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MAJ 2021

Janja Čebulj, vzgojiteljica

Mesec maj je dobil ime po rimski boginji Maji, ki je bila boginja pomladi, plodnosti
in rodovitnosti. Mesecu so v preteklosti rekli tudi veliki traven, kar pomeni mesec
pomladne rasti, trava postane visoka, rastje pa bujno.
Maj se prične s praznikom dela oz. prvim majem. Tradicija v Sloveniji se obeležuje
zlasti s kresovi in nošnjo nageljnov. Postavljamo tudi mlaje. Ti običaji segajo v
preteklost že vse od 17. stoletja. V tem pomladnem mesecu praznujemo dan
Evrope, svetovni dan čebel ter svetovni dan biotske razvitosti. Ko so naši predniki
še bivali v Titovi Jugoslaviji, so 25. maja praznovali dan mladosti. Potekale so razne
športne prireditve in proslave v šolah, glavna posebnost praznika pa je bila Titova
štafeta.
Za nas otroke maj naznanja bližnje poletje in počitniške dni.
Ema Hovnik Rožen, 9. b
KRES, KRESOVANJE na predvečer 1. maja

Marija Kričej, 8. a

Neža Ferk, 8. b

Ob 400-letnici jeklarstva v Mežiški dolini smo ob občinskem prazniku
v mesecu aprilu izdali knjigo 400 LET JEKLARSTVA V NAŠEM
KRAJU SKOZI OČI PREŽIHOVCEV, ki so jo pomagali soustvarjati
učenci na predmetni stopnji. Za objavo smo izbrali 66 pripovedi, ki so
jih povedali sorodniki, znanci in prijatelji. Zgodbe so povezane s
poklicnim delom zaposlenih v železarni, njihovim prostim časom,
medosebnimi odnosi, nesrečami pri delu in šaljivimi dogodki. Zapise so
prispevali naslednji učenci: Neža Šuler, Hana Mlakar, Manca Janko,
Manuel Petrović, Miha Kamenik, Alisa Merkač, Neža Cesar, Lena Iršič,
Lana Kokot, Aljaž in Žan Brankovič, Jan Kotnik, Amela Čeliković, Neja
Pečnik, Lara Kumprej, Sara in Nika Budimir, Lena Gerdej, Anej
Svenšek, Luna Žunec, Ida Kalčič, Tevž Slatinšek, Nik Kadiš, Tim Rezar
Rat, Ema Hovnik Rožen, Špela Preglav, Eva Žaže, Taja Kokošinek,
Benjamin Jošt, Ana Ramšak, Sergej Filip Ilić, Lena Polajner, Nejc
Hribernik, Pia Ovčar, Nik Geč, Marko Matjašec, Nace Zabev, Nuša
Hober, Jaroš Kališnik, Žiga Šapek, Matej Pisar, Daša Šopar, Blaž
Obretan, Patricija Kričej Repas, Rebeka Vogrin Ferk in Teja Gracelj.
Besede oz. besedne zveze, ki so zapisane v zgodbah, so po asociacijah
skozi svoje oči razlagali: Erika Volker, Tiara Fortek, Manca Janko, Tim
Rezar Rat, Neja Pečnik in Pia Ovčar.
Likovno žilico so pokazali Lena Polajner, Ana Kričej, Anej Lampret in
Ana Ramšak, ki so motive, povezane z jeklarstvom, narisali z ogljem.
Skozi fotografski objektiv so zajeli današnjo podobo fabriških stavb
s podobnih zornih kotov kot na starih razglednicah Tine Rožen, Tia
Kotnik Jauk in Amela Čeliković.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo.

(Povzeto po oddaji, ki smo jo izvedli preko šolskega radia.)

Neža Ferk, 8. b

Mesec maj je eden najbolj sončnih mesecev. Čeprav nas je spet hitro
presenetilo muhasto deževno vreme, upam in verjamem, da vas zdaj greje
sončni žarek. Zdržimo še ta mesec, potem pa spet počitnice! ☺
Erika Volker, 7. a

Maj je prišel
in z njim hlad odšel.
Maj (običajno) topel
in brezskrben je.

Neža Ferk, 8. b
Otroci na igriščih igrajo se,
najstniki beremo knjige vse.
S fotoaparatom v akcijo podamo se,
v objektiv ujamemo prav vse.

Neža Ferk, 8. b

Neža Ferk, 8. b

PRAVA PESEM sama pride,
PRAVA PESEM nikoli ne uide.
S tabo je noč in dan,
vsako jutro je polna sanj.
PRAVA PESEM je sreča ali žalost,
ki te v daljne kraje popelje,
kjer rožice cveto,
kjer modro je nebo.
Matija Ognjanović, 7. a

Patricija Repas Kričej, 8. a
V roko ti je dana
ROŽA, ki je vsem znana.
Prijetna je ta ROŽA,
ko ti lica boža.
Pisana je ROŽA tako,
kot bi bila narisana s posebno močjo.
Nuša Hober, 7. a

Rajamo v zelenem maju,
pojejo nam ptice v gaju.
Prišel je čas toplejših dni.
Vedno raje sem zunaj,
mesto lepše se mi zdi.
Čutim veter v laseh,
ki nežno me boža,
in med prsti znajde se,
majhna roža.

Merisa Husić, 8. b

Neža Ferk, 8. b

Pri nas se beseda ljubezen
rima samo na bolezen,
čeprav ta ljubezen ni bolezen.
Trebuh te boli,
v glavi se vrti.
Ko vidiš ga ti,
srce ti ponori.
Če to se dogaja ti,
potem zaljubljena si.
Tiara Fortek in Manca Janko, 7. b

Patricija Kričej Repas, 8. a

PRAVA PESEM je edina,
za vsakogar se kar zgodi.
V vsaki kitici je fina rima,
če dobra ideja se rodi.
PRAVA PESEM je kot roža,
ki vedno cveti,
če pa oveni,
se nova prebudi.
PRAVA PESEM za vedno v tvojem srcu ostane,
vsako jutro ti oči pomane.
Hana Mlakar, 7. a

Patricija Kričej Repas, 8. a

RDEČA ROŽA

Rdečo rožo zate odtrgal bom,
da zaceli ti rane.
O, zlata moja lepotica,
ti si zame kot ptica.
Ko zadnji cvet na roži odpadel bo,
kupil bom novo za mojo zlato rožico.
Žana Strmšek, 7. a

Patricija Kričej Repas, 8. a

LJUBEZEN KOT ROŽA
LJUBEZEN je kot roža,
ki po srcu te boža.
Je svetla in ljubeča
kot roža dehteča.
Včasih roža ima napako,
kakšen cvet manj ali dva.
Takrat hitreje oveni,
kar tudi v ljubezni se lahko zgodi.
Anja Rožen, 7. a

Mija Špenger, 9. b

POJOČA SKRINJICA

V moje sanje je prišla
mala pojoča skrinjica.
Počasi se odprla je
in zapela pesem je.
Pridružil sem se ji,
saj to pesem vsak dan igram si.
Tralala, hopsasa,
tralala, hopsasa.
Jan Pisar, 7. a

Mija Špenger, 9. b

Marija Kričej, 8. a

Lepših ni mesecev kot mesec je maj
za ljubezen pravi raj.
Vse v zelenju,
vse v cvetju,
ptičkov spev je tu.
Spet na ulicah je glasno,
ko otroci rajajo.
Špela Preglav, 8. a

Patricija Repas Kričej, 8. a

NARAVOSLOVNI DAN (7. razred)
V ponedeljek, 17. 5. 2021, smo imeli sedmošolci naravoslovni dan. Delali smo razne
poskuse: kako ločiti olje od vode, filtrirati pesek in vodo, preizkušali smo
magnetnost železa in ugotavljali trdoto vode (pH).
Erika Volker, 7. a

Mija Špenger, 9. b

ROŽA

Bela roža, roža bela,
prelepa punčka tam je pela.
Takšno rožo videti bi moral svet,
kako pokuka iz zemlje
in raste v nebo,
ko bi le ljudje vedeli,
kako je to lepo.
Filip Praznik, 7. a

Mija Špenger, 9. b

MAJ je zadnji mesec pomladi,
ki diši po regratovi marmeladi
in po sončnih žarkih,
lesketajočih se v parkih.

Marija Kričej, 8. a

Mija Špenger, 9. b
PRAVA PESEM je ena sama,
iz ust ti pride kot ponosna dama.
Včasih pride, drugič gre,
tja v daljne gor gore,
kjer ptički pojo,
kjer belo je nebo,
tam se PRAVA PESEM skriva,
blizu nje je zelena njiva.
Filip Praznik, 7. a

Marija Kričej, 8. a

60 LET BRALNE ZNAČKE in naši ZLATI BRALCI
V četrtek, 20. maja 2021, je na Prevaljah potekala slovesnost ob 60-letnici
BRALNE ZNAČKE. To je bil 1. FESTIVAL BRALNE ZNAČKE. Občina Prevalje je
postala MESTO BRALNE ZNAČKE in ta častni naziv sta ji podelila Marko Kravos,
predsednik Društva Bralne značke Slovenije, in Darja Groznik, predsednica Zveze
prijateljev mladine Slovenije. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor, ki je podelil častno pokroviteljstvo ob 60-letnici
Bralne značke. Pisatelja Primoža Suhodolčana so imenovali za ambasadorja KLOPI
BRALNE ZNAČKE, ob kateri so postavili KNJIGOBEŽNICO.
Celotno prireditev je bilo možno spremljati preko portala ZOOM.

Ob rojstnodnevnem dogodku je izšlo jubilejno spominsko glasilo Vigred.
Naši letošnji zlati bralci – devetošolci (15 jih je)
Nina Čevnik, Anej Gorenjak, Lena Iršič, Tia Aliesha Kranjc, Aljaž Krivograd,
Maja Mager, Vid Mlakar, Lucija Mlinar, Naca Nikolov Veber, Nika Oblak, Matej
Petek, Nejc Pori, Anej Svenšek, Žiga Šapek in Neža Šuler.
Čestitamo.

Branje mi pomeni prosti čas, ko se lahko zabavam in odkrivam nove zgodbe, ki so
včasih zelo blizu mojemu življenju. Za bralno značko sem izvedel že v vrtcu in
potem v šoli. Pri branju me najbolj spodbuja mama, saj tudi sama rada bere.
Na Prevaljah, Koroškem in v Sloveniji v letošnjem letu praznujemo 60 let od
ustanovitve bralne značke. To idejo sta pred šestimi desetletji zasnovala prof.
Stanko Kotnik in ravnatelj Leopold Suhodolčan. Ob tako pomembnem jubileju so
se na Prevaljah odvijali različni dogodki in tridnevno praznovanje. Osnovno šolo
Franja Goloba je obiskal predsednik države. Na šoli si je ogledal MUZEJ BRALNE
ZNAČKE in razstavo likovnih del. Gostje in učenci so v nebo pred šolo spustili
balone s posebnimi sporočili. Prevaljam so podelil priznanji – ČASTNO
POKROVITELJSTVO BZ in NAZIV MESTO BRALNE ZNAČKE. V parku so postavili
prvo bralno klop, ki jo je posvojil pisatelj Primož Suhodolčan. Za vse ljubitelje
nogometa je potekal prvi nogometni turnir bralne značke. Učenci in ljubitelji
branja širom po Sloveniji in v zamejstvu so slovesno prireditev lahko spremljali
preko spletne povezave Zoom.
Jošt Petrič, 8. a
Letos praznuje BRALNA ZNAČKA častitljivi jubilej – 60 let. Moja babica se
spomni, da je takrat, ko se je rodila, že hodila na prevaljsko osnovno šolo. Več let
je brala knjige in tekmovala. Vsako leto jih je ob svečani podelitvi obiskal kateri
od slovenskih mladinskih književnikov. Še danes rada bere in vse v hiši spodbuja,
da beremo. Iskrene čestitke bralni znački za rojstni dan.
Lena Gerdej, 8. a
Branje človeka bogati in napolnjuje z znanjem. V času osnovnega šolanja sem vedno
imel dovolj časa, da sem lahko v miru bral. Zaradi korone smo svečano prireditev
ob 60-letnici BZ (bila je na Prevaljah) letošnji zlati bralci – devetošolci spremljali
preko Zooma. Ni bilo tako zanimivo, kot bi bilo v živo, pa še povezava je nagajala.
Lahko povem, da se splača brati. Naj postane knjiga vaša prijateljica.
Aljaž Krivograd, 9. b
Bralna značka mi je zagon, da berem. Všeč mi je, ker me ne omejuje.
Luka Vetter, 8. b

Bralna značka me motivira, da berem, čeprav ne berem najbolj rad.
Nik Geč, 8. b
Bralna značka je zame nekakšen dosežek. Vsako leto si zadam cilj, da jo osvojim.
Luna Žunec, 8. b
Letos je 60 let BRALNE ZNAČKE. Vsako leto se potrudim in preberem nekaj knjig
s seznama, vmes je katera tudi po moji izbiri. Branje mi je všeč, ker se ob knjigi
sprostim in me popelje v drugi svet.
Lana Kokot, 8. b
Branje se mi zdi super, ker se iz knjig veliko naučim in vedno spoznam kaj novega.
To, da sem osvojila bralno značko, mi je v ponos, ker vem, da je bilo v »akcijo«
(danes bi rekli temu projekt) vložene ogromno energije mnogih sodelujočih. Zdi se
mi, da bi branje koristilo vsem, čeprav se tega ljudje ne zavedajo. Škoda, da otroci
in odrasli postavljajo branje na drugi tir.
Ana Ramšak, 8. b
Bralne značke zadnji dve leti nisem opravila, ker sem se odločila, da berem zase in
po svoji izbiri. Vem, da imamo odprte roke, a raje si sama uravnavam čas za branje
in postavljam na prvo mesto svoje neskončne izbire knjig.
Ema Hovnik Rožen, 9. b

Fotografija vzeta s spleta.

Neža Ferk, 8. b

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO

