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PLAKETO
za leto 2015

ŠOLSKEMU GLASILU NAŠE POTI,
(Osnovna šola Železniki, Otoki 13, Železniki)

ob 45-letnici od izida prve številke.

U T E M E L J I T E V:
Šolsko glasilo OŠ Železniki NAŠE POTI je začelo izhajati v šolskem letu 1970/71.
Letos, ko mineva 45 let od izida prve številke Naših poti, so na OŠ Železniki izdali 39.
letnik in 60. številko glasila.
Začelo se je v šolskem letu 1970/71. Na šoli v Železnikih se je kot blisk razširila novica o
šolskem glasilu. Ravnatelj France Benedik je s predlogom navdušil učiteljico slovenščine
Martino Sedej in učitelja likovnega pouka Franceta Berčiča.
Na natečaju so zbirali ideje za ime te šolske novosti. Naše poti naj bodo, so potrdili
predlog osmošolke Danice Benedik. Z učenci, člani različnih krožkov, so sestavili
uredniški odbor in z voljo ter zagnanostjo postavili glasilu trdne temelje. Začelo se je
ustvarjalno potovanje učencev matične šole in vseh podružničnih šol.
Šolsko glasilo ima živahno in razgibano življenje. Sledi spremembam, ki jih prinašajo
nove generacije osnovnošolcev. Menjajo se uredništva, mentorji in avtorji prispevkov.
Njihove misli, ankete, intervjuje z zanimivimi ljudmi, doživljaje, spomine, fotografije in
umetniška dela pa ohranjajo prav Naše poti. Zrcalijo večne in nikoli zastarele teme:
otroštvo, mladost, šolsko in domače življenje.
Člani uredništev imajo vedno veliko idej. To dokazuje tudi bogata zbirka tematskih
številk, ki poudarjajo tradicijo in razvoj Železnikov. V glasilih so ohranjeni spomini na
zgodovinske in kulturne dogodke, ki so zaznamovali Selško dolino. To so na primer
ustanovitev šole ob njeni 175-letnici, 40 let svobode, otvoritev nove šole v Selcih in
prizidka v Železnikih, 650-letnica Železnikov, 100-letnica čipkarske šole ipd. Povezanost
s krajem dokazujejo tudi številke, ki poudarjajo pomen kovinarske industrije v
Železnikih, obletnico Čevljarne Ratitovec, 100-letnico rojstva jezikoslovca Jakoba Šolarja,
100-letnico smrti slikarja Ivana Groharja itd. Prav v vsaki številki so objavljeni prispevki,
pomembni za kraj.

Izpostavljene so tudi teme, o katerih razmišljajo osnovnošolci: poklici, glasba, ljubezen,
pospravljanje, veselje in težave z branjem, skrb za okolje ipd.
Kvalitetno opravljeno delo uredništev in avtorjev Naših poti so večkrat opazili, pohvalili
in nagradili v različnih organizacijah, ki so ocenjevale ustvarjalnost, kakovost in
domiselnost osnovnošolskih glasil.
Iz Naših poti odseva nenehna skrb za slovenski jezik. Opazen pa je tudi njegov razvoj.
Naše poti nadaljujejo svoje potovanje iz generacije v generacijo. Postale so shramba
prvih šolskih korakov, razmišljanj, hihitanj, raziskovanj, načrtov, izkušenj …
S pomočjo Naših poti ohranjamo spomin na prejšnje čase. Vsaka nova številka pa
predstavlja duh sedanjosti.
Naše poti vodijo sem ter tja.
Daleč od doma ali pa le k sosedu.
Naše poti vodijo v svet!
In to že 45 let!

Železniki, 30. junij 2015
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