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3. Uvod 

 Kaj želim predstaviti 

Predstavila bom sebe, kot osebo, ki je prijazna do drugih, pripravljena pomagati, predstavila 

bom tudi šolo katero obiskujem, svoje prijatelje, svoj kraj… 

 Kako sem se lotila naloge 

Te naloge sem se na začetku ustrašila, saj mi to predstavlja izziv sebe postaviti v ospredje. 

Bistvo te naloge je, da bolj podrobno spoznamo sebe. Ugotovila sem, da me čaka veliko dela, 

zato sem začela razmišljati o sebi in o tem kaj hočem početi v življenju. 

 Mnenje o projektni nalogi 

Projektna naloga se mi zdi odlična priložnost, da bolje spoznamo sami sebe. Tiste osebe, ki 

so mnenja, da se poznajo dobro pa jim je to izziv, da se spoznajo še bolje. Osebe, ki pa se ne 

poznajo dobro pa jim to predstavlja velik izziv. S tem izzivom se bom spopadala jaz, torej 

spoznavala bom sebe.  
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4. Moja predstavitev 

 Nekaj o meni 

Sem IME PRIIMEK. Rodila sem se DATUM v KRAJU. Imam dva brata, starejšega in 

mlajšega. Z njima se kar dobro razumem glede na to, da sem edina punca. Ko pa si moramo 

pomagati pri delu na kmetiji pa lahko zelo dobro sodelujemo. Vsi imamo korist od tega in se 

zavedamo, da moramo delo kljub vsemu opraviti ter se raje ne prepiramo in opravimo delo 

tako kot je potrebno. Živim na Kapli na Kozjaku, ki spada v občino Podvelka. Na Kapli sem 

obiskovala tudi osnovno devet letno šolo. V osnovni šoli sem imela do drugega razreda samo 

eno sošolko, v tretjem razredu pa se nama je pridružil še en sošolec. Na celi šoli pa nas je bilo 

samo 42. Ker nas je bilo tako malo so se lahko učitelji posvetili vsakemu posamezniku, kar se 

mi je še posebej zdelo super. Trenutno obiskujem prvi letnik  III. gimnazije v Mariboru 

program predšolske vzgoje. Moja velika ljubezen so otroci, zato sem se tudi odločila za to 

šolo.  

 Moj prijatelj 

V sredini šoli sem se prve dni navajala, da imam veliko več sošolcev, kot v osnovni šoli. Z 

nekaterimi sem takoj navezala stike z drugimi kasneje, saj sem bolj tiha oseba in sem se šele 

navajala na okolje in šolo. Zdaj imam kar nekaj prijateljev, ki jim lahko zaupam svoje težave. 

IME je ena izmed njih. IME živi v Selnici ob Dravi, kar je približno 25 minut z avtomobilom 

stran od mene. IME je prijateljica v pravem pomenu besede, je pripravljena poslušati in mi 

pomagati, ko jo najbolj potrebujem. IME pa je bila samo pol leta moja sošolka zdaj pa se je 

prepisala na program gimnazije, res sem vesela, da sem lahko spoznala tako super osebo. Z 

IME se velikokrat vidiva na avtobusu in tako ohranjava stike. Imam še več dobrih prijateljic, 

kot so na primer IME, IME in IME z njimi preživim največ časa v šoli. IME sem spoznala že 

ko smo se postavljali v skupine po razredih. Takoj sva se začeli pogovarjati. S IME sem se 

spoznala ravno pri predmetu informatika. Pri IME mi je najbolj všeč kako gleda na stvari in jo 

ne zanimajo nepomembne stvari. IME pa se nam je pridružila tretji dan, saj se je prepisala iz 

programa gimnazije na program predšolske vzgoje, katerega tudi sama obiskujem. 
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 Moja šola 

4.3.1 Osnovna šola 

Prej sem že povedala, da sem devet letno osnovno šolo obiskovala na Kapli. Ta šola je bila 

med drugo svetovno vojno požgana, s strani partizanov. Zažgali pa so jo, zato da se v njej ne 

bi naselili Nemci. Leta 1999 so šolo na novo zgradili in ta stoji še danes, osnovnošolci  v njej 

dosegajo odlične rezultate. 

 

Slika 1 Osnovna podružnična šola Kapla na Kozjaku. 

 

4.3.2 Srednja šola 

Kot sem že prej povedala, obiskujem III. gimnazijo v Mariboru smer predšolska vzgoja. Že 

pred devetim razredom sem vedela da se bom vpisala na to šolo, saj se mi zdi najbolj 

primerna zame, saj mi otroci veliko pomenijo. Na informativne dneve sem obiskala naslednje 

šole: 

 III. Gimnazijo Maribor smer vzgoja predšolskih otrok 

 Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo 

 Srednjo šolo za prehrano in živilstvo 
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Takoj sem dobila potrditev da je šola v katero se želim vpisat III. gimnazija Maribor smer 

predšolska vzgoja. Šola se mi zdi prijetna, v njej se počutim lepo sprejeto. Ta šola je leta 2013 

praznovala visokih 150 let delovanja. 

 

Slika 2 III.gimnazija Maribor. 

 Moj idol 

4.4.1 Splošno 

Idol je tisti človek po katerem se zgleduješ. Večina ljudi ima za svojega idola neko znano 

osebo na primer pevca, športnika, igralca, nekateri pa imajo za idola sebe. Poznam veliko 

ljudi, ki ima za idola samega sebe, saj s tem postanejo bolj neodvisni od drugih in se 

zgledujejo po sebi in ne po kateri drugi osebi, saj lahko spremeniš samo sebe drugih pa ne 

moreš. Idol ljudem predstavlja zgled. Od njega posnemajo: 

1. Karakter  

2. Način oblačenja 
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3. Frizuro 

4.4.2 Lasten idol 

Sem ena izmed redkih ljudi, ki nimajo lastnega idola. To sem ugotovila ravno, ko sem 

razmišljala o tej projektni nalogi, saj nisem vedela kaj bi napisala. Ugotovila sem, da je zame 

idol vsak posameznik, ki verjame vase in svoje sposobnosti. Ne želim se zgledovati po drugi 

osebi in ji biti čim bolj podobna, saj potem to ne bi bila jaz. Rada spreminjam sebe, če 

ugotovim, da kaj ne delam prav, ne zgledujem pa se po nobeni osebi. Zato raje nimam idola in 

samo spoštujem igralce, pevce, športnike, ker sem mnenja, da si spoštovanje zaslužijo. 

5.5 Moj hobi. 

Imam več hobijev, kot so na primer igranje klavirja, fotografiranje, kolesarjenje,... Letos 

končujem šesto leto igranja klavirja v glasbeni šoli. Igranje na klavir me pomirja, ko sem 

razburjena. Da bi rada igrala klavir sem ugotovila v četrtem razredu osnovne šole. Ko sem 

bila stara 5 let sta mi starša kupila majhen sintetizator. Takoj sem bila navdušena nad njim in 

kmalu sem se sama naučila nekaj otroških pesmic. Moja prijateljica IME je klavir začela igrati 

v drugem razredu. Tudi ona je »kriva«, da sem se vpisala v glasbeno šolo, saj me je zelo 

navdušila z svojim igranjem, da sem ugotovila, da to hočem tudi jaz. S fotografijo sem se 

srečala že v osnovni šoli. Ko smo imeli kakšne prireditve je nekdo moral fotografirati. 

Učiteljice so me vprašale, če bi bila to jaz in seveda sem to takoj sprejela. Tako se je začela 

moja zgodba z fotografijo. Svoj prvi digitalni fotoaparat sem si kupila lani. Moja izbrana 

znamka je Nikon. Ko grem kolesarit vzamem zraven fotoaparat in ko se mi zdi kaj lepega to 

tudi fotografiram. Rada fotografiram naravo, mojo psičko IME in tudi divje živali, predvsem 

lepi pa so mi sončni vzhodi, saj se takrat začne prebujati dan in to mi je zelo všeč. Da rada 

fotografiram kažejo tudi naslednje slike.  

 

Slika 3 Sončni vzhod. 

Slika 5 Sončni zahod. 

Slika 4 Moja psička. 
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 Moj domači kraj 

Že prej sem omenila, da živim na Kapli. Kapla je ena izmed vaških skupnosti v občini 

Podvelka. Kapla na Kozjaku je vas, ki leži tik ob avstrijski meji severno zahodno od 

Maribora. Center vasi je na 780m nadmorske višine.  Najvišja točka pa je Sršenov vrh, ki meri 

963m. Kapla se deli na Spodnjo in Zgornjo Kaplo, ki se razprostira na več vrhov. Jaz živim na 

Spodnji Kapli. Poseljenost pokrajine je redka, saj je na površini 2665 ha le okoli 590 

prebivalcev. Kraj sestavljajo gozdovi, travniki, njive, manjši sadovnjaki (sestavni del vsake 

kmetije) ter potoki. V vas lahko pridemo iz treh različnih poti. Domačini jim pravijo: 

 Čermenica1 

 Ožbaltska graba2 

                                                            
1 Čermeniška grapa 
2 Grapa 

Slika 7 Psička med tekanjem po travi. 

Slika 6 Kanjon reke Kokre na Gorenskem. 
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 Potočnkov3 jarm  

V centru vasi je: 

 devetletna podružnična osnovna šola z vrtcem 

 gasilski dom,  

 igrišče,  

 cerkev sv. Katarine,  

 pokopališče in  

 Štrablekov4 »tajht5«. 

Vse to pa obdaja nekaj kmetij in individualnih hiš. Kapla je 

bila leta 2016 izbrana, v kategoriji najlepšega jedra, za najlepšo vaško jedro v Sloveniji. Kapla 

je v zimskem času še posebej lepa. 

 

 

Znamenitosti Kaple Opis  

OdOmOvO jezerO 

Na Odomovem jezeru se v mesecu juliju priredi triatlon, ki združuje 

orientacijo, kolesarjenje, plavanje. Med poletnim časom pa je 

priljubljen za kopanje. 

razgledna pOt 

Na novo je bila urejena leta 2017. Začne se v vaškem središču in nas 

vodi po lepih predelih Kaple, kjer je možno videti ohranjeno naravo 

in spoznati prijazne vaščane. Človek se v takem mirnem okolju 

sprosti  in nabere moči za nadaljnjo delo. 

KašmanOva 

smreKa 

Nedaleč od vasi se nahaja kmetija Kašman, kjer ponosno stoji 

najdebelejša smreka na Kozjaku. 

sršenOv vrh S svojimi 963m je najvišja točka na Kapli. 

tevaKin Je partizanska bolnišnica, ki si jo turisti radi ogledajo. 

Tabela 1 Znamenitosti Kaple. 

                                                            
3 Potočnikov jarm 
4 Ena izmed večjih kmetij na Kapli 
5 Ribnik  

Slika 8 Gasilski dom na Kapli. 
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Slika 10 Kapla v zimskem času. 

Slika 11 Tabla dobrodošlice. 

Slika 9 Sneg. 
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5. Zaključek 

 Nova spoznanja 

Med izdelovanjem projektne naloge sem spoznala, da se še ne poznam najbolje in da sem 

edinstvena. Ugotovila sem, da se bom mogla, ko bom imela čas posvetiti sebi in ugotoviti 

tisto česar še ne vem o sebi. 

 Sklep  

Pri pisanju te projektne naloge sem se zabavala, saj sem bila prisiljena razmišljati o sebi in 

ugotovila sem, da se ne poznam dobro. Bila sem presenečena koliko sem uspela napisati o 

svojem lasnem življenju. Pisanja o svojem domačem kraju pa sem se veselila, saj veliko 

ljudi sploh ne ve kje Kapla na Kozjaku leži in da je to zelo lepa vas. Ko prihajajo turisti na 

Kaplo se velikokrat čudijo nad čistočo vasi, prijetno svežim zrakom, prijaznimi prebivalci 

in predvsem so navdušeni nad razgledom v sosednjo Avstrijo. 
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6. Stvarno kazalo 

A 

Avstrijo., 12 

C 

cerkev, 10 

Č 

čistočo, 12 
čudijo, 12 

D 

Damjana Kojzek., 5 

F 

fotografiram, 8 

G 

gozdovi, 9 

H 

hobi, 8 

I 

idol, 7 
Idol, 7 

J 

jedra, 10 

K 

Kapli na Kozjaku, 5 
klavir, 8 
kolesarit, 8 

M 

Mariboru, 5 

N 

naloge, 12 
naravo, 8 
Nemci, 6 

O 

OdOmOvO jezerO, 10 
Osnovna šola, 6 

P 

prijateljica, 8 
Projektna naloga, 4 
psičko, 8 

R 

različnih, 9 
redka, 9 

S 

Sloveniji, 10 
Srednja šola, 6 
sršenOv vrh, 10 

Š 

športnike, 8 

T 

travniki, 9 
urejena, 10 

V 

vzhodi, 8 

Ž 

živali, 8 
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7. Viri  

https://www.podvelka.si/post/76827   

(24.5.2018) 

http://www.e-fotografija.si/kako-fotografirati,143.html 

 (24.5.2018) 

https://smrcek.si/spoznaj-svet-psov/splosno-o-psih/ 

(24.5.2018) 
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