REALIZACIJA DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA NA RAVNAH NA KOROŠKEM
V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

OKTOBER 2022
Bodimo vse dni veseli, prijazni, sočutni, odgovorni, pomagajmo drug
drugemu … Preberimo, prelistajmo knjigo MOJE SUPERMOČI.

VEČER V STARI ŽELEZARNI
V petek, 30. septembra 2022, smo se s skupino osmošolcev in devetošolcev zbrali pred vhodom
v železarno. Odzvali so se mojemu vabilu, da se v sklopu evropske noči raziskovalcev Noč ima
svojo moč, ki je potekala tudi v ravenskem muzeju, udeležimo zanimivih dogodivščin, predavanj,
delavnic in pogovorov z raziskovalci.
Pogledali smo si razstavo Oči nas vlečejo za nos in projekcijo Dva vodika en kisik. Poslušali,
gledali in zabavali smo se ob spremljanju znanstvene dogodivščine Jajčkologija. Zaradi dobre
raziskovalčeve razlage in natančnega opazovanja smo razumeli številne prikazane eksperimente
iz ljubljanske Hiše eksperimentov. Mnogi so nas ob naši aktivnosti navdušili, saj je veljalo »Naredi
in opazuj«. Nekatere učence so zanimali tudi razstavljeni predmeti stalne razstave v muzeju, ki
pričajo o zgodovini železarstva, življenju in delu delavcev v preteklosti. Ob koncu večera smo se
zabavali v ustvarjalni delavnici, kjer so morali učenci pokazati sposobnost poslušanja navodil in
natančnosti pri izdelavi zanimivih spominkov, ki so jih odnesli domov.
Učenci so svoje vtise o večeru v muzeju strnili v krajše zapise.
Marjeta Petrovič, učiteljica

V petek smo šli v muzej. Na začetku smo si ogledali film Dva vodika en kisik, nato pa nas je vodič
popeljal od eksperimenta do eksperimenta. Zanimiv je bil tisti s tekočim dušikom in balonom.
Ogledal sem si stroje, ki so razstavljeni v starem delu železarne. Posebej me je pritegnila stara
parna lokomotiva.
Adin, 8. a
Obisk muzeja mi je bil zelo zanimiv, saj je bilo veliko različnih poskusov in predstavitev. Po
delavnicah sva se z Manco pridružili skupini pri predstavitvi, ki se je imenovala Plinologija. Bila je
zelo nazorna in razumljiva. Z veseljem bi se še kdaj udeležila takšnih dogodkov.
Nuša, 9. a
V petek, 30. 9. 2022, smo šli v muzej v fabriko. Predstavitev se je imenovala Noč ima svojo moč.
Takoj po prihodu smo bili povabljeni na ogled filma o vodi. Potem nam je vodič pokazal
eksperimente, ki so jih pripeljali iz ljubljanske Hiše eksperimentov. Nato nam je druga vodička
pokazala eksperimente z jajci, svečo, dušikom in balonom. Za konec pa smo sami po navodilih
izdelovali bumerange in »plezalce«. Meni je bila najbolj všeč delavnica, ko smo lahko sami
ustvarjali iz pripravljenih materialov.
Sara, 8. c

Šli smo v muzej v ravensko fabriko. Pogledali smo si film o pomenu vode in problemih zaradi
njenega pomanjkanja v mnogih delih sveta. Sami smo se lahko prepričali o delovanju različnih
eksperimentov. Bili smo ustvarjalni v izdelavi zanimivih izdelkov s pomočjo papirja, vrvic, barvic,
… Bilo je zanimivo in zabavno.
Lara, 8. c
Pozni popoldanski obisk muzeja je bil poučen. Zelo zanimiva je bila predstavitev o vodi, koliko
vode porabimo na leto, koliko hrane zavržemo. Še zanimivejši pa so bili vsi eksperimenti, katerih
delovanje smo lahko sami preizkusili. Tudi 3D-očala, ki sem si jih nadela, so bila super.
Prikazujejo preteklost v tovarni. Poskusi z jajci in balonom so me nasmejali. Veliko stvari smo si
pogledali in veliko novega smo se naučili.
Špela, 8. b
V muzeju je bilo zelo zanimivo. Všeč mi je bil film, ki je govoril o pomembnosti varčevanja z vodo.
Med eksperimenti me je najbolj navdušil tisti, ko smo ugotavljali, zakaj se kolo na eni tirnici vrti
hitreje kot na drugi.
Ema, 9. a
Z učiteljico Marjeto se nas je petnajst učencev odpravilo v muzej v fabriki. Bila je Noč
raziskovalcev 2022. V razstavišču so bili med stalnimi razstavljenimi predmeti postavljeni različni
eksperimenti in iluzije. Poleg njih smo si ogledali tudi film o vodi, v delavnici pa smo naredili nekaj
zanimivih preprostih izdelkov. Bilo je zanimivo in poučno.
Živa, 8. c
Ob petih popoldan smo se z učiteljico Marjeto dobili pred vhodom v ravenski muzej na Koroški
cesti. Z nekaj drugimi obiskovalci smo si ogledali film Dva vodika, en kisik. Izvedeli smo, koliko
nevidne vode porabimo na dan. Potem smo delali poskuse. Najbolj sta mi bila všeč letalo s
propelerjem in iluzija s kroglo. Izgledalo je, kot da ta gre skozi zid. Tudi pogled skozi 3D-očala je
bil nekaj posebnega. Med predstavitvijo, ki jo je izvajala delavka iz Hiše eksperimentov, sem še
z dvema prostovoljcema sestavljal most z lokom iz različno izrezanih kosov. Na koncu nam je
uspelo. Proti zaključku našega druženja v muzeju smo izdelovali »plezalce« in bumerange ter jih
tudi preizkusili.
Matevž, 8. b

V petek, 30. 9. 2022, smo z učiteljico Marjeto in še nekaj učenci obiskali muzej Ravne. Vse mi je
bilo zelo zanimivo, ampak najbolj mi je bil poskus s tekočim dušikom in balonom. Všeč mi je bilo
tudi, ko smo se sami preizkusili v natančnosti pri izdelavi zanimivih izdelkov.

Ivana, 8. c
Z učiteljico Marjeto smo v petek obiskali Koroški pokrajinski muzej enota Ravne. Najprej smo se
posedli in pogledali film Dva vodika, en kisik, nato pa nam je vodič prikazal delovanje različnih
optičnih prevar. Ogledali smo si še posnetke dela v železarni s pomočjo virtualnih očal. Bilo je
zelo zanimivo in poučno.
Pia, 8. a
V petek je bilo super. Naučila sem se nekaj novih uporabnih stvari. Izvedeli smo, da vodo preveč
izkoriščamo, da je je zmeraj manj. Tudi zadnja predstavitev Plinologija je bila poučna. Videli smo,
da lahko balon z zrakom zamrznemo do minus dvesto stopinj in se bo povsem skrčil, nato pa se
bo po segrevanju znova povrnil v prvotno stanje. Zelo so bili zabavni poskusi s helijem.

Manca, 9. b

V petek, 30. 9. 20222, smo šli v ravenski muzej Stara železarna, v katerem je gostovala Hiša
eksperimentov iz Ljubljane. Najprej smo si ogledali film Dva vodika, en kisik. Govorili so o
pomanjkanju vode na Zemlji in o vzrokih za to. Nato so nam bili predstavljeni različni eksperimenti.
V živo smo videli nekaj poskusov z utekočinjenim dušikom in baloni. Aktivnosti v muzeju so mi
bile zelo všeč in z zanimanjem sem se še sprehodil med starimi železarskimi stroji.

Tim, 8. a
Stopili smo v muzej in najprej so me pritegnili poskusi iz Hiše eksperimentov. Nobenega od njih
še prej nisem videla. Vsakega so pokazali in razložili njegove zakonitosti. Pogledali smo si
dokumentarec o vodi in poslušali ter opazovali humoristično in hkrati poučno predstavitev
Jajčkologija. Na koncu smo si izdelali nekaj zanimivih preprostih stvari iz papirja, folije, slamic,
vrvice in frnikol.
Anja, 9. a
V petek, 30. 9. 2022, smo si šli ogledat muzej v železarni Ravne na Koroškem. Najprej smo imeli
predstavitev o pitni vodi, kar mi je bilo zelo zanimivo, saj sem izvedela precej novih informacij.
Potem smo se razgledali po »svetu iluzij«. Tako sem sama poimenovala prostor z razstavljenimi
eksperimenti. Sprva so mi bile iluzije nerazumljive, a ob pravi razlagi mi je bilo vse dosti bolj jasno.
V prostoru sem videla ogromen računalnik, ki so ga kot prvega uporabljali v železarni.
Razstavljeni so tudi številni drugi predmeti, ki pričajo o delu železarjev v preteklosti. Nadela sem
si celo virtualna očala, ki so mi prikazala v ta svet. Druga očala pa so me popeljala milijone let
nazaj v čas dinozavrov. Imeli smo še predstavo, v kateri je delavka iz Hiše eksperimentov izvajala
poskuse z jajčko, steklenico, svečo, suhim ledom in balonom. Na koncu smo imeli delavnico.
Obisk muzeja mi je bil zelo všeč in bi se ga z veseljem spet udeležila.
Žana, 8. a

Fotografije: Manca Janko, 9. b
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TEHNIŠKI DAN 6. razred (Slovenj Gradec)
V muzeju smo si ogledali zbirko iz rimskih časov, se sprehodili ob obzidju mesta, v delavnici pa
izdelali tablico z latinskim izrekom.

Aleksa Plimon, 6. b

Fotografiral: Simon Rožič, učitelj

Fotografiral: Simon Rožič, učitelj
TEHNIŠKI DAN 7. razred (Rudnik Mežica in Muzej Črna)
Sedmošolci smo se v notranjost mežiškega rudnika odpeljali v malih vagončkih vlaka. Bivši
rudar nam je razkazal del rudnika, ki je namenjen turističnim ogledom. Za vse nas je bilo to
posebno doživetje. V Črni pa smo si ogledali etnološko zbirko, muzej rudarstva na prostem in
olimpijski muzej. Zanimivo nam je bilo vzpenjanje in spuščanje po mini jeklenici.
Zapisal: Vid Merkač, 7. b

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica

Fotografiral: Matic Čuk Mikeln, 7. a

Fotografiral: Matic Čuk Mikeln, 7. a

Fotografirala: Tanja Krivec, učiteljica

Fotografiral: Filip Nikolić, 7. b

Fotografiral: Filip Nikolić, 7. b

Fotografiral: Filip Nikolić, 7. b

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica

TEHNIŠKI DAN 8. razred (Gorenjska)
Osmošolci smo uživali na naši poti po Gorenjski. V Kropi smo si ogledali kovaški muzej in
kovačijo, kjer nam je kovač pokazal, kako so včasih kovali žeblje. V Vrbi smo se sprehodili do
Prešernove rojstne hiše, desno od nje pa videli Markovo cerkev. Na Bledu smo si ogledali muzej
in tisk z Gutenbergovimi železnimi premičnimi črkami. Nazadnje smo se sprehodili ob delu jezera.
Dan je bil poln novih doživetij.

Pripravil sem kratek sprehod naših ogledov https://youtu.be/HBY6BLLNEjc.
Zapisal, fotografiral in pripravil film: Voranc Ogris, 8. a

V Kropi smo videli, kako se izdelujejo žeblji, nato smo šli v kovaški muzej, kjer so nam predstavili
zgodovino kovaštva in kraja. V Vrbi na Gorenjskem smo se sprehodili do Prešernove rojstne hiše,
na Bledu pa smo obiskali grad, si ogledali bogato zbirko in od blizu videli prvi tiskarski stroj.
Matevž Knez, 8. c

Foto: Matevž Knez

Fotografirala: Maja Gašić, 8. c

Fotografiral: Matevž Knez, 8. c

Fotografiral: Matevž Knez, 8. c

Fotografirala: Maja Gašić, 8. c

TEHNIŠKI DAN 9. razred (Ljubljana)
Devetošolci smo se v okviru tehniškega dne odpravili v našo prestolnico. Najprej smo si ogledali
HIŠO EKSPERIMENTOV, kjer smo lahko poskušali najrazličnejše poskuse. Ulegli smo se celo
na posteljo z žeblji.

Potem pa smo šli še v ŠOLSKI MUZEJ, kjer smo se preobrazili v učence iz leta 1811. Sedeli smo
v takšnih klopeh, imeli smo učitelja (takrat so rekli učitelju »učenik«), pisali smo s peresom, ki
smo ga pomakali v tinto ...Skratka, bilo je zelo zanimivo.
Imeli smo tudi čas za ogled zanimivosti v starem delu Ljubljane.

Prešernov spomenik

Robbov vodnjak
Erika Volker, 9. a

Fotografije: Manca Janko, 9. b

NARAVOSLOVNI DAN – SPOZNAVANJE SREDNJIH ŠOL
Ker smo že devetošolci in se letošnje šolsko leto poslavljamo od osnovne šole, se moramo
odločiti, kam nas bo pot popeljala naprej.
Zato so 10. 10. 2022 k nam prišli dijaki in profesorji nekaterih koroških srednjih šol predstavit
programe na njihovih šolah. Dobili smo kar precej informacij, ki nam bodo pomagale, da se bomo
spomladi laže odločili za svojo poklicno pot. Nekateri že točno vemo, v katero smer bomo šli, a
kljub temu je bila vsaka informacija dobrodošla.
Hvala vsem dijakom in profesorjem, ki so se potrudili za nas.

Zapisala: Erika Volker, 9. a
Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica

KRAJEVNI PRAZNIK MESTA RAVNE NA KOROŠKEM obeležujemo 12. oktobra.
ZABAVNO IN POUČNO HKRATI
12. aprila letošnjega leta je minilo sedemdeset let, ko je bil izglasovan zakon o preimenovanju
Guštanja v mesto Ravne na Koroškem. Ta dan je praznik naše občine. Vsako leto, 12. oktobra,
Ravenčani obeležujemo praznik mesta v spomin na ustanovitev 1. odbora Osvobodilne fronte
leta 1942 na Navrškem vrhu.
Petnajst naših učencev 8. in 9. razreda se je 11. oktobra ob 17. uri v Pionirski knjižnici Leopolda
Suhodolčana udeležilo raziskovalne delavnice z naslovom Guttenstein – Guštanj – Gočtan –
Ravne, ki naj bi mlajšim generacijam odkrila nekaj manj znanih dejstev krajevne zgodovine.
Knjižničarka Tadeja, ki je pripravila delavnico, je bila vesela našega obiska. Učenci so se razdelili
v štiri skupine. Sledile so informacije o poteku našega druženja. Vsaka skupina je dobila
podrobnejša navodila za delo, plakate, fotografije in tablice za iskanje podatkov na regijskem
portalu Kamra za Koroško, kjer skrbijo za domoznansko zbirko. Pripravljena so bila pisala, lepilo,
papir za osnutke in zapiske pred končno izdelavo plakata ter veliko literature. Učenci so se
zavedali, da si morajo delo v skupini razdeliti, da bo plakat lep in pravočasno narejen ter
pripravljen za razstavo, ki je bila za ogled obiskovalcev odprta do 28. oktobra v razstaviščnem
prostoru knjižnice.
Učenci so zavihali rokave in se lotili raziskovanja. Skupine so imele različne teme: Po starih
ulicah, Od gostilne do gostilne, Zgodovina Guštanja, Začetki železarstva in jeklarstva, Čečovje,
Javornik in njegov dvorec, Streiteben in rodbina Thurn Valssasina, Guštanj med svetovnima
vojnama … Po intenzivnem iskanju podatkov, zapisovanju, usklajevanju mnenj in oblikovanju jim
je uspelo opraviti delo. Vsi smo bili veseli in ponosni.

In kaj so učenci napisali o večeru v knjižnici?
Preberite si delček njihovih zapisov.
➢ Izvedela sem ogromno novih stvari o našem mestu v njegovi preteklosti. Mimo našega mesta
je že v zelo starih časih potekala pomembna rimska cesta proti osrednji Evropi.
➢ Najbolj sem si zapomnila podatke o življenju in delu dr. Franca Sušnika, ustanovitelja knjižnice.
➢ Prve fužine so nastale ob reki Meži. Grofje Thurni so kasneje kupili železarno. Ravne so se
najbolj širile zaradi uspešnosti železarne. Ta je bila ena najboljših v Jugoslaviji.
➢ Guštanjski grb upodablja drevo s tremi krošnjami.
➢ Prvi uradni pečat trga je bil zelene barve.

➢ Najbolj sem si zapomnila, kako je potekala gradnja stanovanjskih blokov na Čečovju. Veliko
sem izvedela o nastajanju naselja Javornik, kjer sedaj poteka gradnja centra za starejše
občane KO-RA in končno obnavljajo dvorec.
➢ Spoznal sem številne stare ulice in poti našega mesta: Ditingerjeva, Stara, Prežihova in
Partizanska ulica, Malgajeva, Gačnikova in Gozdarska pot.
➢ V Guštanju je bilo kar štirinajst gostiln, med njimi pri Štrudlu, pri Jagru, Lipa, Cvitanič, Melovnik,
Lečnik …
➢ V trgu sta bila dva vodnjaka, ki so ju še uporabljali po 2. svetovni vojni, to je po letu 1945.
Učenci so tudi napisali, da je bila delavnica zanimiva izkušnja, da je bilo lepo, poučno, delovno,
zabavno in ustvarjalno. Bilo jim je všeč skupinsko delo in tudi postrežba s sokom in ruladami pred
odhodom domov.
Udeleženci delavnice: Voranc, Jaka, Žana, Tim, Pia, Matevž, Manca, Adin, Tita, Eldar, Monika,
Tjaša, Mia, Anže in Špela.
Zapisala, zbrala, uredila in fotografirala: Marjeta Petrovič, učiteljica

Fotografirala:Monika Cehner, 9. b

Razstavo fotografiral: Matevž Knez, 8. c

Razstavo fotografiral: Matevž Knez, 8. c

ŠPORTNI DAN – PO VORANČEVI POTI
(PETEK, 14. 10. 2022, učenci 2. in 9. razreda ter 6., 7. in 8. razred)
6. razred: DO SPOMENIKA DEČKA S SOLZICAMI V KOTLJAH

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica
7. razred: KOTNIKOVA HIŠA V PODGORI, ROJSTNA HIŠA PREŽIHOVEGA VORANCA

Fotografirala: Elhame Bajrami, 7. a

8. razred: POT OSMOŠOLCEV PROTI SMUČARSKI KOČI
Voranc Ogris iz 8. a je pripravil izseke poti osmošolcev.
https://www.youtube.com/watch?v=bNpmQI3u-q4

Fotografiral: Ožbej Gradišnik, 8. b

Fotografiral: Ožbej Gradišnik, 8. b

Fotografirala: Maja Gašić, 8. c

Devetošolci smo pohod pričeli z drugošolci kot njihovi zaščitniki. Pospremili smo jih do
Prežihovine, od tam pa smo našo pot nadaljevali proti Ivarčkemu jezeru. Dan je bil naravnost
prečudovit in upam, da smo ga tudi drugošolcem polepšali.

Zapisala in fotografirala: Neža Kovačec, 9. a

Fotografiral: Gregor Čuk, učitelj

Fotografiral: Gregor Čuk, učitelj

PREVENTIVNA PROMETNA DELAVNICA »VOZIM, VENDAR NE HODIM«
na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem

V petek, 21. 10. 2022, smo učenci in razredničarki devetega razreda v okviru razredne ure
spremljali podajanje osebne zgodbe gospoda Janeza Hudeja, ki je v svojem mladostnem obdobju
(ko mu je bilo osemnajst let) doživel prometno nesrečo z motorjem in utrpel hude telesne
poškodbe. Postal je paraplegik.

Pridobili smo informacije o pomenu prometne varnosti in osvežili znanje o vzrokih prometnih
nesreč. Spoznali smo, kakšne so lahko posledice neodgovorne vožnje, vožnje pod vplivom
alkohola, brez ustreznih zaščitnih sredstev na motorju, kot je čelada.
Predstavljeno nam je bilo tudi, kako je sicer težka, a vseeno možna vrnitev v vsakodnevno
življenje. Postaneš lahko celo zelo uspešen športnik.

Zapisala in fotografirala: Karolina Kumprej Pečečnik, razredničarka 9. b

27. oktober – ŠOLSKI PLES

Fotografirala: Neža Kovačec, 9. a

Fotografirala: Cvetka Petrič, razredničarka 9. a

V četrtek popoldne, 27. 10. 2022, smo devetošolci organizirali šolski ples za učence od šestega
razreda dalje.
Meni in vsem mojim sošolcem je bilo všeč in mislim, da so tudi vsi prisotni uživali, saj smo
poskrbeli za pico, pijačo, glasbo in celo disko kroglo. Zavrteli smo se ob zvokih počasnih in
hitrejših pesmi, ki smo jih vsi poznali.
Hvala obema razredničarkama za pomoč pri organizaciji, vsem učiteljem, ki ste nas
podprli, ter učencem, ki ste poskrbeli za pozitivno predpočitniško vzdušje.
Še utrinek s plesa.

Erika Volker, 9. a

31. OKTOBER – DAN REFORMACIJE

Fotografirala: Neža Kovačec, 9. a
Razstavno gradivo pripravila učiteljica Marjeta Petrovič.

PRIDNO SMO ZBIRALI HRANO ZA ŽIVALI.

Fotgrafiralo: Ožbej Gradišnik, 8. b

Matic Čuk Mikeln iz 7. a je pripravil film svojih doživetij na Kozjanskem.
https://youtu.be/WrnYlUUgfwc

Muri nas običajno pozdravi pred šolo.

KISLA VODA na Rimskem vrelcu še vedno teče. Poskusite jo!

Fotografiral: Ožbej Gradišnik, 8. b

Učenci so pri izbirnem predmetu OBDELAVA GRADIV izdelali krmilnice in valilnice.
Sedaj so na licitaciji in kupile jih bodo učiteljice. Zbrani denar gre v ŠOLSKI SKLAD.

Fotografiral: Ožbej Gradišnik, 8. b

Fotografirala: Nives Kasper Mrdavšič, učiteljica

FORMA VIVA, ki posebej v nočnih urah pritegne pozornost vsakogar.

IGRA SENC

Fotografiral: Ožbej Gradišnik, 8. b

MOJ HOBI
Jahanje je šport, ki me pomirja. Ko sem bila manjša, sem se konjev sicer bala, ampak ljubezen
do njih je v meni premagala strah. Pri desetih letih sem se prijavila v klub v Črni, po letu dni pa
sem začela trenirati v Črnečah. Zdaj hodim na Brdinje na kmetijo Rum in se pripravljam na izpit
za jahača 1. Ko bom odrasla, so moje sanje, da bi imela svoj konjeniški klub.

Noemi Javornik, 8. b

VIKEND V BOVŠKEM GAMSOVCU IN NA KRIŠKIH PODIH

Fotografiral: Klemen Mlinar, 7. a

Treniram pri Kolesarskem klubu Ravne na Koroškem. Na kolesu in po strminah se sprostim
in si naberem novih moči.

Poglejte si montažo posnetkov s treninga.
https://youtube.com/shorts/P269vw-7CfE?feature=share

Klemen Mlinar, 7. a

MOJA – NAŠA URŠLJA GORA

Fotografiral: Klemen Mlinar, 7. a
LEPE POČITNIŠKE DNI VAM ŽELIMO.
Zbrala in uredila: Vanja Benko

