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Projekt
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
Mentorice:
Milena Ledinek,
Jerneja Osvald,
Andreja Peruš

Turistična tržnica v
Velenju

Turistična tržnica v
Mariboru

Člani turističnega krožka smo se
prijavili na 30. državni festival Turizmu pomaga lastna glava in v okviru tega festivala oblikovali turistični
produkt Z lojtrnikom po Pohorju. V
četrtek, 7. 4. 2016, smo se s tem
produktom predstavili na turistični
tržnici v Mercator centru v Velenju
ter prejeli dve zlati priznanji, in sicer za sodelovanje na festivalu in za
najboljšo turistično tržnico po
mnenju strokovne komisije. S tem
smo se uvrstili na zaključno tržnico,
ki je potekala 19. 4. 2016 v Mariboru.

V torek, 19. 4. 2016, smo se člani
turističnega krožka predstavili na
zaključni turistični tržnici v Mercator centru v Mariboru. Poleg dveh
zlatih priznanj, ki smo ju prejeli na
prejšnji predstavitvi v Velenju, smo
prejeli še zlato priznanje za najbolj
izvirno postavitev stojnice. Učenec
Ivan Praznik pa je prejel zlato priznanje za najvztrajnejšega promotorja tega festivala.
Učenci turističnega krožka se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali pri našem projektu.
Člani turističnega krožka: Laura
Cojzer, Jasmina Stražiščar, Ivan
Praznik, Luka Vinšek, Mario Urnaut,
Nejc Garmut, Aleks Grum, Grega
Petrič, Nika Grum, Tilen Pogač.
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IZJAVA: Turistična tržnica
Laura Cojzer, 9. r.:

Jasmina Stražiščar, 9. r.:

»Meni se je zdela ta tržnica super
izkušnja. Ko smo šli v Velenje, da bi
predstavili svojo občino, smo najprej postavili svojo stojnico. Z
Jasmino sva bili pri stojnici in sva
poskušali privabiti čim več ljudi. Bili
so zelo prijazni. Opazili smo razliko
med Mariborom in Velenjem, saj je
Maribor večje mesto in se je ljudem
bolj mudilo, zato se mi je zdelo v
Velenju boljše. Po predstavitvi tržnice je sledil kviz, za katerega je
vsaka šola morala pripraviti pet
vprašanj. Po kvizu so razglasili priznanja. Najprej so bila na vrsti srebrna priznanja, mi pa smo držali
pesti, da bi dobili zlato priznanje.
Ko so začeli razglašati zlata priznanja, smo bili zelo nestrpni in upali
smo, da smo med prvimi. Nazadnje
smo ostali mi in Radlje. Ko smo slišali, da so učenci iz Radelj drugi,
smo bili zelo veseli, saj smo bili mi
prvi. Potem smo šli na oder, kjer so
nam podelili dve zlati priznanji.«

»Meni se je zdelo super, saj smo
izvedeli veliko novega in v prejšnjih
letih še nismo počeli kaj takšnega.
Ko smo šli v Velenje, smo bili vsi
zelo nestrpni, saj smo to počeli prvič. Ko smo videli, kako je izgledala
naša tržnica, smo bili vsi zelo veseli,
saj je bila super, nismo pa vedeli,
da bomo med prvimi, saj so ostali
bili tudi zelo dobri. Ko smo izvedeli,
da smo zlati, smo bili zelo veseli, saj
tega sploh nismo pričakovali. Ko
smo šli v Maribor, smo bili že malo
bolj sproščeni, saj smo v Velenju že
vse doživeli in smo vedeli, kako to
poteka. Bila pa je razlika, saj nas v
Mariboru niso tako poslušali kot v
Velenju, kjer so nam prisluhnili, nas
še kaj vprašali in so bili zelo prijazni. V Mariboru smo za nagrado dobili izlet, ki smo ga bili zelo veseli, in
še dve zlati priznanji. Meni se je
zdel ta dogodek super in če bi še
enkrat obiskala 9. razred, bi se še
enkrat udeležila te tržnice.«

Jasmina Stražiščar, 9. r.

Laura Cojzer, 9. r.
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Nagradni izlet
V PIVKO IN NA CERKNIŠKO JEZERO
V sredo, 25. 5. 2016, smo učenci
turističnega krožka z mentoricami
odšli na nagradni izlet, ki smo si ga
prislužili z zlatim priznanjem na 30.
državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava.
Najprej smo si ogledali Park vojaške
zgodovine v Pivki. Tam smo videli
veliko tankov, letala in najstarejši
vojaški vlak. Šli smo tudi v podmornico. Zunaj je izgledala velika, a ko
smo se priplazili vanjo po lestvi

navzdol, v njej sploh ni bilo veliko
prostora. Po ogledu parka v Pivki
smo se z lojtrnikom popeljali ob
Cerkniškem jezeru. Po vožnji smo
na domačiji lastnika vprege pojedli
kosilo. Izlet je bil čudovit in vsi smo
zelo uživali.
Zahvaljujemo se Občini Ribnica na
Pohorju, ki nam je omogočila brezplačen avtobusni prevoz na izlet.
Laura Cojzer, Jasmina Stražiščar,
9. r.
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Projekt
MINI PLANICA
V sredo, 6. 4. 2016,
je v Ribnici na Pohorju potekala Mini
Planica, projekt nekdanjega
smučarskega skakalca Francija Petka. Na mini
skakalnici, ki so jo pripeljali na kombiju, so se preizkusili učenci od 1.
do 4. razreda. Otroci so se povzpeli
po stopnicah na vrh skakalnice, od
koder so »odleteli«. Pristajališče je
bila umetna in mokra trava. Namen
te dejavnosti je, da se otroci srečajo s smučarskimi skoki, vzpodbujanje zdravega življenjskega sloga in
popestritev dogajanja na šoli.
Alja Miklavc, Adriana Mrak, 7. r.

ISKRICE

Maj, 1. r.: »Najboljše je bilo, ko
sem hodil po stopnicah s smučkami
in so drsale. Ko sem padal, me
sploh ni bolelo.«
Tjaš, 1. r.: »Ko sem prišel gor, skočil in poletel brez padca, je bilo najboljše. Fajn je bilo tudi, ko sem padel. Za eno stotinko sem premagal
Nina.«
Matic, Anej, 3. r.: »Bilo mi je zelo
všeč, ker sem se počutil kot Peter
Prevc.«
Helena, 3. r.: »Najprej sem se bala,
nato pa sem se opogumila in skočila. Večkrat sem padla na zadnjico.
Zelo sem se zabavala. Sama sebi
sem se smejala, če sem nerodno
padla. Počutila sem se kot Maja
Vtič.«
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Drugi šolski ples
PLES IN IGRA Z ROKO V ROKI
V petek, 20. 5. 2016, je v šoli potekal drugi ples, ki ga je organiziral 9.
razred za učence razredne in predmetne stopnje. Ples za mlajše
učence je potekal od 15.30 do
17.30, za starejše pa od 18.00 do
20.00.
Po mnenju učencev je bilo krasno,
saj smo plesali in peli. Imeli smo

tudi razne igre. Ena izmed teh je
bila, da si bil s fantom v paru, vmes
pa je bil balon, ki ti ni smel pasti na
tla. Bilo je še veliko drugih iger, ki
so bile zabavne. Na koncu smo
učenke in učenci, ki smo nato čez
slab mesec plesali na valeti, ponovili plese, ki smo se jih že naučili za to
prireditev.
Nina Pušnik, 7. r.
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IZJAVA: Drugi šolski ples
JERNEJA OSVALD,
učiteljica 3. razreda:
»Prvi vtisi so čudoviti, saj je to drugi
ples, ki smo ga organizirali za učence od 1. do 5. razreda. Vsa pohvala
gre seveda tudi učencem 9. razreda
za organizacijo in pripravo iger. Vidimo, da si učenci želijo teh dodatnih dejavnosti. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem
letu.«
Nina Pušnik, 7. r.
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Kulturni dan
OB MATERINSKEM DNEVU
V petek, 18. 3. 2016, smo imeli kulturni dan. V šoli smo se zbrali do
15. ure. Po končani malici smo se
odpravili po skupinah v razrede.
Tam smo igrali družabne igre.
Vzdušje je bilo zelo sproščeno. Ob
17. uri se je začela prireditev, ki je
bila posvečena predvsem mamam
in dnevu žena. Predstavili so se
otroci iz vrtca in šole. Čarobno
vzdušje so pričarali z ljudskim plesom in ljudsko pesmijo ter s presunljivimi besedami slovenskih književnikov o (svojih) materah. Po
končani prireditvi nas je nagovoril
gospod ravnatelj.
Učenci krožka Novinarstvo
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Naravoslovni dan
NA RIBNIŠKO KOČO
V sredo, 25. 5. 2016, smo imeli
učenci 7. razreda naravoslovni dan.
Odpravili smo se k potoku Velka,
kjer smo opazovali potok in rastline. Potem smo se podali v gozd,
kjer smo reševali delovne liste. Vrnili smo se k šoli, kjer smo vstopili v
kombi in se odpeljali v bližino Ribniškega jezera. Ko smo prispeli, smo
se peš odpravili proti Ribniškemu
jezeru. Opazovali smo rastline in se
pogovarjali o njih. Iskali smo mesojedo rastlino. Ko smo jo našli, smo
bili zelo veseli, saj je še nikoli nismo

ISKRICE

videli. Potem smo se odpravili proti
umetnemu jezeru nad smučiščem.
Od tam je bil zelo lep razgled, videli
smo tudi mesto Radlje ob Dravi.
Nato smo se ustavili pri Ribniški
koči, kjer smo se okrepčali. Na koncu smo se odpravili po smučišču
navzdol in prispeli do Pesnika. Naproti nam je prišel kombi in nas odpeljal nazaj v šolo.
Dan je bil zelo poučen in se je kar
prehitro končal.

Eva Mihelič, Adriana Mrak, 7. r.
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Tehniški dan
S POMOČJO OBČINE PO NOVO ZNANJE
V sredo zjutraj, 23. 3. 2016, smo se
učenci 7., 8. in 9. razreda zbrali v
garderobi. Vzeli smo malico in stopili na avtobus. Peljali smo se proti
Mislinjski Dobravi. Ko smo prispeli

Kocerod
pred Kocerod (koroški center za
ravnanje z odpadki), smo pojedli

Kocerod:
sortirnica

ISKRICE

malico, nato pa smo se povzpeli
nadstropje višje, kjer nam je vodja
Koceroda povedal, kako v njihovem
podjetju ravnajo z odpadki. Kasneje

smo si ogledali vsa poslopja in
spoznali, kako poteka delo (npr.
sortiranje odpadkov in predelava
bioloških odpadkov v kompost).
Potem nas je vodja peljal v hiško,
narejeno iz odpadnega materiala,
npr. lesa, steklenic, pnevmatik, granita.

Nato smo se odpeljali v Vitanje. Ko
smo prispeli, smo si v KSEVT-u
(Kulturnem središču evropskih tehnologij) ogledali razstavo, posvečeno Hermanu Potočniku Noordungu,
ki je pomembna slovenska in svetovna osebnost na področju vesoljske znanosti. Njegova knjiga Problem vožnje po vesolju je aktualna
še danes.
V imenu vseh učencev in njihovih
razrednikov se zahvaljujemo Občini
Ribnica na Pohorju, da nam je z
brezplačnim avtobusnim prevozom
omogočila poučen in zanimiv tehniški dan.
Učenci krožka Novinarstvo
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Kocerod: pred hiško, narejeno iz odpadnega materiala

KSEVT

KSEVT

Na strehi KSEVT-a
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Orientacijski pohod
Z GLAVO V NARAVO
Besedilo in
fotografije:
Mateja Pisnik

Dnevi dejavnosti so dnevi, ki omogočajo učencem utrjevanje, poglabljanje in povezovanje znanja, ki so
ga pridobili pri rednem pouku oziroma pri posameznem predmetu. Z
namenom, da bi učenci kar se da
doživeli lepoto naše pokrajine, kjer
prebivajo, sem se odločila, da organiziram orientacijski pohod v domačem okolju, ki zajema gozd,
travnik, močvirje in urbano okolje.
Naravoslovni dan je vključeval otroke od 1. do 4. razreda. Oblikovali
smo 6 različnih skupin. V vsaki skupini je bilo po 9 otrok, večinoma po
2 otroka iz vsakega razreda. Pot, ki
sem jo izbrala po nasvetih bližnjih,
je bila zelo razgibana in zanimiva.
Na poti je učence čakalo 22 nami-

gov, rutice in trakci rumene in rdeče barve ter različna znamenja, kot
so puščice na tleh iz drevesnih vej.
Na poti so učence čakale tudi 4 postaje. Na vsaki postaji so morali
učenci iz vsakega razreda rešiti eno
miselno nalogo in eno gibalno nalogo. Miselne naloge so bile zastavljene na logični ravni, gibalne naloge pa so bile zanimive in zabavne.
Da bi bil orientacijski pohod še bolj
zanimiv, sem se odločila, da bo leta časovno izmerjen. Učenci so hodili na pot v razmaku 10 minut. Ko
smo prišli po prehojeni poti nazaj v
šolo, je učence čakal še list z vprašanji. Odgovoriti so morali, kaj jim
je bilo na orientacijskem pohodu
všeč, kaj ne in kaj bi spremenili.

Označena prehojena pot
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Gibalna naloga – Igra s storžem

Gibalna naloga – Metanje storža v posodo
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Gibalna naloga –
Preoblačenje v
Kekca
Ko je bil orientacijski pohod končan, sem pregledala, kako je bila
vsaka posamezna skupina uspešna
pri reševanju miselnih in gibalnih
nalog. Na podlagi doseženih točk so
bile skupine razvrščene na različna
mesta. Vsak učenec je tako na šolskem orientacijskem tekmovanju
dobil diplomo. Sledilo je še fotografiranje vseh skupin in s tem se je
naš orientacijski pohod zaključil.
Za nami je bil krasen dan, poln novih doživetij, novih spominov. Mene pa je še dodatno napolnil z novim elanom in energijo, saj je bil
ves trud, ki sem ga vložila v to delo,
poplačan z izrazi otrok na obrazih.
Resnično, bili so navdušeni, zadovoljni. Komaj čakam na naslednjo
takšno avanturo.

Odzivi učencev
Gal, 1. r.: »Meni je bila najbolj všeč
igra Kekec in ko smo hodili po močvirju.«
Tinka, 1. r.: »Všeč mi je bilo, ko
smo šli čez pašnik in ko smo metali
storže v posodo. Naloge so mi bile
zelo zanimive.«
Zala, 3. r.: »Všeč mi je bilo to, da
smo imeli namige, naloge za vsak
razred in gibalne vaje. Ni mi bilo
všeč, da smo hodili po močvirnati
poti, saj sem imela umazane čevlje.
Spremenila bi samo to, da bi naslednjič bile skupaj vse punce iz 3.
razreda.«
Timi, 3. r.: »Meni so bili všeč biki
na travniku. Ni mi pa bilo všeč, ko
me je pičila čebela. Bilo je zelo zabavno. Spremenil pa bi to, da bi bil
3. razred skupaj v skupini.«

Zanimivosti
Najhitreje opravljena pot: 2,05 h
Najpočasneje prehojena pot: 3 h
Prehojeni koraki: 12.039

Mojca Š. E., 3. r.: »Všeč mi je bilo,
ko sem šla čez potok, ko sem reševala naloge in ko sem se oblekla v
Kekca. Spremenila bi to, da bi bila v
skupini skupaj s sošolkami. Pohod
bi lahko bil še daljši.«
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Prvouvrščena skupina

Drugouvrščena skupina

Tretjeuvrščena skupina
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA
V sredo, 8. 6. 2016, so se učenci od
1. do 9. razreda podali na zaključno ekskurzijo.

Maja, 1. r.: »Na izletu mi je bilo
všeč plezanje. Tudi na avtobusu je
bilo prijetno. Preživeli smo lep dan
v naravi.«

1.—3. RAZRED

Aneja, 1. r.: »Všeč mi je bilo, ko
smo se spustili po žicah, ko smo se
spustili z blazinami in ko smo videli
potočne rake. Všeč mi je bila proga.
Tudi v jami Pekel mi je bilo všeč.«

Učenci od 1. do 3. razreda so si
ogledali jamo Pekel in na Celjski
koči preizkusili svoje spretnosti v
adrenalinskem parku.

Pred Celjsko kočo

Anketo je
pripravila
Mateja
Pisnik.

Anketa
Nino, 1. r.: »V sredo smo bili na
izletu. Vožnja z avtobusom je bila
dolgočasna. Najprej smo šli v jamo
Pekel, kjer me je bilo strah hoditi
po mostovih. Na Celjski koči mi je
bilo všeč, ko smo se vozili z napihljivimi čolni. Na izletu mi je bilo zelo
všeč.«

Matej, 1. r.: »Bili smo v jami Pekel.
Hodili smo po mreži. Hodili smo po
vrvi. Na izlet smo se peljali z avtobusom. Na izletu je bilo lepo. Lahko
smo igrali nogomet.«
Anže, 1. r.: »Jama Pekel je zanimiva. V jami mi je bil všeč slap. Užival
sem v drčanju. Plezanje je bilo zanimivo. Zelo sem užival na izletu.«

ŠTEVILKA

2,

LETO

2015/2016

Gabriel, 1. r.: »Zjutraj smo se zbrali
pred šolo. Z avtobusom smo se odpeljali na izlet. Ogledali smo si jamo
Pekel. Najboljše mi je bilo, ko smo
videli potočnega raka. Pred jamo je
bilo znamenje hudiča.«
Jaka, 1. r.: »V sredo smo imeli izlet. Peljali smo se z avtobusom.
Ogledali smo si jamo Pekel. Najboljše mi je bilo v adrenalinskem parku. Tam smo plezali in se igrali. Počasi smo se odpeljali domov. Bilo je
lepo.«
Žana, 1. r.: »Lepo je bilo v jami Pekel. Videli smo dva rakca. Na skali
smo videli obris žabe. V jami je bil
slap. Voda je padala iz kapnikov.«

4.—8. RAZRED
Pa je prišel težko pričakovani dan,
dan ko smo se odpravili na zaključni
izlet. Zjutraj, ko smo se zbrali v šoli
še vsi napol zaspani, smo šli po malico in se počasi odpravili na avtobus.
Ura je bila šele pol osmih zjutraj, ko
smo se že odpravili proti Bistri. Vožnja do tja je trajala dve uri in pol.
Med vožnjo smo se veliko pogovarjali, si prepevali, se smejali, občasno se je kdo tudi presedel. Vožnja
je minila kar hitro in nato smo se
znašli v Bistri, v Tehniškem muzeju
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Slovenije. Ko smo prispeli, smo najprej pomalicali. Nato smo se razdelili v tri skupine, vsako je po muzeju
popeljal vodnik. Naša skupina je
najprej odšla v novejši del muzeja,
kjer smo prisluhnili vodniku, ki nam
je razlagal o prvotnih strojih na Slovenskem, ki so jih ljudje uporabljali
za mletje žita in so jih gnali večinoma ročno, kasneje pa z živalsko silo.
Ko smo končali z ogledom v tem
delu muzeja, smo se odpravili v starejši del, ki je bil skozi zgodovino le
obnovljen in ki je bil včasih samostan. Tam smo si ogledali način
gradnje oz. izoblikovanja stavb,
imenovan gotika. Nato smo nadaljevali ogled po urejenih prostorih,
kjer smo spoznali zgodovino obrtništva v Bistri, ki še zmeraj slovi po
veliki količini lesa in kjer so se
ukvarjali z lesno industrijo, nam pa
so predstavili, kako so se vodne žage razvijale skozi čas. Sicer me takšne teme ne zanimajo, ampak sem
vseeno poslušala, saj se mi zdi pomembno poznati zgodovino svoje
dežele. Kasneje smo videli, kako so
bogati kmetje včasih gradili večje
kozolce. Videli smo tudi maketo
posebnega kozolca, ki je eden izmed štirih na svetu in stoji v Slovenj
Gradcu. Nadaljevanje ogleda nas je
vodilo v naslednji prostor, kjer smo
lahko videli maketo prvega stadiona za gimnaste, zgrajenega iz lesa
ter postavljenega v Ljubljani. Stadion danes ne stoji več, saj so ga že
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Tehniški
muzej
Slovenije
v Bistri

kar hitro po športnem dogodku razstavili ter les prodali. Na drugi strani pa ja bila maketa prve lesene
kulturne večnamenske stavbe, ki je
bila tudi postavljena v Ljubljani in
stoji še danes. Potem smo se odpravili v sobo, ki je bila namenjena
zvoku. Vodnik nam je razložil, kako
se glas širi, kako ga zaznamo in kolikšno frekvenco zaznava katero
živo bitje. Ogledali smo si tudi nekaj
prvih parnih strojev. Nato smo si šli
ogledat zbirko avtomobilov, ki jih je
vozil Josip Broz Tito. Imel je res veliko avtomobilov, ki so danes neprecenljive vrednosti. Za vsak avtomobil posebej smo izvedeli, iz katerega
leta je, znamko in za kaj se ga je
uporabljalo. Kasneje smo se prestavili še v en prostor, v katerem so
tudi bili razstavljeni oldtajmerji. Ta
ogled je trajal uro in pol, a ker je
bilo tako zanimivo, se je zdelo močno manj. Nato smo odložili torbe v

prtljažnik ter se odpravili na avtobus. Peljali smo se nazaj do Ljubljane, vožnja je minila hitro ob pogovoru in dobri glasbi. Ko smo prispeli
v živalski vrt, smo se najprej zbrali
in dobili navodila. Nato smo se s
prijateljicami odpravile na pohod
po živalskem vrtu. Najprej smo si
šle ogledat medveda in volkove.
Nato smo se odpravile pogledat
slona in kače ter podobne plazilce.
Potem smo šle v del živalskega vrta,
ki je obogaten s ptiči raznih vrst.
Tam smo naletele na sovo, nekaj
različnih vrst papig, noje in podobne živali. Ker sem sama velika ljubiteljica žiraf in ker smo jih zgrešile,
smo morale ponovno okoli celega
živalskega vrta, da sem lahko videla
žirafe. Ker je od malice minilo že
kar nekaj časa, smo šle do restavracije. Naročile smo si pomfri in pico.
Bile smo že pošteno lačne. Najedle
smo se malo pred predvidenim ča-
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som za zbiranje. Ko smo se prešteli
ter ugotovili, da smo vsi, smo zopet
vstopili v avtobus ter se odpravili
nazaj proti Ribnici. Tudi pot nazaj je
minila kar hitro, čeprav je vmes na
avtocesti deževalo. Na poti proti
domu sem na avtobusu sedela s
Teom. Mislim, da bi, če bi lahko, od
obupa skočil kar skozi okno, saj
sem večino časa govorila, kar mi je
tisti trenutek prišlo na misel. Sicer
sem se pogovarjala tudi z Glorio, ki
je sedela nasproti mene, in ostalimi
sošolci v bližini. V Selnici smo se
ustavili le toliko, da so nekateri poklicali starše. No, tako smo imeli
pred sabo še dobre pol ure vožnje,
ki smo jo preživeli kot vso poprej.
Tako sem okoli šeste ure zvečer
prišla domov vsa izmučena.
Tako, pa nam je minil še en dan,
preživet s sošolci, poln spominov.

STRAN

Upam, da bo tudi drugo leto izlet
enako zanimiv in poučen, konec
koncev bo to naš zadnji, ki ga bomo
preživeli skupaj.
Deja Rebernik, 8. r.

9. RAZRED
Učenci 9. razreda so najprej obiskali Vrbsko jezero in se podali na 100
m visok razgledni stolp. Na gradu
Landskron so si ogledali ptice roparice, ki so se po letu vrnile k svojemu sokolarju. Na Bledu so si privoščili odlično kremno rezino, v Naklem pa so se pomerili v paintballu.

Devetošolci na paintballu
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Naravoslovni dan
ŽIVLJENJE NEKOČ
Z učenci 1., 2. in 3. razreda smo se
v sredo, 1. 6. 2016, peš odpravili na
Janževski Vrh, kjer smo si ogledali
kovačijo Pri Kovaču. Prijazna gostiteljica Tinca Vomer nam je predstavila zgodovino kovačije, nam razkazala njene prostore in predstavila
poklic kovača. Kovača smo imeli
možnost videti tudi v živo, pred našimi očmi je celo skoval nekaj izdelkov. Prijazno nam je tudi odgovarjal
na vprašanje o svojem delu.
Da pa pot nazaj v šolo ne bi bila
prenaporna smo si namesto pešačenja privoščili vožnjo z avtobusom.
Janja Orter
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Bralna značka
ZVESTOBA KNJIGI VSEH 9 LET
V četrtek, 21. 4. 2016, je na Prevaljah potekalo srečanje zlatih bralcev
– učencev, ki so bralno značko
osvojili vseh devet let. Med njimi je
bilo tudi sedem devetošolcev naše
šole.
Gosta prireditve sta bila slovenski
književnik Feri Lainšček in mlada

slovenska pevka Ditka, ki navdušuje
z uglasbenimi pesmimi slovenskih
pesnikov, kot sta Feri Lainšček in
Tone Pavček.
Zlatim bralcem čestitamo in jim želimo, da knjiga ostane njihova zvesta spremljevalka.
Jasna Ledinek

Zlati bralci in Krojaček Hlaček
(tj. literarni lik iz knjig Leopolda Suhodolčana, ustanovitelja Bralne značke)
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Družabni dogodek
OBISK ALJE KRUŠIČ, BRATOV PILETIČ IN
F&B ACROBATICS

V četrtek, 9. 6. 2016, so nas obiskali prav posebni gostje, in sicer
Rok in Anej Piletič, akrobata Filip
Kržišnik in Blaž Slanič ter domačinka Alja Krušič. Nastop akrobatov in
Aneja Piletiča so omogočila sredstva šolskega sklada, Alja pa nam
je svoj nastop podarila.
Okoli desete ure so se učenci naše
šole začeli zbirati v telovadnici. Vsi
učenci so bili neučakani, vzhičeni
od tega posebnega vzdušja. Pa se je
končno zgodilo, Laura je napovedala prvo nastopajočo, že vsem znano, nekdanjo učenko naše šole. Na
oder je prišla Alja Krušič in nam zapela prvo pesem. Ko smo se predali
ritmu pesmi, je bilo pesmi na žalost
že konec, vendar nas je presenetila
še z naslednjo, zato je bilo vzdušje
še naprej krasno. Nato je Alja zapu-

stila oder in vsi smo čakali na naslednjega nastopajočega polni
vznemirjenja, veselja in neučakanosti. Na oder je končno stopil dih
jemajoči Anej Piletič. Mislim, da
smo takrat na svoj račun prišla
predvsem dekleta višjih razredov ali
pa vsaj me s sošolkami. Najprej je
zapel pesem, za katero sem prepričana, da smo jo poznali ali slišali že
vsi, no, velika večina, pel je pesem
popularnega pevca Justina Biberja z
naslovom Love Yourself. Ko je bilo
pesmi konec, je nadaljeval s pesmijo Lutka. Seveda smo bila še zmeraj
vsa dekleta navdušena nad njegovo
lepoto in prelepo barvo glasu. Nato
je na veliko žalost zapustil oder.
Mislim, da je vsa dekleta preplavila
nekakšna čudna žalost in razočaranje. Menim pa, da smo nekatere
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čakale v upanju, da bo prišel na
oder še enkrat. Nato je Laura na
oder povabila akrobata Blaža in Filipa. Najprej sta se seveda predstavila in začela z uvodnim delom oziroma vsi skupaj smo se začeli ogrevati
za nekaj lažjih akrobatskih vaj. Po
nekaj minutah ogrevanja smo vsi
naredili nekaj vaj; sprva preproste,
nato tudi zahtevnejše, ki jih sama
nisem izvajala. Vendar pa je, kot
sem opazila, učencem šlo kar dobro. Nekaterim je uspelo že ob prvem poskusu, tistim malce manj
spretnim pa je uspelo po nekaj poskusih. Nato sta akrobata še sama
izvedla nekaj trikov, ki so vsej dvorani vzeli dih. Nato je na oder ponovno prišel Anej in ker smo ravno
malce potelovadili, nam je zapel
nekoliko bolj veselo pesem iz časov, ko so bili naši učitelji še mlajši
in so naši starši obiskovali osnovno
ali srednjo šolo, pesmi je bilo naslov Ako su to samo bile laži. Nato
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nam je zapel eno meni ljubših ali
celo najljubšo pesem Siddharte z
naslovom Ledena. Že pesem v originalu mi je zelo všeč, predvsem melodija, Anejev čarobni glas in melodija, ki jo je ustvarila njegova kitara,
pa sta pesem še polepšala. Nato
smo z nekaterimi sošolkami šle do
jedilnice, kjer smo se vsi osmošolci
fotografirali skupaj z Anejem. Po
nekaj fotografijah je nekaj sošolk
Aneja tudi objelo, to bo vsem dekletom zagotovo ostalo v spominu.
Marsikatero dekle je, ko je dobilo
Anejev avtogram na roko, reklo, da
se ne bo več umivalo. Takrat sta
prišla v jedilnico tudi Filip in Blaž in
osmošolci smo se fotografirali še z
njima. Nato smo vsi skupaj odšli v
telovadnico, kjer so trije učenci 9.
razreda vsem nastopajočim podarili
manjšo pozornost ter se jim lepo
zahvalili. Potem pa smo seveda
skoraj vsi odšli na oder, predvsem
osmošolke smo se hotele še same
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slikati z Anejem. Ko si je Anej malce
oddahnil od deljenja avtogramov,
smo ga nekatera dekleta
ponovno objela, saj sta se
z bratom počasi odpravljala. Nekateri
so še veselo
hodili po avtograme k ostalim nastopajočim, se
fotografirali z njimi, sama pa sem

odšla v jedilnico in tam srečala Viktorijo. Prosila me je, če ogovorim
Roka in ga prosim, da jo objame,
saj si sama ni upala. Ker sem prijazna sošolka, sem to seveda storila in
ji uresničila željo. Anej se mi zdi zelo prijazen; glede na to, da je zelo
prepoznaven in oboževan med
najstnicami, je vseeno prišel na našo majhno šolo, nam pel ter z veseljem podelil veliko avtogramov, objel nekaj deklet, čeprav jih je že do
sedaj mnogo, ter se z veseljem fo-
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tografiral z vsemi, ki so imeli to željo. Na žalost sta nato Rok in Anej
zapustila našo šolo, sama pa sem
šla pogledat, kaj počenjajo sošolci v
telovadnici. Alja Krušič, Filip in Blaž
so bili v gneči otrok in delili avtograme.
Ta dan je bil za marsikoga nepozaben, vsi ga bomo ohranili v lepem
spominu zaradi uresničenih želja,
objemov in še marsičesa. Upam, da
nas prideta Anej in Rok še kdaj obiskat, saj se je Anej res izkazal, Rok
pa žal ni mogel peti zaradi težav z
glasilkami. Upam, da se do drugega
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leta pozdravi in da bosta drugo leto
lahko oba pela na našem odru.
Morda pa nas bo navdušila Alja in
nas presenetila s kakšno novo
pesmijo. Mislim pa, da je bil to
eden lepših dogodkov tega šolskega leta. Upam, da bo v prihodnjem
šolskem letu tudi kakšen tak dogodek, ki se nam bo vtisnil v spomin,
sploh nam, ki bomo drugo leto zadnje leto obiskovali našo majhno, a
prelepo šolo.
Deja Rebernik, 8. r.
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Osrednja tema
VÉLIKE ŽENSKE SLOVENSKEGA RODU
ALMA KARLIN,
prva znana slovenska
svetovna popotnica

vorili le nemško, pa četudi sta bila
starša slovenskega rodu. Zato Alma
ni nikoli dobro govorila slovenskega
jezika, še manj pisala. Na svet je
prišla napol hroma, s poškodovanimi nogami, in nesimetrična, z napol
priprtim levim očesom, tako da je
zdravnik dejal, da bo otrok verjetno
duševno prizadet.
Študirala je angleščino, francoščino,
latinščino, italijanščino, norveščino, danščino, ruščino in španščino.
Povsem sama se je podala na potovanje in v osmih letih prepotovala svet. Pot njenega potovanja
prikazuje zemljevid. Na potovanju
je raziskovala tuje kulture. Domov

Alma Karlin v
japonski noši1

Alma Maximiliana Karlin oz. Alma
Ida Wilibalda Maximiliana Karlin se
je rodila leta 1889 v Celju v
meščanski družini šestdesetletnemu očetu Jakobu Karlinu, upokojenemu majorju avstrijske vojske iz
Tuncovca pri Rogaški Slatini, in
petinštiridesetletni materi, učiteljici
Vilibaldi Miheljak, hčeri prvega slovenskega notarja v Celju Martina
Miheljaka. V družini Alme Karlin so
tedaj, tako kot je bilo običajno v
družinah državnih uslužbencev, go-

Kip Alme Karlin v Celju2
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Zemljevid Almine poti okoli sveta3

je prinesla številne razglednice,
predmete, semena, korale in risbe
rastlin, ki jih je nato predstavila javnosti.
Napisala je knjigo Samotno potovanje v daljne dežele, v kateri opisuje
svoje najosebnejše izkušnje, najpomembnejše pustolovščine in najgloblja občutenja, ki so jih v njej
obudile tuje dežele. Napisala je tudi
številna druga (književna) dela in
članke, ki jih je objavila v domačih
in tujih časopisih.
Umrla je leta 1950 v Pečovniku pri
Celju. Pokopali so jo na Svetini.
Bila je nemiren duh v drobnem telesu: pisateljica in popotnica, poliglotka in neutrudna opazovalka
ter raziskovalka tujih kultur. Nedvomno pa ženska, ki je živela pred
svojim časom.
ISKRICE

VIRI:
1

Southeast Asia Alma Karlin woman world traveller*rare
1928 book. (Datum citiranja: 16. 6. 2016.) Dostopno na
spletnem naslovu: http://www.ebay.com/itm/SOUTHEASTASIA-Alma-Karlin-woman-world-traveller-RARE-1928BOOK-/300859516316.
2

OMAHEN, Rok. Sama okrog sveta – življenjska pot Alme
M. Karlin. (Datum citiranja: 2. 6. 2016.) Dostopno na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/samaokrog-sveta-zivljenjska-pot-alme-m-karlin/347376.
3

B. K. 120 let A lme Karlin. (Datum citiranja: 16. 6. 2016.)
Dostopno na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/kultura/
knjige/120-let-alme-m-karlin/214408.
Alma Maksimiljana Karlin. (Datum citiranja: 2. 6. 2016.)
Dostopno na spletnem naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/
Alma_Maksimiljana_Karlin.
JEZERNIK, Jerneja, in ROZMAN, Anton. A lma Maximiljana Karlin. (Datum citiranja: 2. 6. 2016.) Dostopno na spletnem naslovu: http://www.teozofija.info/
Biografija_Karlin.htm.
Pozabljena polovica. 2007. Ljubljana: Založba Tuma, SAZU.
Alma M. Karlin Poti. (Datum citiranja: 2. 6. 2016.) Dostopno
na spletnem naslovu: https://www.pokmuz-ce.si/stalne/almam-karlin-poti.
Alma M. Karlin Poti. (Datum citiranja: 2. 6. 2016.) Dostopno
na spletnem naslovu: https://www.pokmuz-ce.si/uploads/
dokumenti/Almazlozenka%20net.pdf.

Laura Cojzer, Jasmina Stražiščar,
9. r.
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BARBARA CELJSKA,
kraljica slovenskega rodu
Barbara Celjska se je rodila leta
1392 v Celju
kot najmlajši
otrok celjskega grofa Hermana II. in
Ane
Schaunberške. Barbara
je v Celju preživljala samo
Barbara Celjska4
svoja najzgodnejša leta. Leta 1405 se je poročila
s Sigismundom Luksemburškim, ki
je bil tedaj madžarski kralj, kasneje
pa tudi nemški in češki kralj ter rimski cesar. Poroka Sigismunda in Barbare je bila politična in je bila odraz
strateških interesov ženina Sigismunda in tasta Hermana II. Celjskega. Barbara je leta 1405 postala
madžarska kraljica, kasneje pa je
nosila tudi nemško in češko krono.
S Sigismundom Luksemburškim sta
imela enega otroka, hčer Elizabeto
Luksemburško.
Barbara je bila visoka, vitka in nenavadno lepa, njen soprog Sigismund pa je bil krepke postave,
valovitih las in s košato brado
(tedaj modno na Madžarskem);
med sodobniki sta veljala za najlepši kraljevski par v Evropi. Brez
dvoma je bila Barbara Celjska inteligentna, obdarjena z naravnim talentom za politiko in diplomacijo,
zanimala se je tudi za gospodarska
in finančna vprašanja.

VIRI:
4

Barbara Celjska. (Datum citiranja: 9. 6. 2016.) Dostopno na
spletnem naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/
Barbara_Celjska.
ŠTIH, Peter, in SIMONITI, Vasko. 2009. Na stičišču svetov:
Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18.
stoletja. Ljubljana: Modrijan.
ŽAJDELA, Ivo. Slovenka, ki je bila trojna kraljica. (Datum
citiranja: 16. 6. 2016.) Dostopno na spletnem naslovu:
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/59-38NasPogovor-1.

Adriana Mrak, 7. r.

IVANA KOBILCA,
najslavnejša slovenska
slikarka
Ivana Kobilca se je rodila leta 1861
v Ljubljani.
Ko je bila
stara 16
let, se je z
očetom
odpravila
na Dunaj,
kjer se je
srečala z
deli znaIvana Kobilca5
menitih
slikarjev. Sklenila je, da bo postala
slikarka. Na začetku svoje likovne
kariere je vneto posnemala dela
starih mojstrov. Nato jo je pot popeljala v München, kjer se je več let
šolala.
Na razstavi v Ljubljani je posebno
pozornost vzbudila slika Kofetarica.
Eden njenih največjih uspehov je
bila razstava v Parizu, kjer so sprejeli obe njeni deli (Poletje in Likarice), ki sta nato postali svetovno
znani. Zanju je prejela tudi odlikovanje.
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Nato je osem
let ostala v
Sarajevu, kjer
se je lotila
tudi stenskega slikarstva.
Krajši čas je
poučevala
risanje v Višji
5
dekliški šoli v
Kofetarica
Ljubljani, nato pa je več let živela v Berlinu. Preživljala se je s portretiranjem premožnih Berlinčanov. Ker se je fotografija vse bolj uveljavljala, je imela
vse manj naročil za portrete. Začela
je spet slikati cvetlična tihožitja.
Umrla je leta 1926 v Ljubljani.
VIRI:
Pozabljena polovica. 2007. Ljubljana: Založba Tuma, SAZU.
5

ŠTEFE, Tomaž. Ivana Kobilca - najpomembnejša slovenska
slikarka. (Datum citiranja: 9. 6. 2016.) Dostopno na spletnem
naslovu: http://www.kam.si/veliki_slovenci/
ivana_kobilca_najpomembnejsa_slovenska_slikarka.html.
Slovenščina za vsak dan 9. 2011. Ljubljana: Rokus Klett.

Eva Mihelič, 7. r.

ITA RINA,
prva slovenska
filmska zvezda
Ida Kravanja z umetniškim imenom
Ita Rina se je rodila leta 1907 v Divači na Krasu. Obiskovala je ljubljanski ženski licej.
Leta 1926 je kandidirala za mis Jugoslavije. Takrat so jo opazili predstavniki nemškega podjetja Ostermayer iz Berlina. Povabili so jo na
ISKRICE
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Ita Rina
poskusno snemanje in še istega leta je zaigrala v filmu Kaj otroci prikrivajo staršem? Ko je vstopila v
filmski svet, si je spremenila ime v
Ito Rino.
Njena kariera je vrhunec doživela s
filmom Erotikon leta 1929. Nastopala je v nemških in čeških filmih in
s tem postala ena najbolj znanih
igralk 30. let 20. stoletja.
Pred drugo svetovno vojno je postala pravoslavka, se omožila v Beograd in se preimenovala v Tamaro
Djordjević ter pustila za seboj kariero in filme. Posvetila se je družini.
Umrla je leta 1979 v Budvi.
VIR (besedilo in slika):
Ida Kravanja. (Datum citiranja: 12. 6. 2016.) Dostopno na
spletnem naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/
Ida_Kravanja.

Alja Miklavc, 7. r.
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SVETLANA
MAKAROVIČ
Svetlana Makarovič (rojena leta
1939 v Mariboru) je slovenska pisateljica, pesnica, ilustratorka in igralka. Po maturi se je vpisala na šolo
za umetno obrt, a ker je to ni zanimalo, se je prepisala na Šubičevo
gimnazijo ter pozneje na srednjo
vzgojiteljsko šolo. Leta 1968 je diplomirala na AGRFT (Akademiji za
gledališče, radio, film in televizijo).
Kot igralka je nastopala v Mestnem
gledališču in Drami, poleg tega pa
je sodelovala še s ljubljanskim Lutkovnim gledališčem. Igrala je tudi
klavir in nekaj časa delala kot tajnica in vzgojiteljica za otroke s posebnimi potrebami. Leta 1970 se je
odločila za pot svobodne književnice. Veliko, dobro in domiselno piše
za otroke in mladino, čeprav pravi,
da so njen cilj odrasli ljudje. Poznana je po eni najobsežnejših bibliografij* med Slovenci in tudi po številnih nestrinjanjih z družbenimi
razmerami.

Svetlana Makarovič6

Nekaj književnih del S. Makarovič:6

VIRI:
Šolski album slovenskih književnikov. 2007. Ljubljana: Mladinska knjiga.
6

Svetlana Makarovič. (Datum citiranja: 9. 6. 2016.) Dostopno na spletnem naslovu: https://www.emka.si/avtorji/
svetlana-makarovic/biografija/3615.
MERLAK, Viktorija. Svetlana Makarovič. (Datum citiranja: 10.
3. 2016.) Dostopno na spletnem naslovu: http://
www.smgs.si/ZbirkaSpletnihStrani/SvetlanaMakarovicMerlakViktorija/.
Svetlana Makarovič. (Datum citiranja: 17. 3. 2016.) Dostopno
na spletnem naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/
Svetlana_Makarovi%C4%8D.

*bibliografija – urejen seznam tiskanih del

Nina Pušnik,
7. r.
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MLADI LITERATI
SLOVENIJA, MOJA DOMOVINA
Kot vsi imam tudi jaz rada svojo
domovino. Tukaj sem se rodila, tukaj se učim in živim z družino in sorodniki, tukaj imam veliko prijateljev. Slovenija je čudovita država, z
lepimi in raznovrstnimi kraji. Čeprav je majhna, je bogata z naravnimi in kulturnimi bogastvi.
Kaj je zame domovina? Ali je to
res kraj, kjer živim? Je to družina?
So to prijatelji ali okolica, v kateri
živim?
Domovina je zame beseda, ki
ima več pomenov. Domovina mi
mora nuditi občutek varnosti, jaz
pa ta občutek vračam s pripadnostjo. V domovini se moraš počutiti
varnega in moraš spadati vanjo.
Mogoče so dovolj dobri prijatelji,
da se tam počutiš dobro in da ti pomeni toliko, da se boš, ne glede na
to, kam te bo v življenju vodila pot,
rad vračal nazaj v svoj kraj in okolico k družini, sorodnikom in prijateljem, v državo, kjer si odraščal, kjer
ti je vse domače in kar nikoli ne boš
pozabil, saj je del tvojega življenja.
Moraš jo imeti rad in je ne zaničevati. Ni potrebno, da je domovina
tam, kjer si živel in preživljal svoje
otroštvo, lahko je to kraj ali država,
kamor si se preselil, pa se tam vseeno počutiš domačega. Domovina
je pomembna, saj si brez nje človek, ki nima svoje kulture, si človek
brez spominov. Najhuje pa je, če
moraš svojo domovino zapustiti
proti svoji volji.

ISKRICE

Moja domovina je Slovenija. To
je majhna država v srednji Evropi, ki
ima zelo razgiban relief, nekateri
pravijo, da je po obliki podobna kokoši. Znotraj države je več pokrajin,
narečij in dve narodnostni manjšini,
to sta italijanska in madžarska.
Sama mislim, da ljudje, ki živijo
tukaj, dobro skrbijo za naravo in
okolico. Je ena najbolj gozdnatih
držav v Evropi. Čeprav ima tako lepo pokrajino, precej naravnih in
kulturnih znamenitosti, Slovenija
po mojem mnenju ni dovolj prepoznavna po svetu. Najbolj znani so
Blejsko jezero, Triglavski narodni
park in Postojnska jama, v kateri
živi človeška ribica, ki je edinstvena.
Kljub majhnosti pa še zmeraj lahko
srečamo tujce iz različnih držav in
kultur, ki se zanimajo za naše lepote in znamenitosti. Žalostno je, da
si ljudje, ki živijo v Sloveniji, ne vzamejo več časa, da bi z družino ali
prijatelji odšli ven in si ogledali naravo in ostale lepote, ki jih nudi.
Mislim, da bi bilo prav, da bi vsak
človek znal ceniti svojo domovino
in njena bogastva.
Slovenija ima tudi veliko pisateljev in pesnikov. Največji pesnik je
za nas France Prešeren, ki je napisal
našo himno, največji slovenski pisatelj pa je Ivan Cankar.
Slovenija je tako zelo raznovrstna po ljudeh in krajih, kar mi je
všeč. Čeprav ni zelo velika država,
je vseeno moja domovina in imam
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jo rada. Rečejo, da je doma najlepše, in res je. Tudi če se preseliš ali
moraš iti drugam, je to tvoja domovina, ki ti ostane v spominu, jo imaš
rad in za katero si želiš, da bi zmeraj ostala takšna, kot je. Ponosna in
srečna sem, da živim v tako raznoliki državi in da je to moja domovina.
Gloria Obrulj, 8. r.

***
Domovina je nekaj, kar se z besedami težko opiše, to je tam, kjer
se počutimo doma.
Moja domovina je Slovenija.
Resda je majhna, a zame je prekrasna dežela. Bogata je z gorami, gozdovi, jezeri, hribi, jamami, imamo
pa tudi morje. Naše glavno mesto
je Ljubljana. Naš uradni jezik je slovenščina, a kjer živita narodnostni
manjšini, italijanska in madžarska,
je uradni jezik tudi italijanščina oz.
madžarščina. Slovenščina ima več
kot štirideset narečij in govorov,
kar je svojevrstna posebnost. Spada
v slovansko jezikovno družino in je
nekaj posebnega tudi zaradi dvojine, ki je večina jezikov nima. Slovensko govorijo tudi slovenski zamejci in izseljenci. Narečja in svoj
materni jezik moramo mi, mladi
ohranjati, da bodo isti jezik govorili
tudi naši nasledniki.
Ponosni smo na naše športnike,
saj širijo dober glas Slovenije po
svetu. To so: Peter Prevc, Tina Maze, Robert Kranjec, Anže Kopitar,
Dejan Zavec, Goran Dragić, Žan Košir, Filip Flisar, Jurij Tepeš ... Ponosni pa smo tudi na to, da lahko
ohranjamo kulturo, ki se prenaša iz
roda v rod. Slovenci namreč ohranjamo folklorni ples in stare ljudske
pesmi v slovenščini. Ohranjamo

tudi naše šege, kot je na primer
praznovanje pusta.
V Slovenijo prihaja veliko turistov, da bi si ogledali naše znamenitosti in lepe kraje. Imamo na desetine gradov, med njimi je veliko obnovljenih in preurejenih v muzeje
in hotele. Številni so zgrajeni na
vrhovih gričev, zato jih turisti obiskujejo že zaradi lepega razgleda.
Imamo kar nekaj smučišč, ki zelo
pripomorejo k turizmu Slovenije.
Osupljive so tudi jame, kot so Postojnska jama, Škocjanske jame,
Logaška jama ...
Zelo rada imam Slovenijo, svoj
materni jezik in tega nočem izgubiti. Še naprej hočem živeti v tako
lepi deželi, saj se samo tu počutim
doma.
Viktorija Miklavc, 8. r.

***
Slovenija, prelepa si ti domovina,
ti si naša pokrajina.
Imamo te zelo radi,
saj smo s tabo v sami zabavi.
Ti si naš raj,
tu preživljam otroštvo
in občudujem naravo lepo.

Patrik Fažmon, 6. r.

OD ZRNA DO KRUHA
V življenju imamo veliko za življenje potrebnih živil. Ne moremo
brez tekočine, a tudi hrana je izjemno potrebna, tu pa ima pomembno
vlogo kruh.
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Vse skupaj se je začelo z začetkom obdelovanja, ko je kmet še
ročno, zdaj že strojno, prekopal
zemljo ter jo spremenil v njivo, ki je
bila življenjskega pomena. Že prejšnje leto so si morali pripraviti zadosti semen za setev. Sejali so zelo
skrbno ter ročno, dandanes to vse
naredi stroj. Celotno leto so se trudili, da bi imeli čim večji pridelek.
Žito je bilo tudi bolj kvalitetno, saj
niso poznali škropiv, ki so v današnjih časih skoraj nujna zaradi količine škodljivcev. Žetev je bila ročna,
bilo je dobro vzdušje, več komunikacije, ki danes manjka. Dandanes
pride na njivo kombajn, požanje ter
odpelje. Naši predniki so morali še
vse ročno zmlatiti, da so ločili klasje
od zrna. Mletje je bilo kar zapleteno, saj je bilo potrebno v naših krajih zrno zanesti do potoka, kjer je
stal mlin, da se je lahko vse zmlelo.
Sedaj vse opravi stroj na elektriko.
Najbolj pa je zanimiva peka kruha,
ki se še na večjih kmetijah odvija
enako kot včasih, in sicer v krušni
peči na drva in z lesenimi pripomočki. Sestavine se vsujejo v leseno kad, kjer se ročno vse zmeša,
naredijo se hlebi, ki jih dajo v krušno peč. Celotna hiša diši po sveže
pečenem domačem kruhu.
Postopek od zrnja do kruha se
vse bolj pozablja in redkokdo se
zaveda, kako dolga pot je potrebna,
da lahko kruh vzamemo z mize.
Ivan Praznik, 9. r.
***
Slovenija je prelepa dežela. V
njej je veliko dobrih športnikov, kot
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so Tina Maze, Dejan Zavec, Filip
Flisar, Klemen Kosi, Boštjan Kline …
Slovenija je znana tudi po lepi in
neokrnjeni naravi. Prepoznamo jo
tudi po lepih konjih lipicancih. V
naši domovini je tudi veliko znanih
jedi, kot so: kranjska klobasa, blejska rezina, prekmurska gibanica.
Slovenci pa veliko pozornost posvečamo kruhu, saj je v Sloveniji
zelo cenjen in ima pestro zgodovino. Postopek za nastanek kruha je
kar dolg. Najprej mora kmet posejati žito in mora zanj kar nekaj časa
skrbeti, da dozori. Ko pa žito dozori,
ga začne kositi s kombajnom. To so
včasih želi na roko. Nato pa to zrnje
peljejo v mline, kjer to žito zmeljejo
v moko. V Sloveniji imamo obratujoči mlin na Muri, ki se imenuje Babičev mlin. To moko, ki jo zmeljejo
v mlinih, pa razpošljejo k raznim
pekom, da iz nje delajo testenine,
kruh in še marsikaj. Ko moko dobijo
peki, začnejo pripravljati testo, ki je
sestavljeno iz moke, kvasa, vode in
malo soli.
Seveda je v Sloveniji zaželeno,
da so sestavine slovenskega porekla. Ko pa je testo pripravljeno, izoblikujejo razne oblike kruha. Ko je
je kruh pečen, ga razpošljejo v prodajalne, kjer ga lahko kupimo. Seveda pa je še več vreden kruh, ki je
pečen doma.
Upam, da bom lahko še dolgo
jedel kruh, ki je slovenskega porekla. Vesel sem, da je v Sloveniji veliko lepih stvari, seveda je tudi nekaj
slabih, a se z njimi ne obremenjujem, ker lepe prevladajo.
Luka Vinšek, 9. r.
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9. razred se poslavlja

PISMA MOJIH SOŠOLCEV

Devetošolci na razglednem stolpu ob Vrbskem jezeru (od leve proti desni):
Goran Korman, Jasmina Stražiščar, Laura Cojzer,
Matevž Orter, Luka Vinšek, Rene Kramljak, Mario Urnaut, Ivan Praznik,
Nejc Garmut, Grega Petrič (sedi).

Ribnica na Pohorju, 11. 5. 2016
Zdravo, Grega!
Spoznal sem te v prvem razredu. V šolo hodiva že 9 let.
Si prijazen, zaupljiv in rad pomagaš. Si moj dober prijatelj.
Skupaj sva prodajala voščilnice in pri tem zbrala veliko denarja za
naš razred.
Zahvaljujem se ti za vse, kar si naredil zame.
V prihodnosti ti želim vse najboljše in da se boš potrudil v nadaljevanju šolanja.
Adijo
Aleks
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Ribnica na Pohorju, 11. 5. 2016
Zdravo, Goran!
Minilo je 9 let druženja in zanimivega šolanja, ki sva ga doživljala skupaj.
Že ob vstopu v prvi razred sva se dobro razumela, skozi vsa leta sva si
menjala veliko izkušenj kot prijatelja in sošolca, veliko sva se pogovarjala,
o vsem. Vedno si bil nasmejan in pripravljen na nekaj novega. Ni bilo dneva
brez nečesa smešnega.
Imaš dobre lastnosti, ki jih dobro izkoristiš, trudiš se po svojih močeh
in si marsikaj zapomniš. Naučiš se vsako stvar, ki te pritegne in navduši.
Pomagaš, če le lahko, in zmeraj bolj dokazuješ, da si sposoben marsičesa.
Ne oziraj se na druge, saj je na svetu toliko različnih ljudi, ki jim ne
moreš zaupati. V življenju zaupaj vase, kot si do sedaj, in se potrudi, saj se
splača.
Lep pozdrav
Ivan

Ribnica na Pohorju, 11. 5. 2016
Hej, Luka!
Spomnim se, kako sva se že v vrtcu dobro razumela. Ko smo vstopili v 1.
razred, sva se že zelo dobro povezala. To, da sva prijatelja, mi pomeni zelo
veliko, saj mi pomagaš do novih uspehov in novega znanja. Vsem veliko pomagaš, bodisi pri domačih nalogah bodisi pri učenju. Si zelo športen, vedno
dobre volje in tudi zelo rad poveš kakšno dobro šalo. Posebej se spominjam, kako sva morala sedeti eno uro na stranišču v telovadnici, ker sva
sama plezala po stenah in gledala v žensko garderobo.
Zahvalil bi se ti rad za vso tvojo pomoč in za vse nasmejane trenutke.
Pogrešal te bom zato, ker sva se v teh devetih letih zelo dobro spoznala in
sklenila dobro prijateljstvo. Želim ti veliko uspeha v nadaljevanju šolanja,
da boš postal to, kar si sam želiš, da boš imel lepo dekle in družino.
Adijo
Grega
ISKRICE
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Ribnica na Pohorju, 13. 5. 2016
Zdravo, Nejc!
Spoznal sem te že prvo leto, ko sem hodil v šolo. Bil si nasmejan
in prijazen, pomagal si mi pri domačih nalogah do 9. razreda.
Najbolj si bom zapomnil dogodek, ko smo od jeze pili kokakolo.
V spominu mi bo ostala tudi prigoda v šoli v naravi, ko smo Rene,
Nejc in jaz Aleksu v zmrzovalniku zamrznili album. Ko smo ga reševali, smo zlomili štiri vilice in dve žlici.
V prihodnosti ti želim veliko uspeha v šoli in tudi dober pogled,
ko boš lovec.

Lepo se imej.
Goran

Ribnica na Pohorju, 11. 5. 2016
Zdravo, Ivan!
Spoznala sva se prvega septembra pred devetimi leti, ko smo
začeli šolanje na tej osnovni šoli. To, da sva sošolca, mi veliko pomeni, saj si prijazen, radodaren in z veseljem pomagaš.
Najbolj se mi bo vtisnilo v spomin to, da si nam vedno pomagal
gledati, kdaj pride v razred učiteljica, vedno si pazil na to, da smo
na cilj prišli pravočasno. Pri tebi mi je tudi všeč, da razumeš šalo
in da se lahko zabavava.
Pri športu sva z žogami velikokrat imela nesrečo, saj si jo ti velikokrat dobil v glavo, jaz pa sem velikokrat imel poškodovane noge,
ko si bil ti v obrambi.
Lepo se imej v nadaljevanju svojega šolanja. V življenju ti želim
veliko sreče, veselja in ljubezni. Ostani takšen, kot si.
Adijo
Luka
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Ribnica na Pohorju, 11. 5. 2016
Zdravo, Matevž!
To, da sva sošolca, mi zelo veliko pomeni. Zelo si zabaven, nasmejan,
športen in vedno pripravljen za akcijo. Še posebej se spomnim dogodka,
ko smo imeli šport in si pri nogometu namesto žoge brcnil v lestev. Bilo je
zelo smešno. Celo ti si se smejal svoji nerodnosti.
Rad bi se ti zahvalil za vso pomoč. Pri tebi še posebej cenim to, da si
vedno pripravljen pomagati in si vedno iskren.
V prihodnosti ti želim veliko sreče, lepih deklet in uspešno šolanje.
Lepo se imej!
Mario

Ribnica na Pohorju, 11. 5. 2016
Zdravo, Mario!
To, da sva sošolca, mi pomeni veliko. Lastnosti, ki so mi pri tebi najbolj všeč, so, da si prijazen, da znaš pomagati, se pogovarjati, šaliti in
smejati.
Najbolj se spominjam dogodka, ko sva na igrišču brcala žogo. Pri tem
sem jaz zadel vratnico, žoga pa se je odbila od nje v tvojo glavo.
Rad bi se ti zahvalil za pomoč pri nalogi, ko je nisem znal, in za to, da si
mi posodil zvezke, ko sem manjkal.
Po osnovni šoli te bom pogrešal, ker si taka faca.
Želim ti, da uspešno končaš srednjo šolo in dobiš tebi zanimivo delo,
se imaš lepo, da si srečen in vesel.
Upam, da se vidiva hitro in se dobiva kaj s skuterjema in na kakšni pijači.
Uživaj!
Rene
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Ribnica na Pohorju, 11. 5. 2016
Zdravo, Rene!
Spoznal sem te že prvi dan, ko sem vstopil v šolo. Bil si zelo zabaven in razigran.
Zelo si prijazen, velikokrat se smeješ in zelo rad poveš kaj
smešnega. Najbolj smešen dogodek, ki sva ga doživela skupaj, je
metanje plastenke na drevo.
Hvala, ker mi velikokrat pomagaš. Večkrat se bom spomnil tega, kar sva doživela skupaj.
V prihodnosti ti želim veliko uspeha v šoli in tudi dober pogled,
ko boš postal lovec.
Lepo se imej!

Nejc

Ribnica na Pohorju, 11. 5. 2016
Zdravo, Aleks!
To, da sva sošolca, mi zelo veliko pomeni. Pohvalil bi tvojo delavnost in poštenost. Kot prijatelju si mi veliko pomagal. Še posebej se spominjam dogodka, ko si pri športu tako hitro tekel za žogo, da si dal gol. Bil si tako vesel, da si imel kar solze v očeh. Še
zdaj slišim tvoj smeh.
Zahvalil bi se ti za vse, pri čemer si mi pomagal, še posebej za
belo barvo pri likovni umetnosti. Ostani takšen, kot si. V prihodnosti ti želim veliko uspeha, znanja, sreče, veselja, predvsem pa
tisto, kar si sam želiš.
Adijo in lepo se imej pri nadaljnjem šolanju.
Matevž
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Ribnica na Pohorju, 11. 5. 2016
Draga Jasmina!
Vedi, da te bom zelo pogrešala v srednji šoli in da te imam zelo rada.
Prijateljici sva že od 1. razreda in do današnjega dne sva doživeli kar
nekaj zabavnih, hudih in smešnih trenutkov. Si ena izmed najboljših oseb,
kar jih je vstopilo na mojo življenjsko pot. Včasih znaš biti zelo trmasta
in vzkipljiva, a čez čas se pomiriš in greš s pokončno glavo naprej. Večino
časa pa se rada zabavaš in seveda misliš na fante. Lahko rečem, da si ljubezensko zabavna oseba. Boriš se za tisto, kar je prav, in ne pustiš, da te
ljudje spravijo na tla. Če potrebujem pomoč, mi stojiš ob strani in lahko
se sproščeno pogovarjam s tabo in lahko ti zaupam. Spomnim se zelo veliko skupnih dogodkov. Eden mi je še posebej ostal v spominu. Nekoč sva
napisali pismo za najine potomce in ga dali v leseno škatlico in jo zakopali
za našim vrtom. Lani si šla prvič z nami na morje in bilo je enkratno. Zvečer sva hodili ven in se pogovarjali. Tudi letos greš z nami in spet komaj
čakam. Spomnim se večera, ko sva šli ven in je bilo že vse temno, zdelo
se nama je, da nekdo hodi po gozdu, a ko sva posvetili z lučjo in je bila
samo mačka, sva si oddahnili. Zvečer sva se pogovarjali do jutranjih ur.
Zahvalila bi se ti rada za vsak trenutek, ko si mi stala ob strani in ko
si mi pomagala. V srednji šoli te bom resnično pogrešala, saj te nihče ne
bo mogel nadomestiti. Seveda se ta najina pot ne bo končala tukaj, ampak
se bo nadaljevala. V prihodnosti ti želim veliko uspeha, da najdeš svojo
ljubezen, in upam, da me ne boš pozabila.
Uživaj v življenju!
Laura
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Ribnica na Pohorju, 11. 5. 2016
Draga Laura!
Poznava se že 9 let in v teh letih sva postali zelo dobri prijateljici,
lahko rečem najboljši prijateljici. To mi pomeni zelo veliko, saj boljše
prijateljice in sošolke ne bi mogla dobiti. Med seboj sva tako povezani
tudi zato, ker sva v razredu edini dekleti. O tebi vem vsako malenkost in
ti o meni. Posebej všeč mi je, da si odkrita do vsakega in se rada šališ.
Lahko ti zaupam, zelo rada mi prisluhneš in mi seveda pomagaš. V šoli si
pogosto pomagava, kot na primer pri angleščini, saj ti zelo dobro znaš
angleško, jaz pa tebi lahko pomagam pri nemščini, saj mi nemščina leži.
Posebej se spomnim, ko sva v 1. razredu sedeli v jedilnici in naju je na
začetku bilo zelo sram, zato sva se začeli šele čez čas spoznavati. Seveda sva doživeli še več lepih trenutkov, ki se jih zelo rada spominjam.
Najbolj bom pogrešala najine pogovore. Takšne prijateljice, kot si ti, po
mojem mnenju ne bom imela v srednji šoli, zato te bom zelo pogrešala.
V prihodnosti ti želim, da se boš imela v srednji šoli lepo, da boš prišla do svojega sanjskega poklica, da boš uspešna, vesela in da se ti bo izpolnila vsaka skrita želja. Hvala za vse, kar sva doživeli v teh devetih letih, in upam, da bova ostali prijateljici tudi v srednji šoli, čeprav greva
vsaka svojo pot.
Lepo se imej!
Jasmina
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Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šolskem letu 2015/2016 ustvarjajo, oblikujejo in
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urejajo učenci interesne dejavnosti Novinarstvo pod mentorstvom Jasne Ledinek.
Avtorji posameznih prispevkov, risb in foto-

grafij so tudi drugi učenci, učitelji in delavci
OŠ Ribnica na Pohorju.

ZAHVALA in VABILO

Fotografije: če ni drugače navedeno, so avtor-

Zahvaljujemo se vsem, ki ste

ji fotografij učenci, učitelji in drugi delavci šole.

kakorkoli sodelovali pri izidu

Zahvaljujemo se g. Mateju Žigartu za pomoč

glasila Iskrice.

pri fotografiranju, arhiviranju in oblikovanju

Če želite svoj prispevek ob-

fotografij.

javiti v kateri od naslednjih
številk glasila, vas vabimo,
da ga oddate mentorici.
Prav tako lahko podate svo-

Mentorji prispevkov v tej številki:


Mladi literati (besedila učencev P. Fažmon,
I. Praznik, L. Vinšek) (str. 32—33):
Nevenka Kutin



Mladi literati (besedila učenk G. Obrulj, V.
Miklavc) (str. 31—32) in ostala besedila:
Jasna Ledinek

je ideje in predloge, o čem
bi lahko pisali v naslednjih
številkah.
Šolski novinarji
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