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»Hiška eksperimentov spet na OŠ Grm! Lani 
je Hiška prvič prišla v Novo mesto, na grmsko 
osnovno šolo. Učenci, učitelji  in starši smo 
bili navdušeni. »To je prava stvar! Tako se 
motivira današnjo mladino! Tako se uči!« se 
je slišalo v zbornici, po hodnikih in v odzivih 
staršev. Nikomur ni bilo dolgčas, vse je vrvelo 
od raziskovanja, spraševanja, naenkrat je 
bila ura pet popoldne. Hiška eksperimentov je 
dokaz, da naše otroke marsikaj zanima, da so 
radovedni, samo približati se jim moramo. In Hiška to zna.«

Sonja Simčič, ravnateljica OŠ Grm, Novo mesto

»Za Hišo eksperimentov vem že od 
takrat, ko je ugledala luč sveta in začela 
zares eksperimentirati.  S strokovnimi 
sodelavkami smo jo pred leti množično 
obiskale in bile zelo navdušene. 
Vsako leto hišo obišče kar nekaj otrok 
starejših oddelkov, letos pa se bo Hiška 
eksperimentov z vsemi čudeži pripeljala k 
nam in omogočila nepozabna doživetja 
vsem otrokom drugega starostnega 
obdobja. Pa ne samo otrokom, tudi 
zaposlenim v vrtcu, staršem, in 
vsej zainteresirani javnosti. Mi smo 

pripravljeni in komaj čakamo, da ji odpremo vrata in naš vrtec 
5. 4. 2016 spremenimo v center znanosti. Prepričani smo, da iz 
dobrih semen zrastejo odlični sadeži.«

Tanja Starc,  ravnateljica vrtca Zagorje ob Savi

»Veseli smo, da bo naša šola s pomočjo Hiške 
eksperimentov postala center znanosti ter 
se za en dan spremenila v velik eksperiment. 
Priložnost povezati osvajanje znanja preko 
zabave in igre je izjemna motivacija za učence. 
Obisk Hiške eksperimentov bo gotovo prijetno in 
nepozabno doživetje za učence, delavce šole in 
zunanje obiskovalce.«

Tatjana Krautberger, ravnateljica OŠ Ivana 
Kavčiča, Izlake



»Zaposleni in učenci Osnovne šole Otočec 
smo bili navdušeni, ko smo bili povabljeni, da 
se bo za en dan na šoli odvijal program Hiška 
eksperimentov. Še prav posebej so bili veseli naši 
učenci, saj bodo sodelovali na znanstvenem 
šovu, svoja radovedna vprašanja pa preizkušali 
na številnih eksperimentih. Ker smo v šolo ta 
dan povabili tudi vse starše in tudi sosednje šole, 
smo prepričani, da bo to za večino učencev prvi, 
nikakor pa ne zadnji obisk Hiše eksperimentov.« 

Mateja Rožman, ravnateljica OŠ Otočec.

»Znanost je tista, ki nam v trenutnih 
razmerah lahko ponudi možnost do 
boljšega življenja. Zato nas je razveselila 
novica, da nas bo obiskala Hiška 
eksperimentov. Hiška eksperimentov je za 
učence, ki ne živijo v Ljubljani, edinstvena 
priložnost, da se v domačem kraju srečajo 
z igrivo znanostjo. Učenci že komaj čakajo, 
da bodo lahko postali raziskovalci in sami 
poiskali odgovore na svoja Vsi skupaj 
radovedna vprašanja. Morda pa se iz 

njih razvijejo tudi kakšni čisto pravi znanstveniki. Vsi skupaj 
odštevamo dneve, ki nas ločijo od obiska Hiške eksperimentov, ki 
jo čakamo z veliko nestrpnostjo.« 

Katarina Pajer Povh, ravnateljica OŠ Tončke Čeč, Trbovlje

»S Hišo eksperimentov imamo že dolgoletne 
zelo pozitivne izkušnje, saj si večina naših 
učencev obisk Ljubljane najbolj zapomni po 
obisku le-te. Zato smo z velikim navdušenjem, 
hvaležnostjo  in hkrati s ponosom 
odprli vrata naše šole  in jo spremenili v 
center raziskovanja in znanosti- v Hiško 
eksperimentov. Verjamem, da bo to eden 
tistih izjemnih dni za naše učence in otroke, 
ki bo ostal zapisan kot eden boljših v tem 
šolskem letu.« 

Andreja Košti, ravnateljica OŠ Sladki Vrh



»Izvedba Hiške eksperimentov bo za 
našo šolo velik dogodek. Naši učenci 
so zaradi oddaljenosti od Ljubljane za 
tovrstne dejavnosti malce prikrajšani, 
saj predstavlja že sam prevoz velik 
strošek. Zato sem izjemno hvaležna 
vsem donatorjem, ki so omogočili, 
da bodo lahko učenci druge in 
tretje triade deležni tega doživetja. 
Verjamem, da bodo učenci uživali in 
da jim bo ta dan ostal v lepem spominu.«

Marina Kmet, ravnateljica OŠ narodnega Heroja Rajka 
Hrastnik.

»Zadovoljni smo, da 'Hiša 
eksperimentov' znova gostuje na 
Osnovni šoli Veržej. Še toliko bolj, ker je 
celodnevno eksperimentiranje nagrada 
za naše mlade 'eksperimentatorje', 
ki so na državnem prvenstvu osvojili 
prvo mesto in s tem prislužili, da se ta 
dogodek odvija pri nas. Upam, da bo to 
'eksperimentiranje' še bolj spodbudilo 
mlade radovedneže in jih popeljalo na 
pota znanstvenega razmišljanja.«

Borut Casar, ravnatelj OŠ Veržej.

 »Veseli smo, da bomo na naši šoli gostili 
Hiško eksperimentov, saj gre za izjemen 
center znanosti, ki spodbuja učenčevo 
radovednost, ga usmerja k raziskovanju, 
ustvarjanju in osvajanju znanja na 
inovativen način na naravoslovnem, 
tehničnem in znanstveno-raziskovalnem 
področju. Smo ena izmed najštevilčnejših 
osnovnih šol v jugovzhodni Sloveniji in z 
enim obiskom Hiške eksperimentov bomo 
zajeli veliko število otrok in ostalih vedoželjnežev naše občine. Ne 
dvomim, da bomo  preživeli čudovit učni dan, ki bo pustil sledi pri 
vseh obiskovalcih.«

Željka Janjac, ravnateljica OŠ Metlika



»Veseli me, da je našo šolo 
obiskala Hiška eksperimentov in 
učence z zanimivimi eksperimenti 
navdušila za raziskovanje, učenje, 
postavljanje vprašanj in iskanje 
odgovorov. Za učence je to odlična 
priložnost, da bodo ugotovili, kaj 
vse že znajo in kaj so sposobni 
narediti sami. Zahvala za ta obisk 
gre zlatemu pokrovitelju dogodka, 
Občini Cerknica, ki nam je omogočila, da na OŠ »Jožeta Krajca« 
Rakek prvič gostimo center znanosti. Iskrena hvala v imenu 
učencev in učiteljev.« 

mag. Anita Knez,  ravnateljica OŠ  Jožeta Krajca Rakek

»Raziskovanje, poizkusi, 
ugotavljanje, sklepanje, vse 
to je v človeški naravi preveč 
skrito, zato je potrebno otrokom 
pokazati, odpreti možnosti, da si 
sami razložijo, dokažejo nekatere 
zakonitosti v svetu. Veseli  
smo, da OŠ Artiče gosti Hišo 
eksperimentov. Zahvaljujemo 
se našim pokroviteljem, ki so 
omogočili, da je ta dan za naše 
učence, starše brezplačen.« 
Vesna Bogovič, ravnateljica OŠ 

Artiče

»Vedoželjnost je  značilna vrlina naših 
učencev, ki je najpogosteje potešena 
z raziskovalnim učenjem. To Hiška 
eksperimentov zagotovo nudi, zato smo 
se z veseljem odzvali povabilu in ji tudi 
na naši šoli odprli vrata. Tako bodo naši 
učenci en dan preživeli v pravem centru 
znanosti. Zaposleni in naši učenci si 
želimo, da bi takih aktivnosti bilo še več.« 

Marta Pavlin, ravnateljica OŠ Center, 
Novo mesto



»Z velikim veseljem in pričakovanji smo na 
našo šolo sprejeli Hišo eksperimentov in njene 
sodelavce, ki so nam odkrivali znanost na 
zabaven in prijeten način. Skozi dejavnosti 
so nam poslali sporočilo, ki nas usmerja v 
pomembnost vseživljenjskega učenja in skrbi za 
naše sive celice, da bodo sposobne kreativnega 
razmišljanja in kreativnosti.«  

Branko Lah, ravnatelj OŠ Miška Kranjca 
Velika Polana

»Vsako leto z enim razredom obiščemo Hišo 
eksperimentov. V tem šolskem letu smo se odločili, 
da s pomočjo naših poslovnih partnerjev in 
podjetij z našega območja, zberemo finančna 
sredstva in pripeljemo Hiško eksperimentov kar v 
našo šolo. S tem bomo omogočili vsem učencem, 
da se ta dan prestavijo v svet eksperimentiranja, 
saj bodo na ta način sami iskali odgovore na 
številna vprašanja, raziskovali, razmišljali in 
ugotavljali kako se odvijajo določeni pojavi v 
naravi. S takimi dejavnostmi sledimo ciljem 
sodobnega pouka, navajamo učence na aktivno 
in ustvarjalno delo in povečujemo povezovanje šole s starši, 
gospodarstvom ter drugimi deležniki v lokalni skupnosti.« 

Marko Primožič, ravnatelj OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka

»Dejstvo je, da se vedno bolj oddaljujemo 
od sveta, ki nas obdaja in postajamo slepi 
za skrivnosti, ki nam jih ponuja narava. 
V šolah se nam velikokrat zgodi, bodisi 
zaradi pomanjkanja časa, bodisi zaradi 
pomanjkanja sredstev, ali pa preprosto 
zaradi tega, ker nimamo pravega navdiha, 
da nekatere stvari ostanejo nedorečene. 
Včasih, prav tiste najbolj zanimive teme 
postanejo le skopi zapisi nezanimivih 
dejstev. Ravno zaradi tega smo se odločili 
sprejeti ponudbo Hiše eksperimentov, ki 

nam je odprla oči in nam približala čarobni svet znanosti« 
mag. Nataša Režek Donev, ravnateljica OŠ Prestranek



»Otroke dogajanja v naravi vedno privlačijo 
in jih zanimajo. Težava pa se pojavi, ko hočejo 
te pojave razumeti. Prav tu pa lahko pomaga 
Hiška eksperimentov, zato smo predstavnike 
povabili na šolo. Otroci bodo z igro spoznavali 
znanost, začeli jo bodo razumeti, ko pa jo bodo 
razumeli,  jim bo še bolj zanimiva.«

Peter Kos, ravnatelj OŠ Zreče

»Veliki Gaber je majhen podeželski kraj 
na Dolenjskem. Podeželje s seboj prinaša 
mnogo prijetnih izkušenj, ki jih mestni otroci 
težje izkusijo, hkrati pa oddaljenost šole 
od večjih centrov večinoma poleg stroškov 
vstopnin zahteva tudi stroške prevoza. 
Poleg tega so takšni obiski izven kraja 
vedno omejeni na razred ali dva. Na šoli 
menimo, da morajo učenci čim več izkusiti 
in preizkusiti, da  bodo bolje razumeli in si 
lažje zapomnili. Zato smo se odločili, Hiško 

eksperimentov povabimo kar k nam in tako vsem učencem 
ponudimo pomembne izkušnje, ki jih Hiška prinaša. Verjamemo, 
da bo to za učence pomemben in poseben dan, ki bo v njih 
vzbudil zanimanje, radovednost in vedoželjnost.«  

mag. Barbara Brezigar, ravnateljica OŠ Veliki Gaber

»Na II. osnovni šoli Rogaška Slatina radovedni 
tretješolci že vrsto leto obiskujejo ljubljansko 
Hišo eksperimentov in z navdušenjem 
poročajo o svojih doživetjih. Zato smo 
toliko bolj veseli, da so prek mobilne Hiške 
eksperimentov dobili priložnost, da od blizu 
spoznajo znanost na drugačen način, prav vsi 
naši učenci. Verjamem, da bodo po tej izkušnji 
zbledeli številni predsodki o nedostopnosti in 
nerazumljivosti znanosti ter kje jo na vsakem 
koraku v življenju srečujemo. Postavljanje pravih vprašanj in 
iskanje ustreznih odgovorov, k čemur mobilna znanstvena 
učilnica spodbuja, pa sta veščini, ki ju potrebujemo prav vsi – 
naši učenci se ju bodo danes nedvomno z veseljem učili.« 

mag. Karla Škrinjarić, ravnateljica II. OŠ Rogaška Slatina 



»Veseli me, da bomo 2. junija 2016 na naši 
šoli gostili Hiško eksperimentov. Verjamem, 
da bodo naši učenci in zunanji obiskovalci 
navdušeni nad dnevom, ko se bo na šoli 
»na polno« dogajalo. Tudi sama sem 
naravoslovka in komaj čakam ta dan, saj 
sem prepričana, da se nam bo vsem vtisnil 
v spomin in navdušil še tiste, ki jim morda 
naravoslovje ni tako blizu.« 

Mojca Rode Škrjanc, ravnateljica OŠ Toma 
Brejca, Kamnik

»Igrajte se z napravami, raziskujte pojave, uživajte v zanimivih 
eksperimentih in odkrijte znanstvenika v sebi! Dragi učenci, 
spoštovani starši, danes vam je dana enkratna možnost, da tudi 
vi postanete del centra znanosti.«
Francka Hribernik, učiteljica fizike in matematike, OŠ Polhov 

Gradec


