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FEBRUAR 2020
KDAJ?

KAJ?

KDO?

ODBOJKA OO SVIZ Koroške
V petek, 31. 1. 2020, je v telovadnici OŠ Franja Goloba na Prevaljah potekalo
tekmovanje v odbojki med ekipami učiteljev in ostalih članov OO SVIZ Koroške.

Naši učitelji v zasedbi Ožbolt Zmagaj, Grega Čuk, Brane Merkač, Helena Ošlovnik,
Darja Vrhovnik, Katja Štern ter Saša Kos Pušnik
so šolo odlično zastopali ter zasedli skupno 7. mesto med 20 močnimi ekipami.
Tudi navijačev ni manjkalo, čeprav si jih v bodoče želimo še več.

Čestitamo!

Miha Ažnoh iz 9.b-razreda je osvojil srebrno priznanje v znanju
angleškega jezika za devetošolce.
Čestitamo.
4. in

SISTEMATSKI ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA 8. razred

5. 2.
4. 2.

OBMOČNO/REGIJSKO TEKMOVANJE iz ZGODOVINE

8. r.

Letošnja tema tekmovanja: PRAZGODOVINA NA SLOVENSKEM –
OB 90-LETNICI ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJ DR. SREČKA
BRODARJA V POTOČKI ZIJALKI
Območno tekmovanje je potekalo na OŠ Muta. Med 38 tekmovalci
koroških šol je bilo pet naših učencev, ki so na šolskem tekmovanju
dosegli bronasto priznanje in dovolj točk, da so se lahko uvrstili na
nadaljnje tekmovanje. Dosegli so nadpovprečen uspeh, za katerega
jim iskreno čestitamo. To so naslednji učenci in učenke:
URŠKA KORDEŽ, ELA ČEPIN in JAKA KOKOL iz 9. a ter
MAJA MAGER iz 8. a in ALJAŽ KRIVOGRAD iz 8. b-razreda.
Urška, Maja in Aljaž bodo prejeli SREBRNO PRIZNANJE, Jaka
in Ela pa sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo potekalo, 14.
3. 2020, na OŠ I v Murski Soboti. Nanj se že pridno pripravljamo.
Zapisala: Marjeta Petrovič, učiteljica zgodovine
5. 2.

Anej Gorenjak se je v sredo, 5. 2. 2020, udeležil regijskega
tekmovanja za trobento, ki je bilo letos v Laškem. Predstavil se je s
15-minutnim programom. V svoje delo je naš mladi glasbenik kulturnik vložil veliko svojega prostega časa. Med 31 tekmovalci si je
priigral mesto na državnem tekmovanju, ki bo v začetku marca v
Ormožu.
V mesecu februarju in marcu ga čakata še dve mednarodni
tekmovanji, eno v Zagrebu, drugo v Beogradu. Za vse dosedanje
dosežke na državnih in mednarodnih tekmovanjih mu iskreno
čestitamo. Stiskajmo pesti za njegove nadaljnje uspehe.

Zapisala razredničarka: Vanja Benko
5. 2.

ŠOLSKO TEKMOVANJE iz FIZIKE

8. in
9. r.

BRONASTA priznanja so dosegli:
V 8. razredu Maja Mager (8. a) in Aljaž Krivograd (8. b); oba sta se
uvrstila na regijsko tekmovanje.
V 9.razredu: Miha Ažnoh (9. a), Tine Rožen (9. a), Rene Navodnik (9.
b) in Miha Vetter (9. a); na regijsko gredo prvi trije.
Iskrene čestitke vsem!
Zapisala učiteljica: Darja Vrhovnik
5. 2.

Skupinica naših učenk in učencev – priseljencev, ki so ponosni na

2. in

svoje izdelke, ko so pisali z roko.

3. r.

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica
6. 2.

1.-9. r.
PROSLAVA ob SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU in
70-letnici smrti PREŽIHOVEGA VORANCA

Zbrali smo se na kulturni prireditvi, da bi počastili slovenski kulturni
praznik v spomin na obletnico smrti doktorja Franceta Prešerna. Ker
pa letos obeležujemo 70. obletnico smrti našega koroškega pisatelja
LOVRA KUHARJA - PREŽIHOVEGA VORANCA, je bila proslava
posvečena predvsem njemu.

Prežihov Voranc se je v svojih delih dotaknil tudi otrok in ranljive
otroške duše. V črtici Levi devžej je izpostavil revščino sosedovih
otrok in njihov odnos do hrane, ki jim je je občutno primanjkovalo.
Znal je izpostaviti tudi veselje otrok v tistem času, ki so se kljub
pomanjkanju znali poveseliti, zapeti in se igrati. Tudi učenci naše šole
se znajo tako poveseliti, zapeti in zaigrati.

Voranc je veliko pripovedoval o hudem, ampak nas kljub temu v svojih
delih opozarja na to, kako pomembno je upanje. Pravi, da nas že sama
misel na vesele dni prihodnosti ustvari otroke. Ob mnogih njegovih
zgodbah smo se zavedali, da je v današnjem času življenje v

marsikaterem pogledu lepše in prijaznejše do ljudi, kljub vsem
težavam, ki nas pestijo.

Prežih je že zgodaj kot nadarjen samouk razvil spoštljiv odnos do
knjige. Ob vsem spoštovanju vzgojne vloge in umetnosti, ki jih te
dajejo bralcu, ni bil nikoli neobčutljiv na njeno zunanjo podobo.
Nekatera njegova dela so dobila tudi filmsko uprizoritev. Skozi
filmsko umetnost lahko dodatno spoznavamo takratno Prežihovo
življenjsko okolje, življenjski stil in odnose med ljudmi. Dela našega
rojaka so še danes živa, saj nosijo v sebi sporočila, ki so blizu
današnjemu času.

Naši petošolci so za prireditev prepisali odlomek iz Solzic, ki je bil
tudi del scene. V projektu Pisanje z roko so sodelovali vsi učenci naše
šole.

Ob koncu prireditve ob kulturnem dnevu smo si zaželeli, da bi lepa
beseda vedno lepo mesto našla.

Zapisala: Martina Popič, učiteljica
Foto: Miha Vetter, 9. a

NAŠI DNEVI IN NAŠE ŽIVLJENJE BO LEPŠE IN POLNEJŠE,
ČE SE BOMO DRŽALI PREŠERNOVIH BESED IZ ZDRAVLJICE,
V
KATERI
JE
IZPOSTAVIL
VREDNOTE,
KOT
SO
PRIJATELJSTVO, BRATSTVO, ENOTNOST IN ENAKOST,
SREČA, SVOBODA IN SPOŠTOVANJE.
Zapisala učitejica: Vanja BENKO
7. 2.

PREŽIHOVCI ZMAGALI IN SE PODALI

9. a in

NA NAGRADNI IZLET NA KRVAVEC

8. b

Naša zmagovalna ekipa (iz 9. a in 8. b-razreda), ki je na natečaju o
varnejši uporabi spletnih tehnologij za svoj film prejela 1. mesto,
se je z mentoricama (Brigito Plemeniti in Karlo Mithans L.) v petek,
7. 2., udeležila tečaja deskanja na snegu z Žanom Koširjem na
Krvavcu.
1. mesto na natečaju je bilo odvisno od všečkov (in ogledov) na You
Tube-u ali spletni strani organizatorja www.eset.si ter kvalitete
videa, ki je bil omejen na 3 minute. Učenci 9. a (Tine Rožen, Urška
Kordež, Eva Kret, David Dobrodel, Ema Spanžel, Matic Savelli

Valente, Nace Zabev, Miha Vetter) in 8. b (Ema Hovnik Rožen,
Mija Špenger, Matej Petek, Aljaž Krivograd, Aljaž Brankovič,
Anej Gorenjak) so posneli ustvarjalen video, ki z odlično grafiko in
zvokom popelje gledalca v svet navidezne resničnosti – Interneta ter
mojstrsko opozori na plasti spleta. Z dinamiko in s svežino so učenci
prepričali komisijo, ki je naši šoli namenila največ točk. Po številu
všečkov so nas sicer prehiteli Kranjčani, a strokovna ocena je v
našem delu učencev in učenk prepoznala izvirnost in nam dodelila 1.
mesto.
7. februarja, v petek, smo se zgodaj zjutraj odpravili proti Krvavcu
v Kamniško-Savinjskih Alpah. Bil je lep, sončen, zimski dan, poln novih
doživetij, druženja, deskanja in vnovičnega tekmovanja. Z gondolo
smo se zapeljali do najvišje ležečega hotela v Sloveniji, kjer so nas
pogostili s sladkim krvavškim šmornom in vročim čajem. Nagovoril
nas je Žan Košir, ki je ostal z nami na tečaju bordanja. V 4 urah smo
se veliko naučili in marsikdo se je ogrel za deskanje na snegu še za
naprej. Domov smo odnesli bronasto mesto – čestitke za hitro in
spretno deskanje Emi Spanžel – in praktična darila.
Čestitajmo še enkrat vsem ustvarjalcem, igralcem, režiserjem,
statistom, bralcu besedila, vam, ki ste ga všečkali pa HVALA.
Če še niste ali bi spet, pokukajte na YT in vtipkajte „Natečaj o
spletni varnosti Eset Slovenija“.

Brigita Plemeniti, učiteljica

7. 2.

NA PREDVEČER KULTURNEGA PRAZNIKA
»KULTURNI« TUDI NA STROJNI
Slovenski kulturni praznik smo v petek, 7. februarja 2020, s
prireditvijo počastili tudi vaščani Strojne, kjer so pridno sodelovali
tudi učenci naše šole. Osrednji del prireditve smo namenili našemu
pisatelju Prežihovemu Vorancu, saj se letos obeležuje 70 let
Vorančeve smrti. Otroci so uprizorili nekaj odlomkov iz Prežihovih
črtic Tri pisanke, Prvo pismo in Levi devžej.
Prireditev ob kulturnem prazniku je tudi odlična priložnost, da se
lahko poklonimo domačinu Blažu Mavrelu. Ni besed, s katerimi bi ga

lahko bolje opisali in kot je to storil dr. Franc Sušnik z besedami: »V
vrsti koroških bukovnikov, teh nešolanih ljubimcev muz, na ljudske
strune ubranih, ljubiteljev čudeža črk, pisanja in prepisovanja, je
Blaž Mavrel eden tistih, ki so najviše merili do hrama učenosti.« Blaž
Mavrel, ki je v svojih delih pustil pečat takratnemu življenju, je še
danes ponos Strojne in Strojancev.
Naše misli so se dotaknile tudi štiridesete obletnice smrti Leopolda
Suhodolčana.
Prireditve se je udeležilo veliko Strojancev, obiskal nas je podžupan
Občine Ravne na Koroškem g. Aljaž Verhovnik, osrednja gosta
prireditve pa sta bila ravnateljica naše šole, ga. Bojana Verdinek, in
g. Mirko Osojnik, ki sta spregovorila o knjigi DR. ALOJZIJ KUHAR,
ZAMOLČANI RODOLJUB, v kateri je predstavljen najstarejši izmed

Prežihovih bratov.
Glede na število prebivalcev Strojanci predstavljamo skromen del
populacije občine. Pridnost, složnost pa tudi trma nam pomagajo, da
kljub majhnosti poskrbimo za pestro kulturno, športno in družbeno
dogajanje na vasi. Na Strojni se vedno »dogaja«, zaslužni smo vsi
tisti, ki se trudimo in ustvarjamo, ter vsi tisti, ki naše prireditve s
pridom obiskujejo.

Zapisala in fotografirala: Jožica Štavdekar, učiteljica RP
10. 2.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE

12. 2.

TEHNIŠKI DAN – ASTRONOMIJA

8. in
9. r.

12. 2. smo deveto- in osmošolci imeli tehniški dan na temo
ASTRONOMIJA. Zunanji mentorji iz Krškega so s seboj pripeljali
različna učila, prenosni planetarij in veliko znanja.
Izdelovali smo rakete iz plastenk, imeli predavanje o astronavtskih
oblačilih in izvedeli, zakaj so tako pomembna, spoznavali smo naše
osončje, planete in sonce, v telovadnici smo si ogledali planetarij ter
v njem nekaj filmov o planetih in zvezdah. Na koncu smo se vsi zbrali
v okolici šole in izstrelili rakete. Tehniški dan se je končal ob 12.45.
Bilo nam je všeč, veliko smo se na zanimiv način naučili. Hvala.

Zapisala in fotografirala: Lana Lampret in Rene Navodnik, 9. b

Foto: Lena Iršič, 8. b

Foto: Nives Kasper Mrdavšič, učiteljica
13. 2.

IZLET V GRADEC
V četrtek, 13. 2. 2020, smo v okviru Razširjenega programa in
izbirnega predmeta (Poskusi v kemiji ter Socialne igre in kakovostno
preživljanje prostega časa) organizirali izlet v Gradec.
Izleta se je udeležilo 18 učencev (9. in 8. razreda) ter učiteljici
spremljevalki.
Ob 9.30 smo se odpravili z avtobusom do čokoladnice Zotter. Na
številnih

ustvarjalnih

postajah

smo

degustirali

čokolado

od

kakavnega zrna do praline.
Ob 14.00 je sledila vožnja do mesta Gradec, kjer smo se sprehodili
po

simpatičnem

mestnem

središču. Videli smo

mestni trg,

najstarejšo pekarno ter preostali čas samostojno raziskovali in
odkrivali mesto.
Polni sladkih doživetij smo se vrnili domov ob 18.30.

Učiteljici: Romana Finžgar in Kristina Ješovnik

13. 2.

KOROŠKI MUZEJSKI VEČER je potekal v sodelovanju z
Zgodovinskim društvom za Koroško v Muzeju Ravne na Koroškem.
Predaval je Vinko Skitek, doktor zgodovine, muzealec in kot arhivist
zaposlen v Pokrajinskem arhivu Maribor. Omeniti velja, da je bil
učenec naše šole. Za njegovo delo ga je navdušil učitelj zgodovine g.
Alojz Pristavnik.
Ko sem svoje učence povabila, da se mi pridružijo v muzeju, se jih je
kar sedemnajst odzvalo vabilu. Priznati moram, da so mene in vse
ostale prisotne znova presenetili s svojo udeležbo.
Naslov predavanja s predstavitvijo različnih slikovnih in pisnih virov
je bil: Guštanj in Kotlje skozi srednji in zgodnji novi vek.
S prav posebnim zanimanjem smo poslušali o grajskih stavbah v
Guštanju in njegovi okolici, posebej tistih, ki so jih odkrili v novejšem
času. A kot je dejal predavatelj, raziskovalce še čaka veliko dela.
GRAJSKE STAVBE
 BAMBERŠKI DVOR (11. stoletje)
 ZGORNJI GRAD (konec 12. in začetek 13. stoletja) na vrhu Pigla
 SPODNJI GRAD – GRINFELS (14. stoletje) ob sotočju Meže in
Suhe
Od 14. stoletja naprej so si vitezi Guštanjski za potrebe bivanja
gradili v bližini trga svoje lastne dvore. Tako je nastalo kar nekaj
grajskih stavb.
DVOREC RAVNE – STREITEBEN (Njegov današnji videz je iz leta
1807.)
 GRAD DOB nad Brančurnikom je propadel že v času Valvasorja.
 DVOREC DOB na območju Dobjega dvora (15. stoletje)
 DVOREC ČEČOVJE na pobočju Navrškega vrha (15. stoletje)
 KRAJGERJEV DVOR na Tičlerjevem vrhu (15. stoletje)
 DVOREC ŠROTNEK (16. stoletje)
 DVOREC PODGORA - Lubasov dvorec (17. stoletje)
 KRIŽNI DVOR pri trgu, kjer stoji stavba nekdanjega vrtca
Marjetka
 DVOREC JAVORNIK (druga polovica 14. stoletja)
Eden od slednjih dveh je bil zagotovo naslednik Bamberškega dvora.
Zanimiva za raziskovalce sta tudi Močivnikov stolp in grajska
pristava na Piglu.

Voščena pečata trga Guštanja prikazujeta tri hribčke, na srednjem
je drevo. G. Skitek meni, da to ni lipa, ampak je hrast. Gospodje
Guštanjski pa so v svojem grbu imeli srebrnega kozoroga.
Gospostvo Guštanj je obsegalo področje od Podklanca do Žerjava.
Arhivsko gradivo iz 16. in 17. stoletja razkriva, da so bili že 1317 v
trgu mitnica, nato deželno trško sodišče in prejemniški urad.
Delovali so tudi cehi (obrtna združenja) in verske bratovščine. Leta
1609 je lončarskemu cehu deželni knez določil pravila delovanja.
Kmečko prebivalstvo je moralo svojim zemljiškim gospodom dajati
del pridelka, kar je razvidno iz zelo natančnih urbarjev. Kotlje so
imele svoj zgodovinski razvoj, saj so leta 1314 prišle s 33 kmetijami
v last gospodov Žovneških iz Savinjske doline. Ti so bili kasneje
povišani v celjske grofe.
Slišali smo veliko zanimivega in tako pobliže spoznali zgodovino
našega mesta.

Zapisala: Marjeta Petrovič, učiteljica zgodovine
14. 2.

VALENTINOVO

14. in

INFORMATIVNA DNEVA za devetošolce

15. 2.
Informativna dneva na srednjih šolah sta potekala v dveh terminih,
in sicer v petek in soboto, 14. 2. in 15. 2. 2020. Dneva sta
namenjena obisku srednjih šol, na katerih osmošolci dobimo

9. r.

podrobnejša pojasnila o vpisu in izobraževanju ter druge informacije
v zvezi s programi.
Zato je bil 14. februar za učence 9. razreda pouka prost dan.
Prišel je čas, ko je pred nami devetošolci pomembna odločitev, kam
bomo šli naprej, za katero srednjo šolo se bomo odločili in kakšna bo
naša nadaljnja pot do naše samostojne prihodnosti. In tako so v
petek, 14., in soboto, 15. februarja, na srednjih šolah po Sloveniji
potekali informativni dnevi. Ko sem vprašala sošolce, katere šole si
bodo pobliže pogledali in spoznali njihove programe, sem dobila kar
nekaj različnih odgovorov. Večina si je šla ogledat Srednjo šolo na
Ravnah na Koroškem in Gimnazijo Ravne. Ni pa manjkalo obiskov po
krajih, kot so Maribor, Slovenj Gradec in Velenje. Jaz osebno sem
se udeležila informativnega dneva na gimnaziji, ki jo bom tudi drugo
leto obiskovala, saj sem bila kar precej navdušena nad programom in
verjamem, da je to prava odločitev za mojo poklicno pot. Bila pa sem
tudi na Srednji zdravstveni šoli v Slovenj Gradcu.
Verjamem, da je bila to za vse nas zanimiva izkušnja in da bo
marsikomu pomagala pri odločitvi, katero pot naj ubere naprej.
Lana Lampret, 9. b
18. 2.
SODELOVANJE NA KULTURNI PRIREDITVI
OB 70-LETNICI SMRTI PREŽIHOVEGA VORANCA
(Kotlje, 18. 2., ob 18. uri)
S kulturno prireditvijo, katere se je udeležil tudi predsednik RS g.
Borut Pahor, smo se poklonili Lovru Kuharju – Prežihovemu Vorancu,
našemu domoljubu, ki se je pred sedmimi desetletji poslovil, a v
svojih delih, s katerimi je postavil nesmrten spomenik sebi in
Korošcem, še vedno živi.
Melodijo himne Republike Slovenije je na trobento zaigral naš
osmošolec Anej Gorenjak, uvodne plesne gibe pa so pod mentorstvom

profesorice športne vzgoje Saše Knez izvedle učenke Maruša
Sedovnik, Lana Ilić, Špela Spanžel in Ina Belaj.

Fotografirala: Alijana Tertinek, učiteljica

Fotografirala: Alijana Tertinek, učiteljica

Prežihovci smo ponosni, da nosimo ime našega pisatelja. Strinjamo se
z mislimi, da je umetnik tisti, ki ustvarja in oblikuje dela estetske
vrednosti, da lepa slika razjasni oko, lepa beseda potolaži dušo, lepa
glasba in ples pa razveselita srce. Za sceno na prireditvi je poskrbela
naša profesorica likovne vzgoje Alijana Tertinek.
Prešernova Zdravljica vošči Slovencem srečo, spravo, oblast in čast,
vsem narodom pa mir in prijateljstvo. Tudi PREŽIHOVCI imamo
svojo himno. Poje o srečanjih vseh šol, ki nosijo ime po našem rojaku
doma in izven meja v Italiji, da si podamo roke in da pesem
brezskrbno zadoni povsod, kjer živi Prežihov rod – od Trsta do
Prekmurja, tam pa si vsakdo nabira solzice za prihodnje dni.
MI

SMO

PREŽIHOVCI

in zborček PREŽIHOVCEV

je

pod

mentorstvom profesorice glasbene vzgoje Tanje Krivec zapela svojo
himno.

Fotografirala: Alijana Tertinek, učiteljica
Prireditev je bila polna umetnosti (plesnih in glasbenih točk različnih
društev). Obogatila nam je večer in življenje, da bomo iz nje črpali
novo moč zase. Sprejemanje glasbe in njeno razumevanje ima
sporočilno vlogo. Pomembno je že v fazi odraščanja in oblikovanja
osebnosti. Glasba človeka plemeniti, pesmi nas povezujejo in nam
polepšajo trenutke življenja.

Osnovnošolci sosednje šole so zaigrali prizor
iz črtice Potolčeni kramoh.

Fotografirala: Aleksandra Knez, učiteljica
Zapisala: Vanja Benko, učiteljica
18., 19.
in

7. in
MEDIJSKA PISMENOST – LAŽNE NOVICE

21. 2.
Delavnico z učenci je izvedla Alenka Miler, univerzitetna slovenistka
in splošna jezikoslovka, vodja programa Europe Direct v okviru
razvojnega podjetja A. L. P. Peca.
Kaj so zapisali učenci po srečanju?
Bilo je poučno, zanimivo in tudi zabavno.
Veliko smo se naučili.
Super, posebej igra SE STRINJAM ALI NE STRINJAM.
Take teme so danes aktualne in je potrebno, da smo čim bolj poučeni
in osveščeni.
Poudarjena je bila NEVARNOST LAŽNIH NOVIC in NEVARNOSTI
NA SPLETU.
O tematiki moramo razmišljati in čim več vedeti, da bo naše življenje
lepše in varno.

8. r.

Zapisali učiteljici: Marjeta Petrovič in Vanja Benko
Fotografirala: Martina Popič, učiteljica

NAGRAJENEC NATEČAJA V PROJEKTU MEDNARODNI DAN
STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO

2019/2020 je
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM

Učenec je osvojil 3. mesto v skupini
OSNOVNE ŠOLE od 4. do 6. razreda – LIKOVNI IZDELKI.
Mentorica: Milena Sinanovič
Koordinatorica: Cvetka Petrič
Izdelek bo razstavljen v HIŠI EVROPSKE UNIJE V LJUBLJANI
od 5. do 27. 3. 2020.
ČESTITAMO!
20. 2.

TD – ŠTORIJE IZ NAŠE DOLINE ter PISANJE PO RIMSKO
V četrtek, 20. 2. 2020, so učenci sedmega razreda imeli tehniški
dan, na katerem so spoznavali življenje starih Rimljanov in kmetov v
Mežiški dolini. Organizirala ga je učiteljica Marjeta Petrovič v
sodelovanju s kustosinjama iz Muzeja Ravne in Slovenj Gradec.

7. r.

Del tehniškega dneva je bil posvečen arheološki delavnici, na kateri
smo spoznavali učenje, pripomočke in pisavo v rimskih časih. Bolje
smo spoznali Rim in Rimljane.

V drugem delu tehniškega dneva pa smo spoznali življenje na
kmetijah v Mežiški dolini. Ogledali smo si hišo, ki se je imenovala
dimnica. V njej je bilo vedno polno dima, saj stare hiše niso imele
dimnikov. Spoznali smo tudi, kakšne so bile nekoč kmetije. Na
razstavi smo se poigrali s koroškim narečjem. Našim narečnim
besedam smo iskali knjižne ustreznice.
Dan je bil zelo kratek, a vseeno smo se veliko naučili.
Martina Popič, učiteljica

OKROGLA MIZA NA ŠOLSKEM PARLAMENTU

Fotografirala: Simona Grabner, učiteljica
20. 2.

MEDOBČINSKI PARLAMENT
20. 2. 2020 je potekal 30. medobčinski otroški parlament. Udeležili
smo se ga 4 učenci naše šole: Nika Pandev, Rene Navodnik, Nace
Zabev in Neža Kovačec. Ob 9. uri smo se s knjižničarko odpravili v
Kulturni center Ravne, kjer smo se po nagovoru župana Občine Ravne
na Koroškem dr. Tomaža Rožena razdelili v skupine ter s pomočjo
gimnazijcev iz Gimnazije Ravne izdelali plakat na vsako temo: poklici
prihodnosti, otrokove sposobnosti in osebne lastnosti, močna
področja otrok ter praksa in vajeništvo.

Po končani izdelavi je vsaka skupina v grobem predstavila izbrano
temo. Sledil je odmor za malico, nato pa debata na vsako od naštetih
tem, po kateri smo učenci in učitelji glasovali, kateri udeleženci naj
nas zastopajo na regijskem otroškem parlamentu. Našo šolo in
poglede na razpisano tematiko bosta predstavljala devetošolca Nace
Zabev in Nika Pandev.
Zapisala: Nika Pandev, 9. b
Fotografirala: Simona Grabner, učiteljica

20. 2.

6.-9. r.

Foto: Rene Navodnik, 9. b
Eden od izzivov za točke na VALENTINOVEM PLESU
Učenca posameznega oddelka iz 8. razreda sta dobila dane besede
in v določenem času sestaviti ljubezensko pismo.

Ko hočem govoriti s tabo, ni dovolj telefon.
Ko te zagledam, me zmrazi,
kot bi sneg padal po meni.
Postane mi slabo, a ne grem na WC,
saj si želim tvoje bližine.
Lok ljubezni je prebodel najina srca,
a vseeno sva še v učilnici ljubezni.
Ne morem te doseči, je, kot da bi mi žoga obtičala na drevesu.
A lučka ne ugaša.
Ljubim te, saj si sladek kot kompot.
Zamenjam te za vsako šminko.
Maja Mager, 8. a

Draga Micka!
Ti si kot voda in jaz sem žejen.
Vem, ko tako pišem, sem kot kmet.
Skuhal ti bom krompir in mogoče ti bom spekel kak krof.
Ti si lik mojega pogleda.
Stradam se nad tabo, ko te vidim v kratkih hlačah.
Si kot kos sočnega mesa.
Očala ljubezni so mi nadeta, ko te vidim.
Tvoja majica je …
Matej Petek, 8. b

21. 2.

Devetošolci smo prvi dve uri imeli tehniški dan z naslovom
TRAJNA MOBILNOST s POLICIJO. Iz prve roke smo izvedeli,
kako poteka šolanje za policaja in kakšno je njihovo delo. Spregovorili
smo tudi o prometni varnosti ter da je prav, da čim več hodimo peš
in se manj vozimo z avtomobili, saj izpušni plini zastrupljajo naše
okolje.
Rene Navodnik, 9. b

21. 2.
Naj VAS spomnimo, da je 21. februar mednarodni dan maternega
jezika. »Materni jezik je jezik, v katerem začnemo spoznavati in
osmišljati svet ter samega sebe: je jezik, v katerem upamo,
sanjamo, hrepenimo. Je pomemben gradnik osebne, socialne in
kulturne identitete.«

9. r.

Foto: Marija Kričej, 7. r.
24. 2.–28. 2.
ZIMSKE POČITNICE
Poseka še kar vabi. Če drugje med počitnicami ne bo snega,
ga imamo pred nosom.

Foto: Rene Navodnik, 9. b

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO

