev
• nastop na treh največjih tritedenskih dirkah:
Giro d‘Italia (kar desetkrat), Tour de France in
Vuelta a España

• športnik šole v šolskem letu 1993/1994
• trikrat evropski klubski prvak: Virtus
Bologna 2001, CSKA Moskva 2006 in
CSKA Moskva 2008
• slovenski reprezentant
• dvakrat slovenski državni prvak: KK Krka,
1999 in 2000
• dvakrat italijanski državni prvak: Virtus
Bologna 2000/2001 in Fortitudo Bologna
2004/2005
• šestkrat ruski državni prvak s CSKA v letih
od 2005 do 2011
• pokalni prvak v Italiji, Rusiji in na Hrvaškem

Igor Primc (roj. 1966) – atlet olimpijec
OŠ Grm obiskoval od 1972 do 1980

• športnik šole v šolskem letu 1978/1980
• udeleženec olimpijskih iger: Atlanta 1996
in Atene 2004
• mediteranske igre, Bari 1997, 1. mesto
• državni rekord v metu diska – 64,79 m, 1999
• svetovno prvenstvo, Edmonton 2001,
11. mesto
• mediteranske igre, Almeria 2005, 2. mesto

Jasna Dokl (roj. 1964) – gimnastičarka
OŠ Grm obiskovala od 1971 do 1979

• trikratna športnica šole, in sicer v šolskih letih
1976/1977, 1977/1978 in 1978/1979
• sredozemska prvakinja na gredi, Split 1979
• 2. mesto na sredozemskih igrah v parterju,
Split 1979
• 13 medalj na balkanskih igrah med leti 1975
in 1979
• udeleženka dveh svetovnih prvenstev v
gimnastiki: Francija 1978 in ZDA 1979
• pionirska in trikratna članska prvakinja
Jugoslavije med leti 1977 in 1979

Maja Dokl (roj. 1960) – gimnastičarka
OŠ Grm obiskovala od 1971 do 1973

• sredozemske igre, Alžir 1975, 3. mesto v
preskoku
• balkansko prvenstvo, Pleven 1975, 3. mesto v
preskoku
• udeleženka svetovnega prvenstva, Varna 1974
• dvakratna članska prvakinja Jugoslavije

Jure Zrimšek (roj. 1982) – kolesar
OŠ Grm obiskoval od 1988 do 1996

• evropski prvak do 23 let v vožnji na točke na
velodromu, Butgen 2002
• 2. mesto na evropskem prvenstvu do 23 let v
kronometru, Atene 2003
• 5. mesto na svetovnem prvenstvu do 23 let v
kronometru, Hamilton 2003
• etapna zmaga na dirki Po Sloveniji 2003

Branko Filip (roj. 1975) – kolesar
OŠ Grm obiskoval od 1982 do 1990

• zmagovalec dirke Po Sloveniji 1998
• 8. mesto na evropskem prvenstvu na cestni
dirki 1997
• zmagovalec dirke Po Sloveniji 1998
• 17. mesto na svetovnem prvenstvu v
kronometru 1998
• 3. mesto na dirki po Avstriji 1999

Sabina Šehić (roj. 1985) – taekwondoistka
in kicboxerka
OŠ Grm obiskovala od 1991 do 1999

Mirko Vorkapić (roj. 1986) – tajski boksar
OŠ Grm obiskoval od 1993 do 2001

• profesionalni medcelinski prvak do 70 kg, 2006
• evropski profesionalni prvak do 70 kg,
2006/2007
• zmagovalec turnirja K1 MAX za Jugovzhodno
Evropo, 2010
• 3. mesto na evropskem prvenstvu, 2016
• trikratni zmagovalec odprtega prvenstva
Slovenije
• dvanajstkratni državni prvak (do 54, 57, 60, 63,5,
67 ter 71 kg)

• šestkratna športnica Novega mesta
• svetovno prvenstvo v taekwondoju,
Kanada 2007, 1. mesto
• svetovno prvenstvo v kickboxu,
Srbija 2007, 1. mesto
• evropsko prvenstvo v taekwondoju,
Romunija 2006, 1. mesto
• evropsko prvenstvo v taekwondoju,
Slovaška 2007, 1. mesto
• evropsko prvenstvo v kickboxu,
Portugalska 2008, 1. mesto
• evropsko prvenstvo v taekwondoju,
Španija 2008, 1. mesto

Sašo Apostolovski (roj. 1963) – atlet
OŠ Grm obiskoval od 1972 do 1976

• 2. mesto v skoku v višino, univerzijada, Zagreb
1987 – jugoslovanski rekord (230 cm)
• dvakratni prvak Jugoslavije
• 1. mesto v skoku v višino na balkanskih igrah,
Sarajevo 1981
• 10. mesto na evropskem prvenstvu,
Göteborg 1984
• 3. mesto na balkanskih igrah, Stara Zagora 1985

OŠ Grm obiskovala od 1995 do 2003

• športnica šole v šolskem letu 2001/2002
• 4. mesto v troskoku na European Youth Olympic
Festival (EYOF), Lignano 2005
• udeleženka dveh svetovnih mladinskih prvenstev:
Marakeš 2005 in
• Peking 2006
• državna rekorderka v troskoku za mlajše
mladinke, 2006

Jure Balažić (roj. 1980) – košarkar
OŠ Grm obiskoval od 1987 do 1994

• kapetan slovenske reprezentance na evropskem
prvenstvu na Hrvaškem in v Franciji, 2015
• s KK Krko osvojil štiri naslove državnega prvaka:
2003, 2010, 2011 in 2012
• 2008 bil najkoristnejši košarkar »tekme zvezd«
• velik del profesionalne kariere igral v Turčiji
• leta 2011 kot kapetan Krke osvojil FIBA
Eurochallenge

Mersiha Kazić (roj. 1989) – atletinja

Maruša Seničar (roj. 1997) – košarkarica
OŠ Grm obiskovala od 2003 do 2011

Manja Praznik (roj. 1982) – atletinja
OŠ Grm obiskovala od 1989 do 1997

• športnica šole v šolskem letu 1996/1997
• 5. mesto na svetovnem prvenstvu za mlajše
mladinke v štafeti, Bydgoszcz 1999
• 11. mesto na svetovnem prvenstvu za mlajše
mladinke v troskoku, Bydgoszcz 1999
• državna prvakinja v skoku v daljino, troskoku,
60 m z ovirami, 80 m z ovirami in 300 m z ovirami

• 2. mesto na evropskem prvenstvu v kategoriji
U-20, Portugalska 2017
• 5. mesto na mladinskem evropskem prvenstvu,
Celje 2015
• članica državne članske reprezentance na
evropskem prvenstvu 2019 in 2021
• dvakratna pokalna zmagovalka Slovenije z ekipo
kranjskega Triglava

Nataša Kočevar (roj. 1966) –
gimnastičarka
OŠ Grm obiskovala od 1972 do 1980

• športnica šole v šolskem letu 1979/1980
• jugoslovanska prvakinja na parterju
• članica jugoslovanske reprezentance v gimnastiki
od 1978 do 1983
• 2. mesto na jugoslovanskem prvenstvu

Maša Abunar (roj. 1999) – košarkarica
in atletinja
OŠ Grm obiskovala od 2005 do 2014

• štirikrat športnica šole, in sicer v šolskih letih od
2010/2011 do 2013/2014
• za šolo tekmovala v košarki, atletiki, rokometu,
odbojki, odbojki na mivki, namiznem tenisu,
nogometu, krosu in štafetnem teku

Uroš Zadnik (roj. 1990) – košarkar
OŠ Grm obiskoval od 1996 do 2005

• štirikrat športnik šole, in sicer v šolskih letih
2001/2002 do 2004/2005
• za šolo tekmoval v košarki, atletiki, rokometu,
odbojki, nogometu, krosu in štafetnem teku

Atletska ekipa deklet
državne prvakinje in rekorderke
Slovenj Gradec 2011
16368 točk – državni rekord
Spodaj: kapetanki ekipe Tina Guštin in Lea Pavlin

Atletska ekipa fantov
državni prvaki in rekorderji
Novo mesto 2007

16900 točk – državni rekord
Spodaj: Jan Prus, Julijo Josip Franz, Jaka Žulič,
Aljaž Zoran, Matevž Šega in Denis Josić
V sredini: Valon Dželadini, Žiga Cesar, Petja
Stipanović, Dejan Zupan, Uroš Djukarić, Urban
Čampa in David Zelič
Zgoraj: Blaž Štangelj, Luka Derlink, Matej Jurečič,
Matic Markovič, David Štine in Jan Osolnik

V sredini: Manja Može, Urška Radojčić, Kim Barbič,
Urška Didović, Lena Zatežič, Urška Šetina in
Tara Pleško
Zgoraj: Maša Abunar, Patricija Agnić, Saša Kmet,
Maruša Seničar, Klara Judež, Katja Cesar,
Špela Cimermančič, Ana Staniša in Zala Vidic

Si vox est,
canta …

Če imaš glas, poj,
če imaš gibčne ude, skači,
če moreš razveseljevati s kakršnokoli umetnostjo, razveseljuj!
Ovidij, Umetnost ljubezni

Osnovna šola Grm poje

Grmčani na gledališkem odru

Dolgoletna prizadevanja na področju kulture so
obrodila sadove: septembra 2019 je Osnovna šola
Grm prejela naziv »Kulturna šola« ter priznanji za
posebne dosežke na področju zborovske dejavnosti
in posebne dosežke na področju likovne dejavnosti.

Likovna podoba šole

Linorez Zdaj v roke puške
nekdanjega osmošolca Dušana Pluta
(danes učitelja na Osnovni šoli
Grm), ki je nastal pod mentorstvom
prvega likovnega pedagoga Nika
Goloba, 1975

Zborovsko petje ima na Osnovni šoli Grm
petdesetletno tradicijo. Lahko bi jo imenovali kar
»pevska šola«, saj je v vseh letih od ustanovitve na
njej hkrati delovalo več zborov (včasih celo štirje),
v katerih je prepevala skoraj četrtina učencev.

Uprizoritvene umetnosti imajo na Osnovni šoli Grm bogato tradicijo.
Ledino sta na razredni stopnji orali Ljuba Tovšak in Marjanca Radak s svojimi
izjemnimi lutkovnimi uprizoritvami.

Gledališka predstava
Zvezdica zaspanka,
nastala pod
mentorstvom Olivije
Metelko in Liljane Mitić,
december 2003

Mladi igralci gledališke predstave
Didel didel daja, dedek
Mraz prihaja, nastale pod
mentorstvom Andreje Cerovšek,
december 2011

Med najvidnejšimi zborovskimi dosežki z zborovodkinjo Sonjo Čibej so
odlične izvedbe na območnih in regijskih revijah ter uvrstitve na državna in
mednarodna tekmovanja, neredko okronana z najvišjimi priznanji. Mladinski
zbor je bil kar dvakrat povabljen k sodelovanju na koncertu izbranih
mladinskih zborov Slovenije v počastitev svetovnega dne zborovske glasbe v
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

»V času izdelovanja scene ali oblikovanja časopisa je bila likovna učilnica, več
dni v tednu, po pouku odprta za učence. Njihovo število se je spreminjalo,
včasih je bila učilnica polno zasedena, drugič so v njej ustvarjali le nekateri,
običajno najbolj nadarjeni in motivirani mladi ustvarjalci.«
Branko Šuster, nekdanji likovni pedagog na OŠ Grm

Grmski zbori so vrsto let sodelovali z rokovsko skupino Društvo
mrtvih pesnikov, s katero so nastopili na različnih odmevnih
koncertih in posneli pesem Otrok za album Vojna in mir.

Bogata pevska kultura številnih
generacij grmskih pevcev je
zapisana in ohranjena na zgoščenkah
Poje vam mladost, ki je izšla ob
35-letnici šole, in OŠ Grm poje, ki je
izšla ob 40-letnici šole.

Katji Bricelj in Branku Šusterju, ki sta snovala prve gledališke uprizoritve na
predmetni stopnji, so se kmalu pridružili tudi drugi. Na fotografiji so Dušan Plut,
Sonja Čibej, Tomaž Koncilija, Ada Stegnar, Branka Moškon in Branko Šuster po
uspešni uprizoritvi gledališke predstave Grmska bajka o Gorjancih, 2001.

Poleg umetniških originalov in reprodukcij nekaj sten v šoli krasijo tudi skupinska
dela učencev. Na steni blizu glavnega vhoda je razstavljena impresivna
kompozicija lesenih reliefov z motivi Trdinovih Bajk in povesti o Gorjancih.

Pod vodstvom Ade
Stegnar je ob 35-letnici
šole v sodelovanju z
Marjanom Moškonom
nastal dokumentarni film
o šoli, ob 40-letnici pa
v produkciji Studia Virc
film Za vsakim grmom
ne raste grmčan.

Učitelji likovne vzgoje so si vselej
prizadevali, da bi scene za različne
prireditve – od ideje do končne
realizacije – izdelali učenci z
minimalno pomočjo učiteljev. Na
vsakoletni zaključni prireditvi se
z izvirnimi scenskimi poslikavami
od šole »poslovijo« tudi učenci
devetega razreda.

Knjižica Ustvarjalnost otrok
v grafiki temelji na likovnih
delih naših učencev, ki so bila
izbrana za razstavljanje in likovno
vrednotenje v različnih krajih sveta.
Izšla je kot katalog ob didaktični
razstavi na Cipru jeseni 2010.

Na šoli je nekaj let deloval učiteljski pevski zbor pod mentorstvom Sonje Čibej,
v katerem je prepevala več kot polovica učiteljev. Učiteljski zbor je skupaj z
ostalimi zbori nastopil tudi na prireditvi ob zaključku energetske prenove šole
27. januarja 2015.
Mladi fotografi ob dokumentiranju
snemanja filma, november 2011

Grmska srečanja
Grmska srečanja običajno potekajo v obliki umetniških večerov, kjer se
v sproščenem pogovoru s svojo besedo, glasbo ali vizualno umetnostjo
predstavijo povabljeni ustvarjalci. Srečanja nikdar niso bila le interni šolski
dogodek, temveč predvsem kakovosten prispevek šole h kulturnemu
dogajanju v Novem mestu.

Nekdanja učiteljica in
kulturnica Branka Moškon
ter novinar Marjan Moškon
na 23. Grmskih srečanjih,
9. december 2011

Vabilo na 28. Grmsko srečanje
7. maja 2018, na katerem je
gostoval režiser in ravnatelj
APT Matjaž Berger, sledila
pa je uprizoritev inscenacije
Človek in njegove bombe v
izvedbi Grmskega teatra.

Veliki
grmski
kviz

Vabilo
na 28. Grmsko srečanje,
ki bo 7. maja 2018, ob 19. uri,
v avli Osnovne šole Grm.
Grmski gledališčniki se bodo predstavili z
umetniško inscenacijo Človek in njegove
bombe, v nadaljevanju pa bo gost večera
ravnatelj novomeškega Anton Podbevšek
Teatra, Matjaž Berger.
Vabljeni!

Ena izmed prednostnih nalog šole je skrb za učence,
ki želijo vedeti več. V letih od 2009 do 2016 so učenci
naše šole lahko poglabljali svoje znanje na Velikem
grmskem kvizu. Idejni vodja kviza Tomaž Koncilija
je pri tem sodeloval s posameznimi učitelji, ki so
pripravljali učna gradiva z različnih tematskih področij –
od zgodovine, naravoslovja in družbenih ved do
kulture, umetnosti in športa – s posebnim poudarkom
na spoznavanju Novega mesta in Dolenjske.

Finale Velikega grmskega kviza za 2. triado, junij 2013

Julija in doktor P.,
gledališka predstava
ob kulturnem prazniku,
februar 2012

Repertoar gledaliških predstav
na predmetni stopnji je izjemno
bogat: v njem so prirejene
predstave Renesansa, Romeo
in Julija, V 80 dneh okoli sveta,
Antigona, A barok, Težave
Jadrana Grma, Grmska bajka
o Gorjancih, Starši naprodaj,
Blazno resno o šoli, Jst bi,
Nasmeh za Antona Podbevška
in novomeško pomlad, Človek
in njegove bombe, ter avtorski
deli Tomaža Koncilije – mladinska
drama Stran in muzikal Svoboda.

Človek in njegove bombe, gledališka predstava, posvečena 120-letnici rojstva
Antona Podbevška in 100-letnici konca 1. svetovne vojne, april 2018

Leta 2019 je nastal prvi čisto
»grmski« muzikal, Svoboda avtorja
Tomaža Koncilije v režiji Ade
Stegnar. V njem se je povezalo na
desetine mladih in malce starejših
src – igralci, pevci, plesalci,
glasbeniki, rekviziterji, ozvočevalci,
lučkarji in njihovi mentorji.

5. Izletniška kolonija mladih
likovnikov Dolenjske in Bele krajine
v organizaciji likovnih pedagogov
Uroša Strugarja in Špele Vraničar v
italijanskem Gradežu, 30. maj 2019

Šolska revija Najča
Grmsko dogajanje mladi
novinarji spremljajo že
skorajda od nastanka šole.
Začelo se je s šolskim
glasilom Mladi ob Krki,
nato pa je pod izkušeno
roko urednice Marjane
Štern luč sveta ugledala
Najča – naj časopis,
ki nas razveseljuje
še danes. V dobrih
tridesetih letih izhajanja
je iz začetnih nekaj
strani zrasla na dobrih
sto strani s številnimi
stalnimi rubrikami in
v zadnjih letih tudi s
tematskimi številkami.
Vsa ta leta pa je Najča
ohranjala svoj prvotni
namen – biti ogledalo
šole in slediti grmskemu
dogajanju.

Novinarji in fotoreporterji
Najče v gosteh pri
ljubljanski časopisni hiši
Dnevnik, 8. februar 1989

Sedanje uredništvo Najče pod mentorstvom Jerice Eržek ob pripravi jubilejne
izdaje ob 50-letnici šole, november 2021

Obrazi
Osnovne šole
Grm

Za vsakim grmom ne raste grmčan!

Osnovnošolske dni imam v prelepem spominu, saj so se tam
stkale mnoge vezi in prijateljstva, ki jih ohranjam še dandanes.
Naučil sem se trdega dela, vztrajnosti in načela, da se je
potrebno vsaki stvari posvetiti in jo izpeljati do konca.

Še danes se spomnim, kje v šolski jedilnici je visela reprodukcija
slike Eduarda Maneta Bar v Folies Bergère, ki sem si jo pogosto
ogledovala med kosilom in me je privlačila s svojo enigmatično
vsebino. Takrat nisem vedela, da je bilo upodobljeni ženski
ime Suzon.

Domen Bohte

glasbenik, skladatelj in
organizator kulturnih prireditev

Osnovna šola je tudi najboljši približek resničnemu svetu,
svetu odraslih – polna je čudovitosti, a tudi krutosti in
banalnosti.

Nejc Gazvoda
pisatelj in režiser

Suzi Bricelj

ilustratorka in docentka na Akademiji za
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani

Koliko ponosa nam je prinesla revija Najča, ki smo jo
soustvarjali učenci in naši mentorji! Kmalu sem tudi sama začela
pisati krajše sestavke, ki so pristali v šolskem glasilu, in morda se
je že takrat začela oblikovati moja novinarska pot.
Ko stopim v avlo Osnovne šole Grm, mi je vedno toplo, ko
zagledam lesenega konja, ki sem ga ustvaril pred kar nekaj leti.
Spomin, kako lepo obdobje sem preživljal pod tisto streho,
in opomin, da bomo tega otroka in občutke, ki smo jih tam
doživljali, vedno nosili v sebi.

Barbara Vidmajer

novinarka in voditeljica na TV Slovenija

Takratni učitelji so prepoznali moje talente ter me pri vseh
aktivnostih zelo podpirali in motivirali. Pogosto so me
počastili s tem, da so obiskali kakšen moj recital. Prav tako so
tudi sošolci in sošolke „dihali“ z mano in me vedno nestrpno
pričakali po atletskem, plesnem ali glasbenem tekmovanju, da
so se poveselili z mano.

Zala Vidic

magistrska študentka violončela
na Univerzi za glasbo v Amsterdamu

Borut Kincl

ustanovitelj in glavni trener
Kempo Arnis Federation

Šola ni ne glavni vhod, ne razred, ne telovadnica, niti
učbenik ali pisarna ravnateljice. Prostor, ki ga mnogokrat
vidimo navzven, se v resnici skriva znotraj nas. Ta svet gradijo
posamezniki. Od osnovne šole so mi torej najbolj v spominu
ostali ljudje.

Še danes sem hvaležen učitelju telovadbe, ki je v meni
prepoznal talent za tek in šport ter me povabil v svoje okrilje,
da smo fantje začeli trenirati in tekmovati ter v štafeti na
republiškem nivoju nato osvojili prvo mesto. Za nagrado smo
prejeli mizo za namizni tenis. Ker je bila tekma na stadionu v
Šiški, mi pa smo v Ljubljano prišli z avtobusom, smo se štirje
fantje odločili, da mizo kar na rokah prenesemo čez celo
Ljubljano iz Šiške na avtobusno postajo.

Dejan Sotirov

predsednik društva Eternia / Mavrični
bojevniki (obravnava otrok in odraslih z
ADHD)

V petem razredu smo dobili novega sošolca, Miroslava
Ajdukovića. Prišel je iz Ajdovščine, ker so očeta premestili v
Novo mesto. V razredu nas je že prej bilo enaintrideset, ampak
na Grmu se je vedno našlo prosto mesto. Bil je bister fant.
Zaradi njega sem celo obiskoval atletski krožek. Tekel je veliko
hitreje od mene, jaz pa sem hitreje plezal. Ko sva se zapodila iz
drugega konca telovadnice do vrha droga, sva na vrh prispela
istočasno.

Boštjan Pucelj
David Bratož

član uprave podjetja
Krka, d. d., Novo mesto

Matej Oštir

tožilec na Specializiranem državnem tožilstvu

Na Grmu nam nikoli ni bilo dolgčas. Ko smo stali v vrsti za
malico, se je pogosto kar naenkrat zaslišalo: “Kdor stopi na
črto, je zaljubljeeen!” V trenutku je završalo med nami in takoj
smo vsi stali na prstih, da se ne bi slučajno dotaknili fug med
ploščicami.

Ema Guštin

raziskovalka v podjetju
Krka, d. d., Novo mesto

fotograf in geodet

Lagal bi, če bi rekel, da sem že v osnovni šoli izbral svojo
poklicno pot. V življenju je toliko nepredvidljivih dogodkov,
ki te speljejo s poti, po kateri hodiš, da na koncu redko končaš
tako, kot si si zamislil na začetku. Kar na koncu šteje, je način,
na katerega si to pot prehodil.

Učitelji nam niso podajali le znanja, ampak so nas znali
motivirati za argumentiranje in samostojno razmišljanje, kar sta
vrlini, ki sta mi vedno prišli prav.

dr. Miha Vrbinc

Toda najsi bi izbral likovno vzgojo, poklic pianista ali pa kar
čevljarstvo, sem vedel, da na Grmu lahko računam na sijajne
učitelje in njihovo podporo. Navsezadnje so bili oni tisti, ki
so s svojim predanim delom v meni zanetili iskro navdušenja.
Čeprav sem se kasneje podal na povsem drugačno pot, mi
nikoli ni bilo žal časa, ki sem ga posvetil sleherni dejavnosti.
Danes vidim, da je bila to srčika mojih osnovnošolskih dni;
jaz sem sanjal, Grm pa mi je pomagal.

Lahko rečem, da je bila OŠ Grm ključnega pomena v moji
športni karieri. Verjetno mi je bilo kar usojeno, da sem hodil na
Grm, eno daleč najbolj uspešnih športnih šol v državi.

Uroš Topić

modni in tekstilni oblikovalec

vodja skupine v Razvoju in raziskavah zdravil –
farmacevtski razvoj v podjetju
Krka, d. d., Novo mesto

Moj 8. d je dobil čast »doštukati« zastavo, ki se je na lesen drog
navijala in shranjevala že dolge generacije pred nami. Tako je
del nas, del mene, za vedno ostal znotraj sten šole, ki sem jo
zaključila kot ponosna grmčanka.

Ivjana Banić

radijska voditeljica in svetovna popotnica

Matjaž Smodiš
vrhunski košarkar

Zelo sem uživala pri petju v zboru in v sodelovanju na vseh
kulturnih prireditvah.

Tjaša Kastelic

koncertna violinistka in
direktorica Kastelic Music Academy Berlin

Iz radiostolpa je zavrtela neko pop glasbo, pokazala na konga
boben in z nasmehom dejala, naj si privoščim. In potem sem
pred celim razredom veselo tolkel po tistem bobnu in hkrati
doumel, da morda pa imam malo smisla za ritem, ker ni nihče
rekel, da ga nimam.

Gregor Strasbergar
novinar in glasbenik

V srednji šoli in na fakulteti sem spoznala mnogo vznemirljivih
in sorodno mislečih ljudi, toda osnovnošolska ekipa je bila
najbolj številna in strastno povezana.

Jedrt Jež Furlan
odnosi z javnostmi

V mladosti nas pogosto navdihujejo številna drobna dejanja,
ki jih v življenju, ob rasti in zorenju, pogosto prepoznamo kot
veličastna in pomembna.

dr. Mitja Cerovšek

svetovalec direktorja in predavatelj
na Fakulteti za industrijski inženiring

Delajte stvari, ki vas veselijo in vztrajajte v njih; udejstvujte se v
svetu in sledite sanjam, saj te poznajo pravo pot.

Ana Skobe

Spominjam se prostorne avle z zeleno talno oblogo, po kateri
smo krožili vsak glavni odmor. Tam so po stenah visele lepo
okvirjene reprodukcije čudovitih del iz zgodovine slikarstva.
Kako sem jih občudovala!

dr. Barbara Jaki

direktorica Narodne galerije Slovenije

arhitekturna fotografinja

Vsi ti veliki prostori postanejo prava šola življenja in ko jih
osvojiš,
si pripravljen na vse druge šole. To nam je dala grmska šola.
Hvala za Beatlese, Nirvano in OŠ GRM!

Jurij Kocuvan

arhitekt in oblikovalec

Rok Klobučar
glasbenik

V spominu mi je ostal projektni dan, na katerem smo s skupino
sošolcev izdelali maketo prebivališča koliščarjev, ki so živeli na
območju Ljubljanskega barja. Morda še vedno na šoli služi za
ponazoritev tega dela preteklosti.

Blaž Štangelj

Osnovna šola je bila zame svet v malem. Reprezentativen
vzorec družbe, v katerem si takoj našel somišljenika ali pa
neomajnega oponenta. Še vedno verjamem, da v življenju
potrebuješ družbo obeh.

mladi raziskovalec na Inštitutu
za novejšo zgodovino

Maj Valerij

Hvaležna sem učiteljici slovenščine, ki nas je učila v osmem
razredu in je hotela, da napišemo razmišljanje o našem
narodu in takrat že samostojni Sloveniji. Hvaležna, ker nas
je spodbudila k premisleku o tem, zakaj ljubiti svoj narod.
To ostane.

radijski voditelj

dr. Helena Jaklitsch

ministrica za Slovence v zamejstvu
in po svetu

Bodite dobri do vseh okoli sebe, do soljudi, živali, okolja in tudi
vas samih. Brez skrbi za ostale ni skrbi zase in brez skrbi zase ni
skrbi za ostale. Poskusimo živeti z zavestjo, da vsak izmed nas v
sebi nosi vesolje.

dr. Gašper Štukelj

Pri dvanajstih letih sem prvič sedel pri miru uro in pol.
V kinodvorani, gledali smo film E. T. Takrat sem vedel, kaj bom,
ko bom velik. Vesoljček. Šalo na stran, takoj ko sem ugotovil, da
nekomu dovolijo delati filme in da je to poklic, povrhu vsega še
povezan s fotografijo, je bila moja poklicna pot določena.

filozof, nevroznanstvenik in elektronski inženir

Klemen Dvornik

filmski in televizijski režiser ter docent
na Akademiji za gledališče, radio, film in
televizijo
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