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1. aprila obeležujemo dan lažnivcev. To je dan, na katerega se lahko primerno
pošalimo na račun sebe ali drugega. Ali vam je uspela kakšna dobra šala? ☺️
Erika Volker, 8. a

V petek, 1. 4., srečanje s pisateljem Ivanom Sivcem v KOK na Ravnah

V petek, 1. 4. 2022, smo učenci predmetne stopnje, ki smo že opravili bralno
značko, s šolsko knjižničarko odšli v Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika
Ravne na Koroškem, kjer se nam je predstavil znan slovenski pisatelj Ivan Sivec.
Poslušali smo ga z zanimanjem, ko nam je povedal, da je bil včasih novinar, sedaj
pa je pisatelj, ki je napisal že več kot 170 knjig. Med drugim piše tudi zgodovinske,
biografske in pustolovske romane, slikanice za najmlajše bralce, knjige za mlajše

bralce … Lepo je bilo na srečanju, nekaj posebnega, ko se srečaš s pisateljem v
živo.
Neža Ferk, 9. b

Literarno opoldne z Ivanom Sivcem
V petek, 1. 4. 2022, smo se z najboljšimi bralci zadnje triade udeležili srečanja s
pisateljem Ivanom Sivcem, ki ga je pripravila Koroška osrednja knjižnica dr. Franca
Sušnika. V uri skupnega druženja nas je s svojim doživetim pripovedovanjem
popeljal v svet pustolovščin, na Aljasko, kamor je sledil svojemu vzorniku, pisatelju
Jacku Londonu. Pokazal je tudi svojo zabavno, hudomušno plat, saj nas je z
licitacijo svojega klobuka kar malo potegnil za nos. Z učenci smo resnično uživali v
pisateljevi družbi.

Zapisala in fotografirala: Simona Grabner, knjižničarka

V ponedeljek, 4. 4., obisk snemalne ekipe iz Amerike ob Anjinem uspehu in
nagradi

Fotografirala: Vanja Benko

APRILSKI SNEG

Maj Juh, 8. b

Zimske počitnice so že zdavnaj mimo. Z družino smo jih preživeli v Avstriji. Vsak
dan smo se na polno smučali. Prvi ter zadnji smo šli na smučišče St. Oswalt, ki je
del velikega smučarskega kompleksa Bad Kleinkirchheim. V tem kompleksu je kar
25 vzpenjač, kar skupaj predstavlja 103 km prog, 800 snežnih topov, ki pokrivajo
97 odstotkov prog z zagotovljenim snegom, štiri smučarske šole, sankaške proge,
proge za tek na smučeh, zimske pohodniške poti ter še veliko drugih zimskih
dogodivščin vas čaka na tem čudovitem smučišču. Imajo tudi progo znamenitega
avstrijskega smukača Franza Klammerja, ki je kar 3–krat zmagal na najnevarnejši
smukaški tekmi v svetovnem pokalu v Kitzbühelu. Mesto Bad Kleinkirchheim je
označeno tudi kot zdravilišče.
Drugi in tretji dan smo šli na Turracher Höhe. Smučišče se razprostira na obe
strani jezera Turracher. Na levi strani so sedežnice ter veliko smučarskih parkov
za mlajše ter starejše smučarje. Na desni strani jezera pa so proge za izkušene
smučarje. Obe strani smučišča povezuje cesta ali pa te čez jezero popeljejo
motorne sani. Na voljo je skupaj 15 vlečnic in žičnic, kar je 38 km spremenljivih
smučarskih prog različnih težavnosti. Turracher Höhe obratuje tudi med poletno
sezono. Jezero redko uporabljajo za kopanje, saj običajno ne presega temperature
nad 18 °C. Zato so pa tukaj druge ponudbe, kot so recimo poletne sanke, pet
pohodniških poti in dve delujoči sedežnici. Za pustni torek smo bili na smučišču
tudi našemljeni.

Na počitnicah sem zelo uživala in se zabavala, še posebej na meni ljubšem smučišču
Tutracher Höhe, na črno označenih progah. Zagotovo se bom tja še vrnila.

Živa Rizvič, 7. c

MOJ VSAKDAN

Ivana Pandev, 7. c

V ponedeljek, 11. 4., POPOLDANSKE GOVORILNE URE

12. april – OBČINSKI PRAZNIK
Ob občinskem prazniku smo izdali
e-knjigo PREŽIHOVCI SPLETAMO
VEZI v spomin in kot poklon našemu
mestu, saj je že sedem desetletij
Raven na Koroškem (odkar so/smo
'Gut'nštanarji' postali Ravenčani.
Povezani

smo

s

pisateljem

in

svetovljanom, Lovrom Kuharjem –
Prežihovim Vorancem, ki je naše kraje
ponesel v širni svet, mi, ravenski
prežihovci, pa uresničujemo njegovo
poslanstvo. Zgodbo naše ustanove s
Prežihovim imenom pišemo že 56. leto.
Po delih smo predstavili razvoj naše
šole

in

povezanost

z

lokalno

skupnostjo, življenje, delo in uspehe
skozi čas ...
Prelistajte elektronsko izdajo na naši spletni strani
https://online.pubhtml5.com/fdjxi/mvnf/#p=1.

Foto natečaj Pisana biodiverziteta

Spoštovani!
Sporočam vam, da so bile fotografije vaše učenke Neže Ferk izbrane med
najboljše 3 tako v kategoriji GOZD (fotografija: Nasmešek), kot VODE
(fotografija: Ljubezen) in TRAVNIK (fotografija: Prebujanje). Kot smo sporočili
v prijavnici, bodo o najboljši fotografiji odločali glasovi na internetu. V naslednjih
treh

tednih

bomo

na

Facebook

(https://www.facebook.com/life.naturaviva)

profilu
izvedli

LIFE

glasovanje

Naturaviva
za

najboljšo

fotografijo vsake kategorije.
Vse te tri Nežine fotografije in še nekaj več pa bodo tudi uporabljene v igri
spomin.
O zmagovalcih boste obveščeni v mesecu maju.
Lep pozdrav, Maja

Držimo pesti!

PRIPRAVE NA VELIKO NOČ
Barvanje jajčk (pirhov), velikonočni zajčki ... Vam je znano?

Vse se je začelo v krščanski veri.
Velika noč je največji in hkrati čisto krščanski praznik. Že v 2. stol. po Kristusovem
rojstvu so kristjani začeli obeleževati veliko noč. In ta praznik se je obdržal vse
do danes. To pomeni, da kristjani praznujejo veliko noč in s tem vstajenje Kristusa
od mrtvih že skoraj 2.000 let. Od pepelnične srede pa do velike noči v cerkvah ne
pojejo aleluje.
Velikonočna jedila so: 5 RDEČIH PIRHOV simbolizira 5 Jezusovih ran, ŠARTELJ
(potica) Jezusovo krono iz trnja, ŠUNKA Jezusovo telo in HREN žeblje, s katerimi
je bil Jezus pribit na križ.
Tednu pred veliko nočjo rečemo VELIKI TEDEN. Praznovanje velike noči se začne
s cvetno nedeljo, ki je uvod v veliki teden. Ko je Kristus na osliču prijahal v
Jeruzalem, ga je tam pričakala množica ljudi, ki so mu na pot polagali zelenje. Zato
je še danes v navadi, da verniki na cvetno nedeljo v cerkev prinesejo oljčne vejice
ali snope (butare).
Ponedeljek, torek in sreda velikega tedna so namenjeni pospravljanju po hiši oz.
stanovanju.

Na veliki četrtek (letos 14. 4.) se kristjani spominjajo Jezusove zadnje večerje, s
tem pa so pridobili dva zakramenta: sv. evharistijo ter sv. mašniško posvečenje.
Na ta dan je v cerkvi sv. maša, doma pa pečemo šartelj.

Veliki petek (letos 15. 4.) je edini dan, ko v katoliških cerkvah ni svete maše.
Kristjani se spominjajo Jezusove smrti na križu. To je dan tišine in žalovanja, zato
cerkveni zvonovi ne zvonijo. Doma barvamo pirhe ter kuhamo šunko. Ta dan je
strogi in največji post (post = delna, popolna omejitev uživanja hrane, zlasti mesa.)

In že je tu velika sobota. Dogajanje se po upoštevanju običajev začne že zgodaj
zjutraj z blagoslovom ognja, ki ga otroci (to velja predvsem za podeželje) raznosijo
po domovih. Temu sledi blagoslov velikonočnih jedi.

VELIKA NOČ - čas Kristusovega vstajenja
V zgodnjem nedeljskem jutru sledi v cerkvah in v procesiji čaščenje Kristusovega
vstajenje od mrtvih. Božji grob je ostal prazen, zato skupaj pojejo vstajenjsko
alelujo, s katero izražajo veselje nad tem, da je božji sin premagal smrt in vstal
od mrtvih. Po maši sledi bogat velikonočni zajtrk, ki se pripravi iz jedi, ki so bile
blagoslovljene v soboto.
Na VELIKONOČNI PONEDELJEK ljudje hodijo na obiske k sorodnikom in
znancem.
Odgovor, kaj ima zajček z veliko nočjo, si lahko ogledate na strani
https://si.aleteia.org/2018/03/30/skrivnostni-izvor-priljubljenih-velikonocnihsimbolov/.
Zapisala in fotografirala: Erika Volker, 8. a

Sara Gorenšek, 7. c

Iva Binea Dolinšek, 7. c

Foto: Petra Slatinšek, mama naših fantov

Foto: Tevž Slatinšek, 8. b

VELIKONOČNI POZDRAV 7. a-razreda

Žana Ranc, 7. a
Velika noč je praznik vernikov. Srbsko mu pravimo uskrs. V tem času barvamo
jajca. Največ je rdečih, saj ta barva simbolizira Jezusovo kri. Podarimo ga komu
iz družine, prijatelju ali znancu. Prvo jajce se imenuje »čuvar kuće« in pomeni
željo, da bi imeli mir in ljubezen. To je vesel dan za vse, ker čas posvetimo družini.

Gabrijel Mićanović, 9. a

KULTURNI DAN – RASTEM S KNJIGO (7. razred)
BRANJE JE POTOVANJE
RASTEM S KNJIGO je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Njegov
glavni namen je motivirati učence za branje mladinskega leposlovja slovenskih
avtorjev in jih spodbuditi k obiskovanju knjižnic, vsak sedmošolec pa prejme
knjigo.
Projekt pripravlja Javna agencija za knjigo Republike Slovenije v sodelovanju z
Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
Pionirsko knjižnico (MKL), Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Združenjem
splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic in Društvom slovenskih pisateljev.
Kot vsa leta smo se tudi to leto pridružili projektu in ga združili s kulturnim dnem.
Izvedli smo ga v mesecu aprilu, ko praznuje knjiga svoj praznik (2. april –
mednarodni dan knjig za otroke in 23. april – svetovni dan knjige).
V torek, 19. aprila 2022, smo obiskali našo Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca
Sušnika, kjer so nas popeljali skozi zgodovino gradu in knjižnice, spominske sobe,
izposojo, oddelek za lahko branje, novo, prijetno kavarno Eleonoro in v skrivne
kotičke knjižnice. V Pionirski knjižnici so nam nato razdelili knjige Vinka
Mӧderndorferja Jaz sem Andrej.

Na koncu smo ob branju knjige uživali in poustvarjali v novi zunanji učilnici v
grajskem parku.
Sledi nekaj misli, s katerimi so sedmošolci zaključili kulturni dan.
Ko berem knjige, se zgodi čarovnija.
Branje te ponese v čaroben svet, iz katerega nočeš oditi.
Branje te odpelje v svet domišljije.
Ko berem, sem potopim v svet besede.

Voranc Ogris (ŠNO) je v času kulturnega dne za vas pripravil film
SPREHOD PO KNJIŽNICI
https://www.youtube.com/watch?v=zjOM4mSv_2o.

Zapisali učiteljici: Simona Grabner in Mateja Čebulj
Fotografije: Voranc Ogris, 7. a, Simona Grabner in Mateja Čebulj

NARAVOSLOVNI DAN (7., 8. in 9. razred)
OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE (22. aprila) – VARUJMO NAŠE OKOLJE
7. razred – Ogled čistilne naprave na Dobrijah
Videli smo, kako so prostori in okolica urejeni, kako zbirajo odpadno vodo, ki jo
očistijo in spustijo nazaj v naravo. Pomagajo si z različnim orodjem in napravami,
aparaturami. Vsak mesec pošljejo vzorce blata v laboratorij, kjer opravijo analize.

Zapisal in fotografiral: Voranc Ogris, 7. a
8. razred – Obisk zbirnega centra odpadkov v Dobji vasi
Začeli smo z zbiranjem starega papirja pred šolo.

Ob 9. uri smo se kljub dežju odpravili peš proti Dobji vasi, do zbirnega centra.

Verjamem, da se je vsak od nas naučil kaj novega o tem, kam gredo naši odpadki,
ko jih pobere smetarski kamion.
Zapisala in fotografirala: Erika Volker, 8. a
9. razred – Obisk Koceroda v Mislinjski Dobravi
Bilo je poučno, videli smo, kako ločujejo odpadke, kaj z njimi naredijo oz. kaj iz
njih naredijo. Dobilo smo letak, na katerem je zapisano, v kateri smetnjak gre
določeni odpadek. Zame je bilo še toliko bolj zanimivo, ker bom šolanje nadaljevala
v smeri okoljevarstva.

Zapisala in fotografirala: Neža Ferk, 9. b

Naši avtomobilčki, ki smo jih izdelali pri pouku TIT v 6. razredu

Film TIT, 6. r..xspf
Nives Kasper Mrdavšič, učiteljica

27. april, DAN UPORA PROTI OKUPATORJU (DAN OF)
Dan upora proti okupatorju (včasih samo dan osvobodilne fronte ali dan OF) je
državni praznik, ki ga v Sloveniji praznujemo 27. aprila in pomeni spomin na
vzpostavitev temeljnih točk osvobodilne fronte (OF), za katere so se zavzemali.

1. MAJ – PRAZNIK DELA
Praznik dela (znan tudi kot prvi maj)
je mednarodni praznik delavstva, ki ga
1. maja vsako leto praznujejo v večini
držav sveta, redka izjema so ZDA. Ta
dan obeležuje krvave demonstracije,
ki so potekale leta 1886 v Chicagu.
Delavci so takrat postavili zahtevo po
8-urnem delovniku in političnih
pravicah, vendar jih je pri tem ovirala
policija. Demonstracije v spomin na te
dogodke so prerasle v proslave, ki so
postale oblika delavskega boja.
Danes ta dan običajno praznujemo
zvečer s kresom in postavljanjem
mlajev.

Pripravila: Erika Volker, 8. a

Marjeta Petrovič, učiteljica

TUDI MRAVLJE SE PREBUJAJO …
Prebudite in spočijte se med prazničnimi dnevi in počitnicami.

Ivana Pandev, 7. c

Zbrala in uredila: Vanja BENKO, mentorica ŠNO

