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2. razred je izdeloval rožice iz krep 
papirja. Okoli žice so ovili zeleni 
krep papir, tako da je nastalo 
deblo. Papir modre barve so 
oblikovali tako, da so nastali 
cvetovi in jih nato pritrdili na deblo. 
Nastale so lepe rožice, ki so krasile 
hodnik razredne stopnje. 

 

 
 

Učenci 1., 2., 3. in 5. razreda so v 

četrtek, 2. 4. 2015, preživeli še en 

zanimiv tehniški dan. Delo je 

potekalo v skupinah. 

V 1. razredu so izdelovali jajca, ki so 
bila nataknjena na palice. Naredili 
so jih tako: plastična jajca so 
povaljali v lepilo in jih nato 
poljubno okrasili. Imeli so na voljo 
koruzni zdrob, mak in polento. 
Jajca, ki so bila okrašena, so 
nataknili na palico in jih zvezali z 
vrvico. To so počeli ves dan, saj so 
se skupine izmenjavale.  

Drugo uro so izdelovali vazo iz 
lesenih vejic. Veje so spravili v šop 
ter na sredini naredili luknjo in 
vanjo dali epruveto. Veje so zvezali 
z vrvico in v vazo dali travo. 

 

Tehniški dan razredne stopnje 
 

ROČNE SPRETNOSTI 

Besedilo in  
fotografije:  
Anže Krevh,  

Nensi Arl, 9. r. 
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3. razred je izdeloval velikonočna 
jajca in rožice iz serviet. Bili so 
razdeljeni v dve skupini in vsaka 
skupina je imela svoje delo. 
Nekateri so napihovali balone ter 
jih zvezali in povaljali v mekol 
lepilo. Vzeli so nit in jo ovili okoli 
balona, da je postal lepo okrašen. 
Balone so privezali na vejo, da se bi 
lepo posušilo. Ko je bila nit suha, so 
balon počili. Druga skupina je iz 
serviet naredila rožice. 

 

 

 

Tudi 5. razred je bil razdeljen v dve 
skupini. Prva skupina je izdelovala 
brezove metle z lesenim ročajem.  
Veje so spravili v šop in na sredino 
dali lesen ročaj. Z žico so vse skupaj 
prepletli, da so dobili lepo metlo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druga skupina je izdelovala rože iz 
hlačnih nogavic. Pomagali so si z 
žico in okoli nje navijali nogavice 
različnih barv tako dolgo, da je 
nastala rožica. 
Tehniški dan je tako potekal po 

skupinah. Bilo je zabavno gledati in 

opazovati. Seveda so se tako otroci 

kot midva veliko novega naučili. 

 

 
 
 



S T R A N  4  

V sredo, 6. 5. 2015, je na Osnovni 
šoli Ribnica na Pohorju potekal 3. 
tehniški dan. Učenci 6. razreda so 
izdelovali škatle iz lepenke, učenci 
7. razred so izdelovali sanke iz 
lesa, 8. razred je imel orientacijski 
pohod in streljanje z zračno 
puško, 9. razred pa je izdelal 
seminarske naloge, katerih tema 
je bila dednost in biotehnologija.  

6. razred 

Šestošolci smo imeli matematično 
preiskavo. Izdelali smo škatle z 
določeno prostornino. 
Najprej pa smo bili v računalniški 
učilnici, kjer nam je učiteljica 
Jožica pokazala nekaj novih stvari 
o programu za izdelavo 
razpredelnic Excel. 

Nato pa smo odšli v razred, kjer 
smo izdelali škatle. Merili smo tudi 
določene stvari, kot so tabla, 
vrata, okno … 
Imeli smo se super in upamo, da 
bo še kdaj tako. 

                                                                           
Nina Pušnik, Zala Orter,  

Maruša Praznik, 6. r. 

7. razred 
 
Najprej smo prišli v zgodovinsko 
učilnico. Prišla je učiteljica Zdenka 
in nam razložila, kaj bomo delali, 
katere materiale potrebujemo in 
kako dolgo bomo izdelovali izdelek. 
Ker nas je v razredu veliko, smo se 
razdelili v prvo in drugo skupino. 
Prvi skupini je razdelila liste, na 
katere smo zapisali svoje ime in 
opis izdelka.  
 

 
Druga skupina pa je odšla z 
učiteljico Zdenko v njen razred 
izdelovat sanke. Ko sta minili dve 
šolski uri, smo se zamenjali. Za 
sanke smo potrebovali veliko vrst 
različnega lesa. Uporabili smo žago, 
lepilo za les, vrtalni stroj, pilo oz. 
brusni papir. Tisti, ki smo prej 
končali, smo lahko iz volne pletli 
zapestnice različnih barv.                                  

                                                                                                   
        Klemen Kotnik, 7. r. 

 
 

I S K R I C E  

Fotografije: 
Jože Krušič, 

Jasna Ledinek 
 

Tehniški dan predmetne stopnje 
 

BILI SMO ZNANSTVENIKI, MIZARJI, 
ŠPORTNIKI ... 
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9. razred 
 
Dan smo pričeli s pogovori o 
kloniranju, nato nam je učiteljica 
razložila, kaj je biotehnologija 
(združuje področje biologije, 
kemije in tehnologije) in da se je 
zaradi človeka spremenilo veliko 
živih bitij. Potem smo dobili vsak 
svoj naslov za projektno nalogo in 
začeli z delom. Teme so bile 
naslednje: zelena biotehnika, 
rdeča tehnologija, modra 
tehnologija, siva tehnologija, 
kloniranje, etične dileme v 
biotehnologij, poseganje v gensko 
zasnovo živih bitij, mutacije, ki 
vplivajo na zmožnost preživetja 
živali in rastlin v Sloveniji, vzroki za 
ogroženost vrst v svetu, 
pomembne izumrle vrste, pomen 
zavarovanih območij sveta. 
Projektne naloge smo pisali in 
oblikovali v Wordu z računalnikom 
približno 4 ure, potem smo jih še 
natisnili in jih oddali učiteljici.  

                                                                                                                                        

Neja Urh, 9. r. 

 

8. razred 
 

Tega dne smo se že zelo veselili, 
saj ima naš razred zelo rad takšne 
razburljive dogodke. Najprej smo 
se razdelili v tri skupine, v katerih 
smo po navodilih, ki smo jih prej 
dobili, šli po markirani poti do 
Pesnika. Tam smo tudi streljali z 
zračnimi puškami. Bilo je zelo lepo 
in doživeto. Po streljanju smo odšli 
nazaj v šolo. Pot nazaj pa je bila 
tudi zelo zanimiva, saj smo se 
skrivali po gozdu. Super je bilo tudi 
to, da smo lahko po gozdu hodili 
sami, brez učiteljev. Upam, da bo 
še več takih zanimivih dni.    

                                                                             
Luka Vinšek, 8. r. 
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Učenci OŠ Ribnica na Pohorju so ob materinskem dnevu z izvirno 

prireditvijo prikazali običajen dan sodobne družine. Aljaž Podgoršek, 9. 

r., Laura Cojzer, 8. r., Alja Miklavc, 6. r., Luka Kos, 4. r., so postali družina,  

ki smo jo spremljali od jutra do večera. Posamezne dele dneva in z njimi 

povezane dejavnosti so prikazali otroci vrtca in učenci. Navdušenje 

občinstva je dokaz, da je bila predstava res nekaj posebnega. 

Kulturni dan 
 

SODOBNA DRUŽINA NA ODRU 

Besedilo: 
Jasna Ledinek 

 
Fotografije: 

Andreja Peruš 
 

... odhod v službo (8. razred) ... 

 

 

... in v šolo (4. in 2. razred). 

 

 

Dan se je pričel z bujenjem (pevski 

zbor in vrtec) ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... sledilo je oblačenje in priprava 

zajtrka ... 
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Popoldne sta otroka vadila igranje 

na svoja inštrumenta (5. razred) ... 

 

 

... pokazala sta, kaj so se naučil pri 

folklori (3. razred) ... 

 

 

... hčerka se je morala naučiti 

deklamirati pesem (6. razred). 

 

 

Po prihodu domov so otroka in oče 

presenetili mamo s palačinkami  

(1. razred). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsa družina se je po kosilu zbrala v 

dnevni sobi ... 

 

 

... mami so povedali, da jo imajo 

radi, in ji posvetili pesem (vrtec). 
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Zvečer sta otroka odšla na šolski 
ples (7. razred). 

 
Nato se je vsa družina zbrala pred 
televizorjem, kjer so jih takoj 
pozdravili oglasi (9. razred). 
 

 
Oče je zato izbral drug program in 
si privoščil nekaj narodnozabavne 
glasbe (9. razred). 
 

 
 
 

 
 

 
Sledilo je spanje in uspavanka 
(pevski zbor). 
 

 
Ob koncu prireditve nas je 
nagovoril ravnatelj naše šole, 
gospod Jože Krušič. 
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V četrtek, 4. aprila 2015, smo 

sedmošolci v okviru projekta 

Rastem s knjigo obiskali Knjižnico 

Radlje ob Dravi. Razdeljeni smo 

bili v tri skupine, prvi dve skupini 

sta v knjižnico prispeli prvi, nato se 

je pridružila še tretja skupina.  

Ko smo prispeli, smo odložili vrhnja 

oblačila in se posedli za mizo. Tam 

smo dobili anketo. Ko smo jo vsi 

rešili, smo se s knjižničarko 

pogovarjali o prostem času in kaj 

takrat počnemo. Nato smo odšli k 

drugi mizi. Tam smo dobili list, ki 

smo ga morali izpolniti. Dobili smo 

tudi knjižico, v katero smo napisali 

ime in priimek ter geslo. Nato smo 

hodili do knjižničarke, ki je včlanila 

tiste, ki še niso bili včlanjeni v 

knjižnico. Ko je končala, smo se 

posedli za računalnike in tam nam 

je prijazna knjižničarka razložila vse 

o spletni strani Cobiss, ki povezuje 

vse knjižnice v Sloveniji.  

Ko smo pregledali vso spletno stran 

in nam je razložila, kako moramo z 

njo delati, smo se posedli v tisti del 

knjižnice, ki je namenjen 

predstavitvam. Takrat je prispela 

tudi tretja skupina in zato smo 

lahko skupaj poslušali knjižničarko, 

ki nam je razložila, katere knjižnice 

vse spadajo pod Knjižnico Radlje ob 

Dravi, kakšna so pravila o 

obnašanju v knjižnici in še veliko 

več.  

Po končani predstavitvi knjižnic 

smo si ogledali videoposnetek, ki je 

govoril o knjigi, ki smo jo dobili kot 

darilo, preden smo odšli. Naslov 

knjige je Odprava zelenega zmaja, 

napisal jo je Slavko Pregl. Ko smo se 

poslovili, je tretja skupina še ostala. 

Preostali skupini pa sta se oblekli in 

odpravili proti šoli. 

 
 Gloria Obrulj, 7. r. 

 

Rastem s knjigo 
 

DAN V KNJIŽNICI 
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V petek, 8. 5. 2015, so slovenski 
osnovnošolci in njihovi mentorji z 
zaključkom projekta Evropska vas 
obeležili dan Evrope, ki ga 
praznujemo 9. maja.  
 
Namen in cilj programa Evropska 
vas je spodbuditi medkulturno 
r a z u m e v a n j e ,  t o l e r a n c o , 
solidarnost, spoznavanje drugih 
narodov in držav v Evropski uniji ter 
hkrati spodbuditi zavedanje o lastni 
kulturni identiteti (vir: spletna stran 
Mestne občine Slovenj Gradec). 
Koroške osnovne šole so svoje delo 
predstavile v Slovenj Gradcu; 
nosilec projekta za Koroško je 
namreč Druga osnovna šola Slovenj 
Gradec. 

 

Projekt 
 

EVROPSKA VAS 

Besedilo: 
Jasna Ledinek 

 
Fotografije: 

Matej Žigart, 
Jože Brunčko 

Osnovna šola Ribnica na Pohorju je 
v tem šolskem letu raziskovala 
kulturo, običaje, zgodovino, glasbo, 
zastavo, grb ... ROMUNIJE.  

V projekt, katerega koordinator je 
bil Jože Brunčko, so bili vključeni 
učenci od 1. do 9. razreda.  



I S K R I C E   
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Delavnici 

Z GLINO  
V ANTIČNI SVET 

 
V torek, 21. 4. 2015, so se učenci 
udeležili delavnice Z glino v antični 
svet, ki jo je izvedel Koroški 
pokrajinski muzej. 
Na delavnici je bil prikazan razvoj 
keramičnih posod skozi arheološka 
obdobja. Učenci so spoznali, katere 
podatke vse skriva keramično 
posodje ter kakšni so bili načini 
oblikovanja in okraševanja posod. V 
praktičnem delu so učenci sami 
naredili posode s tehniko svaljkov 
ali s tehniko ščipanja. Pri delu so 
uživali, na svoje izdelke pa so zelo 
ponosni. Na videz preprost 
postopek namreč zahteva veliko 
mero vztrajnosti in natančnosti. 
 

 

LEPOTILNI VZORI  
IN OKRASJE  

PRI RIMLJANIH 
 
V torek, 2. 6. 2015, so se učenci 
udeležili delavnice Lepotilni vzori in 
okrasje pri Rimljanih, ki jo je izvedel 
Koroški pokrajinski muzej. 
Najprej so učenci spoznavali 
značilnosti rimske oblačilne kulture 
in okrasja pri Rimljanih na osnovi 
upodobitev na rimskih nagrobnih 
spomenikih, najdenih na Koroškem. 
Nato so se tudi sami preizkusili v 
izdelovanju verižic, uhanov in 
zaponk (po rimskem vzoru). 
 

 

Vir: spletna stran Koroškega pokrajinskega 

muzeja 
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PLAVANJE V 
NARAVNEM 
KOPALIŠČU 

 
V torek, 9. 6. 2015, smo se učenci 
6., 7., 8. in 9. razreda odpravili na 
športni dan v Vodni park Radlje ob 
Dravi. Vozili smo se lahko po 
toboganu, najraje pa smo plavali, 
se sončili in skakali v vodo s 
pomolov. Imeli smo se krasno. 
 

Neža Oder, Anja Ladinek, 7. r. 

ZIMA, ZIMA BELA ... 
 
Učenci naše šole so v sredo, 11. 2., 

in v četrtek, 12. 2. 2015, preživeli 

prijeten športni dan. Pomerili so se 

v smučanju, sankanju in gradnji 

skulptur iz snega. Učenci, ki so se 

preizkusili v slednjem, so spoznali, 

da so za izviren končni izdelek 

potrebni dobra ideja, timsko delo 

in vztrajnost. 

Športni dnevi 

Fotografije: 
Matej Žigart, 

Andreja Peruš, 
Jasna Ledinek 
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KROS 
 

V torek, 19. 5. 2015, so se učenci 
od 1. do 9. razreda udeležili krosa 
na Dornikovi ravni. Tekli so na 400, 
800 in 1000 m. 

Mlajši pionirji   

Starejši pionirji   

Mladinci 
 
 

Mlajše pionirke   

Starejše pionirke   

Mladinke 
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V petek, 5. 6. 2015, smo se učenci 
7., 8. in 9. razreda ob 8.00 zbrali v 
svojih razredih. Ob 8.30 smo se 
odpravili v jedilnico, kjer so nam 
razdelili malico. Nato pa smo odšli v 
garderobo, kjer smo se pripravili na 
odhod.  
Pot smo nadaljevali od šole do 
Josipdola. Med pohodom smo se 
nekajkrat ustavili, saj smo bili 
zaradi toplega vremena žejni. Ko 
smo prispeli v Josipdol, nas je tam 
pričakal gospod Klančnik. Nato smo 
se odpravili po gozdni učni poti. 
Pred tem smo še malicali. Med 
potjo smo se tudi ustavili na 
določenih točkah. Videli smo tudi 
izvir, iz katerega teče voda, in ta 
voda je pitna. Kar hitro smo prišli v 
Josipdol. Tam smo si ogledali muzej 
kamnoseštva, steklarstva in 
gozdarstva. Po končanih ogledih pa 
smo se odpravili na igrišče, kjer so 
fantje igrali nogomet, dekleta pa 
smo se večinoma pogovarjala med 
seboj. Ob 12.00 smo se odpravili 
proti Ribnici. 
Ko smo prispeli, smo bili vsi zelo 
izmučeni, saj pot ni bila kratka in je 
sonce tisti dan še posebej 
pripekalo. Sledilo je kosilo, nato 
smo učenci lahko odšli domov ali 
pa čakali na prevoz. Ta dan je bil 
naporen, vendar smo se tudi 
marsikaj novega naučili.  

                 

    Nika Pušnik, 7. r. 

 
 
 

Naravoslovni dan 
 

GOZDNA UČNA POT 

Fotografije: 
Jasna Ledinek, 

Matej Žigart 
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Bralna značka 

ZAKLJUČEK BRALNE 
ZNAČKE 

 
Tudi letošnje šolsko leto je bila 
naša sopotnica knjiga. Brali smo za 
bralno značko, domače branje, 
Knjigoljub in ob tednu otroka, ko so 
starejši učenci brali mlajšim. 
Bralno značko je osvojilo 94 od 117 
učencev. Tisti devetošolci, ki so 
bralni znački ostali zvesti vseh 
devet let, pa so postali zlati bralci: 
Nensi Arl, Sara Buzzi, Matej Cvetko, 
Anže Krevh, Timi Plevnik, Sven 
Pušnik. 
S knjižno nagrado so bili nagrajeni 
naj bralci – učenci, ki berejo več in 
bolj zahtevne knjige kot ostali v 
razredu. 
Ob zaključku bralne značke nas je z 
gledališko predstavo »Korak za 
korakom« razveselilo Društvo za 
boljši svet. 
 

ZLATI BRALCI 
 

Učenci 9. razreda, ki so vseh devet 
let osvojili bralno značko, so postali 
ZLATI BRALCI. Njihova predanost 
knjigi in branju je bila 24. 4. 2015 
nagrajena z obiskom na Prevaljah. 
Osnovna šola Franja Goloba je 
pripravila bogat kulturni program, 
katerega je s svojim obiskom 
popestril pisatelj Tone Partljič. 
 
Učenci so za svoj trud prejeli tudi 
knjižno nagrado – fotomonografijo 
Marka Košana o Franju Golobu, 
koroškem umetniku. Po prireditvi 
so si ogledali kip Krojačka Hlačka, 
literarnega junaka iz književnih del 
domačina, mladinskega pisatelja 
Leopolda Suhodolčana. 
 

 

 

Zlati bralci in Krojaček Hlaček 
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Nekatere učence od 1. do 5. 
razreda smo povprašali, če so radi 
pri podaljšanem bivanju. 1. in 2. 
razred je ustno odgovarjal, mi pa 
smo govor posneli z diktafonom. 
Učenci od 3. do 5. razreda so svoje 
mnenje zapisali.   
             

Margarita, 4. r.: 
»Jaz sem rada pri 
OPB, ker delamo 
nalogo in se 
igramo. Hodimo 
tudi v telovadnico 
in v računalnico. 

Imamo se lepo.« 
 
Julija, 4. r.: »Jaz 
sem rada pri OPB 
zato, ker se tam 
počutim odlično in 
se družim z 
najboljšimi 

prijateljicami.« 
 
Tilen, 4. r.: »Rad 
sem v OPB, ker se 
izmenjujejo učitelji 
in učiteljice in ker 
v petek ne delamo 
nalog.« 

 
 
Jure, 4. r.: »Rad 
sem v OPB zato, 
ker gremo na 
igrišče.« 
 
 

 

 
Domen, 4. r.: »Ja, 
ker se rad igram s 
prijatelji.« 
 
 
 
 
Leja, 4. r.: »Ja, ker 
delamo izdelke.« 
 
 
 
 
 
Jasna, 3. r.: »Rada 
sem v OPB, ker 
sem sproščena. 
Ker hodimo 
večkrat ven in se 
igramo.« 

 
 

Maja, 3. r.: »Rada 
sem pri OPB, ker 
se zabavamo.« 

  

 

 
Gašper, 2. r.: »Pri 
OPB mi je všeč, ker 
se veliko učimo. 
Včasih gremo tudi 
ven. Ko je torek, 
nam da učitelj 

Muktananda pobarvanke. Ko je pri 
nas učiteljica Jasna, gremo ven na 
igrišče. Tam igramo nogomet.«                                                                                                                                     

Anketa 
 

ALI SI RAD V OPB?  

Anketirali sta: 
Neža Oder,  

Neža Žigart, 7. r. 
 

Fotografije: 
Matej Žigart 
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Matic, 2. r.: 
»Meni je pri 
podaljšanem 
bivanju všeč, ker 
se veliko igramo, 
gremo ven, 

včasih pa gremo tudi v 
telovadnico. Pri učiteljici Zori 
lahko gledamo knjige in imamo v 
rokah paličnjake. Pri učitelju 
Marjanu gremo na sprehod ali pa 
preskakujemo ovire.« 
 

Zala, 2. r.: 
»Podaljšano 
bivanje mi je 
všeč, ker smo v 
telovadnici, smo 
zunaj,  včasih pa 
gremo v 

računalnico. Do dveh naredimo 
domačo nalogo. Tam imamo 
različne učitelje in učiteljice. Ko 
končamo z domačo nalogo, se 
lahko po tihem igramo ali rišemo. 
Jaz se vedno usedem  k 
prijateljicama, to sta Mojca in 
Tia.« 

 
Mojca, 2. r.: »Pri 
podaljšanem 
bivanju mi je 
zelo lepo, ker se 
tam igramo. 
Včasih  gremo na 

igrišče in na igrala. Če gremo na 
igrišče, se z Janom in Timijem 
igramo nogomet. Všeč mi je tudi, 
ko učitelj Muktananda prinese 
pobarvanke. Najlepše pa mi je, ko 
gremo v telovadnico.« 
 

 

Anej, 2. r.: 
»Podaljšano 
bivanje mi je 
všeč, ker se 
lahko igram s 
svojimi sošolci.« 
 
Tine, 2. r.: 
»Podaljšano 
bivanje mi je 
všeč, ker smo 
zunaj na igrišču 
in s prijatelji 

igramo nogomet in ker lahko 
naredimo nalogo in smo doma 
prosti.« 
 

Matic, 1. r.: 
»Všeč mi je, ko 
gremo na igrišče 
in se igram s 
prijatelji 
nogomet.« 
 
 
Anže, 1. r.: »Všeč 
mi je, da gremo 
ven in se igramo 
s prijatelji. V 
razredu se 
igramo s 

kockami in magnetki.« 
 

Mihec, 1. r.: 
»Najlepše mi je v 
šoli, ko gremo 
ven in se z 
Maticem 
Korenom igrava 
vojake. Všeč mi 

je tudi, ko delamo domačo 
nalogo in zato lahko doma igramo 
igrice.« 
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Zala Ladinek, 2. r. 
 

Ati je v kleti našel staro uro. Stara 
je 85 let. Na uri sta dva glasna 
zvonca. Ko sem uro prvič slišala 
zvoniti, sem se prestrašila. Ta ura 
ne dela sama od sebe, ampak jo je 
potrebno naviti. Tiktaka tako 
glasno, da ponoči ne bi mogla spati. 
Te ure ne bomo vrgli proč, ker ati 
zbira stare stvari. 

Tia Fric, 2. r. 
 
 

Osrednja tema 
 

NEKOČ IN DANES  

 

STARI PREDMETI 
 
Moj deda ima žepno uro. Je že zelo 
stara. Stara je približno 115 let. 
Kupil jo njegov dedek. Žepne ure so 
takrat stale celo premoženje. 
Ročnih ur še tisti čas niso poznali. 
Žepna ura je bila na verižici. Nosila 
se je v zgornjem žepu suknjiča. 

 
Matic Valek, 2. r. 

 

 
 
To luč sem dobila od mojega očeta. 
Dobil jo je na železnici. Stara je 
okoli 70 let. Železničarji so jo 
uporabljali, ko še ni bilo elektrike. V 
luknjo so nalili petrolej. Z vžigalico 
so jo prižgali in luč je zagorela. 
Gorela jim je celo noč. Ponoči so z 
njo pregledali železniško progo. 
 
 
 

 
 

Mentorica:  
Mateja Pisnik 



 

I S K R I C E   

S T R A N  1 9  Š T E V I L K A  2 ,  L E T O  2 0 1 4 / 2 0 1 5  

Pri učni uri smo risali stare 
predmete. Ta očala so stara sto let. 
Uporabljal jih je moj pradedek, ker 
ni dobro videl. Očala so shranjena v 
rjavi škatli, da se ne zlomijo. Očala 
imajo tanek okvir. Eno steklo je 
poškodovano. Očala imajo 
pozlačen okvir. 

 
Helena Urbanc, 2. r. 

 
V šolo smo prinesli stare predmete. 
Jaz sem prinesel vrč za pivo. Star je 
več kot sto let. Ima kovinski pokrov. 
Na pokrovu piše, kdo je bil lastnik. 
Dedku ga je podaril njegov prijatelj, 
ne ve pa, kje je bil narejen. 
Hranimo ga kot spomin in spomin 
nanj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jan Garmut, 2. r. 
 

Petrolejka je starinska svetilka. V 
njej zgoreva petrolej. Ima posodo z 
gorivom. V posodi je stenj, po 
katerem se je vzpenjal petrolej. 
Petrolejka nam daje svetlobo. 
Uporabljali so jo takrat, ko še ni 
bilo elektrike. Petrolejka ni igrača. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timotej Hudernik, 2. r. 
 
Vrč je rjave barve. Ima srebrn 
pokrov. Včasih so ga uporabljali za 
pivo. Izdelan je iz keramike. Vrč je 
težek. Na vrču je tudi vzorec, na 
katerem so moški. Izdelan je bil v 
Nemčiji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tine Podgoršek, 2. r. 
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ŽIVLJENJE NEKOČ IN 
DANES 

 
Življenje je bilo v preteklosti 
drugačno, kot je danes. Tretješolci 
smo kar nekaj časa namenili 
spoznavanju življenja nekoč in 
danes. Doma smo poiskali stare 
predmete, ki so se nekoč 
uporabljali, dedki in babice so nam 
povedali, kako so preživljali dneve, 
ko so bili še otroci, nekaj reči pa 
smo si ogledali na spletu. 
 
Vsakemu predmetu smo posvetili 
določen čas, da smo še bolje 
spoznali življenje naših prednikov. 
 
Največ časa smo namenili 
spoznavanju okolja. Začeli smo z 
metodo VŽN (Kaj že vem?, Kaj želim 
izvedeti?, Kaj sem se naučil?). 
Sledile so različne dejavnosti – 
brskanje po spletu, obisk spletne 
strani Občine Ribnica na Pohorju, 
učni sprehod po centru vasi in 
obisk turistično-informacijske 
pisarne v vili Vicman. Tu nam je 
gospa Sonja ob diapozitivih na 
kratko predstavila zgodovino kraja, 
kulturne in naravne znamenitosti, 
pomembne osebnosti, ki so v 
pretek lost i  pr i sp evale  k 
prepoznavnosti domačega kraja, 
predvsem pa, kaj lahko obiskovalci 
danes počnejo, ko pridejo k nam v 
Ribnico. Ob koncu vseh dejavnosti 
pa so učenci reševali delovne liste z 
nalogami, v katerih so morali 
uporabiti novopridobljeno znanje. 
  
Tako smo pri likovni umetnosti z 
ogljem risali stare predmete, ki 
smo jih prinesli v šolo, nekaj pa 
smo si jih ogledali tudi na spletu. 
 
Nekoč otroci niso imeli toliko 
prostega časa, kot ga imamo danes.  

 
 

 
 

 
 

V prostih trenutkih pa so si čas 
krajšali predvsem z igrami na 
prostem. Pri športu smo tudi mi 
spoznali nekaj teh iger in pri tem 
zelo uživali. Naj jih naštejemo le 
nekaj: zemljo krast, skrivalnice, 
lovljenje, igranje s koruznimi storži, 
fižolom, kamenčkanje, ristanc, 
pismo, babico nositi, igre z nitjo, 
zvezde mečemo, koza klanf, 
streljanje z lokom … 
 
Petje in igranje je bilo v veliki meri 
prisotno tudi v preteklosti. 
Slovenske ljudske pesmi so peli in 
igrali na porokah, sedminah, 
veselicah in predvsem takrat, ko so 
zaključili s kmečkimi deli. Pri 
glasbeni umetnosti smo peli 
slovenske ljudske pesmi, plesali 
ljudske plese (To je tista muha, 
Konjski ples, Zibenšrit, Rašpla) in 
ljudske pete igre (Rdeče češnje 
rada jem, Bela, bela lilija, Potujemo 
v Jeruzalem, Ali je kaj trden most?, 
Prišla majka s kolodvora). 
 
Pri slovenščini smo opisovali stare 
predmete, zapisovali razlike med 
predmeti danes in nekoč, izbrali 
smo tudi štiri znamenitosti 
domačega kraja, ki bi jih pokazali 
turistu in mu jih tudi opisali. 
 
Ugotovili smo, da se je življenje 
naših prednikov precej razlikovalo 
od življenja, ki ga živimo danes. V 
preteklosti so uporabljali 
preprostejše predmete, otroci so 
večino svojega časa preživeli zunaj, 
kjer so se igrali, plesali in peli. 
Danes pa otroci manj časa 
preživimo tako, saj je igre na 
prostem v veliki meri nadomestila 
tehnologija. In vendar ima vsak čas, 
v katerem so živeli predniki in v 
katerem živimo mi, svoj čar. In prav 
je, da to spoznavamo, ker znamo 
potem tudi ceniti. 

3. razred 
 

 
 

 
 

Mentorica:  
Jerneja Osvald 
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HOLCARSKA 
 

Holcarska pesem naj nam pove, 
kak včasih se v goši delalo je. 

Cepin, žago, sekiro si v rokah držal, 
sekal in cepal, da bilo je prav. 

Logar je odkazal, kaj je treba podret', 
holcar pa znal je orodje v roke prijet'. 

Na roke se vleče žago lepo, 
sekira pa seka, da pade drevo. 
Furman že čaka, naloži na voz, 

konjički rezgetajo, če bojo mu kos. 
Bo deske narezal in rušta še kaj, 
ostalo za drva narezal bo zdaj. 

Danes pa nič ni več, kot je včasih bilo, 
motorka in traktor naredita vse to. 

Zjutraj na veji še ptička sedi, 
zvečer pa v zibki se dete zbudi 

ali v trugli mirno zaspi. 
 

Danijel Cvetko, 
dedek Tilna Gruma, 4. r., in  

Aljaža Karata, 7. r. 

Martin Zabovnik, 7. r. 
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Lucija Orter,  
učiteljica razrednega pouka: 
 
»Na otroštvo imam zelo lepe 
spomine. Do vstopa v 1. razred smo 
z mamo, očetom in bratom živeli 
pri stari mami in tetini družini na 
manjši kmetiji. Že takrat me je 
babica učila živeti, lepo in pošteno 
živeti. In delati! Ko sem hodila v 
osnovno šolo, sem vsak dan hodila 
k babici in tetini družini. Ko sem po 
osnovni šoli zapustila Ribnico in 
svoj dom, od ponedeljka do petka 
seveda, sem se rada vračala domov. 
Komaj sem čakala petek. Vse, kar 
smo počeli doma, smo počeli 
skupaj, skupaj z mamo, očetom in 
bratom. Skupaj smo delali, skupaj 
smo šli na počitnice, izlete. Nikoli 
pa ne bom pozabila svoje babice, ki 
jo še danes, ko le utegnem, zelo 
rada obiščem. 
Močno si želim, da bi tudi danes 
otroci imeli ob sebi nekoga, ki bi jih 
učil živeti, lepo in pošteno živeti, se 
pogovarjati in delati.« 
 
Mateja Pisnik,  
učiteljica razrednega pouka: 
 
»Na svoje otroštvo imam zelo lepe 
spomine. Zelo rada se spominjam, 
kako sem kot punčka preživljala 
svoje »dolge« počitnice. Komaj sem 
čakala, da sta zjutraj prišla 
bratranec in sestrična, da smo se 
lahko cel dan skupaj igrali in 
zganjali norčije, medtem ko so bili 
naši starši v službi. Mi pa smo bili v 
varstvo pri omi. Njena kosila so bila 
najboljša. 

Anketa 
 

OTROŠTVO NAŠIH UČITELJEV 

Anketiral je: 
Urban Držečnik, 

9. r. 
 

Seveda me veliko spominov veže 
tudi na moja starša. Skoraj vsak 
vikend smo se peljali na krajši ali 
daljši izlet. Večkrat smo odšli skupaj 
s teto in stricem na Ivarčko jezero, 
kjer smo se kopali in igrali minigolf. 
Imam tudi najboljšo botro in botra 
na svetu, saj sta me kot otroka 
večkrat na leto vzela zraven na 
kopanje v Podčetrtek, Šmarješke, 
Dolenjske in Moravske toplice.« 
 
Jožica Turjak,  
učiteljica matematike: 
 
»Na svoje otroštvo imam lepe 
spomine. Odraščala sem v družini s 
šestimi otroki, očetom, mamo in 
babico. Živela sem na kmetiji. 
Otroci smo pomagali pri delu – 
grabili seno, pasli živino, nosili drva, 
pomagali pri delu na njivah. 
Pogovarjali smo se, poslušali 
pripovedi odraslih. V prostem času 
smo se igrali, kopali v bližnjem 
potoku, ušpičili marsikatero 
neumnost. V šolo smo hodili peš, 
eno uro prve štiri razrede, potem 
uro in pol, saj je bila pot v Ribnico 
daljša. Po poti ni manjkalo družbe. 
Zelo pogosto sem med potjo tudi 
brala.  
Po večerih pa je babica 
pr ipovedovala  prečudovite 
pravljice, z mamo smo prepevali. 
Oče pa nam je izdeloval lesene 
igrače.« 
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Vida Kota,  
učiteljica razrednega pouka: 
 
»Na svoje otroštvo imam lepe 
spomine. V družini smo bili štirje 
otroci in že od rane mladosti smo 
morali vedno vsi poprijeti za delo. 
Ker se je takrat na poljih večino 
dela opravljalo ročno, smo z mamo 
hodili delat tudi k okoliškim 
kmetom. Oče je hodil v službo na 
železnico. Nismo živeli v izobilju, pa 
vendar z gotovostjo trdim, da je 
bilo moje otroštvo »bogato«. Ob 
vsakem opravilu smo se veliko 
pogovarjali in tudi prepevali. Ob 
nedeljah po kosilo smo redno hodili 
na daljše sprehode v naravo. Takrat 
se je ata trudil, da nam je povedal 
veliko stvari o rastlinah, ki smo jih 
našli ob poti po travnikih in 
gozdovih. Vse je znal navdušiti z 
zanimivimi pripovedmi o dogodkih 
iz svojega otroštva. Skupaj smo se 
igrali zanimive igre, ob katerih smo 
se veliko smejali in predvsem vsi 
zelo uživali. 
Hvaležna sem mami in očetu, da sta 
kljub obilici dela našla vedno čas za 
nas otroke in nas ob navajanju na 
delo veliko naučila in nam dala 
najbogatejše otroštvo in čudovito 
popotnico za življenje.« 

Milena Ledinek,  
učiteljica nemščine in angleščine: 
 
»Na svoje otroštvo imam zelo lepe 
spomine, čeprav smo morali kar 
precej pomagati pri delu na kmetiji. 
Spomnim se očeta, ki je rekel: »Dve 
uri na dan boš delal, šele nato se 
lahko greš učit.« In to je veljalo za 
vseh pet otrok, med katerimi sem 
bila najmlajša.  
Ker so moji starejši bratje že 
nadaljevali šolanje v Mariboru, ko 
sem sama še obiskovala osnovno 
šolo, sem se veselila vsakega petka, 
ko so se vrnili domov. Pogosto s 
kakšno novo gramofonsko ploščo 
glasbenih skupin CCR, The Beatles, 
Susi Quatro in podobno. Zvečer so 
včasih prišli k nam še sosedovi 
fantje in dekleta in večkrat smo 
plesali in se zabavali ob glasbi do 
jutra. 
Spomini, stari skoraj 40 let, so še 
zelo živi.« 
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Tone Partljič: SLIŠAL SEM, 

KAKO TRAVA RASTE 

To knjigo bi priporočila vsakemu, ki 
je še ni prebral, ker se mi zdi 
smešna, saj Tone kot otrok 
marsičesa ni razumel, napisana je 
po resničnih dogodkih, pripoveduje 
o življenju na vasi, kjer ni televizije, 
telefona in trgovina ni na dosegu 
roke. Pisatelj pripoveduje tudi o 
žalostnih dogodkih, npr. kako je bil 
njegov oče na stara leta šibak in je 
umrl. Knjigo bi priporočila v branje 
tudi zato, ker je napisana tako, da 
te pritegne k branju z izredno 
veselo, smešno in včasih tudi 
žalostno vsebino. 
 

Deja Rebernik, 7. r. 

 

Tone Partljič: HOTEL SEM 
PRIJETI SONCE 

 
Knjiga Hotel sem prijeti sonce mi je 
bila všeč, ker so bile zgodbe v njej 
smešne: Tone je lizal prvi sladoled 
in še ta mu je padel na tla. Govorila 
je o resničnem življenju: o 
Tonetovem otroštvu. Iz nje se 
veliko naučimo. V starih časih so, če 
so kaj naredili narobe, bili tepeni: 
tepena je bila Tonetova mati. 
Knjiga pripoveduje, kako so ljudje 
garali in delali: Tonetova mati je 
kot deklica morala pasti živino. 
 

Alja Založnik, 7. r. 

Ocena knjige 
 

OTROŠTVO SLOVENSKEGA PISATELJA  

Tone Partljič: HOTEL SEM 
PRIJETI SONCE 

 

Knjigo bi priporočila vsem, ki radi 
berejo humorne knjige. Najbolj sta 
mi bila všeč Tone in njegov brat, ki 
sta marsikdaj kaj zanimivega 
ušpičila. Všeč sta mi bili pripovedi 
Otroci razumejo nekatere stvari 
šele, ko odrastejo in Otroci 
razumejo nekatere stvari šele, ko 
odrastejo. Pa še res je, saj me 
spominjata na film z naslovom Moj 
ata, socialistični kulak. Ti dve 
pripovedi bi bili všeč tudi tistemu, 
ki je ta film že gledal. Večina teh 
dogodkov se dogaja v Tonetovem 
rojstnem kraju, ki je po opisu zelo 
lep. Iz knjige izveš veliko stvari, na 
katere v življenju nisi pozoren, npr. 
Tonetova mama je, ko je bila stara 
5 let, morala vsako jutro gnati 
krave past in ni imela možnosti za 
dobro šolanje. Dandanes pa 
otrokom tega ni treba početi in se 
lahko vsak izšola za tisto, kar ga 
veseli.  
Meni je bila vsa knjiga zelo všeč, saj 
se dogajajo zanimive in smešne 
stvari, npr. ko je bil Tone pri teti in 
je vozil voz, potem pa se je voz 
prevrnil in je teta padla v jarek. 
 

 Nika Pušnik, 7. r. 

VIRI (naslovnici knjig): 

Hotel sem prijeti sonce. (Datum citiranja: 7. 6. 2015.) 

Dostopno na spletnem naslovu: http://

sl.wikipedia.org/wiki/Hotel_sem_prijeti_sonce. 

Slišal sem, kako trava raste. Datum citiranja: 7. 6. 

2015.) Dostopno na spletnem naslovu: https://

www.goodreads.com/book/show/23010816-sli-al-

sem-kako-trava-raste. 
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Mama mi je pripovedovala o svojem 
otroštvu. Takrat so se otroci več igrali 
zunaj, največkrat v gozdu. 
Tam so si iz različnih vej, trav in še česa 
zgradili hišice. Včasih tudi na drevesu. 
Hišo so opremili s stoli, posteljo in vsem 
potrebnim. Potem pa so se igrali. Nekega 
dne je bil lastnik gozda jezen in podrl jim 
je vse, kar so si zgradili. Otroci so bili 
žalostni, saj so v delo vložili veliko truda. 
To so morali sprejeti in si zgraditi novo 
hišo. Pri igranju so si podelili različne 
vloge. Včasih so se v gozdu igrali do trde 
teme. Takrat so jih doma že pogrešali, 
zato so jih šli iskat. Pri iskanju so bili 
uspešni, saj se je otroški smeh slišal že od 
daleč. Potem so bili malce okarani, ampak 
so vse preboleli.  
Otroštvo moje mame in ostalih otrok se 
mi zdi zabavno in precej raznoliko. 
Predvsem pa so prosti čas preživljali na 
zdrav in zabaven način. 
 

Anja Ladinek, 7. r. 

Moja mama kot otrok ni imela lepega 
življenja. Vse se je začelo takole. 
Mama je bila kot otrok zelo pridna 
deklica. Njen oče je na žalost bil pijanec. S 
tem se ni mogla nikakor sprijazniti. Njena 
mama ji je pripravila kosilo poleg očeta. 
Oče je bil tako nesramen, da je moji mami 
vrgel hrano v potok s posodo vred.  
Njena mama je želela, da se bi vsaj enkrat 
najedla, zato ji je hrano dala, preden je 
domov prišel njen oče. Takrat se je 
najedla. Oče je prišel domov in rekel moji 
mami, naj gre takoj kosit. Čeprav ni bila 
lačna, je morala pojesti.  

Večkrat ni spala doma, ampak je s 
svojo mamo morala spati v sosedovem 
hlevu. To se je ponavljalo iz dneva v 
dan. Pri zelo mladih letih ji je umrl oče. 
Hodila je v 5. razred osnovne šole. 
Takšnega otroštva si ne bi želel nihče. 
Ampak življenje je včasih kruto. 
 

*** 
 
Dedek mi je pripovedoval o mladosti 
svoje mame. To je bila moja prababica. 
V družini je bilo veliko otrok, zato je že 
kot otrok morala od doma na delo – 
služit. Najprej je delala pri bližnjem 
kmetu, nato pa je odšla na delo k 
velikemu posestniku v Josipdolu, k 
Lenarčiču. Tam je opravljala delo dekle. 
Bilo je zelo težko, še posebej pranje 
perila. Prala ga je v bližnjem potoku, 
tudi pozimi. Tako jo je velikokrat tudi 
zazeblo. 
Gospodarja sta bila zelo stroga. Svoje 
živali sta imela raje kot svoje dekle in 
hlapce. Prababica je pognala psa iz 
sobe. Ker je pes zacvilil, jo je 
gospodarica udarila in ji naložila 
dodatno delo. V hiši sta bila stroga 
disciplina in red. Vsi so morali iti spat 
ob 9h zvečer. Vstajati so morali zelo 
zgodaj.  
V starih časih so morali otroci 
opravljati zelo težka dela, da je družina 
imela hrano in streho nad glavo. 
  

Neža Žigart, 7. r.  

MLADI LITERATI 
 

PRIPOVEDOVALI SO MI ... 
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KRALJ MATJAŽ 
 

Pred davnimi časi je na gori Peci 
stal grad. V njem je stanoval kralj 
Matjaž. Bil je zelo dober, rad je 
pomagal ubogim podnevi ali 
ponoči. 
Nekoč je prišla skupina 
premraženih ljudi. Potrkali so na 
vrata in Matjaž jih je odprl in  
sprejel skupino. Dal jim je eno 
večjih soban, v kateri je bilo več  
postelj, da so lahko prespali in se 
ogreli. Ponudil jim je tudi hrano, 
kateri se niso odrekli. Tako je 
pomagal ljudem. 
Imela pa je skupina zraven tudi 
desetletnega otroka Frančka, ki je 
bil najraje pri Matjažu.  
Ko so odšli spat, so prišli ropat 
Turki. Začela se je huda borba za 
življenje. Matjaž se je z vso močjo 
trudil, da bi jih premagal. Franček iz 
skupine pa je zaslišal udarce mečev 
in je skočil v orožarno, kjer je našel 
meč. Odhitel je ven. Prav v tem 
trenutku pa je eden od Turkov 
udaril Matjaža, da je padel v 
nezavest in obležal na tleh. Franček 
je stekel in ga rešil pred 
hudobnežem. Ko so Turki opazili 
premoč, so odšli. Matjaža so 
odnesli v grad in ga polili z vodo, da 
se je zbudil. Bil je vesel in Frančku 
podaril meč za zahvalo in rešitev. 
Zjutraj so ostalim povedali, kaj se je 
dogajalo in bili so presenečeni. 
Skupina se je zahvalila in odšla.   
Čez nekaj časa pa so spet prišli 
Turki. Ljudje, katerim je kralj 
pomagal, so se zbrali in se pripravili 
na napad. Franček je stal zraven 
kralja Matjaža. Turki so napadli. 
Eden od Turkov je začel zasledovati 
Matjaža in Frančka.  

Oba sta odhitela proti vrhu Pece. 
Ko nista imela več izhoda in sta že 
slutila smrt, se je odprla skala in 
skočila sta v votlino. Sovražniki so 
se po nekaj dneh boja umaknili in 
bitka je bila končana. Začeli so 
iskati Matjaža in Frančka. Ko so 
prišli na vrh Pece, so ju zagledali v 
votlini. Matjaž je sedel na stolu in 
se naslanjal na mizo, Franček pa se 
je naslanjal na skalo. Zraven pa je 
pisalo: »SKALA SE BO ODPRLA, KO 
SE BO KRALJU MATJAŽU BRADA 
TRIKRAT OVILA OKOLI MIZE.« Vsi so 
bili začudeni. 
Tako še danes vsi nestrpno 
čakamo, kdaj se bo to zgodilo, in 
upamo, da bo prevzel krmilo vlade 
v naši domovini Sloveniji.  
 

Ivan Praznik, 8. r. 
 

DEČEK IN MEDVED STA 
ME REŠILA PRED 
MORSKIMI PSI 

 

Bilo je jutro kot vsako navadno, 
toda z nekakšnim čudnim 
priokusom, saj je sledil dan za izlet 
z barko. Ravno prejšnji dan sem 
prebiral knjigo Dava Sheltona: 
Deček in medved v čolnu. Ta čudni 
priokus je pri meni prebudila ravno 
ta knjiga, saj sem ugotovil, da se ti 
lahko na barki zgodi kaj zelo 
čudnega, nepričakovanega. Ne 
preveč navdušen sem se sprehodil 
do kopalnice ter se oblekel in umil. 
Počasi sem se napotil do 
pristanišča, kjer me je že čakala 
barka, sicer ne velika, ampak malo 
večja pa je bila od barke v knjigi.  
Kapitan, ki je bil slon, je začel 
veslati. 
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S slonom sva kaj hitro postala 
prijatelja, saj naju je veselilo veliko 
skupnih stvari, saj je res, da sva se 
šele spoznala, toda pravega 
prijatelja spoznaš kaj hitro. Najina 
beseda je nanesla na veliko stvari, 
kot so na primer, katera je njegova 
najljubša hrana, kakšna je njegova 
družina. Pogovarjala sva se tudi o 
tem, kako dolgo je mornar. Povedal 
mi je, da se z ravno to barko vozi že 
zelo dolgo po širnih morjih. Barka 
res ni bila razkošna, ampak zgledala 
je res zelo vzdržljiva. Počasi je 
sonce začelo zahajati in imela sva 
prvo malico. Zbudil sem se zelo 
zgodaj in opazil medveda veslati, 
sprva nisem vedel, kje sem, a kaj 
hitro sem se zavedel, da se vozim z 
barko po morju in to s slonom. Slon 
mi je povedal, da sva ponoči na 
manjšem čolnu srečala medveda in 
dečka, ki sta se vozila že nekaj dni. Z 
medvedom in dečkom smo imeli 
podoben cilj, vendar je šel medved 
po drugi poti kot slon, kar mi je bilo 
zelo čudno, saj je imel slon 
zemljevide in kompas, medved pa 
en samcat zemljevid. Slon mi je 
imel povedati zelo veliko stvari in 
zgodb, prav tako pa jaz njemu. Prav 
tako hitro kot prvi je minil tudi 
drugi dan. Tretjega dne me je pa 
začelo počasi skrbeti, kdaj bova 
prišla na cilj. Dlje časa sva plula, 
manjšo razdaljo sva preplula. 
Vprašal sem slona in povedal je, da 
obstaja velika verjetnost, da se 
bova vozila še kar nekaj časa, saj je 
najprej zamešal zemljevid. Na barki 
sem našel tudi zelo zanimivo knjigo, 
ki sem jo kar naprej prebiral, saj na  

koncu nisem imel več kaj zanimivega 
početi. Čez nekaj dni sva se s slonom, 
že oba utrujena od plovbe, odločila, 
da greva malo plavat. Plavanje je 
slonu povzročalo precejšnje težave, 
saj je bil zelo velik in neokreten. 
Pogledal sem v daljavo in videl, da se 
je nekakšna plavut prikazala iz vode, z 
očmi sem pogledal za barko, da bi s 
slonom hitro skočila vanjo, vendar 
barke ni bilo nikjer. Ozrl sem se v 
daljavo in videl manjši čoln, ki se 
nama je z veliko hitrostjo približeval. 
Bila sta medved in deček. Hitro sva 
začela plavati proti njima in sva ju po 
110 zamahih srečala. Povedala sva, 
da beživa pred morskimi psi in se 
hitro vkrcala. Ker smo imeli podoben 
cilj, smo se odločili, da bomo skupaj 
pluli na medvedovi mali Harriet.   
Ko smo drveli, smo srečali morske 
pse, ki so naju s slonom lovili po 
morju. Čez tri dni smo končno prišli 
do kopnega. 
Med skupno plovbo sem našel z 
dečkom zelo veliko skupnih lastnosti, 
prav tako pa sta veliko skupnih 
lastnosti našla medved in slon. Brez 
medveda in dečka ter njune pomoči s 
slonom sploh ne bi prišla do 
kopnega, ker sva izgubila barko, zato 
sva jima bila zelo hvaležna in postali 
smo resnično veliki prijatelji. Po teh 
nekaj dnevih, preživetih na morju, 
sem ugotovil, kako je pomembno, da 
smo prijatelji in da si vedno 
pomagamo. 
 

Sven Pušnik, 9. r. 
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V sredo, 18. 3. 2015, smo preživeli 
čudovit dan na osnovni šoli Frana 
Roša v Celju.  
Naša učenca SVEN PUŠNIK in IVAN 
PRAZNIK sta bila izbrana med 
dvajset najboljših mladih avtorjev, 
ki so se udeležili literarne delavnice 
in slovesne podelitve nagrad petim 
finalistom. 
Finalist za prozo je bil SVEN 
PUŠNIK, prejel je zlato priznanje. 
Na prireditvi v Osrednji knjižnici 
Celje so prebrali vse tri njegove 
prispevke. 

 

Letos se je prijavilo 52 mladih 
literatov, učencev 8. in 9. razreda iz 
vse Slovenije. 
Z neizmerno prijetnim občutkom 
sem spremljala oba naša fanta in 
želim, da bi jima pero še naprej 
gladko teklo. 
 

Nevenka Kutin, 
mentorica 

 

NEKOČ 
 

V vasi živela je deklica nekoč, 
slišala je, da gozd jo kliče rekoč: 
»Pridi, prijateljica, pridi v gozd, 
saj ti si dobrodošel moj gost.« 

 
Deklica je vesela bila 
in brž v gozd je odšla. 
Tam doživela je veliko 

lepega in pomembnega. 
 

Čez mnogo let 
se v domače kraje vrnila je spet, 

a gozda ni več našla, 
namesto njega je avtocesta bila. 

 
 

Jona Novak, 4. r. 
 
 
 

Mentorica: Marija Lopert 

Gloria Obrulj, 7. r.: Nekoč in danes 
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 Grega, 8. r.: 
»Seveda, ker delamo 
veliko različnih stvari 
in si pomagamo pri 
domačih nalogah in 

učenju.« 
 
Matevž, 8. r.,  
Ivan, 8. r.: »Seveda, 
saj si lahko 
pomagam pri 
učenju.« 
 
 
 
 
 

 
 
Goran, 8. r.: »Ne, 
ker škoduje tvojim 
očem.« 
 
 
 
Larisa, 7. r., 
Jasmina, 8. r., Tjaša, 
9. r.: »Ja! Ker lahko 
dobiš koristne 
informacije in ker se 
lahko pogovarjaš s 
prijatelji.« 
 
 
 
 

Anketiral je: 
Lovro Kuhar, 9. r. 

Fotografije:  
Matej Žigart 

Anketa 
 

UČENCI IN RAČUNALNIK 

Učencem sem postavil vprašanje, 
ali se jim zdi računalnik 
pomemben del njihovega življenja 
in zakaj. Ko so dobili list, na 
katerem je bilo zapisano 
vprašanje, so nanj lepo odgovorili 
in zapisali svoje mnenje. Z anketo 
sem izvedel, koliko učencem 
pomeni računalnik. 
 

Neja, 7. r.: »Ja, ker 
lahko dobiš koristne 
informacije in se 
lahko pogovarjaš 
preko socialnih 
omrežij.« 
 
Alja, 7. r.:  »Ja, ker je 
veliko podatkov na 
njem.« 
 
 
 
Viktorija, 7. r.: »Ja, 
ker lahko dobiš iz 
njega pomembne 
podatke.« 
 
 
Luka, 8. r.: »Seveda, 
ker si lahko 
pomagamo pri 
učenju.« 
 
 
Aleks, 8. r.: »Ne, ker 
nisem veliko na 
njem.« 
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Kako se vaše otroštvo razlikuje od 
otroštva današnjih otrok?  
 
Mislim, da moje otroštvo in 

otroštvo današnjih otrok sploh ni 

primerljivo. V času, ko sem jaz 

odraščal, ni bilo tehnološkega 

napredka, ni bilo teh naprav: 

fotoaparatov, računalnikov, 

televizorjev, radiev. Vseh teh 

naprav ni bilo in bili smo 

pravzaprav vezani na medsebojne 

odnose. Družili smo se in veliko 

čitali, si pripovedovali, se pretepali, 

preganjali – vse to, kar spada k igri 

otrok. Ko smo hodili na pašo (mi 

smo bili bolj revna družina in nismo 

imeli krav, ampak koze), smo ob 

cestah in potokih delali mlinčke, 

klopotce, šli smo se bojevanje in si 

kar iz blata delali neke vrste bomb, 

potem pa se šli partizane in nemce 

in se obmetavali z njimi, tako da 

smo prišli domov čisto umazani. Ob 

večerih smo bili privezani na 

petrolejko, ki nam je počasi oz. 

slabo svetila. Kdo od staršev nam je 

bral kakšno knjigo ali kar koli 

drugega. Drugače pa smo si pekli 

kostanj in krompir, čistili perje, 

ličkali koruzo, luščili koruzo in fižol 

in si seveda ob tem tudi nagajali, se 

smejali in se zabavali. 

Intervju: FRANČEK PUŠNIK 
 

»Z VZTRAJNOSTJO IN S PRIDNOSTJO  
LAHKO DOSEŽEŠ VSE«  

V času, ko sem jaz odraščal, 

ni bilo tehnološkega 

napredka /.../ in bili smo 

pravzaprav vezani na 

medsebojne odnose. Družili 

smo se in veliko čitali, si 

pripovedovali, se pretepali, 

preganjali – vse to, kar 

spada k igri otrok. 

Franček Pušnik je zelo zanimiva oseba in v svojem življenju je doživel že 
veliko stvari, npr. 2. svetovno vojno. V prostem času se ukvarja z igranjem 
na diatonično harmoniko, zelo rad hodi v planine in fotografira, izdal je 
tudi knjigo Zaraščena razpotja, v kateri razkriva spomine na svoje življenje 
in na ljudi iz Ribnice, Josipdola in okolice.   

Intervju sta 
izvedla:  

Nensi Arl,  
Anže Krevh,  

9. r. 
 

Fotografije: 
iz knjige  

Frančka Pušnika 
Zaraščena 

razpotja 
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Kakšne spomine imate na čas 2. 
svetovne vojne?  
 
2. svetovno vojno sem dočakal, ko 

sem bil star 6 let. Groze, ki jo 

prinaša vsaka vojna, se nisem 

zavedal. Naslednje leto, ko sem bil 

star 7 let, pa sem moral začeti 

hoditi v šolo. To je bila nemška 

šola. Na hodnikih in v razredu se je 

govorilo samo nemško. Mi, otroci 

pa nismo bili navajeni te govorice, 

zato smo šepetali in govorili tudi 

slovensko. Učitelji so nas 

popravljali, kako se reče po nemško 

in tako naprej. Sčasoma smo se 

navadili tudi na to. Seveda je bilo to 

nasilje, ne uporabljati maternega 

jezika, pravzaprav kruto, ker se v 

maternem jeziku znaš izražati, v 

tujem jeziku to ni bilo mogoče ali 

pa je bilo zelo pomanjkljivo. 

Spominjam se, da so bili učitelji na 

šoli skoraj vsi sami tujci, Avstrijci,  

le dve učiteljici sta bili Slovenki iz 

Činžata. Ena po priimku Hartman, 

ena pa Goričan. Pa tudi tidve se z 

nami nista smeli ali pa hoteli 

pogovarjati v slovenščini, ampak 

sta govorili samo nemško. Le kadar 

smo mi v šolo prinesli novico, da so 

se na neki kmetiji pojavili partizani 

in da so tam prespali, so nas 

spraševali v slovenskem jeziku, ker 

so potem več izvedeli od nas kot 

sicer. V tej nemški šoli smo se 

naučili nemškega jezika in ko je bilo 

vojne konec, ko je tudi ta nemška 

šola prenehala, smo pravzaprav bili 

že dvojezični, kar je pozneje v 

življenju tudi koristilo. 

Nasilje, ne uporabljati 

maternega jezika, je bilo 

kruto, ker se v maternem 

jeziku znaš izražati, v tujem 

jeziku to ni bilo mogoče. 

»Moj dom je bila žagna koča pri Bednikovi žagi, žagni voz pa je bila moja 
zibelka.« Na sliki: Bednikova žaga v Recenjaku. 
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Ali ste že v otroštvu igrali kakšen 
instrument? Ali ga igrate še 
danes? 
 
Pravzaprav jaz lastnega glasbenega 

inštrumenta nikoli nisem imel. Imel 

pa je harmoniko moj starejši brat 

Peter, ki se je silno bal zanjo. Meni 

ni pustil igrati, ker se je bal, da bi jo 

pokvaril. Vedno jo je spravljal gor 

na omaro, ko je šel od doma, in 

vedno okrog harmonike zarisal s 

svinčnikom, kje je ta harmonika bila 

postavljena. Ko je prišel domov z 

dela, je gledal, če je harmonika še 

znotraj tistega zarisa. Nato sem 

ugotovil, da lahko harmoniko tudi 

jaz vzamem in jo spravim nazaj 

točno v tisti zaris. Tako sem se nato 

učil igrati. Pravzaprav sem brata 

posnemal in seveda še potem kaj 

dodal, kar sem sam iznašel, in 

potem igral celo boljše kot on. Ko 

sem bil star okoli 13 let, sem že 

igral na raznih godovanjih, 

praznovanjih, kolinah itn. Potem je 

mati vprašala glasbenika Jožeta 

Petruna, če bi me želel učiti igrati. 

Odgovoril ji je: »Francka, jaz bom 

tvojega poba preizkusil, če ima 

sploh posluh.« Nato me je povabil 

h klavirju v razredu, da sva po teh 

glasovih poskušala, če zadenem. 

Meni se je zdelo, da sem vse zadel, 

on pa je rekel: »Eh, ti pa sploh 

nimaš posluha, ti se ne moreš učiti 

harmonike.« Šele potem sem začel 

razmišljati, da je on igral klavirsko 

harmoniko in saksofon in da mu je 

igranje frajtonarice bilo tuje. V 

tistih časih pa je bila frajtonarica 

tudi malo zaničevana, to je bil tak 

ljudski instrument, nič vreden. In 

potem je rekel, da me ne more 

učiti. Kasneje sem ugotovil, da on 

tega znanja ni imel in si ni upal učiti 

me. Ko je moje otroštvo minilo, 

veliko let nisem igral harmonike, do 

pred leti, ko sem harmoniko 

dedoval po pokojnem bratu in sem 

poskusil, če bi še šlo. Zanimivo, da 

tistih prijemov nisem pozabil. To je 

ostalo in kar hitro sem začel igrati 

in zdaj igram harmoniko, seveda ne 

tako strokovno kot mogoče Anže 

(Krevh, op. a.). Jaz ne igram tako po 

pravilih, ampak kot samouk. Igram 

zase in za svojo dušo. Meni je lepo, 

ko si zaigram kakšno melodijo, ki jo 

slišim po radiu ali televiziji; 

poskusim in mi seveda uspe. To je 

zame poseben dogodek, osebno 

veselje. Mislim, da bom še igral in 

da mi bo dano. 

Meni je lepo, ko si zaigram 

kakšno melodijo, ki jo slišim 

po radiu ali televiziji; 

poskusim in mi seveda uspe. 

To je zame poseben 

dogodek, osebno veselje.  

Franček Pušnik s 
hčerko Silveli 
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Kaj še radi počnete v prostem 
času? 
 
Čas, ki ga zdaj preživljam, je 

pravzaprav samo prosti čas. Nisem 

namreč več zaposlen, sem 

upokojen. Hodim v planine, 

ukvarjam se s fotografiranjem, 

videosnemanjem in z literarnim 

ustvarjanjem. Doma je še delo na 

vrtu, v sadovnjaku ..., tako da je 

moj čas zapolnjen in mi ga vedno 

zmanjka. 

Napisali ste knjigo »Zaraščena 
razpotja«. Kako je nastala? 
 
Pisati sem začel v osnovni šoli. 

Zadnje leto osnovne šole, 1948, 

sem napisal spis »Partizanska puška 

pripoveduje« in napisal sem zelo 

zanimivo zgodbo, ki me je potem 

rešila in nadomestila neznanje 

slovnice, saj sem dobil kar dobro 

oceno. Pozneje v obrtni šoli sem 

potem enkrat napisal spis o svoji 

materi. Tudi tisti spis je bil nekaj 

posebnega in se ga še zdaj rad 

spominjam. Potem sem še pisal 

spise in te prispevke objavljal v 

»Ribniških novicah« in v literarnih 

revijah na Muti, Valovanja idr., 

potem sem v Mariboru v enem 

društvu predstavil svoje literarno 

delo. Pred leti pa sem bil povabljen 

v eno literarno delavnico v 

Portorož, kjer je bil moj mentor 

Peter Kuhar, to je sorodnik pisatelja 

Lovra Kuharja, Prežihovega 

Voranca. On je znan literarni kritik 

in analitik. In ko smo bili tam, je 

vprašal, ali imam s seboj, kar sem 

napisal.  

Povedal sem, da imam neko 

pesem. Tako sem zrecitiral tole 

pesem, ki ima naslov »Sam v 

planinah«: 

 

Bil sem sam, ne čisto sam, 
na tisoče dreves  

je bilo tam; 
nekaj gladkih, štrlečih, 

in brstečih vmes. 
 

Srnjak mi križal je spominov pot, 
ustavil se je, poštrulil z uhlji, 

zvedavo gledal in odšel, 
saj ni bil prvič tod. 

 

Zvončki zvonijo v novo pomlad  
in snežne zaplate kljubujejo, 
a one niso le narave okras, 

samo čakati morajo, da jih poboža 
nekdo, 

preden izginejo v poletni čas.  

 

 

Ko sem to pesem prebral, so vsi 

prisotni vstali in mi zaploskali in 

sam Peter Kuhar je rekel: »Tako 

preprečljivo si povedal, da sem jaz 

tiste smreke kar videl in ženske so 

že kar božale tiste snežene 

zaplate.« Potem mi je Peter Kuhar 

svetoval, naj jaz pišem in da naj 

zapišem karkoli bo zanimivega in 

tako sem potem začel pisati razne 

zgodbe, ki sem se jih spomnil iz 

življenja, jih objavljal še ponekod v 

revijah, potem pa me je enkrat moj 

sin Niko rekel: »Ata, dobro bi bilo, 

če bi ti mogoče knjigo izdal in tele 

spise zbral, ker se bo sicer pozabilo 

in bi bilo škoda, da bi šlo v nič.«  
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V svojem življenju ste doživeli že 
veliko zanimivega in si pridobili 
številne izkušnje. Ali obstaja 
kakšen misel, modrost, ki vas vodi 
in po kateri se ravnate, ko 
krmarite skozi življenje. Katera? 
 
No, o neki modrosti ravno ne bi 

govoril, seveda misel pa je na 

mestu. V življenju sem vedno imel 

eno predpostavko, da moram nekaj 

storiti za sebe, da bom lahko 

dostojno živel. Jaz pravzaprav 

nisem imel te priložnosti, da bi se 

šolal redno, veliko sem študiral z 

izrednim študijem, tako da sem si 

pridobil razna znanja. Seveda pa ni 

samo to, da človek ima znanje, 

imeti moraš tudi voljo, se pravi biti 

vztrajen, da iščeš razne rešitve, ker 

z vztrajnostjo in s pridnostjo se 

doseže skoraj vse. Tisti talent, o 

katerem govorimo, je mogoče 

samo delček, ki je potreben za 

inteligentnega človeka, pa tudi za 

druge, ki se ne ukvarjajo s takim 

delom, kjer je potrebno veliko 

znanja. Jaz sem v življenju dosegel 

praktično vse in tako pravim, da z 

vztrajnostjo in s pridnostjo lahko 

dosežeš vse. Tudi jaz sem dosegel 

vse. Dosegel sem željeno 

izobrazbo, doživel sem lep poklic, 

delo, ki sem ga opravljal, dosegel 

sem, da sem si ustvaril svoj dom, 

svojo družino, da sem si ohranil 

zdravje in da sem se zdrav upokojil.  

Kaj bi želeli sporočiti današnji 
mladini? 
 
Jaz bi sporočil samo to, da naj si 

pridobijo čim več znanja. Vem, da 

so otroci večinoma uka željni, 

ampak naj bo to prioriteta – 

pridobiti čim več znanja. Vse 

možnosti, ki se ponujajo, je treba 

izkoristiti, kajti v teh težkih časih, 

ko je tudi težko živeti, najti delo, 

bodo delo našli najprej tisti ljudje, 

ki so izobraženi. Izobražen človek je 

bolj iznajdljiv in potem se lažje 

prilagodi razmeram, ki so dane 

vsakemu, da dela in živi. Jaz upam, 

da boste vi našli te priložnosti, da si 

boste pridobili veliko znanja in da 

vam bo potem lažje in lepše 

življenje. 

Naj bo prioriteta – 

pridobiti čim več 

znanja. Vse možnosti, ki 

se ponujajo, je treba 

izkoristiti, kajti v teh 

težkih časih, ko je tudi 

težko živeti, najti delo, 

bodo delo našli najprej 

tisti ljudje, ki so 

izobraženi. Izobražen 

človek je bolj iznajdljiv 

in potem se lažje 

prilagodi razmeram. 

V življenju sem vedno imel 

eno predpostavko, da 

moram nekaj storiti za sebe, 

da bom lahko dostojno živel.  
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ANŽE KREVH, 

učenec 9. razreda 

 

 

 

 

 

 

 
V šolskem letu 2014/2015 

je postal absolutni prvak na 
državnem tekmovanju 

harmonikarjev za pokal Cyrilla 
Demiana. 

 

 

 

 

 

SVEN PUŠNIK, 

učenec 9. razreda 

 

 

 

 

 

 

 
V šolskem letu 2014/2015 
je prejel zlato priznanje kot 

finalist za prozo na  
18. Roševih dnevih v Celju. 

 
Na natečaj KUD Sodobnost 

Internacional Ljubljana je 

zmagal z najboljšim spisom na 

5. stopnji tega natečaja. 

 

USPEHI NAŠIH 

UČENCEV 

VPIS V ZLATO KNJIGO 
OŠ Ribnica na Pohorju 
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ATLETIKA 
 
V torek, 27. 5. 2015, so se 

atletskega tekmovanja na Ravnah 

na Koroškem udeležili Marcel 

Pušnik, Luka Vinšek in Lovro Kuhar. 

Marcel Pušnik se je pomeril v teku 

na 60 m, Luka Vinšek v metu 

vortexa, Lovro Kuhar pa v metu 

krogle. Lovro Kuhar je v svoji 

disciplini zasedel 1. mesto, Marcel 

Pušnik pa 3. mesto. 

Marijan Kupljen 

Lovro Kuhar - zmagovalec v metu 
krogle 
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ALPSKO SMUČANJE 
 
Urban Držečnik iz 9. in Matevž 
Orter iz 8. razreda sta se 4. 2. 2015 
udeležila področnega tekmovanja v 
alpskem smučanju za OŠ na 
smučišču Poseka na Ravnah na 
Koroškem. V veleslalomu je 
tekmovalo več kot 160 
tekmovalcev. Urban in Matevž sta 
si s 6. in 10. mestom na področnem 
tekmovanju prislužila vstopnici na 
državno prvenstvo, ki je potekalo 9. 
marca 2015 na Krvavcu. Urban si je 
s štartno številko 91 prismučal 
odlično 11. mesto, Matevž pa je z 
visoko štartno številko 186 zasedel 
30. mesto. 
V kategoriji dečkov, rojenih leta 
2000, je nastopilo 50 tekmovalcev, 
izmed katerih je Urban zasedel 9. 
mesto. Matevž pa se je izmed 26 
tekmovalcev, rojenih leta 2001, 
zavihtel na 8. mesto. 
Fantoma čestitamo in jima želimo 
še veliko užitkov na smučeh. 
 

Lucija Orter 

 

EKOKVIZ 
 
V petek, 6. 3. 2015, je bilo šolsko 
tekmovanje v ekoznanju pod 
mentorstvom Jožice Turjak. Ekokviz 
je zajemal tri področja: čebele, les 
in energija.  
Na naši šoli je sodelovalo osem 

ekip. Najboljša je bila ekipa Pohorci, 

ki je v mariborski regiji dosegla 3. 

mesto, v državnem merilu pa je 

med 1312 ekipami zasedla 22. 

mesto. Ekipo so sestavljali: Maruša 

Praznik, 6. r., Luka Vinšek, 8. r., in 

Ivan Praznik, 8. r. 
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9. RAZRED SE POSLAVLJA 
 

PISMA MOJIH  

SOŠOLCEV 

9. razred z razredničarko Mileno Ledinek 



Ribnica na Pohorju, 12. 5. 2015 

    Dragi Lovro! 

 

    V teh devetih letih, ki so minila zelo hitro, sem spoznal, da si ti res pravi 

prijatelj, si vreden zaupanja in me nikoli ne bi izdal. To, da imam takega 

prijatelja in sošolca, mi pomeni ogromno, saj mora vsakdo v življenju imeti 

tako osebo, na katero se lahko zanese. 

    Na tebi mi je najbolj všeč to, da si tako odkrit, vsakemu poveš svoje 

mnenje v obraz in nisi zahrbten. Kot sem že povedal, ti lahko zaupam, kar 

pri tebi še najbolj cenim. Prav tako si zelo srčen in prijazen. Seveda pa ne 

smem pozabiti na tvoj smisel za humor… 

    Najbolj se spominjam, kako sva se vsako jutro ob 6.45 dobivala pred 

mojo hišo, da sva odšla skupaj v šolo. Po poti sva skoraj vedno poslušala 

glasbo s tvojega telefona. Večkrat se je tudi zgodilo, da je kdo od naju 

zaspal in sva se morala čakati. 

    Rad bi se ti zahvalil za vse nepozabne trenutke, za vse trenutke, ko si mi 

pomagal in stal ob strani, ter tudi za to, da si takšen, kot si. 

    Po koncu osnovne šole te bom pogrešal ravno zato, ker si takšen, kot si, 

odkrit, iskren in zaupljiv. 

    V prihodnosti ti želim veliko sreče, uspeha in vsega, kar si želiš sam. 

      

    Lepo se imej!        

           Sven                                     
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         Ribnica na Pohorju, 12. 5. 2015 

    Dragi Marcel! 

 

    To, da sva prijatelja, mi pomeni zelo veliko zato, ker si dober prijatelj in ti 

lahko vse zaupam in vem, da ne boš nikomur povedal. 

    Zelo dobro igraš nogomet in mi vedno rad pomagaš. Si iskren človek in poveš 

svoje mnenje človeku v obraz. Vedno sem bom spominjal vseh lepih dogodkov, 

ki sva jih preživela skupaj.  

    Zahvaljujem se ti, da sem ti lahko vedno vse zaupal in vse iskreno povedal, 

ne da bi mi zameril.  

    Pogrešal te ne bom, ker se bova videla na SERŠ-u. V prihodnosti ti želim 

veliko sreče, punc, predvsem pa veliko zdravja! 

 

    Lepo se imej! 

                     Lovro 
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Ribnica na Pohorju, 8. 5. 2015 

 

    Dragi Timi! 

 

    Spoznala sva se v vrtcu in zelo veliko mi pomeni, da sva prijatelja. 

Imaš res vse dobre lastnosti, še posebej mi je všeč, da si pošten, 

lahko ti zaupam in me ne izdaš.  

    Ko sem prišel k tebi, sva igrala igre na ps2, pri tem sva se imela 

zelo fino. Najlepši spomin imam iz otroštva, ko sem prvič prišel k tebi 

domov in sva se igrala z legokockami in igrala igrice. Nato pa sva se 

metala po postelji in se igrala power rangerse. Še velikokrat sem te 

obiskal in vedno sva se imela lepo. 

    Zahvaljujem se ti za vsako stvar, ki si jo storil zame. Hvala, da si 

mi pomagal, ko sem te potreboval. Pogrešal te bom, čeprav se bova 

videla vsak konec tedna, ampak ne bo prijatelja, ki mi je stal ob 

strani v razredu.  

    Edina slaba lastnost, ki jo imaš, je predolgo igranje igric, ampak to 

ne bo spremenilo najinega prijateljstva, ti si meni kot brat in nočem, 

da izgubiva stike. Če boš kdaj kaj potreboval, mi reci, pa ti bom vedno 

pomagal. Hvala, ker ti lahko zaupam. 

    V prihodnosti ti želim veliko sreče, da bi dobil službo, lepo ženo in 

otroke, lepo hišo in zdravje. V svojem življenju bodi pošten in iskren, 

ker te bo to vodilo k srečnemu življenju. 

    

     @ALJAŽTEIMARAD@ 

                                    

     Tvoj zvesti prijatelj Aljaž  

     

 



          Ribnica na Pohorju, 8. 5. 2015 

    

           Dragi Aljaž! 

 

     Prvič sva se videla v vrtcu, igrala sva se z legokockami. Potem je 

prišel 1. razred. Skupaj sva sedela pri malici in kosilu. Ko sem praznoval 

svoj 6. rojstni dan, si prišel prvi z Manuelom. Skupaj smo se igrali na 

toboganu in ob bazenu. V 2. razredu si prvič prišel k meni v hišo. Igrala 

sva igre na PS2. Drugi dan si prišel spet k meni in igrala sva naprej. V 3. 

razredu sem dobil računalnik. Prišel si k meni in gledala sva Power 

rangers na Youtubu. Potem sva se še metala po postelji. V 5. razredu 

smo odšli v šolo v naravi na Ptuj. Midva sva bila skupaj v hišici. Imeli smo 

se zelo lepo. Skrivala sva sladkarije pred Lukom in Mariom. V 6. in 7. 

razredu sva igrala računalniško igrico Minecraft in si pomagala pri 

pouku. Sedaj v 9. razredu si mi postal kot brat. Spet sva skupaj in ne 

oddaljiva se drug od drugega. To, da sva prijatelja, mi pomeni vse, in 

upam, da bo tako tudi ostalo. 

     Pri tebi mi je všeč tvoj značaj. Si zelo delaven in rad pomagaš. Če 

sem slabe volje, me vedno spraviš v dobro voljo. Kar rečeš, to tudi 

narediš. Imaš močan glas in vse v razredu preglasiš.  

     Po srednji šoli ti želim, da bi postal tiso, kar si želiš. Ne ustavljaj se 

ne glede na vse ovire. Želim ti tudi veliko ljubezni in sreče, predvsem 

pa zdravja. Upam, da tudi v srednji šoli ostaneva takšna prijatelja, kot 

sva zdaj. 

 

           Lepo se imej!                                                                                      

                                                                                          

          Timi  
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Ribnica na Pohorju, 12. 5. 2015 

 

     Dragi Sven! 

 

     Prijatelja sva že od mladih let. Spoznala sva se v vrtcu. Ko 

sem izvedel, da bova sošolca, sem bil zelo vesel, ker sem se s 

tabo najbolj razumel. To, da sva prijatelja, mi pomeni zelo 

veliko, ker mi velikokrat rad pomagaš in si res dober prijatelj. 

Pri tebi mi je še posebej všeč tvoj značaj, ker zelo rad pomagaš 

drugim, si zelo umirjen in se ne jeziš, tudi če je kaj narobe. Všeč 

mi je tudi to, da si mi včasih prišepetaval pri kakšni kontrolni 

nalogi. 

     Najbolj se spominjam dogodka, ko sva šla enkrat v kino 

gledat Ledeno dobo 3 in sva se imela lepo, čeprav sva gledala 

risanko.  

     Rad bi se ti zahvalil za vse dogodke, ki sva jih preživela 

skupaj v šoli in izven nje. 

     Tebe bom najbolj pogrešal zato, ker v srednji šoli verjetno 

ne bo koga, ki bo igral harmoniko in ki bi mi pomagal pri stvareh 

za šolo. 

     Želim, da se ti v prihodnosti zgodi vse najboljše in vse, kar si 

sam želiš. Upam, da se ti uresničijo vse sanje in da boš opravljal 

tisi poklic, ki si ga želiš. 

 

     Lepo se imej!  

 

                 Marcel 

 

 



Ribnica na Pohorju, 12. 5. 2015 

 

     Zdravo, Urban! 

 

     Spoznala sva se v 1. razredu in že od takrat se mi zdiš v redu oseba. Sprva 

se nisem veliko pogovarjal s tabo, a v zadnjih letih si se zelo poboljšal in zdaj 

se prav rad s tabo pogovorim o čem, kot npr. o »Eni žlahtni štoriji«.  

     Pri tebi mi je še posebej všeč, da imaš včasih zelo dobre ideje. Ko pa smo 

se z učiteljem odpeljali v Gardaland, smo se veliko presmejali. Tega dogodka 

ne bom nikoli pozabil.   

     Pogrešal te bom, saj si super fant in zelo nagajiv. V prihodnosti ti želim, da 

bi uspešno končal šolanje in da bi hitro dobil zaposlitev. 

 

     Lepo se imej! 

                

             Anže  
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Ribnica na Pohorju, 1. 6. 2015 

 

 Zdravo Anže! 

 

 Moj sošolec si že vseh devet let. Skupaj sva doživela že veliko zanimivih 

trenutkov. Še posebej mi je v spominu ostal tale dogodek, ko sta se s 

Timijem sprla zaradi izdelka pri tehniki, a na koncu se je vse dobro končalo.  

 Zanimivo se mi zdi, da tako rad igraš harmoniko in veliko veš o lovstvu. 

Dober si v streljanju z zračno puško ter v streljanju glinastih golobov. 

Zanimivo se mi zdi, da si tako vztrajen pri igranju harmonike in branju 

knjig, saj si letos devetič zapored osvojil bralno značko.  

Želim ti, da bi tudi v prihodnosti tako rad igral harmoniko in se ukvarjal z 

lovstvom. Upam, da ti bo tudi v tvojem poklicu zelo lepo in da boš čim 

uspešneje naredil srednjo šolo. 

 

      Lepo se imej! 

                                                                                          Urban 
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                                                                           Ribnica na Pohorju, 12. 5. 2015 
 

      Draga Nensi! 
 

      Poznava se že šest let, torej od četrtega razreda. Letos smo zadnje 

leto na tej šoli. Ampak midve bova skupaj še naprej, kajti greva na isto 

šolo in skupaj bova v dijaškem domu, a zagotovo bo drugače, kot je zdaj. 

Skupaj sva doživeli tako lepe kot tudi manj lepe stvari. Najbolj mi bodo 

ostali v spominu šole v naravi in vsi izleti. Ko sva se prvič srečali, si 

nisem mislila, da bova postali tako dobri prijateljici, kot sva zdaj. Si 

prijateljica, ki se je ne dobi kar tako. Čeprav sva se velikokrat sprli, sva 

se na koncu vedno pobotali. Ko imaš slab dan, te raje pustim pri miru, a 

na koncu dneva si že boljše volje. Nikoli si nisem mislila, da mi boš prav 

ti pomenila toliko in da boš postala pomemben del mojega življenja. 

Vedno si mi pomagala in svetovala in zato sem ti zelo hvaležna. Hvala ti 

za vse nepozabne trenutke, ki sva jih doživeli skupaj. Če me boš 

kadarkoli potrebovala, vedi, da sem ti vedno na voljo.   

      V prihodnosti ti želim vse najboljše in najlepše, veliko zdravja, 

ljubezni! Želim, da se ti uresničijo vse želje, tudi tiste najbolj skrite.      

 

      Hvala ti za vse!  

 

                       Tjaša  

 

 

 



 

Ribnica na Pohorju, 12. 5. 2015  

 

      Draga moja Tjaša! 

 

      Mineva že 6. leto, odkar si prišla na našo šolo. Res je, da se prej nisva 

nikoli toliko družili kot pa ta zadnja 3 leta. Vesela sem, da si del mojega 

življenja! Nikoli si nisem mislila, da mi boš toliko pomenila in da mi boš 

postala tako pri srcu. 

      Žal mi je, da se že od vsega začetka nisva družili, saj ob sebi nisem 

imela takšne pozitivne osebe, s katero se lahko smejem in preživljam 

najlepše trenutke. Velikokrat sva se sprli, a druga brez druge nikoli nisva 

zdržali dolgo. Najina prijateljska vez je iz leto v leto trdnejša.  

      Pri tebi najbolj cenim tvojo iskrenost in tvojo dobro voljo, ki vsakega 

spravi v smeh. Hvaležna sem ti za vse nasvete in pomoč. Glede na to, da 

me od mojih prijateljev in od kogarkoli najbolj poznaš, sem srečna, da mi 

še vedno stojiš ob strani in da me ne zapustiš zaradi mojih napak. Če 

imam slab dan, sem slabe volje ali mi kaj leži na duši, to takoj opaziš in mi 

pomagaš.  

       Vedno boš ostala v mojem srcu, tudi če se bodo najine poti razšle. V 

življenju ti želim predvsem veliko ljubezni in da se ti uresničijo vse 

skrite želje! Ostani takšna, kot si, in se ne spreminjaj, saj si tako 

najboljša oseba! 

     

           Rada te imam! <3  

 

Nensi  
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                                                                  Ribnica na Pohorju, 8. 5. 2015 

 

   Hej, Neja! 

 

   Pa čeprav je to prvo leto, ko sva postali pravi prijateljici, si te 

bom za zmeraj zapomnila. S tabo imam lepe spomine in zabavne 

trenutke, ko se lahko smejiva druga drugi.  

   Navdušena si nad make-upom in rada pomagaš vsem, ki te prosijo 

za pomoč. Rada se nasmejiš tudi ob kakšni pijači s prijatelji.  

   Najbolj se spominjam lanskega končnega izleta, ko sva se že 

družili. Bili sva skupaj s sedmim razredom in nihče naju ni mogel 

ločiti. Najboljše pa je bilo, ko smo se kopali. 

   Rada bi se ti zahvalila za to, da si mi dala nasvete ob kakšnem 

problemu v šoli in izven nje.  

   Pogrešala te bom, saj mi potem nihče več ne bo tečnaril. 

   Želim ti veliko uspeha v službi in tudi v ljubezni. Želim ti lepo 

prihodnost, veliko dobrih presenečenj in dobrih ljudi. 

 

   Vse najboljše vnaprej! 

 

       Tvoja Sara 

                                                                   Ribnica na Pohorju, 8. 5. 2015 

 

     Dragi Manuel! 

 

   Tvoje prijateljstvo mi veliko pomeni. Si dober prijatelj in sošolec. 

   Rad pomagaš in si prijazen. Pohvalil bi tvoje nogometne sposobnosti. 

   Najbolj se spominjam, ko smo odšli lovit ribe. Dobili nismo nič, ampak 

bilo je lepo. 

   Rad bi se ti zahvalil za vse lepe trenutke, ki sva ji doživela skupaj. 

   V prihodnosti ti želim veliko uspehov in osebne sreče! 

 

    Lepo se imej!  

 

        Matej 

                  



Ribnica na Pohorju, 8. 5. 2015 

 

     Hej, Sara!       

 

     Prvič sva se srečali že v vrtcu, vendar sva pravi prijateljici postali šele to 

leto. Doživeli sva veliko lepih trenutkov in imava številne spomine, ki se jim 

lahko smejiva do solz.  

     Hvala ti za te lepe trenutke, ki sva jih preživeli skupaj, in ker si mi veliko 

pomagala z nasveti. 

     Pri tebi najbolj cenim to, da si dobra po srcu, rada pomagaš, si prijazna, in 

to, da ti lahko zaupam in me nikoli ne izdaš in da mi vedno prisluhneš, ko sem v 

težavah. 

     Pogrešala te bom, ker mi veliko pomeniš.  

     V prihodnosti ti želim, da bi uspešno zaključila šolanje in imela dobro 

kariero. 

 

     Zelo te imam rada. 

                                                                                 Tvoja Neja  
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                                                                   Ribnica na Pohorju, 8. 5. 2015 

    Dragi Matej! 

 

    Da sva prijatelja in da se veliko druživa, mi veliko pomeni. Teh devet let je 

minilo zelo zelo hitro. Cenim te zelo, ker si dober po srcu, miren, vztrajen, 

delaven … 

    Najbolj se spominjam šole v naravi, ko smo vsak večer igrali nogomet in se 

veliko družili. Ko smo imeli v šoli v naravi pouk, smo se vedno zabavali, 

(najbolj) jaz, ti in Gašper.  

    Najbolj bi se ti rad zahvalil za to, da si me učil kemijo in biologijo.  

    Najbolj bom pogrešal tiste trenutke, ko smo igrali nogomet in skoraj 

zmagali na turnirju.  

    V prihodnosti ti želim, da bi uspešno končal srednjo šolo in potem dobil 

kakšno odlično službo. 

     

    Lepo se imej! 

                          Tvoj prijatelj Manuel 
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I S K R I C E  



Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, 

ustvarjajo, oblikujejo in urejajo učenci 

izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo pod 

mentorstvom Jasne Ledinek. 

Avtorji posameznih prispevkov, risb in 

fotografij so tudi drugi učenci, učitelji in 

delavci OŠ Ribnica na Pohorju: 

 

Mentorji prispevkov v tej številki: 
 
 risbe in besedilo Stari predmeti (str. 18): 

Mateja Pisnik 
 
 pesem Nekoč (str. 28):  
       Marija Lopert 
 
 besedili:  
 
Deček in medved sta me rešila pred morskimi 

psi (str. 26): Nevenka Kutin 

Kralj Matjaž (str. 26): Nevenka Kutin 

 
 besedilo Življenje nekoč in danes: Jerneja 

Osvald (str. 20) 
 
 ostala besedila: Jasna Ledinek 

 

 

 

Osnovna šola  

Ribnica na Pohorju 

 

Ribnica na Pohorju 29 

2364 Ribnica na Pohorju 

 

o-ribnica.mb@guest.arnes.si  
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KOLOFON 

ISKRICE,  
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju 

ZAHVALA IN VABILO 

Zahvaljujemo se vsem, 

ki ste kakorkoli 

sodelovali pri izidu 

glasila Iskrice. 

Če želite svoj prispevek 

objaviti v kateri od 

naslednjih številk glasila, 

vas vabimo, da ga 

oddate mentorici. Prav 

tako lahko podate svoje 

ideje in predloge, o čem 

bi lahko pisali v 

naslednjih številkah. 

Šolski novinarji  

mailto:o-ribnica.mb@guest.arnes.si

