
 

 

REALIZACIJA DEJAVNOSTI NA PREDMETNI STOPNJI 

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA NA RAVNAH NA KOROŠKEM 

V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

DECEMBER (gruden) 2022 

 

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 1988 razglasila 1. december za 

SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU. 

 

 

 

Rdeča pentlja je svetovni simbol boja proti aidsu, pa tudi simbol varnejše spolnosti. Kdor nosi 

rdečo pentljo, se zaveda prisotnosti aidsa in izraža solidarnost z okuženimi. 

 

Vsako leto v tem času imajo naši devetošolci predavanje o spolno prenosljivi bolezni AIDS.  

Letos smo imeli predavanje na temo AIDS-a v ponedeljek, 5. 12., v okviru ur naravoslovnega 

dne. Gospa Saša Horvat nam je spregovorila o varni spolnosti ter spolno prenosljivih boleznih. 

Vsaka informacija, ki je bila še pred nedavnim tabu, je za mlade dobrodošla. 

 

Neža Kovačec, 9. a 

 

 



Tema projekta STRPNOST, ki poteka pod okriljem Izobraževalnega centra Eksena, je bila v 

šolskem letu 2022/2023 LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE. Mednarodni dan strpnosti je 

potekal 16. novembra 2022. V tednu od 14. do 18. 11. 2022 smo pripravili razstavo naših 

izdelkov, pred tem pa smo se z učenci pogovarjali na temo strpnosti in nestrpnosti ter ustvarjali 

likovne in pisne izdelke. 

Vedno in povsod poudarjamo, da moramo spoštovati drug drugega in se imeti radi, da naj bomo 

prijateljski in strpni, čeprav smo si različni. 

 

Prelistajte elektronsko knjižico, ki smo jo pripravili v ta namen. 

https://online.pubhtml5.com/fdjxi/ozhm/#p=86 

Prisluhnite podkastu izbirnega predmeta GLEDALIŠKI KLUB https://youtu.be/92BdpDh_zGw. 

 

Zapisala: Mateja Čebulj, mentorica zbornika in koordinatorka projekta na šoli 

 

 

 

Nives Kasper Mrdavšič, učiteljica 

  

https://online.pubhtml5.com/fdjxi/ozhm/?fbclid=IwAR2j9h370BzewokDwNqFEmOBR0DkYKl-Hfjzi4gg3i86CLBxUkX0vSHAzz0#p=86
https://youtu.be/92BdpDh_zGw


DAN ODPRTIH VRAT SLOVENSKE KULTURE 

 

Vsako leto, 3. decembra, na obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna, praznujemo Ta veseli 

dan kulture. Vsi slovenski muzeji in galerije na široko odprejo svoja vrata in ponudijo 

obiskovalcem vpogled v bogato kulturno dediščino našega naroda. 

Z učenci, ki so si na deževno in mrzlo sobotno dopoldne rezervirali urico prostega časa za kulturo, 

smo se odzvali vljudnemu vabilu ravenskega muzeja. Zmenili smo se, da si bomo ogledali vse 

stalne razstave, tudi kakšno občasno, ki jo za krajši čas postavijo na ogled v našem muzeju.  

Gospa Darinka nas je prisrčno sprejela in povabila v prostore muzeja.  

Ogledali smo si naslednje zbirke: V deželi kralja Matjaža, Pod raztegnjenim hribom – V prstenem 

telesu je kraj čudovit, V kraljestvu rastlin in živali, Guštanj za jutrno, Štorije iz naše doline, Forma 

viva, Rudniški rov ter občasna razstava Lekarniško steklo in lekarništvo na Koroškem, katere 

otvoritev je bila pred kratkim. 

Uro pred napovedanim odprtjem medmuzejske razstave Ženske zgodbe, smo se lahko sprehodili 

ob razstavljenih predmetih in panojih. Ti pripovedujejo dvanajst ženskih zgodb, od kneginje s 

Kapiteljske njive v Novem mestu, do Alme M. Karlin in prvih dveh pomorščakinj, Savi Kaluža in 

Jolandi Gruden Mažer, ki sta se po 2. svetovni vojni lahko kot mladi ženski vključili v tradicionalni 

moški poklic. 

Po podpisu v knjigo obiskov smo se nasmejani in zadovoljni poslovili z mislijo, da smo skupaj 

počastili Ta veseli dan kulture in se tako priključili mnogim, ki so v tem dnevu obiskali enega od 

slovenskih kulturnih hramov.  

 

 



 

Zapisala in fotografirala: Marjeta Petrovič, učiteljica 

 

 



 

 

 

Fotografirala: Živa Rizvič, 8. c 



 

 

 



 

Fotografirala: Monika Cehner, 9. b 

 

MIKLAVŽEV TEK PO CIK CAKU 

(sobota, 3. 12. 2022, na Ravnah na Koroškem) 

 2. mesto v kategoriji od 12 do 15 let,  

v skupnem pa 7. mesto. 

Klemen Mlinar, čestitamo. 



2. adventna nedelja, 4. 12., prižig svečke pomeni VERO. 

Ožbi Gradišnik, 8. b 

 

Fotografiral: Tevž Slatinšek, 9. b 

Ožbijeva prva sladkorna hiška 



 

Fotografiral: Matic Čuk Mikeln, 7. a 

 

 

Fotografiral: Ožbi Gradišnik, 8. b 

Maja Gašić, 8. c  



PRAZNIČNI DNEVI v decembru, povezani z obdarovanjem 

 

MIKLAVŽA otroci opisujejo kot starejšega gospoda z dolgo belo brado, v belih oblačilih in z 

zakrivljeno palico, ki jim vsako leto prinese kopico sladkarij in sadja. Darila deli v noči s 5. na 6. 

december.  

Lik Miklavža je prepreden z različnimi legendami. Ena govori o tem, kako je na eno okno postavil 

mošnjiček denarja in tako zagotovil trem hčeram dobre ženine.  

Tradicijo pri nas še danes ohranjamo. 

 

BOŽIČ je tradicionalni krščanski praznik, ki ga v katoliških in protestantskih državah praznujemo 

25. decembra kot spomin na rojstvo Jezusa Kristusa. Praznik zaključuje čas adventa in začenja 

božični čas. 

 

 

 

Silvestrovo ali starega leta dan (31. december) je zadnji dan v letu. Ime mu je dal papež sv. 

Silvester, ki na ta dan goduje. Slovenci so zadnjemu dnevu v letu rekli staro leto, večeru pa drugi 

sveti večer. Silvestrov večer kot ga poznamo danes, so ga poimenovali kasneje. Danes so se 

običaji spremenili. Praznovanje prihoda novega leta je pri ljudeh, ki ne praznujejo božiča, 

povezano s postavljanjem novoletne smrečice. Prav tako je v navadi obdarovanje, darove pa 

prinese dedek Mraz. 

 

Zapisali osmošolki: Najia Lorenci in Maja Gašić 



 

Žiga Kadiš, 7. b    Miklavževanje na Ravnah 2022 (fotografija s spleta) 

 

 

Praznični kotiček fotografirala: Najia Lorenci, 8. c 



 

 

Fotografirala: Elhame Bajrami, 7. a 

 

 



 

Fotografiral: Ožbi Gradišnik, 8. b 

 

 

Pogled s Čečovja proti osvetljenemu centru Raven fotografiral Klemen Mlinar iz 7. a. 

  



PRIČARALI SMO SI PREDPRAZNIČNO VZDUŠJE. 

 

Fotografirala: Nives Kasper Mrdavšič, razredničarka 8. b 

 

Jelko novoletnih želja so si zamislili učenci 8. b z razredničarko. 

 

Fotografirala: Nives Kasper Mrdavšič, razredničarka 8. b 



 

Fotografiral: Ožbi Gradišnik, 8. b 

 

Bogato založena (pred)PRAZNIČNA TRŽNICA PREŽIHOVCEV 

 

 



 

Fotografiral: Ožbi Gradišnik, 8. b 

 

 

Fotografiral: Matic Čuk Mikeln, 7. a 



V ponedeljek, 5. 12. 2022, popoldanske govorilne ure 

 

V torek, 6. decembra, šolsko tekmovanje zgodovine (8. in 9. razred) 

 

 

Fotografirala: Elhame Bajrami, 7. a 

 

 

Fotografiral: Žiga Kadiš, 7. b 



V petek, 9. decembra, smo se popoldne v KOK na Ravnah udeležili podelitve nagrad 

literarnega, glasbenega in fotografskega natečaja Mladinskega sveta Ravne.  

Nagrade je podelila njihova predsednica Tara Ledinek, prejeli pa so jih naslednji naši 

učenci: Tinkara Štern (zapela je pesem Koroško srce), na predmetni stopnji pa ZA 

FOTOGRAFIJO šestošolec Emin Muratović (2. mesto), devetošolec Tevž Slatinšek (3. mesto) in 

devetošolka Natalija Pisar (1. mesto), NA LITERARNEM PODROČJU pa je 1. mesto za svojo 

pesem osvojila devetošolka Erika Volker. S fotografijami so na regijskem natečaju sodelovali še 

Voranc Ogris, Tim Rezar Rat in Nika Gostenčnik. Vsi njihovi fotografski posnetki so bili v KOK na 

Ravnah tudi razstavljeni. 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

NAŠE ŽIVLJENJE MED URŠLJO IN PECO 

 

Med Uršljo in Peco so zeleni hribi in ozke doline, 

ljudje ob Meži tu mirno živimo in se življenja veselimo. 

 

V zgornjem delu pod Peco se Črna v turistični kraj spreminja, 

Mežica pa svoj podzemni svet rudnika obiskovalcem razgrinja. 

 

Prevalje z Lešami in s Šentanelom turizem razvijajo, 

o kraju, ki je povezan z bralno značko, mnoge zgodbe govorijo. 

 

Visoko v strmih hribih se moja Strojna v soncu iskri, 

ponosno o našem preprostem življenju vsakdo rad spregovori. 

 

Na Ravnah mati fabrika že stoletja stoji, 

da naše mesto se na zemljevidu ne izgubi. 

 

Življenje tukaj pod Uršljo je res lepo, to mladi in starejši vemo, 

saj v bližnjo naravo (na Ivarčko jezero in Prežihovino) radi gremo. 

 

Za športne in kulturne dejavnosti je v vsakem letnem času poskrbljeno, 

v bogati knjižnici za uk najdeš vse, 

v parku in okolici DTK-ja razgibaš se. 

 

Naš kraj je dokaj razvit, 

ne, to ni samo privid. 

To je realnost, ki upanje budi za prihodnje dni. 

 

 

Erika Volker, 9. r. 

 



 

Fotografirala in zapisala: Vanja Benko, mentorica nagrajenih učencev od 6. do 9. razreda 

 

 

 

V ponedeljek, 12. 12. 2022, TPO 

(TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA za učence od 6. do 9. razreda) 

 

 



 

 



 

Zanimiva izkušnja za vse osmo- in devetošolce. Spet novo znanje. 

Ožbi Gradišnik, 8. b 

 

Fotografirala: Elhame Bajrami, 7. a  



Že petič zaporedoma je Časoris, spletni časopis za otroke, pripravil zaključno prireditev FACA 

LETA in predstavil otroke, ki so letos navdihovali in navduševali. Pokrovitelj izbora je že od 

samega začetka predsednik RS Borut Pahor.  

 

V ponedeljek, 12. decembra 2022, se je naša devetošolka Anja Rožen v predsedniški palači 

udeležila zaključne slovesne podelitve priznanj FACA LETA 2022.  

Za predstavitev priznanja so med drugim za Anjo zapisali, da je s svojim plakatom zmagala na 

mednarodnem natečaju Plakat miru, na katerem je sodelovalo 600.000 otrok z vsega sveta. Več 

lahko preberite tudi na straneh: https://www.koroskenovice.si/novice/v-predsedniski-palaci-podelili-priznanja-

za-otroke-faca-leta-2022-med-prejemniki-tudi-korosica-anja-

rozen/?fbclid=IwAR07a_ziRgFjyAC5fmU0dLbnsWsHAg52-PZ4QOUVupL-TrJaUhDaF5qaERo. 

 

https://www.facebook.com/casoriszaotroke?__cft__%5b0%5d=AZV2qz71jqQQIGrQtKb4aOjp0FXwlIrD39Avs_gkeiCp73YgTZd3EXZY7mVrmPjGdBKpF_BtmaITi3w8J-RHKNsEP7SN5j2OHEY_EsVKsW9haDymAuvVJlnjODpN1tsJ9XeCZEyOawalXMVQJ8mVVcKMGqlwQ7dxUtkEmBfwszhQZLRFjFAiOhEIC3-40r1dQgc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/borutpahor.si/?__cft__%5b0%5d=AZV2qz71jqQQIGrQtKb4aOjp0FXwlIrD39Avs_gkeiCp73YgTZd3EXZY7mVrmPjGdBKpF_BtmaITi3w8J-RHKNsEP7SN5j2OHEY_EsVKsW9haDymAuvVJlnjODpN1tsJ9XeCZEyOawalXMVQJ8mVVcKMGqlwQ7dxUtkEmBfwszhQZLRFjFAiOhEIC3-40r1dQgc&__tn__=kK-R
https://www.koroskenovice.si/novice/na-svetovnem-natecaju-plakat-miru-zmagala-korosica-anja-rozen/
https://www.koroskenovice.si/novice/na-svetovnem-natecaju-plakat-miru-zmagala-korosica-anja-rozen/
https://www.koroskenovice.si/novice/v-predsedniski-palaci-podelili-priznanja-za-otroke-faca-leta-2022-med-prejemniki-tudi-korosica-anja-rozen/?fbclid=IwAR07a_ziRgFjyAC5fmU0dLbnsWsHAg52-PZ4QOUVupL-TrJaUhDaF5qaERo
https://www.koroskenovice.si/novice/v-predsedniski-palaci-podelili-priznanja-za-otroke-faca-leta-2022-med-prejemniki-tudi-korosica-anja-rozen/?fbclid=IwAR07a_ziRgFjyAC5fmU0dLbnsWsHAg52-PZ4QOUVupL-TrJaUhDaF5qaERo
https://www.koroskenovice.si/novice/v-predsedniski-palaci-podelili-priznanja-za-otroke-faca-leta-2022-med-prejemniki-tudi-korosica-anja-rozen/?fbclid=IwAR07a_ziRgFjyAC5fmU0dLbnsWsHAg52-PZ4QOUVupL-TrJaUhDaF5qaERo


Sama si težko predstavljam, kako se počuti otrok ali kakšne občutne nosi v sebi, ko mu pod 

veličastnimi lestenci v prekrasni dvorani predsednik države podeli priznanje. 

 

Anja mi je povedala, da se z besedami res ne da opisati teh občutkov. Ostali bodo v njenem 

srcu in spominu. 

 

Iskrene čestitke še enkrat in srečno na nadaljnji poti. 

 

 

Fotografije so vzete s spleta. 

 

In še dva komentarja s FB … 

Primoz Suhodolcan 

V veliko čast mi je bilo sodelovati. Kakšne zgodbe! Čestitam pa tudi vsem facam, za katere niti 

ne vemo, pa vseeno spreminjajo svet na bolje. Kdo ve, koliko takšnih fac je še tam zunaj? 

Verjamem, da jih je zagotovo nešteto veliko. 

 

Vanja Benko 

Bravo in čestitke vsem FACAM leta  Prežihovci in Korošci smo ponosni na našo Anjo

 

 

Prispevek napisala: Vanja Benko, učiteljica 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077858263357&comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1OTU5Nzk3ODY4OTUyN18yNTIwNjM4NzUxNDE4Mzc1&__cft__%5b0%5d=AZV2qz71jqQQIGrQtKb4aOjp0FXwlIrD39Avs_gkeiCp73YgTZd3EXZY7mVrmPjGdBKpF_BtmaITi3w8J-RHKNsEP7SN5j2OHEY_EsVKsW9haDymAuvVJlnjODpN1tsJ9XeCZEyOawalXMVQJ8mVVcKMGqlwQ7dxUtkEmBfwszhQZLRFjFAiOhEIC3-40r1dQgc&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/vanja.benko1961?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1OTU5Nzk3ODY4OTUyN18xNTgxMzIwNzgyMjkxMjEx&__cft__%5b0%5d=AZV2qz71jqQQIGrQtKb4aOjp0FXwlIrD39Avs_gkeiCp73YgTZd3EXZY7mVrmPjGdBKpF_BtmaITi3w8J-RHKNsEP7SN5j2OHEY_EsVKsW9haDymAuvVJlnjODpN1tsJ9XeCZEyOawalXMVQJ8mVVcKMGqlwQ7dxUtkEmBfwszhQZLRFjFAiOhEIC3-40r1dQgc&__tn__=R%5d-R


 

Fotografiral: Maj Juh, 9. b 

 

Matic Čuk Mikeln je pripravil film s svojega smučanja https://youtu.be/EWavU4iCbuE. 

 

 

Krožišče na Javorniku fotografiral Žiga Kadiš, 7. b. 

 

V torek, 13. 12., ZDRAVSTVENA VZGOJA za učence 9. razreda 

(spolna vzgoja) 

 

https://youtu.be/EWavU4iCbuE?fbclid=IwAR3BVN2tn8pvpow6HgMqKCD9MF1CgouDJFHuDE9Nj5t01c9XS1yPGKlT11o


 

Fotografirala: Neža Kovačec, 9. a 

   

Fotografiral: Ožbi Gradišnik, 8. b 



 

Fotografiral: Matic Čuk Mikeln, 7. a 

Ožbi Gradišnik, 8. b  



 

Adem Aljić, 7. b      Matevž Knez, 8. c 

 

V nedeljo, 18. 12., so se skozi Ravne pripeljali BOŽIČKI na štirikolesnikih. Pot so nadaljevali 

po krajih Mežiške doline do Črne in povsod obdarili otroke. 

 

 



 

 

Fotografiral: Filip Nikolić, 7. b 

  



Ponedeljek, 19. 12. 2022, filmska predstava za učence od 4. do 9. razreda 

 

Osmošolci OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem smo v ponedeljek, 19. 12. 2022, imeli 

KULTURNI DAN. Ogledali smo si prvi slovenski božični film z naslovom Kapa. 

Potem smo delali v skupinah.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Učenci so ob koncu kulturnega dne povedali … 

Skupina 1 o KD.m4a Skupina 2 o KD.mp3 Skupina 3 o KD.m4a

 



 

 

 



 

 

Glavni vrednoti sta družina in prijateljstvo. Božično vzdušje so pričarale lučke, jaslice, 

zvezdice na nebu ter božično drevo.  

Film nam je bil všeč.  

Veseli smo, da smo Slovenci dobili tak praznični film, ki nam je pričaral božično-novoletno 

vzdušje. 

 

Učenci 8. b o KD.m4a

Pripravili učiteljici: Vanja Benko in Mateja Čebulj 

 

 

Fotografiral: Matevž Knez, 8. c  



Torek, 20. 12. 2022 – ZDRAVSTVENA VZGOJA za šestošolce 

Šestošolcem je ga. Saša Horvat v okviru zdravstvene vzgoje spregovorila o zdravem načinu 

življenja: kako moramo poskrbeti za gibanje, za zdravo prehrano in osebno higieno. 

Spomnila nas je tudi na varnost na smučišču, ko bomo šli v zimsko šolo v naravi. 

 

Lara Ferk, 6. a 

 

Sreda, 21. 12. 2022 – ŠOLSKI PLES 

 

PRAZNIČNO VZDUŠJE DOMA in … 

 

 

  Ožbi Gradišnik, 8. b    Najia Lorenci, 8. c 

 



 

Fotografiral: Ožbi Gradišnik, 8. b 

 

 

 
Fotografirala: Najia Lorenci, 8. c  



V petek, 23. 12. 2022, radijska oddaja ob DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

 

Dan samostojnosti in enotnosti je praznik, ki ga obeležujemo 26. decembra. Na ta dan smo leta 

1990 Slovenci (na plebiscitu 23. 12.) s 95 % odločili, da Slovenija postane samostojna država. 

Zato imamo državni praznik in dela prost dan. 

 

Neža Kovačec, 9. a 

 

 

 

Glasbeno-plesna prireditev MEGA ŽUR v telovadnici šole 

z naslovom CEL SVET IMAŠ NA DLANI 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

In še tehnična ekipa … 

 

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 

  



 

 

Zbrala in uredila: Vanja Benko 

Naj vas TIRNICE vodijo

po varnih poteh

do zastavljenega cilja v letu 2023.

 čenci  NO z učiteljico Vanjo Benko

Fotografija: Matic Čuk Mikeln


