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45. Severjev dan. Tudi učenci in 

otroci vrtca so se do sedaj že nekaj-

krat preizkusili v nastopanju na tem 

odru. Po odzivih občinstva sodeč, 

imajo prireditve, uprizorjene na 

odru, poseben čar. Trud nastopajo-

čih, mentorjev in drugih delavcev je 

potemtakem poplačan, zato se ve-

selimo nadaljnjega kulturnega delo-

vanja. 

Decembra 2015 je bila s finančnimi 
sredstvi Občine Ribnica na Pohorju 
končana gradnja prizidka k Osnovni 
šoli Ribnica na Pohorju. V prizidku, 
ki je uresničitev dolgoletnih priza-
devanj in želja, je nameščen oder, 
ki odtlej služi kulturnemu udejstvo-
vanju v občini.  
Oder je bil javnosti premierno 

predstavljen 18. decembra 2015, 

ko se je na njem odvila prireditev 

Prizidek k šoli 
 

KULTURNA PRIDOBITEV  

Fotografije:  
Matej Žigart 

 
Besedilo: 

Jasna Ledinek 

Od izkopa ... 
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… do končne podobe 
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Ponedeljek, 9. 11. 2015 

Zjutraj ob 8.00 smo se z avtobu-
som odpeljali izpred šole. Vožnja 
je bila dolga, a smo prepevali in se 
pogovarjali. Prišli smo v dom Peca 
(CŠOD) in vse stvari dali iz kov-
čkov. Potem smo imeli predavanje 
o pravilih. Predavateljica je bila 
ravnateljica doma Peca. Po kosilu 
smo imeli športno vsebino pleza-
nje, nato smo imeli nekaj prostega 
časa. Po večerji smo odšli še na 
nočni pohod k enemu izmed stran-
skih vhodov v rudnik Mežica. Sobe 
v domu so mi zelo všeč. 

Aljaž Buzzi, 7. r. 

 

 

 

I S K R I C E  

Šola v naravi 
 

CŠOD PECA 

CŠOD Peca 

Presenečenje za Aleksa: torta za rojstni 
dan 
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Torek, 10. 11. 2015 

Danes je bil zelo zanimiv dan. Zju-
traj smo igrali športno igro 
diskgolf, ki pa mi ni šla ravno od 
rok. Veliko časa smo preživeli zu-
naj, v naravi. Naloga, ki sem jo mo-
rala opraviti z navigacijsko napra-
vo (GPS), mi je nagajala, vendar 
sem se zelo zabavala. Večer je bil 
kot vsak, namreč zelo živahen. 

Maruša Praznik, 7. r. 

Sreda, 11. 11. 2015 

Danes je bilo zelo zabavno. Zjutraj, 
ko smo se prebudile, smo pospra-
vile sobo. Nato je začela igrati 
glasba, skupaj smo malo prepeva-
le. Potem smo se odpravili na po-
hod na Pikov vrh. Z Marušo sva 
nabirali rože. S prijatelji smo se 
pogovarjali o raznih stvareh. Nato 
smo prišli do koče. Po kosilu smo 
se zbrali pred domom in si pripo-
vedovali pripovedke. Bilo je super. 
Nadaljevali smo z igro, ki je bila 
zelo zabavna. 

Alja Založnik, 8. r. 

 

 

 

   

 
 

Spoznavanje osnov diskgolfa 

Reševanje nalog o gozdu 

Na poti 
do  

Pikovega 
vrha 
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I S K R I C E  

 

 

Četrtek, 12. 11. 2015 

Danes zjutraj, ko smo se zbudili, 
smo bili veseli in obenem žalostni. 
Veseli zato, ker smo se veselili da-
našnjega urnika, žalostni pa zato, 
ker je predzadnji dan v CŠOD Peca. 
Najprej smo imeli tekmovanje v 
metanju diska. Po malici smo odšli 
delat ptičje hišice in poslušat ptice. 
Po kosilu smo odšli poslušat bajke. 
Najboljši del dneva je bila večerja. 
Jedli smo pico, ki je bila zelo dobra. 
Zdaj sem tu in pišem dnevnik. Dne-
va pa še ni konec, kajti zdaj sledi 
ples, ki se ga zelo veselim. 

Mario Urnaut, 9. r. 

Na Pikovem vrhu 

Izdelovanje ptičje valilnice 
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Petek, 13. 11. 2015 

Po jutranji telovadbi smo pojedli 
okusen zajtrk ter odšli v sobe, kjer 
smo si pripravili vse potrebno za 
odhod. Zunaj smo počakali avto-
bus. Ko je prispel, smo se odpeljali 
proti Libeličam, kjer smo se učili 
voziti s kanujem. Medtem ko je pr-
va skupina veslala, smo si ostali 
pekli hrenovke na ognju. Bile so 
slastne. Veslati je bilo zelo zabavno, 
saj nam je med vožnjo učitelj Peter 
pravil šale. Za kosilo sta nam kuhar-
ja pripravila hamburgerje. Najedli 
smo se in odpravili proti domu. V 
Ribnici pred knjižnico so nas že ča-
kali starši. V šoli v naravi je bilo pri-
jetno in je zelo hitro minilo.  
 

Nina Pušnik, 7. r.  

Ob tabornem ognju 

Lovljenje Vožnja s kanujem 
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V petek, 20. 11. 2015, smo imeli 

naravoslovni dan. Zjutraj smo se 

zbrali v šolski jedilnici. Ravnatelj, 

g. Jože Krušič, in učenka Laura sta 

nam povedala nekaj besed, kako 

bo potekal ta dan. Razdelili smo se 

v skupine. 

 

OBISK PEKARNE  

 
Naša skupina se je s šolskim kombi-
jem odpeljala do pekarne v Radljah. 
Komaj smo že čakali, da bomo izve-
deli kaj o pekarni. Povedali so nam, 
da je bila ustanovljena leta 1952. 
Najprej smo si ogledali prostor, kjer 
izdelujejo testenine. Ogledali smo 
si tudi stroje, ki gnetejo testo. Tudi 
za nas so pripravili nekaj testa. 
Testo se je mešalo 10 minut, 3 mi-
nute zelo počasi, ostalih 7 minut pa 
se je mešalnik vrtel zelo hitro. 

Testo je nato pek razdelil na hleb-
čke. Te je naložil na pladnje in jih 
po enega dajal v stroj. Najprej 
nismo vedeli, kaj se bo zgodilo s 
hlebčkom. Pek je zelo močno po-
vlekel ročico in pladenj potegnil 
ven, na njem pa je bilo tedaj 30 
manjših hlebčkov. Tako imajo vsi ti 
hlebčki enako težo. Razdelili smo si 
hlebčke in pek nam je pokazal, ka-
ko se plete makovka. Naredili smo 

jih veliko. Poleg makovih štručk 
smo naredili še rogljičke, žemlje, 
preste, polžke …, pek pa je iz testa 
oblikoval veliko srce. Izdelke smo 
naložili na pladenj in jih dali vzhajat 
v posebno napravo. V to napravo je 
pek spustil paro in zaradi tega je 
testo hitreje vzhajalo. Videli smo 
tudi, kako pakirajo kruh. Razrežejo 
in zapakirajo ga v folijo. Pokazali so 
nam tudi skladišče, kjer skladiščijo 
moko. Na koncu obiska smo se po-
sladkali s potico in keksi. Izdelke, ki 

Naravoslovni dan 
 

DAN SLOVENSKE HRANE 
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smo jih pripravili mi, nam je prine-
sla druga skupina, ko je prišla nazaj 
iz pekarne. Ko smo se vrnili v šolo, 
smo zajtrkovali med, maslo, črni 
kruh, mleko ter jabolko. Po zajtrku 
smo šli v zgodovinsko učilnico, kjer 
smo iz gline oblikovali nekaj različ-
nih stvari.  
 

Maja Dobaj, 5. r. 
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IZDELKI IZ GLINE 
 
Najprej smo se zbrali v 2. razredu. 
Nato smo šli v zgodovinsko učilnico 
in si ogledali predstavitev o glini. 
Učiteljica Maja nam je povedala, da 
je v preteklosti glina prišla zelo prav 
še posebej trgovcem, saj so iz nje 
izdelovali razne sklede, skodelice … 
Iz nje so gradili tudi hiše, ampak ne 
navadnih, temveč takšne, da si lah-
ko kar po strehi šel k sosedu. Stre-
he so bile ravne in zato so nanje 
lahko naslonili lestev in odšli k so-

sedu. Po predstavitvi nam je učite-
ljica Maja razdelila glino. Vsak je 
dobil košček, da je lahko izdelal iz-
delek. Nato si si iz koščka naredil 
kroglo ali kocko. Če si želel narediti 
nekakšno skledo, si moral v sredino 
narediti luknjo in potem si delal še 
večjo, dokler nisi imel lepo obliko-
vane sklede. Nato nam je učiteljica 
dala razne pripomočke, npr. školj-
ke, razne trakce ipd. Z njimi si lahko 
naredil zelo lepe vzorce. Jaz sem 
naredila preprosto skledo, ostali pa 
so naredili razne skodelice ali pa 
takšno posodo, ki ima steno iz ne-
kakšnih trakov, ki so v obliki polžje 
hišice. 
Dan se mi je zdel krasen, saj sem se 
naučila nekaj novega in naredila 
prelepo skledo. 
 

Laura Cojzer, 9. r. 

SLOVENSKI ZABOJČEK 
 
Slovenski zabojček je zabojček za 

sadje in zelenjavo. Ko sem vstopila 

v učilnico tehnike, so nekateri 

učenci že pričeli z delom. Najprej je 

učiteljica Zdenka povedala mere za 

zabojček (dolžina: 25 cm, višina: 8,5 

cm in širina: 15 cm). Učenci so si 

pripravili material, zarisali mere, 

izrezali zarisane sestavne dele in 

začeli brusiti. Ko so izrezali deščice 

oz. palice, so jih pričeli lepiti z lepi-

lom. Učenci so bili zelo ponosni na 

to, kar so naredili. Ko je bilo konec 

ure, pa smo odšli na malico.   

Adriana Mrak, 7. r. 
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KRUH PO RIMSKO IN OBISK 
KMETIJE GOSAK 
 
V skupini, v kateri sem bila jaz, smo 
pekli kruh po rimsko. 1. skupina je 
pekla zeliščni kruh, 2. pa figov kruh.  
Te recepte je napisal znameniti rim-
ski kuhar Apizzi, ki jih je zbral v knji-
gi Umetnost kuhanja. Izvedeli smo 
tudi, da so bili Rimljani veliki užival-
ci hrane, jedli so napol leže, poznali 
so žlico in nož, vilic pa ne. Jedli so 
trikrat na dan, glavni obrok pa je 
bila večerja. Glavna prehrana Rim-
ljanov je bila kaša iz pire in prosa. 
Kruha niso rezali na rezine, temveč 
so ga trgali. Poznali so že krušno 
peč. Od mesa so najpogosteje jedli 
svinjino, poleg tega pa še perutni-
no, ptice in goske. Poznali so tudi 
različno zelenjavo (redkev, korenje, 
beluše, zelje, grah, kumarice, sola-
to) in sadje (jabolka, grozdje, datelj-
ne, granatna jabolka). Začimbe, ki 
so jih uporabljali, so dobivali iz Indi-
je, med njimi ingver, poper, cimet, 
žafran, muškat … 

Po malici se je naša skupina odpra-
vila peš na kmetijo Gosak, kjer so 
nas pogostili z domačim kruhom, 
medom, marmelado, borovničevo 
pito in jabolčnim sokom. Bilo je zelo 
okusno. Kasneje smo šli na ogled 
kmetije. Učiteljica Lucija nam je po-
kazala shrambo sekancev, peč, 
apartmaje, konje in purane. Potem 
smo šli peš proti šoli. Tam smo oku-
sili naš rimski kruh, ki smo ga prej 
spekli. Bil je še kar dober. Dan v tej 
skupini se mi je zdel zanimiv in 
upam, da bo še kdaj tako. 
 

Nina Pušnik, 7. r.  
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OBISK EKOLOŠKE KMETIJE 
OŽBOLT 

 
Ko smo pojedli zajtrk, smo se od-
pravili na pot proti kmetiji Ožbolt v 
Lehen. Pot je bila kar zanimiva, saj 
sva v naši skupini bili le dve dekleti. 
Med potjo smo videli veliko zanimi-
vega. Ko smo prispeli na ekološko 
kmetijo, so nas lepo sprejeli. Naj-
prej je gospod Andrej povedal ne-
kaj besed o svoji kmetiji, nato pa 
smo šli še na ogled hleva, preše in 
kleti. Izvedeli smo, da se z ekolo-

škim kmetijstvom ukvarjajo približ-
no deset let. Imajo prosto rejo krav, 
prašičev in teličkov. Povabili so nas 
v hišo. Tam so nam postregli z do-
mačim kruhom in ocvirki, za sladico 
pa smo imeli jabolčni zavitek in čaj. 
Pot nazaj je bila vesela, saj smo se 
skrivali, igrali »partizane« in se 
smejali šalam. Ko smo prispeli v 
šolo, smo jedli pohorski lonec, ki ga 
je pripravila druga skupina. Ta dan 
je bil res nepozaben in odličen. 
 

Alja Miklavc, 7. r. 

ZA KONEC  
 
Za kosilo smo imeli pohorski lonec, 
ki ga je pripravila ena od ostalih 
skupin. Kot priloga pa je bila še so-
lata iz govejega mesa v kisu ter 
kaša s paradižnikom in papriko. Že-
lim si, da bi še večkrat spoznali kaj 
tako zanimivega in poučnega kot 
tokrat. 

Maja Dobaj, 5. r. 

OBISK KMETIJE TETE LENE 
 
Prvo uro je 2. skupina imela tradici-
onalni slovenski zajtrk. Po zajtrku 
smo skupaj z otroki iz vrtca odšli na 
obisk k teti Leni. Ko smo prispeli, 
nas je teta Lena lepo sprejela. Bila 
je oblečena v domača kmečka obla-
čila, na glavi je imela slamnat klo-
buk. Potem smo se odpravili po nji-
hovi kmetiji. Ovce smo nahranili s 
suhim kruhom. Ogledali smo si tudi 
njihove krave. Teta Lena sama pri-
dela kruh, marmelado in druge do-
mače izdelke. Da smo se ogreli, 
smo popili čaj ter pojedli domač 
kruh z domačo marmelado. Za ko-
nec smo se odpravili v telovadnico, 
kjer je 2. skupina z učiteljem Mar-
kom igrala različne igre. Bilo je zelo 
zabavno. 

Eva Mihelič, 7. r. 
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Letošnja tema tedna otroka je bila 
»Nekaj ti moram povedati«. Ta 
teden je za učence OŠ Ribnica na 
Pohorju potekal drugače kot po 
navadi. Od ponedeljka, 5. 10., pa 
do petka, 9. 10. 2015, so bile ure 
pouka skrajšane. Nato so se odvi-
jale različne dejavnosti.  V ponede-
ljek smo se zbrali v jedilnici, kjer 
nas je nagovorila predstavnica šol-
ske skupnosti, nato pa smo se raz-
deljeni v skupine odpravili na igri-
šče, kjer je potekala igra med dve-
ma ognjema. V torek so potekale 
kvalifikacije Hitri in drzni (vožnja z 
avtomobilčki na daljinsko vode-
nje), v sredo delavnice, kjer smo 
izdelali jesenski motiv za oglasno 
desko v jedilnici, v četrtek smo 
imeli šolski kino. V petek je bil kul-
turni dan (dan učencev), kjer so 
bili prvošolci sprejeti v šolsko 
skupnost, nato pa je potekalo fina-
le v vožnji z avtomobilčki ter med 
dvema ognjema. 

                                                                                  

Nina Pušnik, 7. r. 

 

Teden otroka 
 

NAPETO, ZANIMIVO, ZABAVNO, 

USTVARJALNO, SLASTNO … 
 

Andrej Rozman Roza:  
NEKAJ TI MORAM POVEDAT  

 
Za vsakogar mora obstajat nekdo,  

kateremu tako zaupa,  
da se mu lahko zaupa,  

ko mu je težko.  
 

Za vsakogar mora obstajat nekdo,  
ki ga razume in posluša,  
ko mu je zmrznjena duša  

in mu je v srcu slabo.  
 

Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave,  
ki bi jih najrajši izbrisal iz glave,  

in mu lahko pove tudi to,  
kar ni povedat lahko.  

 
A pogovarjanje je za človeka  
še bolj pomembno kot obleka  

in hkrati danes redka stvar  
za katero ni potreben denar.  

 
Pogovarjanje ni le za zabavo,  

zdravilno je tudi, ko imamo težavo  
in se v lastnih mislih dušimo,  

dokler jih še z nekom ne delimo.  
 

Pogovarjanje je bližina in toplina,  
s pogovarjanjem smo družina in skupina.  

S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,  
s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta. 

 

PONEDELJEK   
                 
Vsi učenci smo se zbrali v jedilnici. 
Otroški pevski zbor je zapel pesmi-
co, Viktorija je prebrala pesem An-
dreja Rozmana Roze »Nekaj ti mo-
ram povedat«, nato nas je nagovo-
rila še Laura, predstavnica šolske 
skupnosti. Po nagovoru smo se od-
pravili na  igrišče. Pomerili sta se 
dve skupini predmetne stopnje (1., 
2.) in dve skupini razredne stopnje 
(3., 4.). Zmagali sta 1. in 4. skupina. 

                                                                                                                    

Tine Pogač, 7. r. 
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TOREK 
 
V torek smo se zbrali v telovadnici, 

kjer je bila kvalifikacija HITRI IN DR-

ZNI. Sodelovali so učenci od 5. do 9. 

razreda. Med seboj so se pomerili 

dekleta in fantje. Finalisti Tine Po-

gač, Jan Jeger, Luka Kos in Tomi 

Plevnik so se uvrstili v finale, ki je 

potekal v petek, 9. 10. 2015.  

 

Adriana Mrak, Eva Mihelič, 7. r. 
  
 

SREDA 

Tretji dan tedna otroka so se ob 

12.00 začele odvijati delavnice raz-

ličnih dejavnosti. Potekale so v je-

dilnici in različnih učilnicah. Izdelo-

vali smo vrečke za pokovko, koše za 

papir in dekoracijo za našo jedilnico 

(kozarčke za čajne svečke, voz za 

buče, 3D-buče, liste, drevo, straši-

lo). Učenci so preizkusili svoje roč-

ne spretnosti in ob delu neizmerno 

uživali. 

 
 

 

 
 

 
 

Finalisti tekmovanja Hitri in drzni 

Nepozabno navijaško vzdušje 
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ČETRTEK 
 
Dan se je pričel s poukom. Učenci 
smo se ves dan pogovarjali, kaj bo-
mo počeli danes. Po pouku je sledi-
lo kosilo, nato so fantje naredili 
prostor v jedilnici in dekleta smo 
prinesla blazine. V jedilnici smo se 
zbrali vsi učenci šole. Ko smo se na-
mestili, so učitelji začeli deliti po-
kovko, za to smo uporabili vrečke, 
ki smo jih izdelali prejšnji dan. Po-
tem se je pričel risani film Pogum. 
Film je bil učencem všeč, saj je bil 
pustolovski, poučen in zabaven.  
  

Laura Cojzer, Jasmina Stražiščar,  
9. r. 
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PETEK — DAN UČENCEV 
 
Danes, 5. 10. 2015, se je zaključil 
teden otroka. Najprej smo imeli 
razredno uro, nato pa malico v učil-
nicah. Sledil je slavnostni sprejem 
prvošolčkov v šolsko skupnost. Na-
to smo se zbrali na igrišču, kjer se je 
začel finale med dvema ognjema. 
Najprej so igrali učenci razredne 
stopnje, nato pa so se med sabo 
pomerili še učenci predmetne stop-
nje. Vse igre so bile zelo napete. 
Nato smo imeli še finale Hitri in dr-
zni.  Nato so podelili pokale najbolj-
šim. Sledilo je presenečenje. Vsi 
smo bili navdušeni, saj je bilo to 
presenečenje »zipline« (vožnja po 
vrvi). Najboljše pa so bile palačinke! 
 

Alja Miklavc, 7. r. 
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MED DVEMA OGNJEMA 
 

Zala, 3. r.:  
»V ekipi sem 
imela dobre soi-
gralce, bilo mi je 
všeč, ker smo 
zmagali.« 
 
Patrik, 6. r.: 
»Igrali smo zelo 
dobro, počutil 
sem se v redu. 
Zadet sem bil 
enkrat, ampak 
sem potem imel 

še eno življenje.« 
 
Alja, 8. r.: 
»Tekma se mi je 
zdela super, 
vendar je proti 
koncu bilo že 
naporno, ker 
nas je bilo ve-

dno manj v igri. Nismo razočara-
ni. Bilo je 'fajn' in napeto, ker so z 
vseh strani letele žoge.« 

 
Grega, 9. r: 
»Bilo je zanimi-
vo, saj smo zma-
gali. Ker smo 
zmagali, gremo 
v finale.« 

Tia, 3. r.:  
»Bilo je v redu, 
malo sem bila 
živčna, razočara-
lo me je pa to, 
da smo izgubili. 

S soigralci sem se razumela. Igro 
bi ponovila.«  

Adriana, 7. r.: 
»Bila sem zelo 
nestrpna, ker 
smo od začetka 
igrali odlično, na 
koncu pa smo 
na žalost izgubi-

li.« 
Neja, 4. r.:  
»Bilo je lepo. 
Današnja tekma 
je bila napeta, 
lepa, dobra, ni 
bila tako kot po 
navadi, bila je 

zelo zanimiva. Drugače pa mi je 
bilo super.«  

Lara, 6. r.: 
»Tekma je bila 
zelo naporna, 
saj sem v zad-
njih minutah 
ostala sama v 
polju. Na tekmi 

na žalost nismo zmagali, a smo se 
vseeno imeli 'fajn'. Bilo je super, 
saj je bila moja najboljša prijatelji-
ca v isti ekipi. Zabavali smo se.« 
 

Anketa: teden otroka 
 

KAJ MENIŠ O ... 
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Bor, 2. r.:  
»Všeč mi je bilo 
zato, ker so tek-
movali in ker sem 
se imel 'fajn'. 
Všeč pa mi je bilo 

zato, ker sem se družil s prijatelji in 
ker sem na koncu dirkal.« 

 
Alja, 4. r.: 
»Današnji dan se 
mi je zdel zaba-
ven zato, ker so 
vozili avtomobil-
čke. Navijala sem 
za Alino Miklavc.« 

 
Teja, 4. r.: 

»Današnji dan se 

mi je zdel zaba-

ven in vesel. Naj-

bolj pa mi je bilo 

všeč, ko sem vo-

zila z avtomobilčki. Nisem navijala 

za nobenega, ker sem sama tekmo-

vala.« 

 

DAN UČENCEV 
 

Anej, 3. r.: 
»Današnji dan se 
mi je zdel super, 
ker nismo imeli 
pouka in smo 
imeli veliko de-
javnosti, npr. Hi-

tri in drzni, finale med dvema 
ognjema. Najboljše danes pa mi je 
bilo, ko smo lahko šli na spust po 
vrvi ali zipline.« 

 
Žana, 2. r.: 
»Današnji dan mi 
je bil všeč, ker ni 
bilo pouka in ker 
smo imeli zipli-
ne.« 
 

Zala, 7. r.:  
»V tekmi je bilo 
odlično, saj sem 
vesela, da sem 
ostala tako dolgo 
v njej. Občutki so 

odlični. Upam, da bomo še kdaj na-
redili takšen teden otroka.« 
 

Suzana, 6. r.: 

»Na tekmi mi je 

bilo sprva v redu, 

ampak nato sem 

šla ven in ni bilo 

več tako 'fajn'. 

Lara pa je edina 

ostala zadnja noter in je bila naše 

zadnje upanje. Žal nismo zmagali, 

smo se pa prav tako imeli super.« 

 
HITRI IN DRZNI 
 

Timotej, 3. r.: 
»Tekma mi je 
bila všeč zato, 
ker sem prvi dan 
izvedel, da sem 
izžreban. Čeprav 
nimam doma 

kakšnega avtomobila na daljinec, 
sem bil zelo vesel, da sem lahko 
vozil.« 
 

Nina, 7. r.: 
»Sicer nisem 
tekmovala, am-
pak zdelo se mi 
je zelo napeto in 
bila sem nestrp-
na. Nisem priča-

kovala takšnih dobrih rezultatov.« 
 
 
 
 
 

Anketo so pri-
pravili učenci 
Novinarstva: 
Nina Pušnik, 
Alja Miklavc, 

Adriana Mrak 
Nika Grum,  

Eva Mihelič, 
Kevin Kramljak,  

Tine Pogač, 
Aljaž Ovčar, 

Laura Cojzer,  
Jasmina Straži-

ščar. 
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Nika, 7. r.: 
»Današnji dan se 
mi je zdel zelo 
napet, ker smo 
prvo uro imeli 
razredno uro, 

potem smo šli na igrišče, kjer smo 
imeli med dvema ognjema. Nato 
smo šli v telovadnico in smo imeli 
finale Hitri in drzni. Potem smo šli 
še na palačinke, nato pa smo se 
spustili po vrvi, kar je bilo zelo zani-
mivo.« 
 

Matic, 3. r.: 
»Današnji dan se 
mi je zdel zani-
miv, ker smo 
imeli finale med 
dvema ognjema 
in finale Hitri in 

drzni ter ker smo se na koncu pelja-
li po vrvi. Spust po vrvi je bil odli-
čen, ker je bilo strmo; tam, kjer 
smo plezali do spustne točke, pa je 
bil zabaven, ker rad hodim po goz-
du.« 

Jan, 3. r.: »Dan 
se mi je zdel odli-
čen, ker smo se 
vozili po vrvi in 
imeli tekmova-
nja.« 

 
Gašper, 3. r.: 

»Dan je bil zani-

miv, ker smo se 

vozili po vrvi in 

ker sem to počel 

prvič.« 

 
Timotej, 3. r.: 
»Ta dan je bil od-
ličen, ker nismo 
imeli pouka in 
ker so eni imeli 
torbe eni pa ne. 
Dogajalo se je 

veliko stvari, kot je spuščanje po 
vrvi, kar je bilo zanimivo, ker je bilo 
strmo in mi je to všeč.« 
 
 

Nastajanje ankete ali šolski novinarji v akciji 
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Šolski ples 

 

BOŽIČNO-NOVOLETNO RAJANJE 

čakali, da se ples začne. Potekalo 
tudi veliko zanimivih in zabavnih 
iger, ki so se jih lahko udeležili vsi. 
Ples se je bližal koncu in organiza-
torji smo bili z odzivom učencev 
zelo zadovoljni. Nato se je začel 
ples za predmetno stopnjo. Tudi ti 
učenci so se predstavili po razredih 
in sodelovali pri različnih igrah. 

V petek, 18. 12. 2015, je v šolski 
jedilnici potekal božično-novoletni 
ples.  
Devetošolci smo najprej organizirali 
ples za učence razredne stopnje, ki 
so bili zelo navdušeni, saj je bil to 
njihov prvi šolski ples. V jedilnico so 
pridrveli polni energije in komaj 

Besedilo: 

Laura Cojzer in 

Jasmina Straži-

ščar, 9. r. 
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23. 12. 2015 smo se vsi učenci in 
učenke OŠ Ribnica na Pohorju od-
pravili v Lutkovno gledališče Mari-
bor. 
 
Na predstavo so nas odpeljali 3 av-
tobusi. Ob prihodu smo se razdelili 
v 2 skupini: 1.–5. razred in 6.–9. 
razred. Tam nam je prijazna gospa 
povedala, kako izdelujejo lutke in 
koliko vrst jih obstaja. Na vsako na-
še vprašanje nam je strokovno od-
govorila. Pogledali smo tudi v de-
lavnico, kjer izdelujejo lutke. Nato 
smo se zamenjali s 1. skupino, ki si 
je v tem času ogledala Jančka ježka, 
in si šli ogledat predstavo Sneguljči-
ca. 
Po ogledu pa smo počakali na avto-
buse, ki so nas odpeljali do šole. 
 

Aljaž Buzzi, 7. r. 

 

Kulturni dan 
 

OBISK LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA 
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tem sem neposredno vadila tudi 
jaz. Starša pa sta me s tem tudi pra-
vilno usmerjala. 
 

Kaj Vam pomeni glasba? 
Glasba je dejansko moje življenje. 
Brez nje težko shajam. 
 

Koliko časa na teden si vzamete za 
petje? 
Sedaj študiram v Mariboru in tam 
tudi živim med tednom, tako da v 
tem času malo manj, če odmislim 
zbor na fakulteti. Ko pa pridem do-
mov, skušam to nadoknaditi. 
 

Ali ste si že kdaj sami izmislili kak-
šno melodijo ali besedilo pesmi? 
Nekako mi to vsaj zaenkrat še ne 
leži. Mogoče pa mi kdaj tudi to 
uspe. 
 

Se Vam je že kdaj zgodilo, da ste 

na odru pozabili besedilo pesmi? 

Ah, seveda. Mislim, da ni glasbeni-

ka, ki ne bi kdaj pozabil kakšnega 

besedila. A se je potrebno znajti; 

zapoješ včasih tudi kaj po svoje, kar 

pa ni nič narobe. 

 

Kakšno glasbo najraje poslušate? 
Imate vzornika/vzornico? 
Nekako mi je blizu pop glasba. Rada 
pa poslušam in izvajam vsakršno 
dobro glasbo. Kot pevko zelo cenim 
Beyonce. 
 

 

 

Alja Krušič je mlada slovenska pev-

ka, ki je leta 2013 navdušila z zma-

go v oddaji Slovenija ima talent. V 

prostem času se ukvarja z glasbo 

in športom, rada pa ima tudi živali. 

Posnela je že več svojih pesmi: Nisi 

sam, A boš malo moj, Najin ples in 

Daj mi poljub. Sama pravi, da ji 

največ pomeni izraz na obrazih lju-

di, ki se jih s svojim petjem dotak-

ne. 

Kdaj ste začeli peti? 
Zares peti sem začela nekje v 5. raz-
redu osnovne šole. 

 

V Vaši družini ste vsi predani glas-
bi. Kdo Vas je najbolj spodbujal k 
petju?   
V naši družini se že od nekdaj poje. 
Oba starša sta prepevala v ansam-
blih, tako da sta vadila tudi doma. S 

Intervju: Alja Krušič 
 

GLASBA JE MOJE ŽIVLJENJE 

Fotografije: 
arhiv družine 

Krušič 

Na fotografijah: 
sprejem v  

Ribnici ob Aljini 
zmagi v oddaji 
Slovenija ima 

talent 
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Katere pesmi pojete raje: angleške 

ali slovenske? Zakaj? 

Zopet je odvisno od pesmi. Imamo 

čudovite slovenske pesmi, ki pa jih 

premalo cenimo. Moj nastop vedno 

začnem s slovensko pesmijo. Seve-

da pa brez tujih ne gre. 

Zakaj ste se odločili, da se udeležite 
oddaje Slovenija ima talent? 
Nekako smo se v družini pogovarjali, 
da se preizkusim pred širšo javnostjo 
in da je sedaj pravi trenutek. Jaz sem 
hotela na oddajo že nekoliko prej, a 
so mi starši odsvetovali. »Vse ob svo-
jem času,« je rekel ati.    
 
Kakšni so bili Vaši občutki pred final-
nim nastopom? Vas je bilo kaj strah? 
Moram reči, da me je bilo bolj strah 
na avdicijski oddaji. Pred finalnim 
nastopom sem bila že zelo utrujena. 
V studio smo namreč prišli že zjutraj 
ob osmih, nastopila pa sem šele ob 
11. uri zvečer. Poleg tega je bilo ta 
dan zelo, zelo vroče. A ko prideš na 
oder, je potrebno dati vse od sebe, 
ne glede na okoliščine. 

 
Kaj Vam pomeni ta zmaga? 
Zmaga mi je dala nekakšno potrdilo, 
da me ima Slovenija rada in me pod-
pira. Pomeni po tudi neko odskočno 
desko za glasbeno kariero.  
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Kateri uspehi na področju petja 
Vam največ pomenijo?  
Največ mi pomeni izraz na obrazih 
ljudi, ki se jih s svojim petjem do-
taknem. 
 
Ali imate radi živali? Katere?   
Ja, seveda imam rada živali, vse ra-
zen pajkov. Rada ima predvsem 
kužke. 
 
 
 

Ali imate tudi doma kakšno žival? 
Doma imam kužka pasme jack rus-
sel terier, ki me  zelo razveseljuje in 
me vedno spravi v dobro voljo. 
 
Kaj radi počnete v prostem času 
poleg tega, da pojete? 
Poleg petja rada igram še klavir, 
zelo rada pa tudi igram odbojko. 
 
Po gimnaziji ste razmišljali o študi-
ju na področju glasbe ali športa. Za 
kaj ste se odločili in zakaj? 
Odločila sem se vendarle za študij 
glasbe, saj je to nekako tudi logična  
poteza. Šport pa bo ostal kot rekre-
acija. 
 
Kakšni so vaši načrti za priho-
dnost? 
Rada bi končala fakulteto in seveda 
nadaljevala z glasbeno kariero. 

Mladi novinarji z Aljo Krušič 

Intervju so 
pripravili 

učenci  
Novinarstva. 
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smo se veselili in plesali, jedli krofe 

in pili vroč čaj. Na koncu pa so naj-

boljše maske dobile nagrade. 

 

 

 

 

 

 

 

  

KULTURNO IN ... 

 
Sobotni dan, 6. 2. 2016, smo začeli 
s prireditvijo ob Prešernovem dne-
vu. Učenci so nas popeljali skozi 
življenje in delo največjega sloven-
skega pesnika – z glasbo, deklama-
cijami, igro in pogovorom o njego-
vih prijateljih, nasprotnikih, ljubez-
ni in pomenu njegovega dela za 
Slovence. 

… NORČAVO 

 
Nato smo šli na Dornikovo ravno, 

kjer smo imeli pustno rajanje. Tam 

Tehniški dan: pust 

Nastopajoči 

Dramatizacija Prešernove pesmi 
Apel in čevljar 

Pevski zbor 
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V četrtek, 11. 2. 2016, smo imeli 

zimski športni dan. Nekateri učenci 

so šli smučat, medtem pa smo se 

drugi odpravili na pohod. Šli smo 

proti Pesniku in vmes imeli nekaj 

postankov. Veliko smo se pogovar- 

jali, najbolj pa smo se razveselili 

toplega čaja. Ko smo se vrnili v šo-

lo, smo šli jest in se nato odpravili 

domov.  

Anja Ladinek in Viktorija Miklavc, 

8. r.  

Zimski športni dan 
 

VESELJE NA SNEGU 
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Torek, 2. 2. 2016 
 
Prvo noč smo preživeli v koči. Bilo 
je lepo. Ko smo se zbudili, smo od-
šli na okusen in obilen zajtrk. Po 
zajtrku smo se pripravili na smuča-
nje in odšli v skupine. Najprej smo 
odšli na vlečnico in delali vaje. Ker 
smo bili zelo delavni, smo imeli 
proste vožnje do kosila. Ko smo se 
nakosili, smo odšli v sobe in se spo-
čili. Popoldan smo smučali in po 
večerji smo imeli predavanje s teto 
Leno. Nato smo se umile, se smeja-
le in odšle spat. 
 

Lara Kramljak, 6. r. 

Ponedeljek,  1. 2. 2016 
 
V ponedeljek smo prišli ob 8.00 v 
šolo, nekateri pa že prej. Ko smo 
bili vsi zbrani, smo pozajtrkovali. 
Prva vožnja k Ribniški koči je bila 
namenjena 5. razredu, druga pa 6. 
razredu. Ko smo prišli v kočo, smo 
odložili potovalke in kovčke v sobi-
ce. Nato smo imeli obilno kosilo. Po 
kosilu smo imeli počitek in nato 
priprave na smučanje. Pri smučanju 
smo se razdelili v dve skupini in po-
tem smo delali vaje, ki sta jih nam 
pokazala učitelja Marijan in Marko. 
Po smučanju smo imeli večerjo. Po 
večerji pa smo imeli pantomimo. 
Ko smo vsi predstavili in ugibali, 
smo si razgibali sive celice z nekaj 
računi. Ko smo jih rešili, smo se šli 
tuširat in spat. 
 

Suzana Buzzi, 6. r. 
 

 

Zimska šola v naravi 
 

RIBNIŠKA KOČA 
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Sreda, 3. 2. 2016 
  
Ko smo vstali, smo odšli na zajtrk. 
Bil je zelo dober. Nato smo imeli 
priprave na smučanje. Smučali smo 
se do kosila. Za kosilo smo imeli 
zrezek in krokete. Potem smo se 
odšli smučat. Vreme ni bilo najbolj 
ugodno, saj je deževalo in je pihal 
močan veter. Zvečer je snežilo. 
Pred večerjo nas je obiskal policist, 
gospod Janez Otorepec. Predaval 
nam je o varnosti na smučiščih. Bilo 
je super, saj smo izvedeli veliko za-
nimivega. Sledila je večerja. Bila je 
dobra. Po večerji je sledilo računa-
nje. Nam, šestošolcem je to delalo 
veliko težav, saj že dolgo nismo de-
lili. Nato smo se šli tuširat in pripra-
vit na spanje. Ko je ura odbila 
22.00, smo morali vsi v postelje.  
 

Lana Uran, 6. r. 

 

 

Četrtek, 4. 2. 2016  
 
Zjutraj smo opazili, da je zapadel 
sneg. Nekaj fantov je z veseljem 
poprijelo za lopate. Veselili smo se 
tega dne. Smučanje pa je ta dan 
zelo hitro minilo. Ko smo se utruje-
ni vrnili v kočo, nas je zopet priča-
kalo slastno kosilo, ki nam je po-
gnalo kri po žilah. Malo smo si od-
počili, nato pa smo se šli spet smu-
čat. Pri tekmi je bilo na najzanimi-
vejše gledati Laro. Zmagal je Žiga 
Osvald, Lara je bila tretja. Po tekmi 
je sledila štafeta. Zmagala smo de-
kleta. Zatem smo izdelali mila. 
Večerja je bila fantastična, sej smo 
jedli pico. Nato smo dobili torto, saj 
je Patrik imel rojstni dan. Torta je 
bil slastna. Nato je sledil ples. Pri-
družili so se nam tudi učenci iz dru-
ge šole. Skupaj smo zelo uživali. Po 
plesu pa smo vsi utrujeni sladko 
zaspali. 
 

Tanisa Pušnik, 6. r. 
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Petek, 5. 2. 2016 
 
Zbudili smo se bolj pozno, saj smo 
prejšnji večer imeli ples. Spakirali 
smo in odšli na zajtrk. Zatem smo 
se šli preobleč v kombinezone in šli 
smučat. Na smučišču smo imeli ve-
liko prostih voženj, saj je bil zadnji 
dan. Po smučanju smo odšli na ko-
silo. Nato smo se s kombijem odpe-
ljali do naše šole. Naši starši so bili 
že tam. Poslovili smo se in šli vsak v 
svojo smer do doma. 

                                                                                                            

Ajda Ladinek, 6. r. 
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     Šolo v naravi sem zelo nestrpno 
pričakala in se je zelo veselila.                                                      
     Ko smo končno prišli, sem naj-
prej v kočo odnesla kovček. Zelo 
hitro sem razpakirala, ker sem že 
komaj čakala, da se gremo smučat. 
Ko smo se odšli smučat, smo se naj-
prej malo ogreli. Po smučanju pa 
nas je čakalo obilno kosilo, ki je bilo 
zelo dobro. Dan se je iztekel in po-
časi smo šli spat. Drugo jutro smo 
se vse zbudile zelo hitro, saj smo že 
komaj čakale na nov dan. Ob osmih 
smo odšli na zajtrk in se pošteno 
najedli. Zvečer je k nam prišla teta 
Lena in izvedeli smo veliko o zeli-
ščih. Naslednji dan je bil skoraj 
enak prejšnjemu, vendar ne pov-
sem, ker je za ta dan naša soba bila 
zadolžena, da napiše poročilo o 
preživetem dnevu. Šlo nam je zelo 
dobro. Učiteljici sta nas pohvalili. 
Tisti večer pa je k nam prišel go-
spod policist in nas poučil o vede-
nju na smučišču. Dal nam je tudi 
zgibanke. Tako podobno so poteka-
li vsi dnevi naprej. In napočil je zad-
nji dan – petek. Bili smo ga še kar 
veseli, saj bomo videli starše.  
     Tako je potekala šola v naravi in 
bilo je zelo lepo. Tja bi šla še več-
krat. 
 

Ines Planinšič, 5. r. 

     Šole v naravi smo se že vsi zelo 
veselili. Komaj smo čakali, da smo 
se lahko odpravili na Ribniško kočo. 
Končno je prišel ta dan. 
     Vsak dan se je pričel z obilnim in 
okusnim zajtrkom. Po zajtrku smo 
se odpravili na tri ure smučanja. 
Vmes smo dobili topel čaj za okrep-
čilo. Po smučanju smo se odpravili 
na zelo dobro kosilo. Vsak dan smo 
dobili juho in slastno glavno jed. 
Samo v ponedeljek smo dobili sladi-
co. Po enournem počitku smo se 
spet odpravili smučat za dve uri. Po 
koncu smučanja smo spet dobili 
topel čaj. Čez nekaj časa so nas ča-
kale animacije. V ponedeljek nismo 
imeli animacij, ampak samo dru-
žabne igre. Naslednji dan nas je 
obiskala teta Lena. Predavala nam 
je o zeliščih in njihovih zdravilnih 
učinkih. Na koncu smo se še igrali 
kviz, kjer je naša šola zmagala šest 
proti štiri. V sredo je prišel gospod 
policist. On pa nam je predaval o 
varni smuki. Predstavil nam je zna-
ke na smučiščih, pravila, obnašanje 
na smučišču … Bilo je zelo zabavno. 
Zadnji cel dan na koči (četrtek) je 
prišla gospa Dominika in nam poka-
zala zelo zanimiv postopek izdelave 
mila. Izvedeli smo tudi, da angleško 
ime za milo (soap) izhaja iz italijan-
ščine. Po animacijah je sledila še 
slastna večerja. Prvi dan na koči 
smo odšli na pohod. S sabo smo 
imeli svetilke. Naslednje dneve 

Vtisi petošolcev 
 

BILI SMO V ZIMSKI ŠOLI V NARAVI 
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spat. Zjutraj smo se zbudili z veliko 
nove energije. Zunaj se je vlekla 
gosta megla. V sredo sta se učitelja 
zamenjala. Pri učitelju Marku smo 
si po kosilu pogledali posnetke, ka-
ko se smučamo. Zdelo se nam je, 
da zunaj pada leden dež. Zvečer je 
prišel policist. Povedal nam je vsa 
pravila na smučišču, ki jih moramo 
poznati. Med njegovim predava-
njem pa je začelo snežiti. Upali 
smo, da bo zapadlo veliko snega. 
Zvečer smo imeli druženje v jedilni-
ci, tam smo računali in brali. Zjutraj 
smo zelo dolgo spali. Komaj smo 
čakali, da se bomo učili smuk. Zve-
čer je prišla gospa, ki izdeluje mila. 
Po animacijah je Patrik dobil torto. 
Nato pa smo imeli ples. Zjutraj smo 
že pospravljali stvari. Pri posprav-
ljanju smo se zelo zabavali. Nekate-
ri smo se že veselili, da pridemo 
domov, saj je doma najlepše. 
      Vsak večer smo se spat odpravili 
z več znanja, saj so vsak večer bile 
animacije. Komaj sem čakala, da 
vidim domače. Te šole v naravi ne 
bom nikoli pozabila.    

                                                                                                      

Maja Dobaj, 5. r. 

 
 
 

nismo odšli na pohode, ampak smo 
imeli čas za družabne igre. V torek 
so dekleta iz sobe Bobja tolpa orga-
nizirala igro Activity. Po skupnem 
druženju smo se umili in odšli spat.                                                                  
     Na Ribniški koči smo se imeli ze-
lo lepo. Osebje je zelo prijazno, 
smučišča so lepa in urejena, tam je 
zelo lepo. Škoda, da je to zelo hitro 
minilo. Še kar nekajkrat  se bom z 
veseljem vrnila na ta urejen kraj.  

 
Jona Novak, 5. r. 

 
 
     Komaj sem že čakala, da pride-
mo v šolo s polnimi kovčki. Prišel je 
ta dan, šli smo na kombije in se od-
peljali na Ribniško kočo. 
      Vsi smo že vedeli, s katerimi pri-
jateljicami smo v sobi. Komaj smo 
že čakali, da se namestimo v sobe. 
S sabo smo prinesli veliko dobre 
volje. Prvi dan je v sobi bilo veliko 
smeha. V našo sobo sta prišli še 
šestošolki. Hitro je prišla noč in šli 
smo spat. Zjutraj smo se odpravili 
na smučišče. Šli smo v svoje skupi-
ne. Z učiteljema smo se naučili veli-
ko novega. V torek je prišla teta 
Lena. Povedala nam je veliko novih 
stvari o zeliščih. Šli smo tudi na 
sprehod. Po okusni večerji smo šli 
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gotovosti je minil dan in za njim 
mučna noč. In končno je prišel dan 
očetove vrnitve.  
     Ko je stopil v grad, sem mu takoj 
stekla v naročje. Tako sem bila ve-
sela, da so mi po licu pritekle solze. 
Oče Lambergar mi je pripovedoval, 
kako je obglavil Pegama. Njegovo 
glavo je nesel k cesarju, da bi bil 
poplačan. Cesar mu je za plačilo 
podaril tri gradove na Kranjskem. 
Oče mu je bil zelo hvaležen. Enega 
od gradov je podaril meni. Rekel mi 
je, naj si zberem najlepši grad, v 
katerem bom kraljevala.  
 

Zala Orter, 7. r. 
 

 

 

LJUBEZEN 

 

Ljubezen je lepa stvar, 
a tudi boleča, 

saj smo zaljubljeni, 
a tudi poljubljeni. 

 

To je resna stvar, 
a tudi domišljijska, 

radi jo imamo, 
včasih tudi ne. 

 

Ljudje se imamo radi, 
no, včasih se tudi razjezimo, 

ampak ljubezen je nekaj lepega. 
 

Patrik Fažmon, 6. r. 

LITERARNO POUSTVARJANJE 
 

PEGAM IN LAMBERGAR 
 
     Nekega dne sem se zbudila zgo-
daj zjutraj. Opazovala sem prekra-
sen sončni vzhod. Moja grajska so-
ba je bila obdana s prekrasnimi 
sončnimi žarki. Pogledala sem skozi 
okno in v daljavi zagledala jezdeca, 
ki jezdi proti našemu gradu. S po-
gledom sem ga spremljala vse do 
glavnih grajskih vrat. 
     Stekla sem po stopnicah in pre-
vzela pismo, ki ga je prinesel po-
stavni jezdec. To pismo sem takoj 
nesla očetu Lambergarju, ki ga je 
lepo in previdno odprl. Ko ga je 
prebral, je dejal, da mora takoj za-
pustiti grad in odjezditi na Dunaj. 
Tja ga je vabil najmočnejši in nepre-
magljivi vitez Pegam, da se mu pri-
druži na bojevanju. Preden je oče 
šel na Dunaj, se je seveda poslovil. 
Moja babica mu je naročila, naj ob 
pogledu na Pegamove tri glave nje-
gova sablja meri le v sredinsko gla-
vo. Ko sem se odpravljala spat, sem 
razmišljala samo o tem, ali bo oče-
tu uspelo premagati Pegama ali ne. 
V postelji sem se samo obračala z 
ene na drugo stran, odejo sem si 
potegnila čez obraz, a ni pomagalo. 
Ko sem se poskusila osredotočiti in 
zaspati, so mi misli švigale le proti 
Dunaju. Končno je minila noč, jaz 
pa sem utrujena in zbegana pogle-
dovala skozi okno, saj sem upala, 
da se bo nazaj na grad vrnil oče. 
Čakala sem in čakala. Očeta od ni-
koder. Štela sem minute in sekun-
de. Očeta od nikoder. V takšni ne-
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OCENA KNJIGE 

 

JAZ, CHRISTIANE F.,  

KLJUB VSEMU ŽIVLJENJE 

 

Avtor: Christiane V. Felscherinow 

Založba: Modrijan 

Kraj in leto izida: Ljubljana, 2014 

 

Strnjena obnova: 

     Knjiga govori o nadaljevanju živ-

ljenja Christiane. Govori o tem, kaj 

se je zgodilo, ko je bila pri babici, 

kaj je sledilo, o njenem življenju do 

danes. Lahko bi rekla, da je ta knji-

ga drugi del knjige Mi, otroci s po-

staje Zoo. 

     Christiane je imela veliko vzpo-

nov, a večinoma so bili padci. Zme-

raj znova je zapadala v droge, sploh 

pa jo je zmeraj znova premamil he-

roin. Ko se ji je leta 1996 rodil sin, 

je bila »clean«, vendar so ji ga vzeli, 

ko je ponovno zapadla v mamilar-

sko družbo. Imela je kar nekaj re-

snejših zvez, a so te razpadle pred-

vsem zaradi tega, ker sta po navadi 

bila oba narkomana ter sta se pre-

pirala zaradi droge.  

     Danes Christiane živi v Nemčiji. 

Tam ima majhno stanovanje z bal-

konom in psa. Redno uživa meta-

don, saj se nikoli ni prav odvadila 

droge. Občasno ima zdravstvene 

težave zaradi pitja alkohola. Zaradi 

tega ima hudo vnetje jeter in, kot 

sama pravi, ne ve, kako dolgo bo še 

živa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali bi knjigo priporočil/-a v branje 

svojim sošolcem? Zakaj (ne)? 

 

Da, knjigo bi priporočila sošolcem, 

vendar ne vsem, niti ne večini. Pri-

poročila bi jo tistim, ki so že prebra-

li Mi, otroci s postaje Zoo, ker je 

nekakšno nadaljevanje in hkrati 

avtobiografija. Torej tisti, ki še ni-

ste, preberite obe knjigi – ne bo 

vam žal. Meni je bila ta knjiga všeč, 

ker me je po prebrani prvi knjigi 

zanimalo, kaj je sledilo. S to knjigo 

sem dobila odgovor. Knjiga me je 

pritegnila tudi, ker rada berem knji-

ge, ki govorijo o drogah in podob-

nih psihičnih težavah. Knjiga ima 

tudi zelo razburljivo, a hkrati žalost-

no in mučno vsebino. 

 

Deja Rebernik, 8. r. 

 

 
VIR (naslovnica knjige): Jaz, Christiane F., kljub vsemu življe-

nje. (Datum citiranja: 14. 2. 2016.) Dostopno na spletnem 

naslovu: http://www.modrijan.si/slv/Knjizni-program/Knjizni

-program/Knjige/avtobiografije/Jaz-Christiane-F.-kljub-

vsemu-zivljenje. 
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Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šol-

skem letu 2015/2016 ustvarjajo, oblikujejo in 

urejajo učenci interesne dejavnosti Novinar-

stvo pod mentorstvom Jasne Ledinek. 

Avtorji posameznih prispevkov, risb in foto-

grafij so tudi drugi učenci, učitelji in delavci 

OŠ Ribnica na Pohorju. 

 

Fotografije: če ni drugače navedeno, so avtor-

ji fotografij učenci, učitelji in drugi delavci šole.   

Zahvaljujemo g. Mateju Žigartu za pomoč pri 

oblikovanju fotografij. 

 

Mentorji prispevkov v tej številki: 
 
 Zimska šola v naravi (str. 27):  
       Andreja Peruš 
 
 Bili smo v šoli v naravi (str. 30): Vida Kota  
 
 

 

 

Osnovna šola  

Ribnica na Pohorju 

 

Ribnica na Pohorju 29 

2364 Ribnica na Pohorju 

 

info@osribnicanapohorju.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 ob-

javiti v kateri od naslednjih 

številk glasila, vas vabimo, 

da ga oddate mentorici. 

Prav tako lahko podate svo-

je ideje in predloge, o čem 

bi lahko pisali v naslednjih 

številkah. 

Šolski novinarji  

 


