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Neža Ferk in Tevž Slatinšek sta sodelovala na državnem 

fotografskem natečaju z naslovom Mladost ni norost. Vsak od njiju je 

izbral 4 svoje fotografije, ki smo jih poslali in vam jih predstavljamo. 

Za KRASTAČO je Tevž prejel diplomo, ostale tri so bile izbrane za 

razstavo, ki bo na ogled v okviru Muzeja Velenje, Nežini pa bosta 

razstavljeni ZMAJ V LETU in IGRA SENC.  



 
 

 
Tevž, KRASTAČA in URŠLJA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevž, PECA in HROŠČEK  



 

 

 
Neža, ZMAJ V LETU in IGRA SENC 



 
Neža, GOZDNI MOŽIČEK in JESEN 



Prežihova ustanova in Občina Ravne sta v letošnjem šolskem letu razpisali natečaj 

v kombinaciji fotografije in krajšega besedila, vezanega na Prežihove črtice. Vsako 

leto je to razpis za OŠ s Prežihovim imenom. Sodelovali so naši učenci s svojimi 

prispevki, ki jih predstavljamo. Nagrade so prejeli: Neža Kovačec, Tevž Slatinšek 

in Neža Ferk, sodelovali pa sta tudi šestošolki Živa Rizvič in Sara Gorenšek. 

 

 
 

SONCE V OČEH 

 

Prežihov Voranc je bil doma v Kotljah, le nekaj kilometrov stran od mojega 

doma. Tudi naša družina živi v sožitju z naravo, odmaknjeno od mestnega 

vrveža. Skozi zeleno naravo občudujemo s soncem obsijano dolino s »črno 

tovarno« v osrčju, kot sta jo v črtici Nagrada opazovala Lenčka in Anej. 

Staršem sta pomagala pri domačih opravilih in pri delu v gozdu. Oče je delal 

od zore do mraka. Gospodar mu je obljubil dober zaslužek (nagrado tudi za 

otroka). Lenčka in Anej sta ob delu razmišljala o darilih, ki si jih bosta kupila. 

Bila sta vztrajna, a izkazalo se je, da je bil njun trud zaman. V njuna srca se 

je naselila tesnoba. Občutila sta krivico in razočaranje, česar ne želim 

izkusiti na svoji koži. Ker sem že velik, pomagam doma pri pripravi drv za 



zimo. Tudi mlajša brata že znata poprijeti za delo. Starši nas pohvalijo in 

primerno nagradijo, da nam je to spodbuda za naprej. Približno si 

predstavljam, kako sta otroka garala in bi jima veliko pomenilo, če bi ju 

gospodar nagradil. Zavedala sta se revščine. Želela sta videti mamo in očeta 

vesela in nasmejana, ne žalostna ter pobita. Z zaslužkom bi narisala vsem v 

družini nasmeh na obraz. Mislim, da je v življenju največ vredno razumevanje 

v družini, povezanost, poštenost in odkritost. Vesel sem, da me starši lepo 

vzgajajo in da imamo vsi sonce v očeh. Ko opravimo neko delo, si potem 

privoščimo počitek ali sprostitev na izletu v naravi. 

 

 

 



 
Zapis in fotografije: Tevž Slatinšek, 7. b 

 
Foto: Petra Slatinšek, mama 



ŠOPEK 

 
 

Solzice so ena mojih ljubših črtic. Najlepši del zgodbe je, ko je Voranc premagal 

svoj strah, da bi presenetil in osrečil svojo mater. Ko sem šla na sprehod z družino, 

sem za svojo mamo nabrala prečudovite cvetlice. Sicer s svojim šopkom nisem 

premagovala strahu, a kar je najpomembneje, sem z njim osrečila svojo mamo. 

 

Neža Kovačec, 7. a 

 

VORANC V NAS IN Z NAMI 

 

Drobne bele cvetlice, ki zacvetijo v maju, so šmarnice, pravimo jim solzice. 

Ravenčani in Korošci smo ponosni na dela svojega pisatelja, prežihovci še posebej, 

ker naša šola nosi njegovo ime. Ko v Kotljah (po)stojimo ob bronastem spomeniku 

dečka s solzicami ali nas v zadnjih letih že od daleč pozdravi skulptura solzic, se 

spomnim na črtico Solzice. Sama jih v globači še nisem nikoli nabirala. Se pa 

poskušam postaviti v kožo šestletnega fantka, kako je v ihti trgal dišeče rože, kako 

si ni upal gledati ne levo ne desno in mu je srce bilo sto na uro. Mali Voranc je 

premagal strah pred globačo, ki so ji rekli Pekel. Zaradi ljubezni do mame je 

premagal samega sebe, žrtvoval se je zanjo. To pogumno dejanje opevamo še danes. 



V ušesih mi zvenijo besede: »Mati, mati, solzice!« Predstavljam si, kako ga je mama 

nežno in rahlo pobožala po laseh, kot to čustvo navezanosti občutim, kadar me 

tolaži moja mama. Verjamem, da ima vsak od nas nekaj Voranca v sebi, saj se 

vsi trudimo osrečiti svoje bližnje. Bodimo prijazni drug do drugega. 

 

 
 



 
 

 
Neža Ferk, 8. razred 



VELIKA NOČ NEKOČ IN DANES 

 

V naših krajih za veliko noč krščenec dobi od svojega botra ali botre pisanko. Gre 

za staro navado, ko botri poleg pirhov prinesejo tudi darilo. 

V časih Prežihovega Voranca so si pisanko nosili med seboj otroci. Botrovi otroci 

so pisanko odnesli krščencem. V navadi je bilo, da so za pisanko dobili lepo zapečen 

šarkelj, pirhe in nekaj denarja. Že po pisanki se je videlo, kdo si je lahko privoščil 

več. Bogatejši so nosili večje velikonočno pecivo in več denarja, revnejši pa so 

komaj uspeli nabrati dobrine za v culico. Ravno zaradi te razlike se je Voranc v 

črtici Tri pisanke znašel v veliki stiski. Bilo ga je sram, ker je bila pisanka, ki jo je 

nosil on, tako skromna. Zaradi tega je denar, ki je bil namenjen njegovi družini, 

skrivaj podtaknil v sirotičino culico. Ob tem je čutil veliko olajšanje in srečo.  

V naši družini tudi v teh časih ostajamo skromni in za pisanko dobimo kos šarklja, 

pirhe, pomarančo in kakšno igračo ali oblačilo. Botra mi pisanko prinese domov ali 

pa se dobimo pri babici in dedku. Tam imamo tudi zajtrk, ki je značilen za veliko 

noč. Opažam, da marsikdo z darili precej pretirava. Stvari, ki jih nosijo botri ali 

botre v nekaterih družinah, presegajo vse meje. Posledično so pričakovanja teh 

otrok zelo velika.  

Verjamem, da lahko tudi danes podobne stiske, kot jih je doživljal Voranc, občuti 

družina z nižjimi prihodki. Žal mi je, da so se izgubile vrednote tega običaja. Želja 

pa materialnih dobrinah je izrinila čarobnost, ki jo prinaša pisanka. Iskrice v 

otroških očeh lahko prižge tudi skromna pozornost, če je ovita v obilico ljubezni, 

veselja in nasmehov.  

Voranc je našel zadovoljstvo in pri srcu mu je bilo lažje, ko je potisnil denar v revno 

pisanko. Želim si, da bi pisanka ostala iskren simbol velike noči, simbol brez dragih 

daril in velikih skrbi. 

 

 



 
Živa Rizvič, 6. c 

 

ŽIVLJENJE NA KMETIJI NEKOČ IN DANES 

 

Življenje na kmetiji, ki ga prebiramo v črtici Prežihovega Voranca Levi devžej, se 

precej razlikuje od življena na kmetiji danes. 

Včasih je bilo življenje na kmetiji zelo delavno razpoloženo, a vseeno zabavno. 

Imeli so veliko otrok, ki so pomagali pri delu. Bili so veliko bolj pridni, kot smo v 

večini otroci danes. Dečki so pomagali očetom v gozdu in na polju, deklice pa 

mamam pri gospodinjskih opravilih. Danes družine nimajo več toliko otrok, saj 

imajo na kmetijah stroje, s katerimi si olajšajo delo. Otroci manj pomagajo, več se 

igrajo, gledajo televizijo in igrajo igrice na telefonu ali računalniku. Deklice se 

pogovarjajo, fantje pa igrajo nogomet in košarko. Včasih so otroci nosili rabljena, 

prevelika oblačila staršev ali starejših bratov in sester. Nekateri otroci so bili 

bosi, tudi pozimi. Danes ima vsak otrok svoja oblačila, da nikogar ne zebe. 

Nekoč so jedli črn kruh, ki so si ga sami spekli, sadje in zelenjavo, kar so pridelali 

doma. Danes jemo meso, zelenjavo, sadje, različne vrste kruha, sladkarije in 

kosmiče. Večino kupimo v trgovinah, nekaj pa pridelamo na vrtu. 

Starejše so nekoč morali otroci vikati ali celo onikati. Tako so jim izkazovali 

spoštovanje, sicer so bili tepeni ali pa so dobili kazen. Danes vsi otroci svoje starše 

tikajo. Če so v Vorančevih časih v šoli prekršili pravilo, so morali klečati na koruzi 

ali pa so bili tepeni z ravnilom. Danes v šoli učenci veliko klepetajo in se včasih tudi 

skregajo. Za kazen lahko dobijo opomin, učitelji jih ne tepejo več.  

Danes je življenje na kmetiji lažje. Veliko se je spremenilo, dosti stvari je šlo na 

bolje. V Vorančevih časih pa je bilo boljše to, da je bilo v družinah več otrok, ki 

so se skupaj igrali in preživljali prosti čas. 



Sara Gorenšek, 6. c 

 

Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje, nagrajencem pa čestitamo z željo, da v svoj 

objektiv ujamejo še veliko lepih in nenavadnih pogledov. 

 

 

Po rahljanju ukrepov smo lahko izpeljali TEHNIŠKE DNEVE (v obliki ekskurzij). 

 

V četrtek, 3. 6. 2021, smo devetošolci obiskali Postojnsko jamo in si v Cerknici 

ogledali maketo jezera. 

 

 
Julia Kompan, 9. a 



 
Gregor Čuk, učitelj 

 



 
 

 
Gregor Čuk, učitelj 

 



 
 

 
Vanja Benko, učiteljica 

 



 
 

 

Vanja Benko, učiteljica 

 

V torek, 8. 6. 2021, smo izpeljali zares čudovit ŠPORTNI DAN, ki je bil verjetno 

zaradi raznolikih dejavnosti (po mehurčkih) všeč vsem (od prvega do zadnjega). 

Igrali smo odbojko, nogomet, med dvema ognjema, hokej, kegljali, plesali in 

plezali ter se pomerili v metu vortexa. 

 



 
Vanja Benko, učiteljica 

 

 



 
Neža Ferk, 8. b 

 

 



 
Marija Kričej, 8. a 

 

 
 

 
Vanja Benko, učiteljica 

 



 
Vanja Benko, učiteljica 

 

V sredo, 9. 6. 2021, so tudi osmošolci ubrali isto pot kot teden pred njimi deveti. 

 

Po TD so zapisali, da so doživeli lepe trenutke (najzanimivejša jim je bila vožnja z 

vlakcem). Všeč sta jim bili obe naravni znamenitosti – Postojnska jama in Cerkniško 

jezero. 

 

 



 
Marija Kričej, 8. a 

 

 

V petek, 11. 6., smo izpeljali TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, 4. šolsko 

uro pa smo si preko YouTuba pogledali ZAKLJUČNO PRIREDITEV, ker še ni bilo 

mogoče izpeljati javne prireditve. Lahko si jo v miru ogledate na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=gXIarQji8bM, ker smo med predvajanjem v učilnicah 

imeli težave z zvokom. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXIarQji8bM


 
 

 
 

 
Marija Kričej, 8. a 

 



Pri izbirnem predmetu GLEDALIŠKI KLUB smo v sodelovanju z GLEDALIŠČEM 

DELA izvedli delavnico PLES SENC, kjer smo spoznavali osnove senčnega 

gledališča. Tea Kovše in Katja Vravnik sta pripravili zanimiv in sproščen program, 

ob katerem smo se naučili veliko novega.  

Prvi del delavnice smo izvedli na daljavo preko platforme ZOOM, drugi del pa smo 

preselili v Kulturni center na Ravnah. Sami smo izdelali lutke in POLETELI NA 

LUNO. Učenci so uživali v odkrivanju skrivnosti, ki jih lahko ponuja (senčno) 

gledališče. 

 

 

 



 

 
Mateja Čebulj, mentorica GKL 

 

Del učencev 8. b je pri urah književnosti z učiteljico Martino Popič ugotavljal, 

kakšni so njihovi odnosi med sorojenci (do mlajših oz. starejših bratov ter sester). 

Njihove ugotovitve prikazuje spodnji miselni vzorec. 

 

 



Sedmošolci so se pri predmetu DKE pogovarjali o DRUGAČNOSTI. 

 
7. a 

 
7. b 



 
V 6. c so o drugačnosti govorili pri pouku slovenščine. 

Zapise učencev je oblikovala učiteljica Martina Popič. 

 

V ponedeljek, 14. 6. 2021, so devetošolci imeli VALETO, ki je bila tokrat zaradi 

korone nekoliko drugače izvedena. Staršem in učiteljem so zaplesali, kar so se 

naučili pri zadnjih urah športne vzgoje, in pripravili krajši kulturni program, na 

katerem je ravnateljica podelila posebna priznanja (Maji Mager, Aljažu Krivogradu 

in Aneju Gorenjaku). Na koncu so vsi zapeli Zgodbo o prijateljstvu in se posladkali 

s torto (presenečenje staršev). 

 

 



 

 
Foto: Peter Paradiž, oče devetošolca 

 



V torek, 15. 6. 2021, smo podelili devetošolcem zaključna spričevala, 

priznanja, bralne značke in pohvale. Pred tem pa so bile igre za predajo ključa. 

 

 
 

 
 

 
Vanja Benko, učiteljica 

 



 
Vanja Benko, učiteljica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Neža Ferk, 8. b 

 



Šesto- in sedmošolci so v sredo, 16. 6., imeli tehniški dan. 

Poglejte, kako so se imeli, kaj so videli in doživeli. 

 

 
6. a v Mozirskem gaju 

 

 
V Nazarjah ob Savinji, ko so se sprehodili po GOZDNI UČNI POTI. 



 
 

 
6. b v Mozirskem gaju 

 

 



 
6. c v Mozirskem gaju 

 

PANONSKI SVET –TD sedmošolcev 

 

 



 
Monika Cehner, 7. b 

 

 
Karolina Kumprej Pečečnik, razredničarka 7. b 

 

Nekaj učencev 7. a je delilo svoje vtise. Matija, Žana in Žan so povedali, da jim je 

bilo najbolj všeč v VULKANIJI, ker so gledali film in se peljali z vlakcem. 

 

Emi je ostala v spominu značilna panonska hiša – Dominkova domačija, ki je 

postavljena v črki L. 

 

Zapisala: Erika Volker, 7. a  



V četrtek, 17. 6. 2021, je bila ob 16. uri v Kulturnem centru Ravne svečana 

podelitev ZLATIH PETK našim devetošolcem (Neži Šuler, Maji Mager, Naci 

Nikolov Veber, Aneju Svenšku, Ani Kumer, Aneju Gorenjaku in Aljažu Krivogradu). 

Poleg odličnjakov s sosednje OŠ je naš sedmošolec Jan Pisar prejel zlato petko v 

Glasbeni šoli Ravne za svoj odličen uspeh pri harmoniki. 

 

 
Foto: Aleksander Ocepek 

 

Učenci devetega in osmega razreda so v zadnjem mesecu šolskega leta vsak petek 

poskrbeli za glasbo, ki smo jo vrteli po šolskem radiu.  

 

 
Martina Popič, učiteljica 



V torek, 22. 6. 2021, smo se učenke z mentorico RaP V naravo po hrano odpravile 

na čajanko na Prežihovino. Tam nas je kot vsako leto pričakala ga. Tatjana Ledinek, 

ki je spet pripravila zanimive delavnice. Učenke so izdelovale zeliščne mošnjičke 

iz melise, sivke ter pirinega polnila, izdelale so si tudi svojo etiketo. Ob delu so 

klepetale ter »srkale« ohlajeno zeliščno šabeso. Gospa zeliščarka nam je 

predstavila tudi »bajtni gartl« in nam predstavila, kako so se zelišča uporabljala 

za domače zdravljenje v času, ko je na Prežihovini živel Lovro Kuhar - Prežihov 

Voranc. 

Mentorica RaP: Romana Finžgar 

 

 



 
 

 



 
Foto: Romana Finžgar, učiteljica 

 

 

 



 

Neža Ferk, 8. b 

 

Erika Volker, 7. a 



 

Erika Volker, 7. a 

 

BRANJE 

 

Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

Brati je na sploh enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 

Teže pa je, a tudi bolj slavno, 

brati pravilno in hitro nazaj. 

A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 

čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje. 

 

(Tone Pavček) 

 



V ponedeljek, 21. junija, smo v Grajskem parku pripravili krajše druženje za 

učence, ki v tem šolskem letu, kljub temu da je bilo drugačno, niso pozabili na 

knjige in branje ter so tako usvojili priznanje za bralno značko. 

Bralna značka je letos praznovala že 60 let. Na Prevaljah so leta 1961 podelili prve 

bralne značke, ki so jih poimenovali po Prežihu. Od takrat je gibanje preraslo v 

vseslovensko in sega tudi čez meje. Sodeluje več kot polovica osnovnošolcev in zelo 

veseli smo vsakogar, ki se zapiše na seznam bralcev – tekmovalcev. 

Ogledali smo si krajša posnetka: uprizoritev Petra Nosa GLEDALIŠKEGA KLUBA 

in predstavo LUTKOVNEGA KROŽKA naše šole, Hana Mlakar pa nas je popeljala v 

glasbeni svet. Druženja se je udeležilo 212 naših učencev (brez devetošolcev). 

 

 

 
 

 
Mateja Čebulj, učiteljica 



 

 

 



 

 



 
 

 
Zapisala in fotografirala: Mateja Čebulj, učiteljica 

 



Osmošolci so oblikovali OGLASE, vezane na druženje, ker tovrstne stike vsi 

pogrešamo. Morda so bili že prvomajski prazniki za koga radodarnejši ali pa bodo 

sedaj počitniški dnevi, ki so pred vrati. 

 

 Rebeka Ferk Vogrin, 8. b 

 

 
Luna Žunec, 8. b 



 
Luka Vetter, 8. b 

 
Lena Polajner, 8. b 



Letošnji nagrajenec oz. izžrebanec med sedmošolci, ki je pravilno rešil anketni list 

vseslovenske šolske akcije Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje (s 

podpisom slovesne obljube o nekajenju) je šel v prave roke. Vsak dan je telesno 

aktiven in športno dejaven Tevž Slatinšek.  

 

 
 

Učenci 8. B so predzadnji dan v tem šolskem letu zavihali rokave in očistili tlakovce 

pred šolo. Zaslužili so si sladoled. 

 

 



 
Foto: Romana Finžgar, razredničarka 

 

V četrtek, 24. 6. 2021, zadnji šolski dan pred počitnicami. Kako smo ga 

doživeli? 

 RADIJSKA ODDAJA OB DNEVU DRŽAVNOSTI, 

 ŠPORTNI DAN – PLAVANJE V LETNEM BAZENU, 

 PODELITEV SPRIČEVAL, NAGRAD, POHVAL IN PRIZNANJ. 

 

 
Vanja Benko, učiteljica 

 

 



 
Vanja Benko, učiteljica 

 

 

 



 
Jure Dretnik, učitelj 

 

Pred nami je konec »šole« 

in čas, da zaživimo poletje tole. 

Nič ni lepšega od tekanja 

po travniku cel dan brez skrbi in … 

 

Čas, da svobodno zadihaš 

in nič več za delom sopihaš. 

Dajmo delovne zvezke iz rok 

ter se podajmo v morski tok, 

saj tukaj je poletje 

in naj sonce bo naše zavetje. 

 

Neža Kovačec, 7. a 

 

 

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO 

Se vidimo septembra, do takrat se pa spočijte in naberite energijo 

za novo šolsko leto, da bomo lahko čim več skupaj in da bomo vsi 

zdravi. 


