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Adriana, 8. r.: Delo je zelo zanimi-
vo, saj veliko pišemo in se zabava-
mo. Navdušuje me, da nam vedno 
uspe dokončati, ker začnemo dela-
ti. 
 
Nina, 8. r.: Delo je tako zabavno 
kot tudi zahtevno.  
 
Tomi, 7. r.: Delo se mi zdi točno in 
učinkovito. Smo polni idej in pre-
dlogov. Z našo ekipo sem zadovo-
ljen. Navdušuje me naše skupno 
sodelovanje. 
 
Tanisa, 7. r.: Delo se mi zdi zelo 
super, ni težko, z veseljem delam. 
Navdušuje me delanje anket. 
 
Viktorija, 8. r.: Šolski  novinar je 
biti zelo zanimivo. Ko opazuješ in 
poslušaš druge, vidiš njihove misli. 
 
Ajda, 7. r.: Delo šolskih novinarjev 
se mi zdi zelo zanimivo in zabavno, 
saj izvemo veliko drugih informacij, 

V letošnjem šolskem letu smo bili 
šolski novinarji tisti učenci, ki smo 
radovedni in radi kaj izvemo o do-
godkih na naši šoli. Vsak izmed nas 
je izrazil svoje mnenje o tem, kako 
je biti šolski novinar. 
 

ANKETA:  
Kako je biti  

šolski novinar? 
 
Eva, 8. r.: Delo novinarja je zelo 
zanimivo in me tudi zelo veseli, saj 
zelo rada raziskujem. 
 
Alja, 8. r.: Delo šolskih novinarjev 
je zanimivo, pestro, doživeto … 
Navdušuje pa me raziskovanje in 
oblikovanje ter terensko delo in 
fotografiranje. 
 
Patrik, 7. r.: Delo šolskih novinar-
jev me zelo navdušuje, ker ob vsa-
kem dogodku napišemo, kaj se je 
dogajalo. 

Šolski novinarji se predstavijo 
 

NAŠA NOVINARSKA EKIPA 
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ki jih drugače ne bi doživeli. Najbolj 
všeč mi je to, da lahko druge pov-
prašam, kaj si oni mislijo in kakšno 
mnenje imajo. 
 

DELO ŠOLSKIH 
 NOVINARJEV 

 
UČENJE O BESEDILNIH VRSTAH 

 
V letošnjem šolskem smo se naučili 
in ponovili znanje o besedilih, ki 
smo jih skozi leto pisali in jih še bo-
mo. Sedaj natančno vemo, kaj je 
vest, poročilo, intervju in anketa.  

 

DELO NA TERENU 
 
Opravljali  smo tudi delo na terenu; 
ko smo se odpravili na kakšen izlet 
ali pohod, smo sproti napisali poro-
čilo in naredili kakšno fotografijo. 
Uporabljali smo diktafon za inter-
vjuje ali ankete. Fotoaparat je naš 
ključen aparat, saj z njim posname-
mo fotografije, ki precej popestrijo 
naše delo in šolsko glasilo. V belež-
ke pa pogosto zapišemo kakšne 
oporne točke, s katerimi lažje napi-
šemo besedilo. Ko se vrnemo s te-
rena, s pomočjo računalnika pretip-
kamo ali napišemo besedilo, ki ga 
nato pravopisno popravimo in ob-
javimo na šolski spletni strani in v 
šolskem glasilu. 
 

 
 
 
 

 
OBLIKOVANJE BESEDILA 

 
Vsak četrtek zjutraj se novinarji 
zberemo v računalniški učilnici, kjer 
urejamo besedila, jim dodajamo 
kakšne zanimive informacije in se 
pripravljamo na izid šolskega glasi-
la. 
Zapise pregledamo, oblikujemo in 
jih nato oddamo učiteljici Jasni. 

 

KONČNI IZDELEK 
 
Kot smo že omenili, naša končana 
besedila objavimo v šolskem glasi-
lu, ki ga ustvarimo z računalniškim 
programom Microsoft Publisher. S 
tem programom glasilo oblikujemo, 
ga popestrimo z barvami, dodamo 
fotografije … V enem šolskem letu 
to ponovimo vsaj dvakrat.  
 
 
Vsi, ki smo se odločili za ta krožek, 
smo radovedni in nas to delo veseli. 
Veseli pa bi bili tudi kakšnega nove-
ga člana. Več nas je, bolje je! 

 

                                                                                                                             
Alja Miklavc, 8. r. 
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teklost z venčkom skladb iz sloven-
skih mladinskih filmov pod naslo-
vom Gremo v kino. Ker je bil pose-
ben gost slavnostne seje tudi pred-
sednik Republike Slovenije, g. Borut 

Pahor, je 
bil to za 
skoraj po-
lovico 
učencev 
naše šole 
zares izje-
men dogo-
dek. Po 
odpetih 
pesmih je 
predse-
dnik tudi 

pristopil k pevcem, jim čestital in se 
z njimi fotografiral. Otroci so bili 
neizmerno veseli in ponosni. Ta do-
godek se jim bo prav gotovo za ve-
dno vtisnil v spomin. 

Urška Pečonik 

V četrtek, 18. 5. 2017, je ob 18.00 v 
telovadnici Osnovne šole Ribnica 
na Pohorju potekala slavnostna se-
ja Občine Ribnica na Pohorju. Do-
godek so popestrili in kulturno 
obarvali 
različni 
glasbeni 
gostje, in 
sicer pevka 
Alja Krušič, 
harmoni-
kaš Anže 
Krevh in 
orkester 
Glasbene 
šole Radlje 
ob Dravi. 
Kot zadnji so nastopili tudi učenci 
naše osnovne šole z zborovodkinjo 
Urško Pečonik, ki so obiskovalce v 
združenem pevskem zboru ob 
spremljavi orkestra popeljali v pre-

Slavnostna seja občine 
 

OBISKAL NAS JE PREDSEDNIK DRŽAVE 
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Delavnica  
 

OBISKALI SMO MUZEJ RADLJE OB DRAVI 

V torek, 30. 5. 2017, smo se učenci, ki smo v 
tem šolskem letu dosegli vidnejše rezultate 
na tekmovanjih in natečajih, in nadarjeni 
učenci odpravili v Muzej Radlje ob Dravi. Tam 
nas je lepo sprejela kustosinja. 
Najprej smo si ogledali spominsko sobo rodbi-
ne Pahernik, nato pa še Modro sobo. Tam je 
bilo predstavljeno življenje slikarja Karla Peč-
ka. Izvedeli smo tudi, zakaj se tej sobi reče 
Modra soba. Takšno ime je dobila, ker je bila 
zaščitni znak slikarja modra barva. Po tej zani-
mivi razstavi smo se odpravili na ogled pred-
metov zbiratelja Ferdinanda Leitingerja. Ogle-
dali smo si tudi otroški svet iger in igrač z na-
slovom Gremo rinkico talat in tako spoznali, 
kako so se igrali naši predniki. Sledila je delav-
nica. Tam smo lahko izdelali svoje punčke, 
žoge in lutke.  

 
Jona Novak, 6. r. 

 

Po končanem ogledu muzeja v dvorcu smo se 
odpravili ven. Ogledali smo si park pred dvor-
cem, ki ga imenujejo angleški park. Po skupin-
skem fotografiranju smo se peš odpravili na 
kalvarijo. Ustavili smo se pri vseh postajah kri-
ževega pota. Na vsaki postaji je bil drugačen 
kip. Na vrhu kalvarije smo zagledali velik lesen 
križ z Jezusom ter dva zelo lepo ohranjena kipa 
– kip device Marije in Janeza Krstnika. Po spu-
stu s Kalvarije smo si ogledali samostan domi-
nikank, ki je bil ustanovljen leta 1251. Danes je 
ohranjen le del tega samostana, saj je bil v 18. 
stoletju razpuščen in je nato začel propadati. 
Samostana si od znotraj ni mogoče ogledati, 
saj so v delu, ki je še ohranjen, narejena stano-
vanja. Naš obisk se je končal pred dvorcem. 
Kustosinji smo se prisrčno zahvalili za lep po-
poldan, ki smo ga preživeli v njeni družbi. 
Ogled teh znamenitosti, ki so tako blizu našega 
kraja, priporočam prav vsem. 
 

Maja Dobaj, 6. r. 
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ščina (Jajčkologija). Pogovarjali smo 
se o jajcih in preizkušali njihove 
lastnosti. Sledilo je kosilo. Nato so 
znanstveno dogo-
divščino 
(Plinologija) doži-
veli tudi učenci 
predmetne stop-
nje. Pogovarjali 
smo se o različnih 
vrstah plinov in o 
delovanju le-teh. 
Pri obeh dogodiv-
ščinah smo izvedli 
nekaj eksperimentov in tako doka-
zali, kaj vse zmorejo jajca in plini. 
Po končanem dnevu smo se odpra-
vili domov. Popoldan pa so si eks-
perimente lahko ogledali tudi naši 
starši in drugi občani. 

 
Nika Pušnik in Viktorija Miklavc,  

9. r. 

V torek, 30. 3. 2017, smo imeli 
učenci OŠ Ribnica na Pohorju tehni-
ški dan, pridružili pa so se nam tudi 
otroci vrtca. Pri nas je gostovala 
Hiška eksperimentov iz Ljubljane. 
Najprej smo imeli slavnostno odpr-
tje, kjer je pevski zbor zapel držav-
no himno in himno Hiše eksperi-
mentov. Nagovorila sta nas ravna-
telj in podžupan Občine Ribnica na 
Pohorju. Zahvalila sta se vsem do-

natorjem, ki so nam omogočili to 
nepozabno doživetje, in nam zaže-
lela lep dan. Po malici smo začeli z 
ogledom eksperimentov. Razdelili 
smo se v štiri skupine in krožili po 
učilnicah. Nato je vrtec in razredno 
stopnjo čakala znanstvena dogodiv-

Dnevi dejavnosti 
 

OBISK HIŠKE EKSPERIMENTOV 
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V petek, 14. 4. 2017, smo se učenci 
8. razreda  peš odpravili v Josipdol. 
Najprej smo v kulturnem domu po-
malicali. Kasneje nas je učitelj Mar-
ko razdelil v tri skupine. Vsaka sku-
pina je prebrala in povzela svo-
je  besedilo o  kovaštvu in ga nato 
predstavila na odru. Nato nas je 
prijazno sprejel gospod Danijel 
Cvetko in nas popeljal do muzeja 
na prostem. Tam nam je pokazal, 
kako se kuje železo in kakšen je po-
stopek izdelave žeblja. Tako je vsak 
od nas lahko poskusil kovati in na-
rediti žebelj. 

Alja Miklavc in Nina Pušnik, 8. r. 

 

KOVAŠTVO 
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V torek, 28. 2. 2017, so 

imeli učenci od 1. do 5. raz-

reda tehniški dan. Najprej 

so izdelovali maske, nato pa 

so se predali pustnemu ra-

janju. 

PUST 

 
 

1. razred 

2. razred 

3. razred 

4. razred 

5. razred 
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V petek, 12. 5. 2017, smo imeli 
učenci 6., 7., 8. in 9. razreda dan 
dejavnosti. 6. razreda je oblikoval 
herbarij, 7. razred se je poglobil v 
svet matematike, 8. razred se je 
odpravil na orientacijski pohod, 9. 
razred pa je spoznaval astronomi-
jo.  
Šestošolci smo prinesli svoje herba-
rije, učiteljica Zora pa jih je pregle-

dala in nam svetovala, kako naj jih 
izboljšamo. Učenci, ki smo z delom 
končali, smo odšli v knjižnico, kjer 
smo lahko pisali, risali, brali … Med-
tem so drugi še vedno izpopolnje-
vali herbarije. Nato smo se odpravi-
li ven na kratek pohod. Tam smo si 
ogledovali rastline in se veliko nau-
čili. Dan je minil zelo hitro in veselo. 
 

Jona Novak, 6. r. 

HERBARIJ, MATEMATIČNA PREISKAVA, 
ORIENTACIJA IN ASTRONOMIJA 

Sedmošolci s svojimi izdelki 
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V sredo, 15. 2. 2017, smo učenci od 
6. do 9. razreda imeli zimski športni 
dan. Nekateri smo smučali, ostali 
pa so se odpravili na pohod na Jan-
ževski Vrh. Na smučanju je bilo kra-
sno, saj smo imeli prelepo vreme in 
odlično progo. Učenci smo se zelo 
zabavali in komaj čakamo naslednji 
športni dan. 
 
Alja Miklavc in Adriana Mrak, 8. r. 

 
 
Pohodniki smo šli do kmetije Stepi-
šnik. Pot nas je vodila mimo kmetij: 
Vinšek, Feferlovo, Miklavc, Sgerm 
in Breznik. Pri Sgermu smo opazili 
dva ljubka ponija. Pri Stepišniku 
smo božali psa Dona in uživali v 
prečudovitem razgledu. Pot se mi 
ni zdela zahtevna, ker sem navajen 
hoje po hribih. 
 

Aljaž Buzzi, 8. r. 
 

 
 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
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V četrtek, 23. 3. 2017, smo šli na 
izlet v Planico. Ob 5. uri smo se na-
mestili v avtobus in se odpeljali 
proti dolini pod Poncami. Po poti 
smo peli, se smejali, veselili, zato 
smo hitro prispeli na cilj. Zavaroval-
nica Triglav nam je podarila kape, 
bone za topel obrok in vstopnice. 
Po ogledu treninga smo šli na toplo 
malico in si nato še ogledali kvalifi-
kacije. Po zaključku tekme pa nam 
je zarepal pevec Zlatko. Na koncu 
so na oder prišli še naši skakalci, ki 
smo se jih vsi zelo razveselili. Počasi 
smo odšli nazaj proti avtobusu in se 
odpeljali domov. 

Ajda Ladinek in Tanisa Pušnik, 7. r. 

 

 
 

Izlet v Planico 
 

NAVIJALI SMO ZA NAŠE ORLE 
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rože, ki so jih nato otroci podelili 
svojim dragim mamicam ob mate-
rinskem dnevu, ko je bila prisotna 
vsa družina. Po vsakem napornem 
delu naj bi si vsak zaslužil malico. 
Tako so si tudi naši očetje in otroci. 
Slastne makovke so jim še kako tek-
nile. Preživeli smo čudovito uro, 
obogateno z veliko dobre volje in 
pridnih rok. 
Hvala vsem očetom za obisk. 
 

Alenka Urnaut in Špela Hrastnik 

Ustvarjalna delavnica z očeti in 
otroki je potekala v torek, 14. 2. 
2017, ob 17. uri v skupini Jumbo. 
Po uvodnem pozdravu je bilo po-
trebno zavihati rokave in ustvarja-
nje se je pričelo. Očetje in otroci so 
rezali, lepili, zavijali, pisali verze ... 
In kar hitro so nastale čudovite 

Vrtec (drugo starostno obdobje) 
 

USTVARJALNA DELAVNICA  
Z OČETI IN OTROKI 
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prebirali deklamacije in uganke o 
pajkih, o pajkih smo prebrali tudi 
zgodbo. S pomočjo volne, stolov in 
miz smo v igralnici spletli pajkovo 
mrežo in se spremenili v prave paj-
ke, s pomočjo papirja, škarij, lepila 
in flomastrov pa je vsak izdelal svo-
jega majhnega pajka.  
 

Katja Bricman in Hermina Ostruh 

 

Vrtec (starostno kombinirani oddelek) 
 

PAJKOVA MREŽA 

Kaj počno pajki, zakaj in kako plete-
jo mreže, s čim se hranijo – vse to 
in še več smo spoznavali v starost-
no kombiniranem oddelku. Na trav-
niku smo iskali pajke, jih opazovali 
in se pogovorili o zgradbi njihovega 
telesa. Naučili smo se dve pesmici o 
pajku (Delavček in Mali hitri pajek), 
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V soboto, 11. 2. 2017, smo imeli učenci mlajše in starejše folklorne skupine 
delavnico, na kateri smo pod vodstvom Saše Meglič iz Tržiča peli, plesali in se 
zelo zabavali. 

Jerneja Osvald 

Delavnica 
 

MLADI FOLKLORNIKI 



I S K R I C E   

S T R A N  1 5  Š T E V I L K A  2 ,  L E T O  2 0 1 6 / 2 0 1 7  

Otroci vrtca in učenci otroške folklorne skupine Severčki so v soboto, 11. 3. 
2017,  s svojim nastopom obogatili prireditev ob 70. obletnici delovanja Akti-
va žena Josipdol. 

Jerneja Osvald 

Aktivni v kraju 
 

OB 70. OBLETNICI DELOVANJA  
AKTIVA ŽENA JOSIPDOL 
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ški in mladinski pevski zbor. Na 
koncu je sledila še akrobatska toč-
ka, nad katero je bila publika zelo 
navdušena. Prireditev so si ogledali 
tudi starši.  
 

Nina Pušnik in Adriana Mrak, 8. r. 

V sredo, 17. 5. 2017, se je na naši 
šoli za učence vseh razredov odvijal 
kulturni dan. Učenci in otroci vrtca 
so se predstavil s petjem, plesom in 
telovadbo. Nastopila sta tudi otro-

Zaključna prireditev 
 

PLEŠEMO, POJEMO IN TELOVADIMO 

Na prireditvi smo pokazali, kaj znamo: plesati in peti ... 

… gledati na uro in se potapljati ... 

… biti spretni, gibčni in posnemati kavboje ... 
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… gibati se v ritmu moderne in renesančne glasbe ... 

… plesati, kot so plesali v klasicizmu in kot plešemo še danes. 

Dokazali smo, da brez glasbe tudi akrobatika ne bi bila tako privlačna ... 

… kot je bila – fantom čestitamo za odlično predstavo in pogum! 
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na področju izvajanja programa 
aktivnosti informiranja, izobraževa-
nja in usposabljanja predšolske in 
osnovnošolske mladine za osebno 
in vzajemno zaščito v šolskem letu 
2016/17, smo si prislužili lutkovno 
predstavo. Pred predstavo je ravna-
telj podelil knjižne nagrade učen-
cem, ki so v tem šolskem letu naj-
bolj zavzeto brali. Učence, ki smo 
osvojili bralno značko, je po koncu 
predstave čakalo sladko preseneče-
nje. Pouk je nato potekal po usta-
ljenem urniku.  
 

Nina Pušnik in Alja Miklavc, 8. r. 
 

V sredo, 31. 5. 2017, je na naši šoli 
potekal zaključek bralne značke. 
Obiskal nas je Igor Plohl – pisatelj, 
učitelj in paraplegik. Pripovedoval 
nam je o svoji življenjski zgodbi in o 
literarnem ustvarjanju. Napisal je 
kar nekaj zanimivih knjig (Lev Rogi, 
Lev Rogi najde srečo, Pustolovščine 
v Prlekiji in Ne domišljaj si!). Neka-
tere od teh pripovedujejo o njegovi 
nesreči in življenju po njej. Njegovo 
pripovedovanje se nas je zelo do-
taknilo. 
 
Ker je bila naša šola razglašena za 
najaktivnejšo šolo v koroški regiji 

Zaključek bralne značke 
 

DA, ZMOREM! 

»Da, zmorem!« oz. »Yes, I can!«  
je bilo sporočilo pesmi, ki nam jo 
je ob zaključku bralne značke 
predvajal naš gost, Igor Plohl. 
Kljub invalidnosti – od leta 2008 je 

namreč zaradi nesreče paraplegik 
– ni izgubil volje do življenja. Nje-
gova pripoved nas je tako prevze-
la, da smo ostali brez besed.  
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Zvesti knjigi vseh 9 let 
 

ZLATI BRALCI 

12. 5. 2017 je bilo na Prevaljah sre-
čanje zlatih bralcev Koroške. To 
smo bralci, ki smo bralno značko 
osvojili vseh 9 let. Te prireditve se 
je udeležilo 10 učencev naše šole. 

Ob prihodu smo se posedli v dvora-
no, kjer nas je sprva nagovoril pre-
valjski župan. Potem je na oder pri-
šel raper Rok Trkaj, ki nam je zara-
pal nekaj svojih pesmi, nam pove-
dal nekaj vzpodbudnih besed in 
razkril lastne občutke, izkušnje in 
svoj pogled na svet.  

Po končani prireditvi so se nekateri 
fotografirali z njim, mi pa smo se 
odpravili proti OŠ Prevalje in se tam 
slikali s kipom Krojačka Hlačka, ki je 
ena izmed bolj poznanih oz. priljub-

ljenih likov iz zgodb Leopolda Suho-
dolčana, ki je skupaj s Slavkom Kot-
nikom osnoval bralno značko. Nato 
smo se odpravili nazaj proti Ribnici. 

Gloria Obrulj in Viktorija Miklavc, 
9. r. 

Gost prireditve Rok Terkaj – Trkaj 
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glasba, nihče od anketiranih pa ni 

izbral klasične glasbe. Spodnji dia-

gram prikazuje, koliko učencev je 

izbralo določeno zvrst glasbe kot 

najljubšo. 

Zanimalo nas je, katero zvrst glas-

be najraje poslušajo učenci naše 

šole. Anketo so izpolnili učenci od 

5. do 9. razreda. Rezultati so poka-

zali, da je učencem najljubša pop 

Anketa 
 

KATERO ZVRST GLASBE NAJRAJE POSLUŠAŠ? 

Diagram: število učencev glede na izbrano zvrst glasbe 
 
Število anketiranih učencev: 66 

Tomi Plevnik, Patrik Fažmon, 7. r. 

Viri: slike knjig (str. 21): 
http://www.emka.si/a-ves-koliko-te-imam-rad-darilna-knjiga/PR/49290 
http://www.emka.si/vzigalnik/PR/47044 
http://www.emka.si/volk-in-sedem-kozlickov-zakladi-otrostva/PR/128599 
http://www.emka.si/grozni-gasper-vesolje/PR/1968288,13599 
http://www.emka.si/matilda-domace-branje/PR/35810,17838 
http://www.emka.si/harry-potter-1-kamen-modrosti/PR/32003,403 
http://www.bukla.si/?action=books&book_id=2418 
http://www.menges.si/obcina-menges/domaca-stran/znane-osebnosti/ 
http://www.emka.si/trinajst-razlogov/PR/161462,17839 

http://www.emka.si/a-ves-koliko-te-imam-rad-darilna-knjiga/PR/49290
http://www.emka.si/volk-in-sedem-kozlickov-zakladi-otrostva/PR/128599
http://www.emka.si/grozni-gasper-vesolje/PR/1968288,13599
http://www.emka.si/matilda-domace-branje/PR/35810,17838
http://www.emka.si/harry-potter-1-kamen-modrosti/PR/32003,403
http://www.bukla.si/?action=books&book_id=2418
http://www.menges.si/obcina-menges/domaca-stran/znane-osebnosti/


I S K R I C E   

S T R A N  2 1  Š T E V I L K A  2 ,  L E T O  2 0 1 6 / 2 0 1 7  

1. razred:  

Sam McBratney:  
A veš, koliko te 

imam rad 
 

 

2. razred:  

Jacob in Wilhelm 
Grimm: Volk in se-
dem kozličkov 

 

 

3. razred:  

Hans Christian  
Andersen: Vžigalnik 

  

 

4. razred:  

Francesca Simon: 
zbirka Grozni Gaš-
per 

 

5. razred:  

Roald Dahl:  
Matilda  

 

 

 

6. razred:  

J. K. Rowling:  
Harry Potter 
 

 

7. razred:  

P. C. Cast in Kristin 
Cast:  

Zaznamovana 
  

 

8. razred:  

Ivan Sivec:  
Zadnji mega žur 
 

 

9. razred:  

Jay Asher:  
Trinajst  razlogov 

 

 

 

Tanisa Pušnik, Ajda Ladinek, 7. r. 

Anketa 
 

KATERA JE TVOJA NAJLJUBŠA KNJIGA? 

Učence, ki so osvojili bralno znač-
ko, smo povprašali, katera knjiga 
jim je bila v tem šolskem letu naj-
bolj všeč. Rezultati kažejo, katero 
knjigo je kot najljubšo izbralo naj-
več učencev posameznega razre-
da. 
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učenci prosto gibali. Proti koncu 
naravoslovnega dne smo učence 
še popeljale na ogled vodnega par-
ka, kjer so se učenci igrali na igra-
lih, nekateri pa so igrali tudi nogo-
met na nogometnem igrišču. Preži-
veli smo lep naravoslovni dan, ki 
nam bo še dolgo ostal v lepem 
spominu. 

V petek, 9. 6. 2017, smo se z učen-
ci podali z avtobusom v Radlje, 
kjer smo se sprehodili po Vodni 
učni poti Dobrava. Začetek poti se 
je začel v vasi Dobrava. Pot nas  je 
vodila ob terasi reke Drave. Med 
potjo smo se ob informativnih 
tablah ustavljali in si prebrali o živ-
ljenju ob Dravi. Pot smo zaključili 
ob ribniku Rešu, kjer so se lahko 

Dnevi dejavnosti 
 

VODNA UČNA POT 

Ko smo šli iz šole, nas je čakal avto-
bus. Odpeljal nas je v Radlje. Ko 
smo prišli, smo šli po poti v gozd. 
Ko smo hodili, smo videli reko Dra-
vo. Prečkali smo tudi viseči most. 
Videli smo lutko Pupenludla. Ko 
smo hodili, smo se vmes tudi usta-
vili in jedli. Ko smo šli naprej, smo 
videli jezero. To jezero se imenuje 
Reš. Tam smo se igrali in dobili tudi 
lučke. Malo naprej smo se ustavili 
in smo si lahko kaj kupili. Potem 
nas je že čakal avtobus. Odpeljal 
nas je nazaj v šolo. V šoli smo šli na 

kosilo. Ko sem se najedla, sem šla 
domov. (Ela, 2. razred) 
 

Pot nas je vodila v gozd. Med potjo 
smo videli reko Dravo. Potem smo 
nekaj časa hodili in prišli do Pu-
penludla. Ko smo prispeli do prvega 
postanka, smo malicali. Ko smo se 
najedli, smo šli do ribnika Reš. Tam 
smo igrali nogomet, badminton … 
Potem smo šli na avtobus in se od-
peljali proti šoli. (Anže, 2. razred) 
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Zjutraj smo šli do avtobusa. Ko smo 
izstopili, smo odšli do vodne učne 
poti. Tam smo videli lutko Pu-
penludla. Šli smo čez viseči most, 
zelo se je zibal. Nekaj časa smo ho-
dili ob reki Dravi. Ko smo se najedli, 
smo šli do ribnika Reš, tam smo do-
bili sladoled. Imeli smo veliko pro-
stega časa in zato smo se tam lahko 
dolgo igrali. Šli smo še do nogomet-
nega igrišča, kjer smo igrali nogo-
met. Nato smo šli na avtobus in na-
zaj v šolo. (Matej, 2. razred) 
 

Šli smo na avtobus. Odpeljal nas je 
v Radlje. Šli smo na vodno učno 
pot. Pot nas je vodila ob reki Dravi. 
Videli smo tudi majhno kočo. V koči 
je bil Pupenludl, ki se je igral z lut-
kami. Potem smo hodili po gozdu. 
Šli smo tudi čez viseči most. Avto-
bus nas je pripeljal v Ribnico na Po-
horju in odšli smo domov. Bilo je 
zelo lepo. (Tinka, 2. razred) 
 
V petek smo odšli z avtobusom po 
učni poti. Šli smo po gozdu navzdol. 

Videli smo reko Dravo. Ko smo tako 
hodili, smo srečali Pupenludla. Z 
njim smo se slikali. Vmes smo tudi 
jedli. Pot smo nadaljevali naprej in 
ko smo prišli do konca poti, smo 
končali z ogledom. Prispeli smo do 
ribnika Reš, tam smo se veliko igra-
li. Šli smo še na nogometno igrišče. 
Nekateri so bili na igrišču, nekateri 
pa na igralih. Potem smo šli z avto-
busom nazaj v šolo. Imel sem se 
zelo lepo. (Matias, 2. razred) 
 

V petek smo šli na najboljšo vodno 
učno pot. Nekaj časa smo hodili po 
gozdu. Ko smo prišli na gozdno ja-
so, smo končno videli reko Dravo. 
Nato smo šli v zelo majhno kolibico. 
V njej je bila lutka Pupenludla. Pri 
Rešu smo se igrali z veliko igračami. 
Jedli smo tudi lučke. Na koncu nas 
je avtobus odpeljal nazaj v šolo. To 
je bil najboljši dan. (Aneja, 2. raz-
red) 
 

Mateja Pisnik 
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to iskali steklene kozarčke, v kate-
rih je bilo navodilo za nadaljevanje 
poti, kakšna zanimiva naloga ali zvi-
ta uganka.  
 

Lucija Orter 

Na razredni stopnji smo v zadnjem 
mesecu pouka izvedli nekaj zelo 
zanimivih dnevov dejavnosti. Podali 
smo se na orientacijski pohod, kjer 
so učenci od 1. do 3. razreda zavze-

ORIENTACIJSKI POHOD 

Z učenci 1. razreda smo imeli 
»dvojezični« naravoslovni dan. Pr-
vo šolsko uro sva razredničarka in 
učiteljica nemščine v razred povabi-
li gospoda ravnatelja in učiteljico 
slovenščine in jima pokazali, koliko 

zanimivega se lahko naučimo s po-
močjo i-table. Nato smo se spreho-
dili po vasi ter v slovenščini in nem-
ščini poimenovali stavbe v našem 
kraju. 
 

Lucija Orter 

DVOJEZIČNI NARAVOSLOVNI DAN 
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V četrtek, 15. 6. 2017, pa smo se z 
učenci od 1. do 4. razreda podali še 
na zaključno ekskurzijo. V Libeličah 
smo si ogledali kmečki muzej, črno 
kuhinjo, staro učilnico, cerkev in 
kostnico na pokopališču. Še pose-
bej veselo in doživeto pa je bilo v 

Deželi škratov na Gmajni pri Slovenj 
Gradcu. Učenci so najbolj uživali v 
vožnji s škratovim vlakom in na obi-
sku pri čarovnici. Seveda pa za za-
ključek ni smel manjkati še slado-
led. 

Lucija Orter 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA (1.—4. razred) 
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Zopet smo se razdelili v skupine. 
Mlajši so šli plezat, starejši pa smo 
si krajšali čas z vožnjo s sanmi, z 
vožnjo po drči in lizanjem sladole-
da. Vmes smo tudi kaj prigriznili. Po 
eni uri smo se z mlajšimi zamenjali. 
Starejši smo šli plezat, mlajši pa na 
sani.  

 
Vse skupaj je hitro minilo. Izlet se 
nama je zdel krasen in zelo adrena-
linski. 
 

Nina Pušnik, Eva Mihelič, 8. r. 

V četrtek, 15. 6. 2017, smo se učen-
ci od 5. do 8. razreda odpravili na 
zaključni izlet.  
 
Šli smo v Celje. Tam smo obiskali 
Pokrajinski muzej. Še prej smo po-
jedli malico. Razdelili smo se v dve 
skupini. Starejša skupina (7., 8. raz-

red)  si je ogledala razstavo o grofih 
Celjskih. Ogledali smo si tudi prave 
lobanje knezov  (Ulrik, Herman, Fri-
derik …). Nato smo se odpravili v 
sosednjo palačo, v kateri je strop v 
celoti poslikan. Imenuje se Celjski 
strop, ki je eno največjih umetni-
ških odkritij v Evropi, saj so ga od-
krili šele leta 1929, nastal pa je že v 
17. stoletju. Zatem smo se še od-
pravili po palači, kjer so prikazana 
umetnostna obdobja (barok, rene-
sansa, klasicizem, rokoko, biderma-
jer, industrijska revolucija …). Dru-
ga skupina (5. in 6. razred) si je 
ogledala arheološko razstavo Od 
šivanke do zvezd in razstavo Mesto 
pod mestom, ki razkriva ostanke 
antične Celeje. Potem smo se z av-
tobusom povzpeli na Celjsko kočo. 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA (5.—8. razred) 

Osvežitev na 
Krekovem trgu 

pred Celjskim 
domom v Celju 

Pokrajinski muzej Celje  
(Stara grofija) 
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Medtem ko je 
prva skupina 
že plezala, se 
je druga krat-
kočasila dru-
gače. 

Preden smo se 
podali na pre-
izkušnjo, smo 
se poučili, ka-
ko uporabljati 
plezalno opre-

mo. 

Pogum, zbra-
nost in vztraj-
nost –  te vrli-
ne so nam po-
magale pre-
magati vse 
ovire.  
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VPIS V ZLATO KNJIGO 
OŠ Ribnica na Pohorju 

 
 

GLORIA OBRULJ, 
učenka 9. razreda 

 
 

V šolskem letu 2016/2017  
je osvojila zlato priznanje 
 na državnem tekmovanju  
v znanju nemškega jezika. 

 
 
 

 

USPEHI NAŠIH 

UČENCEV 
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DOSEŽKI NA DRŽAVNI RAVNI 
 

 
 
Tia Fric, 4. razred: nagrajenka republiškega natečaja Naravne in druge ne-
sreče – Pozor, nevarne snovi. Mentorica: Marija Lopert. 
 
Maja Dobaj in Jona Novak, 6. razred: nagrajenki republiškega natečaja Na-
ša mala knjižnica. Mentorica: Jasna Ledinek. 
 
Zala Ladinek, 4. razred: SREBRNO priznanje na državnem tekmovanju v 
znanju Vesele šole.  Mentorica: Andreja Peruš. 
 
Domen Žigart, 6. razred: SREBRNO priznanje na državnem tekmovanju v 
znanju matematike. Mentorica: Jožefa Turjak. 
 
Neja Grubelnik, 9. razred: SREBRNO priznanje na državnem tekmovanju v 
znanju nemškega jezika. Mentorica: Milena Ledinek. 
 
Gloria Obrulj, 9. razred: ZLATO priznanje na državnem tekmovanju v zna-
nju nemškega jezika. Mentorica: Milena Ledinek. 
 
ZLATO priznanje članom turističnega krožka OŠ Ribnica na Pohorju za sode-
lovanje na državnem tekmovanju TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA z razi-
skovalno nalogo Potujem, torej sem. 
Mentorice: Milena Ledinek, Andreja Peruš, Jerneja Osvald. 
 
Člani turističnega krožka:  
 
Iz 8. razreda:  Iz 7. razreda: 
Nika Grum Suzana Buzzi 
Eva Mihelič Lara Kramljak 
Alja Miklavc  Tina Pratnekar 
Adriana Mrak  Žiga Prater Arl 
Nina Pušnik Tanisa Pušnik 
 
 
OŠ Ribnica na Pohorju: Najaktivnejša osnovna šola na področju izvajanja 
programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske 
in osnovno šolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 
2016/2017 v koroški regiji. 
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NAGRAJENA SPISA 

 
Noro! Nori stric Jože me je za-

menjal za Edija! 
 

Skoraj sem že bila na koncu te zelo 
zanimive knjige, ko sem pri nekem 
poglavju zagledala čudno stvar. Na 
njej je pisalo: »Preizkusi me.« Priti-
snila sem na gumb in kar na enkrat 
nisem bila več v svoji sobi, temveč v 
nekem kraju pri hiši.  
Videla sem, da je hiša na eni strani 
porušena in da je zraven hiše ne-
kakšen hlev. Pomislila sem, da bi 
bila lahko v svetu, kjer živi Edi. Ma-
lo sem se razgledala po okolici. Vi-
dela sem jablano in krsto. Hodila 
sem in hodila, kar naenkrat pa sem 

Pri natečaju Naša mala knjižnica je 
sodelovalo veliko učencev iz vse 
Slovenije. Prebrali so predpisano 
knjigo in nato napisali domišljijsko-
ustvarjalni spis, ki se je navezoval 
na vsebino knjige. 
Maja Dobaj in Jona Novak sta pre-
brali knjigo Grozljiva dejanja Philipa 
Ardagha in nato napisali spis, ki je 
bil uvrščen med sedem najboljših. 
Njuna spisa sta bila zato nagrajena 
s knjigo Lihožerci se vračajo in s po-
govorom z ilustratorko te knjige 
Galino Miklinovo.  
Obema nagrajenkama čestitamo za 
ustvarjalnost in izvirnost. 
 

Mentorica:  
Jasna Ledinek 

 

MLADI BESEDNI UMETNIKI 

LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ NAŠA MALA KNJIŽNICA 

Nagrajenki Jona Novak in Maja Dobaj z ilustratorko Galino Miklinovo 

Fotografija:  
Peter Dobaj 
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zagledala norega strica Jožeta. Videti je 
bilo, kot da se pogovarja sam s sabo. Hitro 
sem se skrila in se umaknila za jablano, da 
me ne bi opazil. Za hišo je bilo jezero, zato 
sem ga šla pogledat. V vodi sem zagledala 
odsev, ki ni bil podoben meni, temveč Edi-
ju. Šla sem k hlevu, tam pa me je zagledal 
nori stric Jože. Vprašal me je, kaj delam 
tukaj. Rekla sem, da še sam ne vem. Zdaj 
sem govorila kot fant, da me ne bi prepoz-
nali. Rekel mi je, da naj mu pomagam po-
spraviti ruševine. Pomagala sem mu, do-
kler sem lahko. Nato pa sem zagledala 
mačko, ki si ni bila podobna. Podobna je 
bila psu, a je bila mačka, saj je mijavkala. 
Zvečer sem morala v sobo in prinesti ne-
kakšne triko karte. Zdaj sem se znašla v 
godlji. Nisem vedela, kje naj jih dobim, saj 
še nikoli nisem bila tam. Pome je prišel 
nori stric Jože in me vprašal, kje hodim 
tako dolgo. Rekla sem, da ne najdem kart. 
Nasmejal se je in pokazal na polico. Karte 
so bile na polici skrite za nekakšnim kozar-
cem. Nasmehnila sem se. Nato smo igrali 
triko karte. Bilo je zelo zanimivo. Nori stric 
Jože me je vprašal, ali grem z njim na ribo-
lov. Povedal mi je tudi, da te ribe, ki jih 
bova lovila, niso navadne ribe, ampak so 
ribe, ki imajo namesto plavuti rep. Komaj 
sem že čakala, da bo jutro. In res, dočaka-
la sem ga. Zbuditi sem se morala zelo zgo-
daj. Do tega ribnika ali reke je bila še zelo 
dolga pot. Ni mi hotel povedati, kam gre-
va niti ali greva k reki ali k ribniku. Po dolgi 
vožnji sva pristala v puščavi. Po nekaj tre-
nutkih je ugotovil, da tukaj ni vode, am-
pak samo pesek. Rekel mi je, da sva zašla. 
Vozila sva se nazaj po poti, po kateri sva 
prišla. Kar naenkrat pa sva pristala v 
puščavski nevihti. Nori stric Jože je bil raz-
očaran, saj je ves ta pesek prekril sledove. 
Zgrabila me je panika, ali bom sploh še 
kdaj prišla domov. Nevihta se je končala 
in nekako sva prišla iz puščave. Vozila sva 
se po zelo ozki cesti. Zagledala sem morje. 

Nori stric Jože pa se je razveselil, da sva se 
pripeljala do vode. Očitno še sam ni vedel, 
kam greva. Ves čas je govoril, da sva prišla 
do jezera. Jaz pa sem mu govorila, da to ni 
jezero, ampak morje. Ni mi verjel, zato sva 
morala loviti. Vsakič ko je iz vode potegnil 
ribiško palico, na njej ni bilo ribe z repom. 
Bil je zelo razočaran. Rekel je, da je tukaj 
verjetno morje, da tukaj ni teh rib. Zavila 
sem z očmi in si rekla, da je res za časom, 
saj sem mu to ves čas dopovedovala. Po-
brala sva svoje stvari in se odpravila na 
pot. Kar naenkrat pa se je njegov stari avto 
ustavil. Izstopil je iz avtomobila in pogle-
dal, kaj se je zgodilo. Prišel je nazaj v avto 
in dejal, da je zmanjkalo goriva. K sreči je 
imel vse sestavine zraven, zato je lahko 
sam naredil gorivo, ki je bilo drugačno od 
običajnega. Vzel je vodo iz njihovega ribni-
ka, doma narejeni parfum, barvilo za živila 
in nekaj različnih plinov. Ta zmes je res de-
lovala. Stari avto je spet zabrnel in šla sva 
na pot. Po dolgi poti sva le prišla do tega 
ribnika. No, vsaj jaz sem si mislila, da je to 
tisti pravi ribnik. Začela sva loviti. Po krat-
kem času se je nekaj prijelo na trn. Vlekla 
sem močno in ko sem povlekla dovolj moč-
no, je na vrh gladine priplavala nenavadna 
riba, ki pa je imela plavut. Nenavadno je 
bilo to, da je bila prozorna. Pokazala sem 
jo stricu. Od veselja je na ves glas zakričal. 
Te ribe še menda ni imel v svoji zbirki. Tudi 
njemu je nekaj močno povleklo. Ujel je ri-
bo z repom. Zdaj je bil še bolj vesel, saj je v 
enem dnevu ulovil dve ribi, ki ju še sploh ni 
imel. Zelo je bil vesel. Spet sva pobrala vse 
svoje stvari in se odpravila proti domu. Vo-
zila sva se zelo dolgo. Med potjo je stric 
zavil v napačno ulico. Da je to ugotovil, je 
trajalo kar nekaj časa. Končno sva srečno 
in varno prispela domov.  
Tam sem ostala še nekaj dni in dogajale so 
se mi čudne reči. Kot recimo, da ti starši 
dovolijo jesti sladoled v postelji, da ti ni 
treba delati naloge in brati knjige. Kar na-
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svojo (Edijevo) sobo. Bila sem kar 
presenečena nad videnim. Soba je 
bila zelo pospravljena, nikjer ni bilo 
pikice prahu. (Res nikjer!) To se mi 
ni zdelo čudno, saj sem si Edija ve-
dno predstavljala kot uglajenega 
dečka.  
    Takrat sem zaslišala neke čudne 
zvoke, ki so prihajali z dvorišča. Od-
šla sem po stopnicah in videla 
gospo Dikens (Edijevo mamo). Ta 
se je pri mizi pogovarjala s hermeli-
nom Matijo (ali Heleno) in noro te-
to Noro. Zaradi svojega odličnega 
sluha sem slišala, da bodo morali 
Ediju (meni) nekaj čim prej poveda-
ti. Ker za to nisem imela časa 
(zaradi hrupa na dvorišču), sem se 
odpravila naprej. Ko sem prišla do 
dvorišča, sem na njem zagledala 
nekaj strašnega (vsaj zame). 
    Videla sem čisto drugačen Grozni 
konec. Hiša je bila popravljena 
(zaradi eksplozije, seveda), na vrtu 
ni bilo nereda. Bilo je zelo lepo. 
Ampak nekaj mi ni šlo v glavo. Pred 
približno pol ure sem stala tu in gle-
dala hišo (moja pojavitev v Groz-
nem koncu), ki je bila še vedno v 
zmedi zaradi eksplozije. Ni mi bilo 
jasno, kaj se je zgodilo. Na vrtu sem 
zagledala norega strica Jožeta in 
svojega očeta, ki si še vedno ni opo-
mogel. Bil je vendar naglušen (če 
ne že čisto gluh). Kar naenkrat pa 
se je iz grma prikazala neka čudna 
stvar.  
    To je bil vesoljec. Kratek opis je 
nenavaden, a to je to: bil je modro-
bele barve z rdečimi očmi, imel je 
šest nog, tri pare rok, deset uhljev 
(kljub tolikšnemu številu ušes je bil 
naglušen) in dvoje ust. Govoril je v 
čudnem jeziku in razumeli so ga vsi, 
samo jaz ne. K meni je pristopila 
nora teta Nora in mi v uho potisnila 
neko cev. Poslušala sem vesoljca in 

vadila sem se na takšno življenje. 
Na vrtu sem našla svojo knjigo in jo 
začela brati. Na isti strani je bila 
zopet čudna stvar. Pritisnila sem 
nanjo in kar naenkrat sem se znašla 
v svoji sobi. Takoj sem prebrala 
knjigo do konca. In začela pisati 
spis.  
 

Maja Dobaj, 6. r. 
 

*** 
 

Noro! Nori stric Jože me je za-
menjal za Edija. 

 
    Neverjetno! Kar naenkrat sem se 
znašla na vrtu Groznega konca. 
Kakšna nenavadna hiša (sicer še 
vedno v razsulu zaradi eksplozije). 
Preko ceste sem zagledala vso dru-
žino Dikens. 
    Takrat sem na hrbtu začutila ne-
kaj praskajočega. Bil je nori stric 
Jože. »Kje si hodil, Edi?« je rekel 
stric. Takrat sem doumela, da me je 
stric Jože zamenjal za Edija. »J-j-jaz 
nisem E-E-Edi. Jaz sem nekdo 
drug.« Nori stric Jože me je pogle-
dal in mi šepnil na uho: »Saj vem, 
da si Edi. Misliš, da sem tako neu-
men? Pridi z mano v delovno so-
bo.« Ker nisem vedela, kaj storiti, 
sem odšla za njim. Prišla sva v sobo 
in nori stric Jože mi je rekel, da o 
tem ne smem govoriti. Njegove be-
sede so bile malce čudne, a nasled-
nje: »Edi, zate imam posebno nalo-
go oziroma imava posebno nalogo. 
S tvojo teto Noro sva se odločila, da 
ti bova nekoga predstavila ...« 
»Koga?« sem vprašala. Nori stric 
Jože me je samo pogledal in mi na-
zadnje odvrnil: »Boš videl.« Mislila 
sem si, da ga je spet nekaj prijelo, 
kot tisto o generalu. Odšla sem v 
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ga zelo dobro razumela. Končno! Rekel mi 
je: »Vem, kdo si. Si moj rešitelj. Juhej!« 
Pogledala sem ga in se namrščila. »Kakšen 
rešitelj? Sem samo jaz (Edi). Nič posebne-
ga nisem.« »O si, si. Zelo si posebna. Le ti 
mi lahko pomagaš na moji poti,« je rekel 
vesoljec. »Najprej mi povej svoje ime,« 
sem odvrnila. Povedal mi je, da mu je ime 
Vladislav ali Vlad. »Kaj si mi rekel prej? Da 
sem posebna?« »Seveda, le ti si posebna, 
ker si dekle, ne Edi,« je rekel Vlad. Od 
vznemirjenja sem kar obstala. Nisem ve-
dela, kaj storiti. Rekla sem mu, da se dobi-
va v Edijevi (moji) sobi. Natanko v tem 
trenutku se je Vlad spremenil v rdeč prah 
in izginil. Nihče od moje družine se ni pre-
strašil, samo jaz. Verjetno zato, ker sem 
ga videla prvič. Odšla sem v svojo sobo, 
da bi se odpočila. Ko sem stopila v sobo, 
me je presenetil ta vesoljec, ki mi je šel že 
pošteno na živce. Prosila sem ga, naj me 
pusti pri miru. Čisto sem ga pozabila vpra-
šati, kako ve, da sem jaz (da nisem Edi). 
Rekla sem mu: »Povej mi, zakaj si tukaj?« 
Rekel je: »Tukaj sem že kar nekaj časa. 
Prišel sem takrat, ko si se ti rodila. Vedno 
sem bil ob tebi, kot tvoja senca.« Odvrnila 
sem mu, da je to možno, a ne preveč (če 
smo natančni, verjela sem 47 odstotkov). 
»Zakaj si se razkril šele zdaj?« sem ga 
vprašala. Odvrnil je, da mora oditi domov 
na svoj planet Plebo. Prosil me je, da mu 
pomagam na njegov planet. Razkrila sem 
mu svoj načrt, kako bi lahko prišel nanj. 
Kmalu pa je v sobo stopil nori stric Jože, ki 
mi je rekel: »Oprostita, da vaju motim, 
ampak večerja je pripravljena.« Povedala 
sem mu, da pridem takoj. Razložila sem 
načrt do konca in odšla iz sobe. Ko sem se 
vrnila z večerje, sem odšla spat. 
    Naslednje jutro me je zbudil nori stric 
Jože s svojo jeguljo. Rekel mi je, da me oči 
in mami (Edijeva starša) že čakata. Hitro 
sem se skobacala iz postelje in se odpravi-
la v kuhinjo. Tam sem si pripravila okusen 

zajtrk. Nato sem odšla na dvorišče. Na 
njem me je že čakal Vladislav. Pripravljeno 
je imel svojo ladjo, ki mu jo je pomagala 
popraviti nora teta Nora. Neverjetno! Ni-
koli si nisem mislila, da bo ona sposobna 
tega. Pristopila sem k vesoljcu in ga vpra-
šala: »Si preveril motorje? Si natočil gorivo 
in ali si pogledal vse priključke? In kako 
veš, da jaz nisem Edi?« »Seveda sem. Na-
redil sem čisto vse, celo raketo sem očistil. 
Odgovor na tvoje vprašanje pa je tak: Nih-
če te ne pozna bolje kot jaz, ker sem tvoj 
prijatelj iz sanj,« je rekel Vlad. Vsi domači 
so se zbrali na vrtu Groznega konca. Mla-
demu (ali že precej staremu) bitju smo vsi 
zaželeli srečo na njegovi poti. In odpravil 
se je na planet Plebo. Vsi drugi so se vrnili 
v svoje domove, le jaz sem stala na mestu 
in gledala za vesoljsko ladjo in vesoljčkom. 
Odšla sem do nore tete Nore in jo objela. 
Nisem vedela, zakaj sem to naredila, am-
pak navsezadnje jo je imel rad tudi Edi. 
Prišla sem v očetovo sobo, kjer se je skrival 
gospod Dikens. Tudi njega sem objela in še 
vse druge. Čez nekaj ur pa sem na vrtu sre-
čala še duha Danijele (verjetno Edijeve 
simpatije). A tokrat se jaz nisem slinila kot 
on. Duh je šel kar skozi mene in potem 
sem se počutila zelo nenavadno. Zdelo se 
mi je kot hladen piš vetra v gorah. Spraše-
vala sem se, od kod je prišel, a nisem nikoli 
našla pravega odgovora. Odšla sem v kuhi-
njo in zagledala norega strica. Modroval 
je: »Imej se lepo in uživaj v otroštvu (ali 
življenju).« Nisem vedela, zakaj mi je to 
rekel, ampak v sebi sem čutila neko zado-
ščenje. Pri srcu mi je bilo lepo. 
    Odšla sem v sobo in zaspala. Kar naen-
krat sem se zbudila v svoji lastni postelji. 
Nisem bila več v svojih sanjah, ampak do-
ma. Čeprav so bile sanje nenavadne, sem v 
njih uživala. 
 

Jona Novak, 6. r.  
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za likovna in literarna dela. Za naj-
aktivnejšo osnovno šolo v koroški 
regiji je bila izbrana Osnovna šola 
Ribnica na Pohorju, za najaktivnejši 
vrtec pa Vrtec Dravograd, enota 
Trbonje. Na prireditvi so nastopili 
folklorna skupina Severčki, Orffova 
skupina ter otroški in mladinski 
pevski zbor. Program je suvereno 
povezovala učenka 8. razreda, Zala 
Orter. Prireditev se je zaključila s 
pogostitvijo nagrajencev in z ogle-
dom gasilskih avtomobilov Prosto-
voljnega gasilskega društva Ribnica 
- Josipdol. 
 
  Adriana Mrak in Eva Mihelič, 8. r. 

Petek, 7. 4. 2017, je potekal druga-
če kot običajno. Že ob koncu prve 
ure smo zaslišali sireno gasilskih 
avtomobilov, zato smo vsi učenci in 
delavci šole zapustili šolske prosto-
re in se zbrali pred šolo ter se pre-
šteli. Ugotovili smo, da je bila to le 
vaja. Nagovoril nas je gasilec in po-
vedal, da smo evakuacijo uspešno 
opravili. 
Ob 10. uri smo se zbrali v telovadni-
ci, kjer je potekala prireditev ob 
zaključku regijskega natečaja 
»Naravne nesreče – Pozor, nevarne 
snovi«. Podeljene so bile nagrade 

Evakuacija in zaključek natečaja  
»Naravne nesreče« 

 
NAŠA ŠOLA – GOSTITELJICA IN NAGRAJENKA 
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Nagrajenci natečaja z mentorji. Nagrajeni sta bili tudi naši četrtošolki  
Tia Fric in Mojca Širec Eman (mentorica: Marija Lopert). 

Prireditev sta polepšala tudi zborovsko petje in ples mladih folklornikov. 

O našem uspehu so pisali tudi v Večeru. 
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Devetošolci (2016/2017): 
 
zgoraj: Martin Zabovnik, Jan Jeger, Anastazija Martini, Neža Oder, Larisa 
Plevnik, Deja Rebernik, Neja Grubelnik, Anja Ladinek, Nika Pušnik, Valenti-
na Kolman; 
spodaj: Aljaž Karat, Klemen Nabernik, Aljaž Kramljak, Teo Ladinik, Aljaž Za-
ložnik, Klemen Kotnik, Nina Mori, Viktorija Miklavc, Gloria Obrulj, Neža Ži-
gart, Alja Založnik. 
 
Razrednik: Muktananda Jöbstl 
 
 
 
 
 
 

Devetošolci se poslavljajo 
 

PISMA MOJIH 

SOŠOLCEV 
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Draga Nina! 
 
Cenim te, ker si me poslušala, kadar sem te potrebovala, me spravljala v 
smeh, kadar sem bila žalostna, in ker sem ti lahko zaupala bolj kot kate-
ri koli drugi osebi. Čeprav se še nočem posloviti, želim, da ostaneš tako 
duhovita oseba. Rada te imam takšno, kot si. 
 
Želim ti veliko sreče, še posebej v ljubezni in šoli. 
 

Anastazija 

Draga Neja! 
 
V teh devetih letih sem s tabo doživela res najlepše, najboljše dogodke, 
ki jih nikoli ne bom pozabila. Na začetku se nikoli nisva preveč družili. V 
zadnjih nekaj letih pa sva se začeli vedno bolj razumeti. Nate mi bodo 
ostali samo lepi spomini: kako sva se skupaj smejali in kako si mi vedno 
stala ob strani. Lahko sem ti zaupala, ne glede na to, kaj vse je bilo na-
robe. Upam, da bova še naprej ostali tako dobri prijateljici. Ostani tak-
šna, kot si, saj te imam takšno najraje. Pogrešala te bom. 
 
Želim ti veliko uspeha na vseh področjih in seveda v ljubezni. 
 

Nina  

Draga Anastazija! 
 
Cenim te, ker si dobrega srca. Vedno si pripravljena pomagati in skoraj 
vedno si nasmejana in dobre volje. Vesela sam, da sva se v vseh teh le-
tih dobro razumeli. 
 
Želim ti veliko sreče in lepih stvari. 
 

Neja 
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Draga Alja! 
 
Cenim te, ker si zelo dobra prijateljica, saj ti človek res lahko 
zaupa. Skupaj sva preživela že veliko lepih trenutkov, saj se po-
znava že iz otroštva. Veliko sva se presmejala, se skupaj učila in 
se zabavala. 
 
Želim ti veliko zdravja, sreče ter uspehov v nadaljnjem življenju 
in pri šolanju. 
 
        Teo 

Dragi Klemen Nabernik! 
 
Cenim te, ker si mi stal ob strani, ko sem te potreboval. Hvala, ker si 
se družil in pogovarjal z menoj. Vedno si bil zelo prijazen do drugih. 
Si športno aktiven in pripravljen na delo. Ostani tako dober človek še 
naprej. 
 
Želim ti veliko uspeha, ljubezni in sreče v tvoji prihodnosti! 
 
        Jan  

Draga Neža Oder! 
 
Pri tebi cenim, da si mi vedno stala ob strani in mi pomagala tudi v najbolj 
neprijetnih situacijah. Tudi v zelo težkih časih me znaš nasmejati. Nikoli 
se ne pretvarjaš, ampak si vedno odkrita. Pri tebi cenim tudi to, da se ve-
dno znova potrudiš, pa čeprav ti vedno ne uspe. Med odmori sva skupaj 
preživeli veliko časa in se včasih prav pošteno nasmejali. Upam, da skozi 
leta, ko bova šli vsaka v svojo smer, ne bova izgubili stikov.   
 
V prihodnosti ti želim, da uspešno končaš izbrano srednjo šolo in dobiš že-
len poklic. Želim ti tudi, da se ti uresničijo vse skrite želje.  
 

Anja  
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Dragi Teo! 
 
Cenim te, ker si prijazen. Rad priskočiš na pomoč in si zelo dobrosrčen. Preživeli 
smo veliko lepih trenutkov, že v otroštvu in vse do sedaj. Se spomniš, ko sta me z 
Aljažem potisnila z avtomobilčkom v vodo, nato pa sta se mi smejala, ker sem bila 
mokra? Se še spomniš, ko smo se sankali po vašem bregu in na koncu pristali v po-
toku? Veliko smo se presmejali in družili, upam, da bo tako tudi naprej. Si zelo do-
ber prijatelj in upam, da takšen tudi ostaneš.  
 
Želim ti, da bi svojo življenjsko pot uspešno nadaljeval. Seveda bodo vključeni tu-
di vzponi in padci, vendar če kdaj padeš, vedi, da se moraš vedno pobrati in iti na-
prej. Želim ti veliko uspeha v nadaljnjem življenju ter veliko uspeha v srednji šoli. 
 

Alja 

Dragi Jan! 
 
Cenim te, ker si zelo dober sošolec in prijatelj. Pri tebi cenim tvojo samoza-
vest, pripravljenost pomagati in prijaznost. 
 
Želim ti veliko uspehov tako v srednji šoli kot tudi v življenju. V srednji kemij-
ski šoli ti želim veliko dobrih ocen in upam, da boš z veseljem opravljal delo ke-
mijskega tehnika in da boš še naprej tako dober košarkar. 
 

Klemen Nabernik 
 

Draga Anja! 
 
Si zelo prijetna, pozitivna in vedno nasmejana oseba. Vedno sem ti lahko 
zaupala. Vedno si mi bila pripravljena priskočiti na pomoč. Predvsem med 
odmori sva skupaj preživeli veliko časa, se norčevali, zabavali, na ves glas 
smejali in jedli. 
 
Želim ti veliko zdravja, sreče in ljubezni. 
 

Neža Oder 
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Dragi Martin! 
 
Cenim te, ker si mi veliko pomagal pri učenju. Dobro igraš nogomet, 
si zelo dober sošolec, si zelo pameten in bister. Cenim te tudi zato, 
ker si spoštljiv do ljudi in stvari. Zanimivo se mi zdi, da voziš trak-
tor in pridno delaš. 
 
Želim ti veliko zdravja, uspeha v šoli in ljubezni. Naj se ti v življe-
nju zgodi veliko lepega.  
 

Aljaž Kramljak 
 

Dragi Aljaž Založnik! 
 
Cenim te, ker si zelo dober prijatelj. V osnovni šoli sva bila prijatelja 
skozi vsa leta. Še posebej dobro sva se razumela zadnja tri leta. Res 
mislim, da ti lahko zaupam, ker si dober človek. Veliko sva se zabavala in 
počela norčije. Skupaj sva igrala nogomet in računalniške igrice, pred-
vsem sva se pogovarjala o puncah. Ostani tak človek, kot si, in se ne 
spreminjaj.  
 
V življenju ti želim veliko zdravja ter uspehov v nogometu, poklicu in lju-
bezni. Ko se vidiva, upam, da greva na pijačo. 
 

Tvoj Aljaž Karat :D 

Draga Valentina! 
 
Cenim te, ker si dobra in prijazna oseba. Skoraj vedno mi stojiš ob strani, mi 
zaupaš, me spoštuješ takšno, kot sem, in me imaš rada. Preživeli sva veliko le-
pih, pa tudi žalostnih trenutkov. Včasih sva se malo prepirali, vendar sva se na 
koncu vedno pobotali. Se še spomniš, ko sva se pogovarjali, koliko otrok bova 
imeli, ko bova veliki, in kdo bo najin partner… ko sva se pogovarjali, da bova 
skupaj odpotovali na Havaje? Ostani taka dobra prijateljica, kot si. 
 
Želim ti veliko sreče v nadaljnjem življenju in pri šolanju.  
 

Neža Žigart 
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Dragi Aljaž Kramljak! 
 
Cenim te, ker vem, da ti v šoli gre težko in se kljub temu trudiš pri uče-
nju. Z žogo si zelo spreten. Si tudi moj najboljši prijatelj in ni stvari, ki 
jih še nisva počela skupaj.  
 
Želim ti veliko uspeha pri vseh dogodkih v življenju in še posebej pri no-
gometu. 
 
         Martin  
 

Dragi Aljaž Karat! 
 
Cenim te, ker si zelo dober prijatelj, ker ti človek res lahko zaupa. Sku-
paj sva preživela veliko lepih trenutkov. Najbolj všeč pa so mi tvoje zgod-
bice. Vem, da se rad šališ, tvoje šale so vedno najbolj smešne od vseh šal 
– si zelo duhovit človek. Ko smo igrali nogomet in ko ti je uspel kakšen do-
ber trik, si vedno spuščal zelo smešne glasove. Ostani takšen, kot si: le-
genda. :D 
 
V prihodnosti ti želim, da najdeš lepo, pametno punco in si z njo ustvariš 
svojo družino, da ti bo uspelo v srednji šoli in da boš po opravljeni šoli 
imel velike uspehe v službi, v kar ne dvomim, saj si delaven in dober člo-
vek.  
 

Aljaž Založnik 

Draga Neža Žigart, Nežika!  
 
Cenim te, ker nikoli ne obupaš, vedno najdeš rešitev. Zelo se trudiš in učiš, da bi 
imela lepe ocene. Rada imaš prijatelje in rada se z njimi družiš. Cenim te, ker se 
vedno postaviš zase. Si zelo odgovorna, prijazna in samozavestna oseba, prav ta-
ko pa si nežna duša. Si moja najboljša prijateljica in nikoli te ne bom pozabila. 
 
Želim ti veliko zdravja in sreče v ljubezni. Želim ti, da bi v srednji šoli našla do-
bre prijatelje, ki bi te sprejeli takšno, kot si, in bi ti pomagali v težkih trenut-
kih. Predvsem pa ti želim, da bi dobro končala srednjo šolo in potem uresničila 
svoje sanje. Rada te imam.  
 

Valentina  
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Draga Nika! 
 
Pri tebi cenim to, da mi vedno stojiš ob strani, ko te potrebujem. Poznava se 
že od vrtca, zato veš, kako zelo se navežem na osebe, ki jih imam rada. In 
hočem, da veš, da si ti ena izmed njih. Upam, da bova obe uresničili svoje na-
črte v življenju. Hvala ti za dvanajst prečudovitih let najinega prijateljstva in 
upam, da bo še trajalo. 
 
Želim ti veliko uspeha v srednji šoli in tudi v življenju. Upam, da se ti uresniči-
jo vse skrite želje. Ne pozabi, da se moraš po padcu vedno pobrati in iti na-
prej. Verjamem, da ti bo to vedno uspelo.  

 
 Viktorija  

 

Dragi Klemen Kotnik! 
 
V devetih  letih sva skupaj preživela res veliko skupnih trenutkov. Bil 
si tukaj, ko sem te najbolj potrebovala. Vedno sva si stala ob strani 
in podpirala drug drugega na vseh področjih. Včasih sva se sporekla, 
ampak vedno sva se pobotala. Hvala ti za vse tvoje besede in deja-
nja. Zelo sem vesela, da sem spoznala takšnega prijatelja, kot si ti, 
in zelo sem ponosna, da sem lahko del tvojega življenja.  Sploh ne 
morem opisati, kako zelo mi je težko, zdaj ko se zavedam, da nikoli 
več ne bova skupaj sedela v šolskih klopeh. Rada te imam! 
 
Želim ti veliko uspeha v življenju, še posebej v ljubezni. 
 
        Larisa 
 

Draga Deja! 
 
Pri tebi cenim, da si mi zmeraj stala ob strani in mi zmeraj pomagala, če-
prav včasih nisi točno vedela, kako. Cenim, da se zmeraj smejiš in si tako 
vesela ter pozitivna oseba, včasih mogoče malo preveč, ampak to je to, kar 
te označuje in te naredi to, kar si.  
Skupaj sva skozi leta preživeli veliko časa, se veliko smejali in kdaj jokali, 
a mislim, da je prevladoval smeh in da so ostali v ospredju le lepi spomini. 
Upam, da se skozi leta ne bova izgubili, da mi boš še vedno stala ob strani 
in da ti bom lahko še vedno tako zaupala kot do sedaj.  
 
Želim ti veliko uspeha na področju farmacije, veliko sreče in ljubezni ter 
vse, kar si sama želiš v življenju. 
 

Gloria 
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Draga Viktorija, Vicky! 
 
Poznava se že zelo dolgo. Si zelo dobra, prijazna in iskrena oseba, ki ji lahko zaupam. 
Zelo mi je všeč, da vsakemu poveš svoje mnenje v obraz. Nikoli ne bom pozabila naji-
nih druženj in pogovorov, ki pa so bili vedno čisto drugačni, kot če bi se pogovarjali 
z drugimi … Vedno si me nasmejala, ko sem bila žalostna, in za to sem ti zelo hvalež-
na. Čeprav ne greva na isto srednjo šolo, upam, da bova ostali prijateljici in se še na-
prej družili. Saj veš, kaj mislim. 
 
Za naprej ti želim vse dobro, predvsem veliko uspeha v srednji šoli. Ne obupaj, če ti 
kaj ne bo uspelo. Veliko sreče pri fantih in uresničijo se ti naj tvoje največje želje. 
In četudi se ne bodo uresničile takoj, nikoli ne obupaj in vedno pojdi naprej. Hvala ti 
za teh dvanajst let, ki jih nikoli ne bom pozabila.  
 

Nika  

Draga Larisa! 
 
V devetih letih sva doživela veliko skupnih trenutkov. Nekateri so bili lepši, drugi 
manj. Če sem te kdaj prizadel, to ni bil moj namen. Ob tebi mi ni nikoli dolgčas, ker 
me zmeraj nasmejiš. Včasih se nama zdi smešna zgolj mravlja, ki leze po tleh. Niko-
li ne bom pozabil najine fore (Blaž, 38, ž). Včasih si res naporna, ker si vse preveč 
jemlješ k srcu. Lahko ti zaupam in seveda tudi ti meni.  
 
Želim ti veliko zdravja, ljubezni, uspeha v šoli, službo in veliko fantov. Nikoli te ne 
bom pozabil in upam, da bova še naprej tako dobra prijatelja, kot sva. Rad te imam. 

 
Klemen Kotnik 

Draga Gloria! 
 
Cenim te, ker me prenašaš že od prvega razreda, ko sva prestopili šolski prag, pri-
jateljstvo ohranjava že devet let in malokatero prijateljstvo se ohrani tako dolgo. 
Veliko mi pomenijo najini skupni trenutki, ko me poslušaš, čeprav ti kaj večkrat po-
vem, ko se skupaj smejiva, čeprav marsikaj sploh ni smešno. Lahko ti zaupam vse 
čudne misli in skrivnosti, saj vem, da nikomur ne boš povedala. Po vseh letih najine-
ga druženja me včasih poznaš bolje, kot poznam samo sebe. Res mi veliko pomeniš 
in nočem te izgubiti, kajti tako prijateljico si res vsak zasluži. Rada te imam. 
 
Želim ti veliko uspeha v prihodnosti, da uspešno zaključiš svoje šolanje ter pred-
vsem, da ne pozabiš name in na najino prijateljstvo. 

 
Deja 



S T R A N  4 4  Tina Pratnekar, 7. razred: MARTIN KRPAN 



Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šol-

skem letu 2016/2017 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 se g. Mateju Žigartu za pomoč 

pri fotografiranju, arhiviranju in oblikovanju 

fotografij. 

 

Mentorji prispevkov v tej številki: 
 
 Anita Korošec Bowen: naslovnica 
 Mateja Pisnik: Vodna učna pot (str. 22) 
 Jernej Selič: diagram v anketi (str. 20) 
 Milena Ledinek: strip Martin Krpan (str. 

44) 
 Jasna Ledinek: ostala besedila 
 
 

 

 

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 

svoje ideje in predloge, o 

čem bi lahko pisali v na-

slednjih številkah. 

Šolski novinarji  

 


