REALIZACIJA DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

NOVEMBER 2021

V letošnjem šolskem letu je bila naša šola ena od šol gostiteljic, ki je organizirala
36. DRŽAVNO TEKMOVANJE iz LOGIKE (državno za 7. r. in regijsko za 8.
in 9. r.). Potekalo je v soboto, 16. oktobra.
Regijskega tekmovanja sta se udeležili Manca Janko (8. r.) in Luna Žunec (9. r.),
državnega pa Hana Gerdej in Jaka Vetter (7. r.).
Rezultate šolskega tekmovanja, na katerem so naši učenci osvojili bronasta
priznanja, najdete tudi na naši spletni strani https://www.os-prezih.si/?p=15887.

V sredo, 20.

oktobra, je bilo šolsko tekmovanje v znanju biologije za

PROTEUSOVO PRIZNANJE. Iskrene čestitke dobitnicam priznanj.

Pred jesenskimi počitnicami in tudi med »počivanjem« so bili posamezni učenci
pridni (Neža Ferk, Tevž Slatinšek, Erika Volker, Dejan Gostenčnik, Urh Britovšek,
Voranc Ogris in Manca Janko). Fotografirali so našo KULTURNO DEDIŠČINO.
Na natečaj smo po izboru poslali skupno 102 fotografiji. Delček objavljamo, da
morda koga spodbudimo k sodelovanju ob kakšni drugi priložnosti. V naslednjih
tednih se bomo sprehodili po mestu in okolici. Radi bi vam približali, kaj bi
predstavili turistom ali sorodnikom, ki nas obiščejo.
Vanja Benko, mentorica ŠNO in Literarno-novinarskega krožka
Izvedeli smo, da smo NA VSESLOVENSKEM FOTOGRAFSKEM NATEČAJU s
strani strokovne ocenjevalne žirije prejeli 2. najvišjo povprečno oceno za
sodelujoče prispevke. Kakšni so rezultati posameznikov, še ne vemo, saj je uradna
razglasitev šele sredi decembra.
Se je le splačalo iti na teren (tudi med jesenskimi počitnicami) in fotografirati.
ČESTITAM vsem učenkam in učencem.
NAJ BO TO SPODBUDA ZA NAŠE NADALJNJE DELO.

Urh Britovšek, Ambient s cerkvama sv. Ane in sv. Volbenka na Lešah

Urh Britovšek, Kramolčeva kašča v Šentanelu

Erika Volker, Kramolčeva kašča v Šentanelu

Urh Britovšek, kapelica na Prevaljah

Neža Ferk, Golakova kašča na Dolgi Brdi na Prevaljah

Voranc Ogris, Cerkev sv. Janeza Evangelista v Dravogradu

Tevž Slatinšek (levo) in Dejan Gostenčnik (desno), kapelica ob Suhi na Ravnah

Tevž Slatinšek (levo) in Erika Volker (desno), Cerkev sv. Marjete v Kotljah

Tevž Slatinšek, Cerkev sv. Marjete v Kotljah

Tevž Slatinšek, Cerkev sv. Egidija na Ravnah

Tevž Slatinšek, Cerkev sv. Egidija na Ravnah

Erika Volker, Cerkev sv. Egidija na Ravnah

Erika Volker, Cerkev sv. Egidija na Ravnah

Dejan Gostenčnik, Cerkev sv. Uršule na Uršlji gori

Dejan Gostenčnik, Cerkev sv. Uršule na Uršlji gori

Dejan Gostenčnik (levo) in Erika Volker (desno),
Avguštinovo znamenje v Podkraju pri Ravnah

Erika Volker, Gornikovo znamenje v Šentanelu in Žerovnikova kapelica v Strojni

Erika Volker, Kostnica sv. Mihaela in Cerkev sv. Martina v Libeličah

Neža Ferk, Kostnica sv. Mihaela in Cerkev sv. Petra na Kronski gori

Neža Ferk, Cerkev sv. Elizabete v Slovenj Gradcu

Neža Ferk, Cerkev sv. Janeza Krstnika na Muti in Cerkev Device Marije v Vuzenici

Neža Ferk, Kozolec na domačiji v Turiški vasi

Neža Ferk, Nogarjev mlin v Mislinji

Neža Ferk, Voglova kašča na Lokovici na Prevaljah (v prenavljanju)

Neža Ferk, Herčeva žaga in mlin v Tomaški vasi
V ponedeljek, 8. novembra, smo si učenci 8. in 9. razreda v telovadnici šole ogledali
50-minutno IGRO, ki nas je popeljala skozi praktične prikaze radioaktivnosti
ter

zgodovinski

razvoj

odkrivanja

radioaktivnosti

dvakratne

Nobelove

nagrajenke Marie Curie. Člana Društva za razvoj gledališča v izobraževanju,
igralca Tomaž Lapajne Dekleva in David Dolamič, sta nam predstavila življenje in
delo izjemne znanstvenice. Igro je režiral Justin Durel.

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica
IZJAVE NAŠIH UČENCEV
Igra je bila zanimiva in poučna.
Veliko smo se naučili po drugačni poti kot običajno.
Na humoren način prikazana znanost.
Komične situacije so nas pritegnile.
Sploh se ne zaveš, da se učiš in naučiš.
Všeč nam je bil način predstavitve življenja in dela znanstvenice Marie Curie.
Znanje in znanost se prepletata.
Gledališče je lahko zabavno.
Vmes smo ploskali in se nasmejali.
Dobra igra.
Čestitamo vsem izvajalcem.
Znanje sedaj kar seva iz nas.
Osmo- in devetošolci

Ponedeljek, 8. november, POPOLDANSKE GOVORILNE URE

V torek, 9. 11., TEHNIŠKI DAN 8. razreda
9. 11. 2021 smo imeli učenci osmega razreda drugi tehniški dan z naslovom
MERJENJE. Razdelili smo se tako, da sta v vsakem razredu bili dve skupini (8. a in
8. b), torej smo oblikovali štiri skupine. Računali smo ploščino tal v učilnici 4 in v
avli, zapisovali meritve, ki smo jih izmerili z merilnim kljunom, merili in pretvarjali
smo ploščino naše noge.
Ta dan je bil malo drugačen in mislim, da nam je bilo vsem to všeč.
Erika Volker, 8. a

V torek, 9. novembra, po pouku šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Letošnja tema je VEDRE BLIŽINE MED NAMI. Biti veder pomeni biti dobro
razpoložen, vesel. Med ljudmi primanjkuje dobre volje, premalo je smeha in veselja.
Morda smo ravno zaradi tega za letošnje tekmovanje brali humorna besedila.
Na uradne rezultate še čakamo.
Vanja Benko, učiteljica

Učencem 9. r. je v četrtek, 11. novembra, predstavila problematiko TRGOVANJA
Z LJUDMI uslužbenka Ministrstva za notranje zadeve iz Ljubljane. Mislim, da je
bilo predavanje zanimivo in da nas je spomnila na mnoge pasti, ki na nas prežijo na
vsakem koraku.
Naučila sem se, da je trgovina z ljudmi oblika novodobnega trgovanja z ljudmi in
da najpogosteje gre za namen prisilnega dela, beraštva, za prisilne poroke ali
spolno izkoriščanje žrtev. Pojavlja se po vsem svetu in veliko ljudi si na ta način
želi pridobiti denar. Upam, da bo v prihodnosti manj takšnih pokvarjenih ljudi in da
bomo lahko vsi svobodno živeli.
Merisa Husić, 9. b

Naj ne bo MEDNARODNI DAN PRIJAZNOSTI le 13. novembra, ampak
trosimo vsak dan VIRUS PRIJAZNOSTI in Svet bo lepši. Se strinjate?

Vaša učiteljica Vanja Benko

Učenci razredne in predmetne stopnje so ustvarili kolaž na temo PRIJAZNOST.
Ugotovili smo, da poznamo veliko prijaznih besed in naredimo veliko prijaznih
dejanj. Izdelek je nastal pod mentorstvom specialne pedagoginje Nine Vidovič.

V okviru Zdrave šole smo sestavili koledar prijaznosti, kjer ste našli veliko idej,
s katerimi lahko skupaj naredimo naš svet prijaznejši. Naj bo to naš vsakdan vse
mesece v letu.

KOLEDAR PRIJAZNOSTI
November 2021
Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen.
(mati Tereza)

Majhna dejanja spreminjajo svet.
Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek
Zaščitništvo

Sobota

13. 11.
15.
Pohvali
sošolca za
dobro
opravljeno
delo.

16.
Zahvali se
učitelju,
prijateljem
ali staršem.

17.
Nekomu
pošlji
prijazno
sporočilo.

18.
Spodbudi
tudi druge,
da naredijo
dobro delo.

19.
Naredi
nekaj
prijaznega
zase.

20.
Pridrži
vrata za
osebo,
ki gre za
teboj.

22.
Podari
nekomu
nasmeh.
Nasmej
koga.

23.
Pomagaj
dežurnemu
učencu
pospraviti
po malici.

24.
Daruj
predmete,
ki jih ne
uporabljaš
več.

25.
Poslušaj
nekoga in
mu svetuj.

26.
Igraj se s
prijatelji.

27.
Nastavi
svojim
bližjim
listke z
lepimi
mislimi.

29.
Ogovori
nekoga,
ki deluje
osamljeno.

30.
Danes
uresniči
enega od
svojih
ciljev.

Nedelja
14. 11.
Povej
nekomu,
da ga
imamo
radi.
21.
Pospravi
za sabo,
preden te
za to
prosijo.
28.
Nekoga
objemi.

Več najdete na straneh
https://voranc.splet.arnes.si/files/2021/11/MEDNARODNI-DAN-PRIJAZNOSTI-1.pdf .

Zapisala: Nina Vidovič, vodja projekta ZDRAVA ŠOLA

V ponedeljek, 15. 11., RODITELJSKI SESTANEK za 6. r. – ZŠN
V sredo, 17. novembra 2021, je prvič potekalo SAMOTESTIRANJE v šolskih
prostorih. Vse je potekalo mirno in brez težav.
V četrtek, 18. 11. 2021, šolsko tekmovanje iz nemščine.
V petek, 19. 11. 2021, smo sedmošolci imeli NARAVOSLOVNI DAN – SNOVI.
Vsi trije oddelki (a, b, c) smo se menjavali pri različnih aktivnostih. Izvajali smo
poskuse v zvezi z različnimi snovmi. Vsak poskus je trajal od 45 do 90 minut. Pri
učiteljici Karolini smo preverjali gostoto vode, učiteljica Kristina nam je
predstavila pripomočke in spregovorila o varnosti pri eksperimentiranju. Z
učiteljico Romano smo na različne načine ločevali snovi. Za vsak poskus smo
naredili tudi skico in zapisali kratko poročilo.
Mislim, da smo se veliko naučili. Upam, da bomo še kdaj imeli namesto rednega
pouka podobne aktivnosti.
Živa Rizvič, 7. c
V petek, 19. 11., TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Karolina Kumprej Pečečnik, učiteljica

Alijana Tertinek, učiteljica
Ekološko društvo Slovenj Gradec je v novembru objavilo natečaj za najlepšo
fotografijo gozda. Neža Ferk je na njihovih FB-straneh objavila svoje jesenske
kostanje. Zbrala je največ všečkov, zato si je njena fotografija zaslužila natis in
objavo v društvu.
Hvala učiteljici Saši Kos Pušnik, da nas je opozorila na natečaj (povezan je tudi s
projektom EKO šole), Neži pa iskreno čestitamo.

Nežina fotografija, razstavljena na panoju v Slovenj Gradcu.

FOTOGRAFIRANJE
Moj hobi je Fotografiranje. Gre mi kar dobro od rok, zato sodelujem Na različnih
Fotografskih Natečajih s svojimi izvirnimi Fotografijami. Prejela sem že vrsto
priznanj in Nagrad. Na Fotografskem Natečaju Fotovizionar Na temo Ravnovesje
sem dobila lepo majico z Napisom. Moja Fotografska Navada je, da gledam skozi
okular. Največ Fotografiram Naravo, Nebo in živali. Fotografiram tudi reke,
morja, stavbe in družinske dogodke. Za svoj Fotoaparat Nikon imam Funkcionalen
Nahrbtnik in Nanj ter Na Fotoaparat skrbno pazim. Sodelovala sem Na
Fotografskem Natečaju Mladost Ni Norost, Na Fotografskem Natečaju, ki je
potekal v treh krogih na temi Nasmeh in Prosto. Kadar je v šoli kakšna dejavnost
npr. Naravoslovni Dan, prinesem Fotoaparat ter Fotografiram dogajanje. Doma za
Novinarstvo pripravim Fotoreportaže. Posebne ure Fotografiranja imam letos še z
mentorico Fotografije Sonjo Buhvald.

Neža Ferk

V novembru so bili objavljeni rezultati fotografskega natečaja Festivala za tretje
življenjsko obdobje. Razstava se bo selila po različnih krajih Slovenije, a zaradi
zdravstvene situacije v družbi ne bodo odprte za javnost.
V finalnem poročilu natečaja so zapisali: »Poleg vseh nagrad in priznanj prejme
posebno nagrado najboljši mladi avtor, to je fotograf/fotografinja, rojen(a) v tem
tisočletju, ki je v natečaju dosegel največje število točk. Nagrado je prispevala
Visoka šola za storitve, Oddelek za fotografijo, edina visokošolska ustanova pri
nas, namenjena izključno študiju fotografije. V njej lahko študenti dokončajo prvo
stopnjo visokošolskega študija – triletno stopnjo in kasneje študij nadaljujejo še
dve leti do naziva master na drugi izbrani šoli v EU. Nagrada je plačan kateri koli
tečaj, ki ga šola ponuja izven svojega rednega študija, kar vključuje tudi uvajalni
tečaj za nove študente na začetku študijskega leta. To nagrado je letos prejela
Neža FERK z Raven na Koroškem in upamo, da ji bo dobra popotnica v njenem
fotografskem ustvarjanju.«

V petek, 26. 11. 2021, smo učenci 9. a in b imeli v okviru ur NARAVOSLOVNEGA
DNE predavanje z naslovom ZDRAVSTVENA VZGOJA IN VARSTVO (izvedla ga
je zunanja sodelavka ga. Saša Horvat). Za učence 9. c smo isto delavnico izvedli v
ponedeljek, 29. 11. 2021. Vsako leto se ob 1. decembru – SVETOVNEM DNEVU
AIDSA – devetošolci seznanijo s spolno prenosljivimi boleznimi in kako jih
preprečimo.
Teja Gracelj in Tea Kolenc, 9. a

V poznem jesenskem času smo z družino šli na Kope. Prvič sem obiskal to koroško
turistično točko nad Slovenj Gradcem, ki je znana na Koroškem in po Sloveniji.
Glavna atrakcija so smučišča in sprehajalne poti. Tudi restavracije so kar polno
obiskane. Izlet mi je bil všeč in še se bomo kdaj vrnili.

Gabrijel Mićanović, 9. a

Sodelovanje na vseslovenskem natečaju z naslovom KDO JE DRUGI, ki je
potekalo v okviru evropskega projekta pod okriljem Zveza združenj borcev za
vrednote NOB Slovenije.

Sodelovali smo na fotografskem natečaju
.
Neža Ferk (9. r.) v kategoriji TRAVNIK.

Tevž Slatinšek (8. r.) v kategoriji GOZD.

Voranc Ogris (7. r.) prav tako v kategoriji GOZD.

Sara Gorenšek, 7. c

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO

