
 

 

 

REALIZACIJA DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA NA RAVNAH NA KOROŠKEM 

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

FEBRUAR 2021 

 

 

V sredo, 3. 2. 2021, smo 8. razredi imeli tehniški dan – MERJENJE. Spoznali smo 

pravilne in nepravilne ploščine ter prostornino. Merili smo različne predmete: vrata, 

učbenik, kalkulator, roko. Nato smo se preverili s samostojnim reševanjem nalog, 5. 

šolska ura pa je bila namenjena analizi, urejanju zapiskov ter oddaji nalog. Tehniški dan 

smo zaključili polni novega znanja. 

 

Ana Ramšak, 8. b 

 

V petek, 5. 2. 2021, KULTURNI DAN (6.–9. razreda) 

 

Dostop do šolske prireditve na daljavo: https://youtu.be/UZ3j8aXdbbw. 

 

 
 

https://youtu.be/UZ3j8aXdbbw


 



 
 

Po skupni proslavi so učenci opravili zahtevane dejavnosti in ob zaključku kulturnega 

dne oddali svoje izdelke (križanke, kvize, pesmi, ples, repanje, likovna dela …). 

 

Devetošolci so v nadaljevanju poslušali angleški muzikal MAMMA MIA in zapisali 

svoje mnenje. 

Moje mnenje o tem muzikalu je pozitivno. Nasploh mi je bil všeč in take predstave rad 

gledam, poslušam. Igralci so nadarjeni, a nekoliko se mi je zdel predolg. Nastopajoči so 

se potrudili in se vživeli v svoje vloge. Upam, da si bomo v prihodnje lahko še sami pogledali 

kak muzikal v živo.  

Nejc Pori, 9. b 

 

Muzikal 'Mamma Mia' se mi je zdel zanimiv in dobro organiziran, čeprav me ta umetnost 

ne privlači najbolj. Posebej všeč mi je Fantom iz opere ter večina Disneyevih muzikalov.  

 

Aljaž Krivograd, 9. b 



 
Filip Praznik, 7. a    Hana Mlakar, 7. a 

 

Osmošolci s(m)o v februarju bili zelo ustvarjalni v pisanju, pri poustvarjanju ob 

Prešernovih pesmih (ob Povodnem možu in Turjaški Rozamundi). 

 

Po dolgem času je Urška priplavala iz Ljubljanice in ugotovila, da je prišla v leto 2020. 

Ljudje so jo občudovali, kako lepa je, ona pa je bila začudena, ker so vsi nosili obrazne 

maske. Spoznala je prijaznega meščana, kateremu je ob pogledu nanjo poskočilo srce. Ko 

se je pogledala v ogledalo, sprva ni mogla verjeti svojim očem. Še vedno je bila zala, 

poskočna in prijetna, v podvodnem svetu se očitno ni starala. Kot da se je njena ura tam 

ustavila. Svojemu novemu izbrancu je zaupala skrivnost in živela sta srečno do konca 

svojih dni. 

 

Nik Geč, 8. b 

 

Povodni mož je ujel Urško in za vedno sta odplesala v podvodni svet. Nihče ju ni več videl. 

Ljudje so nemo opazovali vrtinec, vedeli so, da je Urška izgubljena. Tako je v plesnih 

ritmih dočakala svoj konec, povodni mož pa je ob vsakem plesu prišel po novo deklico. 

 

Tarik Salkić, 8. a 

 



Tako sta Urška in povodni mož plesala in plesala. Sedem let je Urška čakala na razkošno 

poroko, njen izbranec je bil sicer kralj podvodnega mesta, imela sta že tri ljubke otroke, 

a še vedno je bila nesrečna, saj je živela v neznanem svetu pod vodo in želela si je v svoj 

svet, čemur se je morala odreči. 

Lana Kokot, 8. b 

 

 
Amela Čeliković, 9. b 

 

Povodni mož, kje pa sva? 

Pod vodo, Urška, tu bova skupaj prebivala. 

Kraljestvo podvodno zavzameva, 

saj sva si usojena. 

 

Nik Kadiš, 8. a 

 

Ko je povodni mož pripeljal Urško v svoj svet, so jo imeli za služabnico. Dan za dnem je 

garala, sedmi dan pa je prosila povodnega moža, naj jo izpusti. Obljubil ji je, da če se bo 

pokesala svojih dejanj, jo čez tri dni izpusti. In res, pokazala so se ji nebesa. 

 

Marko Matjašec, 8. a 

 

Povodni mož je Urško odpeljal v svoje kraljestvo. Tam je imela svojo prekrasno sobano, 

a mislila je na pobeg. Nekega jutra ji je uspelo. Njeni so bili srečni, ko se je pojavila 

doma, povodnega moža pa so njegovi služabniki našli mrtvega v krvavi postelji. 

 

Rebeka Vogrin Ferk, 8. b 

 



 
Lena Gerdej, 8. a 

 

Povodni mož in Urška sta se hitro zaljubila 

in se srečno poročila. 

Otroke sta čez leta dobila, 

lepo so v podvodnem svetu živeli, 

Urška se ničesar v življenju ni bala 

in je s svojo novo družino do konca ostala. 

 

Aleksandar Blagojević, 8. b 

 

Urška je že par let živela pod vodo s povodnim možem. Neko noč se je izmuznila iz 

Ljubljanice in ugotovila, da je prišla v leto 2004. Naokoli je hodila lepa in mlada, vsi so jo 

občudovali in gledali za njo. Spoznala je prijazno dekle, ki ji je pomagalo, dalo ji je jesti 

in piti. Urška ji je zaupala svojo življenjsko zgodbo. Čez nekaj let je našla fanta, s katerim 

je potem srečno živela naprej. 

 

Tea Kolenc, 8. a 



 
Amela Čeliković, 9. b 

 

Povodni mož je Urški v svojem svetu nudil vse, kar je le mogel. Lahko se je svobodno 

sprehajala, vsako noč sta zaplesala po gradu. Urški je bilo novo življenje všeč, a se ji je 

vseeno tožilo po domu in svetu nad vodo. Ko je povodni mož to uvidel, ji je dovolil, da se 

je lahko vsako leto na tisti dan, ko jo je odpeljal v svoje kraljestvo, vrnila v Ljubljano, 

toda paziti je morala, da je ljudje ne bi prepoznali. Tako je še danes. Vsako leto na isti 

dan prihaja na ples pod zeleno lipo. 

 

Benjamin Kolenc Fajt, 8 a 

 

Za Urško vsi so žalovali 

in vsak dan pod zeleno lipo jokali. 

Na žalost povodni mož jo je ujel 

in nihče na tem svetu ni bil več vesel. 

Zdaj fantje žalostni so vsi, 

ker z njo plesati si vsak želi. 

 

Jošt Petrič, 8. a 

 



Uršika in povodni mož sta srečno živela v Ljubljanici, v svoji palači. Imela sta kopico otrok 

in zanje lepo skrbela. V svojem svetu sta imela bogato založene trgovine, urejene ceste, 

železniške proge … Ničesar jima ni manjkalo. Bila sta polno zaposlena kot podvodna 

igralca. Urška se je spremenila v dobro in zvesto žensko, ki jo je povodni mož cenil. 

 

Lena Gerdej, 8. a 

 

Urška in povodni mož se močno držita za roke in izgineta v vrtincu mrzle reke. Urška ne 

ve, kam jo pelje pot, povodni mož pa hiti z njo vedno globlje v temno reko. Postaja jo 

strah, zebe jo, naenkrat pa zagleda razsvetljeno dno. Prispeta v podvodni dvor. Tam živita 

srečno, nihče ju ne more ločiti. 

 

Urh Britovšek, 8. a 

 

Ko se je Urška utopila, je ostala sama pod vodo. Minilo je veliko časa, ko se ji je nekaj 

zgodilo. Zagledala je Francetov duh. Planila je k njemu, Prešeren prav tako proti njej. 

Nato ji je pripovedoval, kako je bilo življenje dolgočasno, da je pisal zanič pesmi in 

podobno. Nato sta skupaj živela zeloooo dolgo. Mislim, za vedno, saj je duh večen. 

 

Luka Vetter, 8. b 

 

 
Lena Gerdej, 8. a 



Rozamunda je v samostanu nesrečna in žalostna. Vsak dan moli, da bi jo Ostrovrhar imel 

spet rad, ampak on je srečen z Lejlo. Nekega dne pride na obisk gospod, ki se zagleda 

vanjo, jo zasnubi in Rozamunda srečna zapusti samostansko življenje. 

 

Lena Gerdej, 8. a 

 

Rozamunda ni dolgo živela v samostanu. Hitro se je poročila z mladeničem Aladinom iz 

Bosne, ki je prihajal iz istega kraja kot Lejla. Ampak Ostrovrhar in Lejla sta se odločila, 

da se bosta razšla, ker nista bila srečna. Tako je Rozamunda dobila svojega Ostrovrharja, 

Lejla pa je šla nazaj v Bosno z Aladinom. Vsi so bili srečni s svojimi otroki do konca 

življenja. 

 

Tarik Salkić, 8. a 

 

 
Tarik Salkić, 8. a 

 



Rozamunda je ostala praznih rok. Bila je zelo ljubosumna na lepo Lejlo. Želela je, da bi 

bila sama srečna in ne osamljena. Ni privoščila sreče drugi in skovala je načrt, da gre 

živet drugam. S trebuhom za kruhom je šla v Bosno, da si tam poišče mladeniča in zaživi 

z njim.  

Aleksandar Blagojević, 8. b 

 

Prvi dve leti Rozamundi življenje v samostanu ni bilo všeč, ko pa je med nunami dobila 

prijateljice in so prepevale v pevskem zboru, ji je to napolnjevalo dneve. Hodila je na 

sprehode in obiskovat očeta. Sprijaznila se je s svojo usodo. 

 

Luna Žunec, 8. b 

 

 
Lena Gerdej, 8. a 

 

Rozamunda je bila sprva v samostanu zelo osamljena, nato pa je ugotovila, da je prav 

potrebovala nov začetek, drugačno življenje. Nune so občudovale njeno lepoto, ker pa je 

morala nekaj početi, se je odločila, da bo učila otroke o bogu in veri. 

 

Lena Polajner, 8. b 

 

Rozamunda je živela v samostanu. Kadar je bila žalostna, je igrala na lutnjo, da je osrečila 

samo sebe, rožo deklic. 

 

Jaka Tušek, 8. b  



Ostrovrhar je čez leta obiskal Rozamundo v samostanu. Rekel ji je: 

 

»O, Rozamunda moja sladka, 

moja usoda ni več gladka, 

kaj storiti mi je zdaj!?« 

 

Rozamunda ga je pogledala in mu odgovorila: 

»Kar želel si, 

to imaš, 

ni vredno, 

da se zdaj kesaš.« 

 

Rozamunda odide nazaj v klošter, 

Ostrovrhar s sklonjeno glavo se za vedno izgubi, 

Lejla pa nazaj v Bosno z otrokoma odhiti. 

 

Tea Kolenc, 8. a 

 

 
Lena Gerdej, 8. a 



Po sedmih letih sta se Lejla in Ostrovrhar ločila, ker je on ugotovil, da ne more pozabiti 

Rozamunde. Ta je bila še vedno v samostanu, zato se je odločil, da jo bo šel obiskat. 

Preoblekel se je v žensko, da so ga spustili v samostan. Ko je zagledal Rozamundo, so mu 

oči kar zažarele od sreče. Rozamunda ga sprva ni opazila, ko pa ga je, mu je stekla v 

objem. Bila je vesela, da ga je po dolgem času spet videla. Ko so se njeni dnevi zaobljube 

iztekli, sta se srečno poročila. 

 

Lana Kokot, 8. b 

 

Minilo je sedem let, odkar je Rozamunda postala nuna v samostanu, odkar je Ostrovrhar 

namesto nje vzel Lejlo za ženo in si je prisegla, da ne bo nikoli več nikomur zaupala, razen 

Bogu. Odločila se je, da bo začela pomagati drugim, da ne bo le lepa, ampak tudi prijazna. 

Svoje življenje je posvetila pomoči potrebnim ljudem. 

 

Benjamin Kolenc Fajt, 8 a 

 

 
Amela Čeliković, 9. b 

 

Rozamunda se je čez nekaj let vrnila iz samostana. Ko je prišla domov, je bilo opaziti, da 

se je v samostanu kot oseba zelo spremenila. Postala je tiha, vljudna in manj samovšečna. 

Nato pa je nekega dne v mesto prišel mlad fant. Ker je bil tudi on lep kot Rozamunda, sta 

se zagledala drug v drugega. Kmalu zatem sta se poročila in živela srečno do konca svojih 

dni. 

 

Ana Ramšak, 8. b 



Rozamunda je naslednjih 7 let živela kot nuna. Začela se je dolgočasiti, zato se je hotela 

odreči takemu življenju, a ji niso dovolili. Sklenila je, da bo pobegnila in se preselila 

drugam. Neke noči je splezala skozi okno, doma hitro pobrala svoje premoženje in odšla 

peš proti Mariboru. Tam si je izven mesta kupila nekaj zemlje in delala kot kmetica. 

Spoznala je veliko novih prijateljev, s katerimi se je družila in preživljala dneve in leta. 

Njene zadnje besede pred smrtjo so bile: »Nuna je biti dolgočasno.« Ko so jo še vprašali, 

kako to ve, je odgovorila: »Ker sem včasih sama bila.« 

 

Luka Vetter, 8. b 

 

Ko je Rozamunda postala čast ljubljanskih nun, se je zelo spremenila. Ni bila več tako 

nagle jeze in postala je mirnejša. Odločila se je, da bo potovala po domači deželi. Obiskala 

je veliko lepih krajev. Zadnji večer je bila na plesu v dvorcu, kjer je spoznala ljubezen 

svojega življenja. Plesala sta, se vrtela in vrtela dolgo v noč. Z njim je na novo zaživela. 

Ko je dobila prvega otroka, ji mestno in razkošno življenje ni več ustrezalo, zato se je 

preselila v majhno vasico na Koroškem, kjer je še dolgo srečno živela. 

 

Jošt Petrič, 8. a 

 

 

 



NADALJEVANJE POVODNEGA MOŽA 

Valovi odnesli so daleč ju stran, 

dalje in dalje, dokler je še dan. 

Ponoči sta v veliko palačo prispela, 

Uršika zala je med potjo zaspala. 

Ko se zbudi, začudeno strmi, 

v čigavi postelji zdaj ona leži. 

Za vogalom pa povodni mož ždi, 

tuhta in tuhta, kako naj jo razveseli. 

Prinese ji bisere vse, zlato in srebro, 

da punco tako razveselil bo. 

Uršika zala vidi bogastvo to, 

odloči se njega okoli prsta oviti 

in si zlata in srebra pridobiti. 

Ko to povodni mož opazi, 

se razjezi, 

ustvari tako neurje, da ga nič ne zajezi. 

 

Uršiko zalo valovi odnesejo iz kraljestva, 

z njegovega posestva. 

Med blaznim neurjem si lahko slišal: 

»Gorje ti, Uršika, ki si me mislila oropat', 

zaradi tega dejanja te bom moral malo okopat'!« 

Povodni mož si misli: 

»Ji je že prav, mali tatici, 

moji bodoči prelepi kraljici.« 

 

Benjamin Jošt, 7. a 

 

Roža Rozamunda je bila srečna in si je v samostanu krajšala čas, da so z nunami pele in 

ustanovile svoj ansambel. Postala je dobra harmonikašica. Čez sedem let se je pojavil 

virus in morale so nositi obrazne maske. Začasno niso mogle igrati in javno nastopati. 

 

Marija Kričej, 8. a 

 



 

 

 
 

 

  



12. in 13. februar: INFORMATIVNI DAN za devetošolce 

 

GIMNAZIJA RAVNE 

Bilo je zanimivo, povedali so vse, kar me je zanimalo, tudi na vsa vprašanja, ki sem jih imel 

jaz in ostali, so nam odgovorili jasno. Kar imam povedati o predstavitvi, je, da je bila 

dobro izvedena. Dobili smo dovolj informacij. Predstavitve šole in dejavnosti, ki potekajo 

ob pouku, si lahko ogledamo na njihovi spletni strani. 

 

Aljaž Krivograd, 9. b 

 

SREDNJA ŠOLA RAVNE (strojni tehnik, mehatronik, računalniški tehnik, matalurg) 

Na informativnem dnevu sem izvedel veliko pomembnih informacij za vpis v srednjo šolo. 

Meni najboljša predstavitev šole je bila predstavitev Srednje šole Ravne. Udeležil sem 

se še predstavitve srednje gozdarske šole v Postojni. Se že veselim jeseni, ko grem v 

novo šolo. 

 

Žiga Šapek, 9. b 

 

SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC 

Dijaki z različnih srednjih šol v Slovenj Gradcu so z nami preko Zooma delili svoje 

izkušnje na različnih področjih, vse skupaj pa je trajalo približno eno šolsko uro. 

Predstavili so se nam direktor, tajnica, vodja marketinga in bivša dijakinja. O predmetih 

niso posebej govorili, zavrteli so nam filmčke o šolskih prostorih in projektih, v katere 

so vključeni. Na koncu smo rešili kratko anketo. 

 

Amela Čeliković, 9. b 

 

Zelo zanimiva je bila predstavitev srednješolskega programa zdravstveni tehnik. Program 

šolanja sta nam predstavila ravnatelj in socialna delavka. Izvedeli smo, da je 

izobraževanje namenjeno tistim, ki imajo čut za etično in moralno zavest, za delo z ljudmi 

in se želijo usposobiti za izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in 

mladostnikov. Dijaki se naučijo opazovati in spremljati zdravstveno stanje pacienta, 

nuditi prvo pomoč, oskrbovati umirajočega in umrlega, opravljati naloge po naročilu 

nadrejenih … Zaključek programa s poklicno maturo omogoča vpis v višje in visoke 

študijske programe. 

 

Zara Kumer, 9. b 

 



Ker še ne vem, kam me bo odnesla moja bodoča šolska pot, sem si preko Zooma ogledal 

tri srednje šole: KGBL, Konzervatorij Maribor ter Gimnazijo Ravne na Koroškem. 

Profesorji in dijaki so na vsaki šoli predstavili način dela in življenja. Posebej sem se 

pogovarjal tudi s predstojniki oddelka trobil. Še vedno sem na velikem razpotju. Ne vem, 

kako naj se odločim. Ne želim uničiti svojih sanj, vendar je pri 15 letih težko živeti 

drugje. Vem, da mi bosta starša pomagala pri odločitvi in tudi naprej. Če bom odšel v 

Ljubljano ali Maribor, bom stanoval v enem od dijaških domov. Spoznal sem tudi življenje 

v vseh domovih, ki jih imam na razpolago. Čaka me odločitev, ki jo bo potrebno kmalu 

sprejeti. 

 

Anej Gorenjak, 9. b 

 

SREDNJA ŠOLA MARIBOR 

Virtualno smo se lahko sprehodili po prostorih šole že pred informativnim dnem. 

Ravnateljica in učiteljice praktičnega pouka so nam predstavile, kako poteka pouk in kako 

je vključena po različnih letnikih tudi praksa. Zanimivo se mi zdi, da se bom naučila ne le 

striženja, ampak tudi ličenja in urejanja nohtov. 

 

Lena Iršič, 9. b 

 

SREDNJA ŠOLA LJUBLJANA 

Bila sem zadovoljna, posebej, ker bodo odprli še en oddelek. Tisti, ki smo se spoznali na 

informativnem, smo si že naredili skupino in si dopisujemo. 

 

Mija Špenger, 9. b 

 

SREDNJA ŠOLA MUTA 

Letos so informativni dnevi potekali nekoliko drugače, saj zaradi Covida-19 nismo mogli 

obiskati šol, kamor se nameravamo vpisati. S šolami smo se povezali preko Zooma. Z nami 

so delili svoje izkušnje tudi dijaki srednjih šol. Tisti, ki se še ne more odločiti, katero 

šolo bi izbral, je lahko v teh dveh dnevih dobro spoznal več programov. Verjamem, da se 

bo po vseh zbranih informacijah na koncu vsakdo laže odločil za pravo pot.  

Sama sem se udeležila informativnega dne na Okoljevarstveni šoli Muta, kjer so nam 

predstavili, kako bo naš pouk potekal in kako lahko nadaljujemo šolanje. Zdaj nas čakajo 

le še vpisi in kasneje potrditev, da smo na izbrane šole sprejeti. Držim pesti za vse 

devetošolce, da jim uspe priti na željene šole in s tem korak bliže k uresničitvi svojih 

sanj. 

Tia Kotnik Jauk, 9. b 



 

Neža Ferk, 8. b 

 

Devetošolci so poustvarjali, razmišljali so o svojem počutju ob različnih vremenskih 

razmerah. 

 

Na smreki zasneženi se v soncu snežinke svetijo, 

se v soncu snežinke svetijo, 

kot diamanti drobni v temno noč izginejo. 

 

Klemen Podgoršek, 9. b 

 

Ob dežju sem zaspana, a sproščena. Zvoki dežnih kapljic me pomirjajo. Sončni žarki, 

predvsem pa sončni vzhodi in zahodi, me napolnjujejo z energijo. 

 

Amela Čeliković, 9. b 

 

Ko me prebudi sonce, ki osvetli celotno stanovanje, mi polepša dan. Ker nimam rad dežja, 

se takrat počutim utesnjeno in že vem, da je pred mano mrk in nesrečen dan. V sončnih 

dneh, ko pogledam skozi okno, sem radosten, ker vidim sneg na okoliških gorah, vidim 

jasno nebo, čakam na pomladne ptice in njihovo petje. 

 

Emrah Šekić, 9. a 

 



Ko zunaj dežuje, se doma počutim varno, sproščeno, spočito in vedno si najdem delo. Ko 

pa so dnevi sončni, sem pozitiven in družaben. Moj najljubši čas pa je sneženje, ker lahko 

uživaš na snegu s prijatelji. 

Edin Okanović, 9. b 

 

Tam v sobi 

postelja se mi smeji, 

postelja se mi smeji, 

čas za spanje mi želi. 

 

Knjiga čaka me, 

da se vanjo potopim, 

da se vanjo potopim, 

da malo domišljije dobim. 

 

Naj v postelji uživam, 

domišljijo pridobivam, 

sanjam o lepih stvareh 

in o prijaznih ljudeh. 

 

Eva Šteharnik, 9. b 

 

 
Amela Čeliković, 9. b 



Kadar dežuje, bi najraje prespala dan, brala knjige in poslušala glasbo. Rada pogledam 

mavrico in mavrične barve. Ob sončnem vremenu pa sem boljše volje in polna energije. 

 

Tia Kotnik Jauk, 9. b 

 

Kadar dežuje, se sprašujem, kako pregnati temne oblake, ki niso samo na nebu, ampak 

tudi v mojem počutju. Zjutraj počasi odgrnem odejo s sebe ... Morda sem vstala z levo 

nogo, povsem mogoče pa je, da na moje počutje in razdraženo obnašanje vpliva slabo 

vreme. Sonce pa me sprošča, vzbuja dobro razpoloženje in mi vliva veselje do dela. Ob 

sončnem vremenu na ulicah opazim več nasmejanih in zadovoljnih ljudi. Sonce me spomni 

na SREČO, POČITNICE in ZABAVO. Je zvezda, ki zagotavlja energijo za ŽIVLJENJE. 

 

Zara Kumer, 9. b 

 

Tam v daljavi ena ptičica sedi, 

tam v tišini mračni tihi veter zašumi, 

tam visoko nad oblaki črni grom drvi, 

tam v nižini temni svojo moč pusti. 

 

V duši moji slab trenutek se zgodi, 

tiho stopa in me ne izpusti. 

Kot temna senca se me drži, 

strah me grabi in lovi. 

 

Urban Butolen, 9. b 

 

 
Amela Čeliković, 9. b 

 



 
Lena Gerdej, 8. a 

 

15.–19. 2. 2021 – ZIMSKE POČITNICE 

 

Počitnice sem izkoristila za nekoliko daljše spanje, z babico in dedkom smo hodili na 

sprehode, brala sem knjige in reševala razvedrila. 

 

Neža Ferk, 8. b 

 

 
Amela Čeliković, 9. b  



18. FEBRUAR – Prežih še vedno živi med nami v svojih delih 

 

 



 
Vanja Benko, učiteljica 

 

 
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/01/DVD-knjiga-PRE%C5%BDIH-S-

PRE%C5%BDIHOVCI-IN-V-PRE%C5%BDIHOVCIH-2013.pdf  

http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/01/DVD-knjiga-PRE%C5%BDIH-S-PRE%C5%BDIHOVCI-IN-V-PRE%C5%BDIHOVCIH-2013.pdf
http://voranc.splet.arnes.si/files/2020/01/DVD-knjiga-PRE%C5%BDIH-S-PRE%C5%BDIHOVCI-IN-V-PRE%C5%BDIHOVCIH-2013.pdf




 

 

 

22. FEBRUAR – SPET SMO V ŠOLSKIH KLOPEH 

 

V šoli in izven nje moramo upoštevati navodila, pravila in ukrepe, ki jih 

sprejme vlada. Obvezno moramo v skupnih prostorih nositi zaščitne 

maske, paziti na varnostno razdaljo, pravilno uporabljati razkužilo, 

prezračevati. Odgovorni smo skrbeti za svojo varnost in varnost drugih. 

Vsakdo je ODGOVOREN za svoja dejanja. 

 



 
Tevž Slatinšek, 7. b 

  



MOJE ŽIVLJENJE Z RESNIČNIM KRALJEM MATJAŽEM IN ALENČICO 

 

 
Ema Salkić, 6. b OŠ Prežihovega Voranca 

 

Nekega dne, ko sem na poti iz šole razmišljala o legendarnem junaku KRALJU 

MATJAŽU, se mi je utrnilo zanimivo spoznanje. Ali je to naključje? Morda? Ne, 

sedaj zagotovo vem. Nasmehnila sem se sama sebi. »Tisti pravi kralj Matjaž naj spi 

pod Peco in nas čuva,« sem si rekla. V mislih sem si dodala: »Drugi naj iščejo kralje 

Matjaže ter Alenčice, kjer koli hočejo, jaz ju imam kar doma.« Moj ati Matjaž in 

moja mama Alenka sta moja kralj Matjaž in Alenčica. Ati pooseblja pogum in želim 

si, da bi se s svojimi dejanji vsaj za kanček približala njegovi delovni vnemi in 

pogumu. Prišel je na Koroško kot kralj Matjaž in tukaj je spoznal mojo mamo Alenko, 

ki pooseblja požrtvovalnost in mi daje zavetje pred viharji, uči me, kakšna naj bom, 

da mi bo kasneje v življenju lažje, kako naj živim, da se ne bom ujela v življenjske 

pasti, da me ne bodo ujeli Turki in me odpeljali k sultanu, kjer bom morala početi 

to, kar želi on. Uči me samostojnosti in vsega, kar mi bo tik pred vstopom v srednjo 

šolo in novi svet pomagalo, da se bom postavila na svoje noge, da bom dovolj 

samozavestna, da bom razvila čut pravičnosti, pripadnosti in dobrote. 

Že od malih nog sem vedno rada poslušala pesmi in pripovedke ter se učila izštevanke, 

vse vezano na sodobnega kralja Matjaža, ki sem ga imela vseskozi ob sebi doma. 

Kdo ne pozna Kralja Matjaža, o katerem je nastalo že lepo število pesmi, izštevank, 

pripovedk, legend, prireditev, glasbenih, lutkovnih in gledaliških uprizoritev. Brez dvoma 

je eden najbolj priljubljenih likov v slovenskem pripovedništvu. Zasnovan je bil po kralju 

Matiji Korvinu, ogrskem vladarju iz 15. stoletja. Bil je poštenjak, ki je vzorno skrbel za 

svoje ljudstvo in vojsko, zato so mu vojaki radi peli slavospeve. 

 



Kralj Matjaž pod Peco spi. 

Kralj Matjaž se prebudi. 

Kralj Matjaž povede nas 

v borbo za slovensko vas. 

 

Zdaj napočil je čas, 

ko vrne se med nas, 

naš, Kralj Matjaž. 

 

Na čelo naše vojske stopi takoj 

in nas povede v osvobodilni boj, 

naš, Kralj Matjaž. 

 

Oblaki na nebu se rdečijo, 

sovragi vsi naši že bežijo, 

a Kralj Matjaž na vrhu gore stoji 

in na ves glas kriči: 

Mladen’či naši, 

zdaj se pije zdravljica vaša, vi naš up! 

Ljubezni domačije noben vam 

naj ne usmrti strup, 

ker zdaj vas, kakor nas, 

jo srčno branit kliče čas! 

Ker zdaj vas, kakor nas, 

jo srčno branit kliče čas! 

 

Kralj Matjaž pod Peco spi. 

Kralj Matjaž se prebudi. 

Kralj Matjaž povede nas 

v borbo za slovensko vas. 

NAŠ – Kralj Matjaž! 

 

 

 

https://www.narodne-pesmi.si/?option=mnenje&razvrsti=ASC&stran=37 

 

KRIŽ, KRAŽ, KRALJ MATJAŽ, 

DAJ MI GROŠ, BOM KUPIL NOŽ. 

 

KRIŽ, KRAŽ, KRALJ MATJAŽ, 

LUKNJO VRTA, PAC, PAC, PAC. 

  
 

Legenda o kralju Matjažu je nekoliko drugačna. Pravi, da so se drugi kralji, 

ljubosumni na njegovo priljubljenost, združili v boju proti njegovi vojski, zato se 

je z vojaki umaknil pod goro Peco in zdaj tam spi. Ko se mu bo brada sedemkrat ali 

https://www.narodne-pesmi.si/?option=mnenje&razvrsti=ASC&stran=37


devetkrat ovila okrog mize, bo prišel ven in spet bodo zavladali dobri časi na 

Koroškem in še kje. 

 

  
 

Ohranilo se je več legend o kralju 

Matjažu, ki pripovedujejo o 

dogodkih iz njegovega življenja. V 

Mežiški dolini največkrat slišana je 

naslednja: 

Nekoč, že dolgo bo tega, je na 

Slovenskem vladal bogat in pravičen 

kralj, po imenu Matjaž. Bil je naše 

gore list. Mir in blaginja sta vladala v 

deželi. Pa je z vzhoda pridrla horda 

strašnih Turkov in napadla deželo. V 

neenakem boju sta se Matjaž in 

njegova vojska hrabro borila, a vojaki 

so padali drug za drugim, dokler ob 

kralju ni ostala samo še peščica mož. 

Ko je kralj sprevidel, da so Turki 

premočni, se je z vojsko pognal v beg, 

in ker je bil pravičen vladar, ni bil 

ubit, ampak se je pred njim odprla 

gora in ga vzela vase. Tam zdaj za 

mizo spi s svojimi vojaki, in ko se bo 

njegova brada devetkrat ovila okoli 

mize, se bo slovenski kralj prebudil in 

prišel odrešit svoje, pod tujci 

zatirano ljudstvo. 

 

Ena od zgodb govori o kralju 

Matjažu, ki ga na jutro po poročni 

noči pokličejo v boj s Turki. Tako 

mora kralj pustiti svojo novo ženo 

samo doma, sam pa se odpravi v boj. 

Za varstvo ji pusti svojega konja 

Svita, ki lahko govori in misli po 

človeško. Če bi se kraljici kaj zgodilo, 

bi kralju lahko prišel povedat. Kasneje 

pridejo Turki in sultan si za svojo ženo 

izbere Alenko. Tako jo mora kralj 

Matjaž rešiti. Preobleče se v Turka in 

se pomeša med njihovo vojsko. Ker je 

izredno pogumen, mu sultan dovoli 

ples s svojo ženo. Alenčica ga 

prepozna po poročnem prstanu, ki ga 

nosi na roki. Tako jo uspe ugrabiti. 

Med potjo ju skoraj ustavi narasla 

voda, ki jo s konjem ne moreta 

prečkati. Pomaga jima njuna ljubezen, 

ki je ujeta v prstanu in voda se razdeli 

na dva dela. Tako srečno prispeta 

domov. 



 
 

Legenda o kralju Matjažu govori o možu, ki mu je bilo v resnici ime Matija Korvin 

in je vladal slovenskim deželam v času Karantanije. Matjaž je bil dober kralj, noč 

in dan so k njemu lahko prišli siromaki in zatirani in vsem je nudil pomoč in zaščito. 

Dal je kovati zlatnike in med njegovim vladanjem so na Koroškem vladali zlati časi. 

Ker so mu bili drugi vladarji nevoščljivi zaradi njegove mogočnosti, so združili 

svoje vojske proti njemu. S samo stotimi preživelimi junaki se je moral skriti v 

votlino pod Peco, ki se mu je sama odprla in ga skrila pred sovražniki. V votlini se 

je Matjaž usedel za mizo, ostali pa so posedli po tleh okrog njega in zaspali. 

Legenda pravi, da se bo, ko mu brada zraste sedemkrat okoli mize, prebudil. Takrat 

bo pred njegovo jamo sredi zime zrasla lipa. Od polnoči do ene zjutraj bo cvetela, 

potem pa se bo posušila. Takrat bo Matjaž s svojimi vojaki prišel ven, premagal in 

zatrl vse svoje sovražnike, pregnal krivico s sveta in spet zavladal Slovencem. Tako 

bodo na Koroškem spet zlati časi. 

 

 
K. Brenk, Babica pripoveduje, Slovenske ljudske pravljice, Mladinska knjiga, Ljubljana 

1992 

 



 
      Ema Salkić, 6. b 

 

Čeprav sem kot majhna deklica dostikrat obiskala votlino pod Peco in si 

neznansko želela, da bi se kralj Matjaž že enkrat končno zbudil, sedaj vem, 

da je to le pravljica, a iz takih povedk se lahko tudi veliko naučimo. Kralj 

Matjaž je lik, ki je nenehno z nami. Z nami je, ko smo pogumni in neustrašni, 

saj pooseblja moč in pogum, njegova ljubljena Alenčica pa so vsi tisti, ki se 

jim ni težko žrtvovati za druge, da bi skupaj bolje in srečno živeli. 

 

Moj brat Luka je januarja 2016 sodeloval na tekmovanju Gradovi Kralja 

Matjaža. Z nasmeškom na obrazu mi je pripovedoval svoje spomine na ta nepozabni 

dogodek. Povedal mi je, da je tisto zimsko sezono naš skakalec Peter Prevc dosegal 

izvrstne rezultate, zato so se skupaj s prijatelji v tekmovalni skupini odločili, da 

bodo zgradili planiško skakalnico velikanko. Tistega dne je bilo mrzlo in jasno 

vreme. Ob deveti uri dopoldne so se zbrali na Mitneku pod Peco, kjer je takrat 

potekalo tekmovanje. S seboj so prinesli žage, lopatice in drugo orodje, ki so ga 

potrebovali pri izgradnji. Ko so prejeli vsa navodila, se je »zabava« pričela. Do pete 

ure popoldne so morali pokazati svoj izdelek. Vzdušje je bilo enkratno. Zanimivo je 

bilo gledati, kako tudi druge skupine gradijo svoje mojstrovine. Tekmovalne 

skupine so si kuhale vino, celo pekle na žaru in se neizmerno zabavale. Tudi mi smo 

se, pripoveduje Luka. Med gradnjo nas je obiskoval vodja organizatorjev Jurij 

Berložnik, ki nas je s svojimi smešnicami spodbujal. Zvečer, ko so bile mojstrovine 

končane, so prižgali bakle in z njimi okrasili skakalnico. Dosegli so tretje mesto. 

Sledila je zabava do poznih nočnih ur. 

Tudi sama sem z mamo in očetom obiskala graditelje v zgodnjih popoldanskih urah. 

Šlo mi je na smeh, ko sem videla, s kakšno vnemo se lotevajo svoje odgovorne 

naloge. Sprehajala sem se med prelepimi skulpturami in kar nisem mogla verjeti, 

da je mogoče kaj takega ustvariti iz ledenih gmot snega. Kot da bi živela v 



pravljični deželi. Želela sem si, da bi bila ena izmed njih, čeprav sem bila še 

premajhna in malo me je že zeblo. In potem, ko so prižgali bakle, je bila pravljica 

še lepša in skoraj neverjetna. Še danes se spominjam, da sem še dolgo 

razmišljala o tem, kakšnemu čarobnemu doživetju sem bila priča. 

 

 
 

Tisti, ki takih kraljev Matjažev in Alenčic nimajo v svoji bližini ali jih ne 

poznajo, morajo verjeti, da jih bodo nekoč nekje srečali. Za to se mora 

potruditi vsakdo sam in predvsem verjeti, da je vsaka varianta o kralju 

Matjažu (zapisana ali zapeta v domačem ali tujem jeziku) še danes aktualna. 

Potruditi se moramo, da postane živa in resnična ter del našega vsakdanjega 

življenja. Dandanes bi bilo še kako dobrodošlo, da bi se KRALJ MATJAŽ 

prebudil in iz naših krajev ter sveta za vedno pregnal korona virus. 

 

Lena Iršič, 9. b 

 

Sodelovanje na literarnem natečaju na temo KRALJA MATJAŽA, ki je vsako leto 

razpisan v mesecu januarju. 

 

 

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO 


