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V šoli in vrtcu se dobro počutijo 
Potem ko so v Trnovski vasi prvič , kar kraj 
obstaja , dobili telovadnico in prostore za 
vrtec, v novi šoli že vse šolsko leto z 
veseljem ustvarjajo, k njim pa v vrtec 
zahaja še 30 malčkov. V jeseni se jim jih bo 
pridružilo še toliko, da bodo imeli dva 
popolna oddelka. Vrtec biva v skupni 
šestrazrednici s knjižnico, multimedijsko 
učilnico in veliko telovadnico. Zunanjost in 
notranjost stavbe odlikujejo izredno 
živahne barve in okolica je vzorno urejena, 
ob vhodu na nekdanjo šolo spominja le še 
restavrirana stara šolska klop. 

Ta čas obiskuje novo šolo, ki je sicer 
organizacijsko del Osnovne šole Destrnik, 62 
otrok v šestih oddelkih . V prvem in drugem Otroci se veselijo igre 
razredu poteka pouk kombinirano , a že v 
prihodnjem šolskem letu bo prvošolcev znova za cel oddelek. 

"Veselimo se, da bo v vrtcu v jeseni kar dvoje skupin. Vsi skupaj se v novi šoli počutimo odlično . Naši 
učenci so zelo ustvarja lni in marljivi in pohvalimo se lahko s številnimi priznanji za raziskovalne naloge 
in športna tekmovanja . Se posebno sem ponosna, da so naši učenci veliki ljubitelji knjig , saj smo 
rekorderji v obiskovanju potujoče knjižnice . Imamo tudi vrsto zanimivih interesnih dejavnosti in krožkov 
zunaj šole. Skrbimo za naravoslovno učno pot Jezera s kolonijo sivih čapelj v Bišu, letos pa smo 
oblikovali Bolfenško turistično pot. Pripravili smo naravoslovni in kulturni dan in takrat prehodili to pot 
ter natančno spoznali in opisali vsako postajo. Med drugim smo "odkrili" najdebelejši hrast v občini in 
vsa svoja spoznanja predstavili v šolski avli, kjer si lahko rezultat ogleda vsak, ki ga tukajšnji kraji in 
ljudje zanimajo. Pot je nastala v sodelovanju z domačim turističnim društvom. Tako smo pri mladih že 
zgodaj začeli razvijati čut za domači kraj in njegovi naravno in kulturno dediščino," pripoveduje vodja 
osnovne šole v Trnovski vasi Angelca Fras. 

Darja Lukman Žunec 
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