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AKTIVNI NA KULTURNEM PODROČJU
Učenci naše šole so bili tudi v tem
šolskem letu pod mentorstvom učiteljev zelo aktivni na kulturnem področju, še posebej na prireditvah v
šoli in kraju, uspešni pa so bili tudi

Folklorna skupina Severčki,
mentorica:
Jerneja Osvald

Mladinski
pevski zbor,
mentorica:
Urška Pečonik

na tekmovanjih oz. revijah.
Na odru so se odlično izkazali kot
pevci, plesalci, deklamatorji, povezovalci programa …

ŠTEVILKA
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USPEHI NAŠIH UČENCEV
DOSEŽKI NA DRŽAVNI RAVNI
Gašper Dobaj, 4. razred: SREBRNO priznanje na državnem tekmovanju v znanju Vesele šole. Mentor: Jernej Selič.
Rene Klemen, 4. razred: SREBRNO priznanje na državnem tekmovanju v znanju Vesele šole. Mentor: Jernej Selič.
Mojca Širec Eman, 5. razred: SREBRNO priznanje na državnem tekmovanju v
znanju Vesele šole. Mentor: Jernej Selič.
Jona Novak, 7. razred: nagrajenka republiškega natečaja Naravne in druge nesreče – Številka za klic v sili 112. Mentorica: Jasna Ledinek.
Jona Novak, 7. razred: nagrajenka republiškega natečaja Naša mala knjižnica.
Mentorica: Jasna Ledinek.

Znanje je moč.
(latinski pregovor)
ISKRICE
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Dnevi dejavnosti
ŠPORTNE IGRE
(7. razred)
V petek, 20. 4. 2018, smo imeli
učenci od 6. do 9. razred dan dejavnosti.
Z učenci 7. razreda smo se zbrali
pred šolo. Tam nas je že čakal učitelj Marijan. Razdelili smo se v pare
in vsak par je dobil en kompas.
Med potjo smo ponovili znanje o
kompasu. Določiti smo morali azimut v smeri naše hoje. Ko smo prispeli do tretjega potoka, smo imeli
kratek odmor. Vrnili smo se v šolo,

kjer smo imeli toplo malico. Po zajtrku smo šli v telovadnico, kjer smo
igrali namizni tenis in badminton.
Dekleta smo najprej igrale badminton, fantje pa namizni tenis, nato
smo se zamenjali. Ker je bilo zunaj
lepo vreme, smo šli na igrišče. Tam
smo igrali odbojko in nogomet. Bilo
je zelo zabavno. Dan pa je polepšalo še lepo, toplo vreme.
Maja Dobaj, 7. r.
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KOVAŠTVO
(8. razred)

Tema dneva dejavnosti je bila kovaštvo. Z učiteljico Mileno in učiteljem Markom smo zjutraj krenili na
pot proti Josipdolu. Ko smo prispeli,
smo pojedli malico in se lotili dela.
Razdelili smo se v štiri skupine in
vsaka je morala opisati določeno
dejavnost, ki je nekoč potekala v
Josipdolu (npr. kovaštvo, steklarstvo …). Nato je vsaka skupina po-
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sebej predstavila svoje ugotovitve.
Potem smo šli še na josipdolsko
igrišče in igrali nogomet. Ta dan je
bil zelo zanimiv in poučen, saj smo
se naučili tudi kaj takega, česar prej
nismo vedeli, čeprav nam to stoji
pred nosom. Vsekakor si ga bomo
zapomnili kot poučen in zabaven
dan.
Tanisa Pušnik in Ajda Ladinek, 8. r.
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MATEMATIČNA PREISKAVA
(6. razred)
Tehniški dan je za učence 6. razreda potekal v matematični učilnici.
Potrebovali smo navaden meter,
geotrikotnik, lepilo, škarje, matematični zvezek in matematični delovni zvezek. Najprej smo reševali
naloge v delovnem zvezku, nato pa
smo dobili ostala navodila.
Merili smo različne predmete. Iz
papirja smo izdelovali različna geometrijska telesa in like. V zvezek
smo si zapisovali mere. Učili smo se
na drugačen način kot se običajno,
saj smo merili predmete, ki smo jih
sami izbrali – v matematični učilnici, na hodniku in v sosednjih učilnicah.

Na koncu nam je učiteljica dala
prazne liste, na katere smo napisali,
kako smo doživljali pouk. Meni se
je zdelo, da je čas minil zelo hitro in
nam ni bilo dolgčas.
Domen Podlesnik, 6. r.
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OHMOV ZAKON
(9. razred)
Tema tehniškega dne devetošolcev
je bila Ohmnov zakon. Naredili smo
tri eksperimente. Potrebovali smo
žice, ampermeter, voltmeter, krokodilčke, upornike in delovne liste,
po katerih smo delali eksperiment
in potem rešili naloge. Ohmnov zakon je dobil ime po nemškem fiziku
Georgu Simonu Ohmu, ki ga je leta
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1826 odkril in leto kasneje zapisal v
delu Matematično delo o električnem krogu. Ohmnov zakon nam
pove, da je tok skozi upornik pri
stalni temperaturi premo sorazmeren napetosti med priključkoma
upornika.
Nika Grum, 9. r.

7

STRAN

8

Zimska šola v naravi
ZIMA, ZIMA BELA ...
V ponedeljek, 19. 2. 2018, smo okoli 11. ure prispeli na Ribniško kočo.
Namestili smo se in si malo ogledali
kočo.
Po kosilu smo se pripravili na prvo
smučanje. Dan je hitro minil. Ko
smo se v torek zbudili, je zunaj
močno snežilo in bila je tudi megla.
Ko smo po zajtrku odšli smučat, se
nismo najbolje počutili, saj zaradi
megle nismo nič videli. Po večerji
nas je obiskala gospa Mira Klemenc
in z njo smo delali peneče kopalne
kroglice. Večer je hitro minil in šli
smo spat. Ko pa smo se v sredo
zbudili, so morali fantje ven, saj je
bilo pred kočo toliko snega, da smo
komaj odprli vrata. Nato je bil dan
enak torku. Še vedno je močno sne-

žilo. Proti večeru nas je obiskal gospod ravnatelj. Ni ostal dolgo, saj je
moral še peš do avta, nas pa je tudi
čakala večerja. Po večerji smo imeli
kino, ogledali smo si film Asterix in
Obelix na olimpijskih igrah. Bilo je
zelo zabavno. V petek zjutraj pa
smo po zajtrku morali pripraviti prtljago. Šli smo se malo smučat, nato
pa na kosilo. S smučmi smo se peljali do kombijev. V šoli so nas že
čakali starši in prijatelji. Vsak je odšel domov in začele so se počitnice.
Te šole v naravi ne bom nikoli pozabila, saj sem se naučila veliko dobrega. Vse je veselilo, da smo se
živi in zdravi vrnili v šolo.
Teja Grum, 6. r.
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Ta teden smo šolo v naravi preživeli
na Ribniški koči, se smučali in imeli
druge dejavnosti. Prvi dan sem zaradi zdravniškega pregleda prišel
nekoliko pozneje. Ker sem bil sam,
je po mene prišel skrbnik Ribniške
koče in me do koče pripeljal z motornimi sankami.
Pri smučanju sem bil na začetku
bolj slab, nisem znal zavijati in kar
naprej sem padal po zasneženih
tleh. Sčasoma sem se izboljšal in
nisem več padal vsakih petnajst
sekund. Prvi dan zaradi spremembe
okolja dolgo nisem zaspal. Drugi
dan je bil čisto običajen, posebnost
tega dne je bila, da smo odšli na
sprehod v naravo. Tretji dan smo
na koči imeli kino, zato smo morali
prej narediti vse naloge. Gledali
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smo film Asterix in Obelix. Četrti
dan je bil zanimiv, saj se je vlečnica
kar naenkrat ustavila. Zaradi opisanega sem moral do vrha iti peš in
se s smučmi peljati po progi, ki vodi
do koče. Prijetno je, da imamo ta
dan tudi kino, zato beremo in pišemo še pred večerjo. Veselim se jutrišnjega, zadnjega dne, ker gremo
domov in se bomo smučali do postaje, kjer nas bo pričakal šolski
kombi.
Ta teden je bil zabaven in poučen,
saj smo se smučali, igrali, učili in
gledali filme. Všeč mi je bilo tudi to,
da ni bilo pouka in ga še ne bo en
teden, ker nas čakajo zimske počitnice.
Urban Pokeršnik Klemenc, 6. r.
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN

V četrtek, 8. 3. 2018, smo imeli
učenci predmetne stopnje športni
dan. Nekateri so se odpravili na pohod, drugi pa so se odšli smučat.
Na pohod smo odšli do hiše Urbana
Pokeršnika Klemenca, učenca 6.
razreda, in se nato odpravili nazaj.
Prave zimske idile pa ne bi bilo brez
kepanja. Dan je minil zelo hitro in
sproščeno. Na pohodu smo se malo
razmigali in zelo uživali.

Jaz sem se udeležila smučanja in
moram priznati, da je bilo res krasno. Proga je bila sprva ledena, a ko
se je pokazalo sonce, je bilo perfektno. Imeli smo možnost smučati
po strmi in bolj položni progi. Večina se nas je vozila po strmi. Ob
10.20 smo imeli odmor. Okrepčali
smo se s čajem. Smučali smo do
12.15. Bil je zelo dober, sončen in
aktiven športni dan.

Jona Novak, 7. r.

Nina Pušnik, 9. r.
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V zimskih radostih so uživali tudi učenci razredne
stopnje, ki so imeli športni
dan že nekaj dni prej.
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Intenzivne pevske vaje
PEVSKI KONEC TEDNA

V petek, 9. 3., in v soboto, 10. 3.
2018, so imeli pevci mladinskega
pevskega zbora OŠ Ribnica na Pohorju intenzivne pevske vaje. Dobili
so se v petek ob 17.00 in pričeli z
vajami, ki so trajale vse do večera
in se nadaljevale naslednji dan do
12. ure. Da je bil pevski konec
tedna še posebej zanimiv, so pevci
skupaj z zborovodkinjo Urško
Pečonik preživeli noč kar na šoli.
Pevski zbor se je pripravljal na ne-

kaj pomembnih nastopov, ki so jih
čakali v naslednjih mesecih. Prvi
med njimi je bil 25. 3. 2018, in sicer
koncert z Aljo Krušič, ki jih je tudi
obiskala na vajah.
Vaje so bile zelo uspešne in tudi
naporne, a so učenci in njihova učiteljica zelo uživali, zato jim bo ta
dogodek prav gotovo za vedno
ostal v lepem spominu.
Urška Pečonik
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Projekt
MINI PLANICA
Žiga, 1. r.: »Najbolj všeč mi je bilo
to, da smo lahko skakali kot pravi
skakalci. Ker sem bil najboljši, sem
za nagrado lahko še enkrat skočil.
Vsi smo dobili priznanje.«
Andraž, 1. r.: »Bilo mi je zelo všeč.
Na koncu pa smo za nagrado dobili
še pašteto.«
Gaja, 1. r.: »Všeč mi je bilo, ko
smo skakali. Za nagrado pa je Žiga
lahko še enkrat skočil, saj je bil edini, ki ni padel.«

ISKRICE
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Drugi šolski ples
POMLADNI PLES

V petek, 16. 3. 2018, je v šolski jedilnici potekal drugi šolski ples, ki
smo ga organizirali devetošolci. Za
mlajše učence je ples potekal 15.30
–17.30, za starejše pa 18.00–20.00.
Jedilnica je bila okrašena v stilu pomladi, z rožicami, ki smo jih pridno
izrezovali prejšnje dneve. Učence

smo pogostili s slanimi in sladkimi
prigrizki ter s sadnim sokom.
Vzdušje je bilo plesno, zabavno in
odlično. Po mnenju drugih učencev
je bil ples fascinanten.
Nina Pušnik, 9. r.
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Delavnici
VIDIM GLASBO, SLIŠIM SLIKO
V petek, 13. 4., in v torek, 17. 4. 2018, sta potekali delavnici z zanimivim
naslovom Vidim glasbo, slišim sliko. Udeležili so se je nadarjeni učenci in
tisti učenci, ki jih je ta tema še posebej zanimala.

GLASBENA DELAVNICA

LIKOVNA DELAVNICA

Delavnico je vodila učiteljica glasbene umetnosti Urška Pečonik.
Najprej smo se zbrali v glasbeni
učilnici in ugotavljali, kaj so kontrasti in kaj harmonije. Nato smo poslušali Štiri letne čase skladatelja
Antonia Vivaldija. Vsak letni časi
ima določeno tematiko, ki ponazarja letni čas. Kasneje smo si pripravili Orffove instrumente in začeli igrati Pomlad in Jesen ter zraven
prepevati. Pri teh dejavnostih sem
se zelo zabavala. Takšnih delavnic
bi lahko bilo več.

Delavnico je vodila učiteljica likovne umetnosti Anita Korošec
Bowen. Bilo je zelo zabavno, saj
smo glasbo prepletli z likovno
umetnostjo. Poslušali smo Štiri letne čase znanega skladatelja Antonia Vivaldija. Medtem ko smo poslušali glasbo, smo ustvarjali po
lastni domišljiji. Bili smo pravi
umetniki. Delavnica se mi je zdela
zelo zabavna, saj smo poslušali
umirjeno glasbo in na to temo tudi
ustvarjali.
Zala Orter, 9. r.

Maruša Praznik, 9. r.
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ZAKLJUČNA KULTURNA PRIREDITEV
V sredo, 16. 5. 2018, dopoldan v
šoli ni bilo pouka. Učenci so z različnimi prevozi prišli v šolo okoli 15.
ure. Nato so pomalicali in izvedli še
zadnjo generalko. Ob 17. uri je bila
telovadnica že polna staršev in
otrok, tako da se je morala prireditev le začeti. Učenci naše šole in

otroci vrtca so se predstavili s petjem, plesom in številnimi drugimi
aktivnostmi in spretnostmi. Na koncu so bili predstavljeni tudi najpomembnejši dosežki naših učencev.
Prireditev je minila v veselem in
sproščenem duhu.
Jona Novak, 7. r.

Na prireditvi smo predstavili svoje prstke ...

… življenje in igre na rumeni podmornici ...
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… kako se usklajeno
gibljemo v plesnih
ritmih …

4. razred

5. razred

Ritmična gimnastika
plesne šole Harmonija

ISKRICE

9. razred
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… katera črka je najlepša …
(1. razred)

… v čem smo najboljši …
(2. razred)

… kako zvenijo pesmi z lončki …
(3. razred)
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… kako ubrani so naši glasovi ...

… kako zveni poezija Toneta Pavčka ...

… kako spretni so lahko naši prsti.

Prireditev sta spretno povezovala Tanisa in Luka.

ISKRICE
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Projekt
KNJIŽNE MIŠICE
V torek, 24. 4. 2018, smo se štiri
učenke 9. razreda, Eva, Adriana,
Nika in jaz, odpravile v Knjižnico
Radlje ob Dravi. Tam so nam dijaki
in profesorji debatnega krožka
Gimnazije Ravne na Koroškem v
sodelovanju s koroškimi splošnimi
knjižnicami pripravili knjižne delavnice. Tokrat je bila tema GRDE BESEDE. V skupinah, ki smo jih sestavljali učenci vseh šol nekdanje občine Radlje ob Dravi, smo morali

opravljati različne naloge, povezane
s tematiko. Takšne delavnice so poučne, zabavne in zanimive. Ker je to
naše zadnje leto na osnovni šoli, pa
smo se še toliko bolj zabavale, v
smislu, da moramo naš skupen čas
najbolje izkoristiti. Seveda pa ne
smemo pozabiti na učiteljico Andrejo, ki nas je tudi tokrat spremljala in nas vedno spodbuja k branju.
Alja Miklavc, 9. r.
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Zvesti knjigi vseh 9 let
ZLATI BRALCI

V petek, 20. 4. 2018, je devet devetošolcev naše šole odšlo na Prevalje – rojstni kraj bralne značke.
Tja smo šli zato, ker smo vseh devet
let šolanja osvojili bralno značko in
tako postali zlati bralci.
Prireditev je potekala v Družbenem
domu na Prevaljah s pričetkom ob
11. uri. Nastopil je tudi Adi Smolar,
ki ga vsi poznamo po dolgih in kodrastih laseh. Po prireditvi smo se
odpeljali do Osnovne šole Frana
Goloba na Prevaljah ter se tam slikali s kipom Krojačka Hlačka. Zatem
smo odšli nazaj do šole in se med
potjo ustavili še v Dravogradu na
sladoledu.
Nina Pušnik, 9. r.
ISKRICE

Gost prireditve Adi Smolar
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Vrtec
OBISKALI SMO KMETIJO ŠKURNIK
Lepo sončno ponedeljkovo dopoldne, 7. 5. 2018, smo z otroki obeh
oddelkov odšli na daljši pohod na
kmetijo Škurnik. Pot ni bila naporna, zato smo hitro prispeli na cilj.
Tam sta nas toplo sprejela gospodarja kmetije. Ogledali smo si domače živali (krave, kokoši, petelina,
telička, psa, ovce ...) ter kotičke,
kamor se živali zatečejo pred dežjem, nočjo in močnim soncem.
Otroci so lahko v živo slišali oglaša-

nje posameznih živali. To je bilo še
posebej zanimivo. Otroci pa niso
bili samo opazovalci, temveč tudi
poslušalci ugank in sestavljavci rešitev posamezne domače živali. Za
konec nas je prijazna gospodarica
pogostila s slastnimi makovci in jabolčnim sokom. Imeli smo se odlično.
Alenka Urnaut in Špela Hrastnik
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Vrtec
AKTIVNI IN USTVARJALNI

Tudi v tem šolskem letu smo bili in
smo še zelo aktivni in ustvarjalni.
Rdeča nit našega oddelka so »Štirje
elementi: zrak, voda, zemlja in
ogenj«, poslužili pa smo se tudi raznih projektov, kot so: Mali sonček
(izbrane športne aktivnosti), Turizem in vrtec, Bralna značka Ostržek, Porajajoča se pismenost in
Spretni prstki. Elemente spoznavamo preko junakov iz revije Modri
Jan, in sicer Modri Jan predstavlja

ISKRICE

vodo, Puhec zrak, Packa Rija predstavlja zemljo in Sončnica ogenj. V
oddelku se o elementih veliko pogovarjamo, jih spoznavamo v naravi
skozi štiri letne čase, preko pesmic,
deklamacij, v okviru tematike
ustvarjamo ter izvajamo različne
eksperimente. Projektov smo se
posluževali skozi celotno šolsko leto, velik poudarek pa smo namenili
tudi gibanju, branju in artikulaciji.
Katja Bricman
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Dan dejavnosti 9. razreda
OBISKALI SMO PODJETJE MARLES

Učenci devetega razreda smo v ponedeljek, 4. 6. 2018, obiskali podjetje Marles. Tam nas je pričakal prijazen gospod, ki je vedel zelo veliko
o montažnih hišah. Predstavil nam
je postopek izdelave montažnih hiš
in oken ter povedal vse o izolaciji

hiš. Povedal nam je tudi, v katere
države izvažajo največ hiš in oken in
kako potek montaža na terenu. Izlet je bil zelo poučen in zanimiv.
Izvedeli smo veliko novega.
Tine Pogač, Aljaž Buzzi,
Andraž Sgerm, 9. r.
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Zaključna ekskurzija 9. razreda
OBISKALI SMO PRIMORSKO

V ponedeljek, 11. 6. 2018, smo se
devetošolci odpravili na zaključno
ekskurzijo na Primorsko. Iz Ribnice
smo krenili v zgodnjih urah. Najprej
smo si ogledali Piran (Tartinijev trg,
cerkev sv. Jurija, akvarij). Nato smo
se z ladjico popeljali do Strunjana,
medtem smo opazovali morsko
dno. Iz Strunjana smo se z avtobusom odpeljali v Koper. Tam smo se
okrepčali v McDonald'su. Nazadnje
smo odšli na mestno plažo v Koper.
To je bila naša zadnja postojanka,
od koder se je videla Luka Koper –
naše največje in edino pristanišče.
Na poti domov smo se ustavili na
Trojanah. Vsi smo zelo uživali.
Nina Pušnik, 9. r.

Opazovali smo lahko morsko dno.
ISKRICE
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Zaključna ekskurzija 4. in 5. razreda
NA VELENJSKEM GRADU
V petek, 15. 6. 2018, smo se z učenci 4. in 5. razreda podali v Velenje
na velenjski grad. Grad smo si najprej vodeno ogledali, nato je sledila
delavnica, kjer so si učenci lahko

izdelali viteški šlem, meč in kronico.
Otroci so res uživali. Nato so svoje
izdelke tudi preizkusili kot pravi vitezi.

Tanja Ošlak

ŠTEVILKA

2,

LETO

2017/2018

STRAN

Zaključna ekskurzija 1., 2. in 3. razreda
OBISKALI SMO KEKCA V KEKČEVI DEŽELI
V petek, 15. 6. 2018, smo se z učenci 1., 2., in 3. razreda podali na Gorenjsko, v Kekčevo deželo. Tam nas
je pričakala Mojca, ki je pri Bedancu kuhala juho iz jelenovih kož in
smrkljev. Medtem ko je Bedanec
veselo drnjohal v svoji kočici, so
učenci rešili Mojco in jo odpeljali.
Bedanec nas je hitro zatem našel,
vendar so ga s skovikanjem pošte-

ISKRICE

no prestrašili in Bedanca pregnali.
Kmalu nas je pozdravil tudi Kekec,
ki nas je popeljal do Pehte. Ta nas
je pogostila z domačim čajem in
pecivom. Po odhodu iz Kekčeve dežele pa smo se ustavili še na Brniku,
kjer smo si ogledali naše letališče.
Adrijana Tertinek
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Zaključna ekskurzija 6., 7. in 8. razreda
ZGODOVINA IN GIBANJE
V petek, 15. 6. 2018, smo se učenci
6., 7. in 8. razreda podali na Ptuj.
Na poti smo se ustavili v Hajdini,
kjer smo si ogledali prvi mitrej. Nato smo se odpravili na ptujski grad.
Prijazno osebje nam ga je z veseljem razkazalo. Ogledali smo si veliko glasbil, slik in prostorov. Zatem
smo si ogledali tudi pustne maske,
saj je na Ptuju največji pustni kar-

neval in povorka v Sloveniji. Ko smo
prispeli v Maribor, je vsaka skupina
s svojim voditeljem pojedla sladoled, ki smo si ga kupili po lastni izbiri. Nato pa smo se pozabavali med
krošnjami dreves v Pustolovskem
parku Betnava. Ko smo uspešno
preplezali vse proge, nas je pot odpeljala nazaj v Ribnico na Pohorju.
Ajda Ladinek in Tanisa Pušnik, 8. r.
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Družabni dogodek
SMEH IN GLASBA
V torek, 5. 6. 2018, so nas obiskali
kar trije zanimivi gostje. Njihov
obisk so nam omogočila sredstva

šolskega sklada. Najprej nas je skozi
mehiško kulturo popeljal Spidi, kateremu humorja in idej res ne
manjka. Kot drugi nastopajoči nam
je zapel Isaac Palma. Čeprav je iz
Argentine, je zelo dobro govoril slovensko. Jona mu je postavila nekaj
zanimivih vprašanj, na katera je z
veseljem odgovoril. Iz njegovih odgovorov smo lahko razbrali, da se v
Sloveniji dobro počuti in je ponosen, da smo ga Slovenci tako lepo
sprejeli. Pri zadnji pesmi se mu je
pridružila še Alja Krušič. Tudi ona
nam je zapela. Na koncu so vsi trije
nastopajoči delili avtograme in če
smo želeli, smo se lahko z njimi tudi
slikali. Ta dan je bil zelo zanimiv, saj
smo spoznali ljudi, ki jih ne srečaš
vsak dan.
Tanisa Pušnik in Ajda Ladinek, 8. r.
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Dan dejavnosti 1. razreda
TEHNIŠKI DAN
24. 4. 2018 smo v 1. razredu izvedli
tehniški dan z osrednjo temo Izdelek iz papirja. Učence je na začetku
obiskal plišasti žabec Kvak, ki jim je
zaupal zgodbo o tem, kako sta on in
njegova družinica skoraj poginila
zaradi onesnažene reke (knjiga:
Mali žabec Kvak, avtorica: Neža
Verdonik). Ker pa v mesecu aprilu
praznujemo še praznik Zemlje, smo
ob tej priložnosti spregovorili tudi o
odpadkih, recikliranju in ponovni
uporabi izdelkov. Spoznali smo, da
lahko tudi iz papirja nekaj novega
izdelamo, in se odločili, da bomo
tudi mi to storili in naredili stojalo
iz papirja.
Po okrepčilu z malico smo se lotili
izdelave stojala za pisala iz papirnatih tulcev. Le-te smo nalepili na neuporabne zgoščenke in postopoma
dopolnjevali stojalo do končnega

izdelka – stojala v obliki žabice.
Delo nam je šlo zelo dobro od rok,
kar se vidi tudi na spodnjih foto
utrinkih.
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Nato pa so učenci iz papirja, ob gledanju posnetka, gubali skakajočo
žabo. Origami žabe je bil na prvi
pogled zelo preprost, vendar smo
se ob izdelavi le-te pošteno namučili. Ob koncu tehniškega dne pa
smo naše žabe še preizkusili, kako
visoko in daleč skočijo. Preživeli
smo lep dan in se zopet nekaj novega naučili.
Adrijana Tertinek
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Dan dejavnosti 2. razreda
VETRNICE

Drugošolci imamo še posebej radi
dneve dejavnosti. Zlasti tiste, kjer
lahko ustvarjamo, preizkusimo svoje ročne spretnosti in uporabimo
znanje, ki smo ga pridobili pri pouku. Še posebej se nam je vtisnil v

spomin tehniški dan, ko smo izdelali vetrnice in jih tudi preizkusili pred
šolo. Bili smo zelo navdušeni. Vsem
so se vetrnice lepo zavrtele in
ustvarile pravo vetrovno mavrico.
Lucija Orter
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Interesna dejavnost Pohodništvo
PO PLANINSKI POTI NA RIBNIŠKO KOČO
V ponedeljek, 18. 6. 2018, po kosilu
se nas je sedem najpogumnejših
pohodnikov odpravilo na zadnji pohod interesne dejavnosti POHODNIŠTVO. Tokrat smo jo z učiteljicama Lucijo in Tanjo mahnili kar na
Ribniško kočo. Pot od šole do
Pesnika smo prehodili v manj kot
eni uri. Ker učiteljica Jerneja zaradi
poškodbe noge ni mogla z nami na
pot, nas je pri koči Pesnik pogostila
s sladoledom. Od Pesnika do Ribniške koče smo hodili po lepo urejeni
in označeni planinski poti. Pot smo
prehodili točno v eni uri. Čeprav je
bila Ribniška koča zaprta, smo se
posladkali s slastnimi palačinkami.
Pripeljala jih je učiteljica Jerneja.
Uživali smo na soncu in v čudovitem razgledu. Privoščili smo si dobro uro počitka. Nato pa smo se
počasi odpravili nazaj proti Pesniku.
Upravnik Jurček nas je pogostil z
borovničevim zavitkom. Proti smučišču v Ribnici smo poleteli skoraj
kot ptički. Preden smo odšli domov,
smo si na terasi pred barom Smučar privoščili še vsak kos pice. Po
čudovitem dnevu smo obsedeli in
uživali v pogledu na prelep sončni
zahod. Bil je čudovit, nepozaben
dan.
Lucija Orter
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Predaja ključa
AKTIVNO, ZABAVNO, IZVIRNO ...

Devetošolci
(črni) in
osmošolci
(zeleni)
Devetošolci so za osmošolce pripravili zanimive naloge; napeti so morali možgane, obenem pa biti iznajdljivi in spretni. Vzdušje je bilo

Zabavne in
izvirne naloge
za osmošolce

sproščeno, saj so se gledalci duhovitim igram radi nasmejali. Osmošolcem čestitamo za pogum in dobro opravljene izzive.
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Naravoslovni dan 1. in 4. razreda
GOZDNA UČNA POT
V torek, 19. 6. 2018, so se prvošolci
skupaj s četrtošolci podali na gozdno učno pot v Josipdol. Na poti so
opazovali čudovito naravo in različne vrste dreves. Po prvem okrepčilu je pogovor tekel o tem, kaj že
vedo o gozdu. Četrtošolci so s svojim znanjem dopolnjevali prvošolce
in tako medgeneracijsko sodelovali. Učenci so spoznali zgodovino steklarstva, oglarstva in gozdarstva v

Josipdolu. Ogledali smo si steklarsko peč, kjer smo spoznali, kako
nastane steklo. Videli pa smo tudi
gozdarsko drčo, po kateri so spravljali les iz hribov v dolino. Nekaj časa pa smo namenili še športnemu
druženju na igrišču v Josipdolu, nato pa smo se zdravi in zadovoljni
vrnili nazaj v šolo.
Adrijana Tertinek in Tanja Ošlak
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MLADI BESEDNI IN LIKOVNI UMETNIKI

LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ
NARAVNE IN DRUGE NESREČE
področje, Maja Dobaj (7. razred),
literarno področje, in Jona Novak
(7. razred), literarno področje. Nagrajenci smo dobili zasluženo nagrado in malico ter se nato odpravili domov. Naša pot pa se ni tako
hitro končala. Odpeljali smo se tudi
k cerkvi svetega Vida. Tam smo zganjali norčije in se zabavali. V šolo
smo se vrnili malo po koncu pouka.
Dan je bil zelo zabaven in sproščen.
Jona Novak, 7. r.

Nagrajenci regijskega natečaja

REGIJSKA RAVEN
V sredo, 4. 4. 2018, smo se štirje
učenci naše šole sredi pouka s kombijem odpeljali proti gasilskemu
domu v Vuzenici, na podelitev priznanj in nagrad za dosežke na regijski ravni. Vuzenica je bila osrednji
kraj dogajanja za vso koroško regijo. V vsaki kategoriji je bilo izbranih
pet nagrajenih likovnih ali literarnih
del. Nagrajeni smo bili: Žan Germut
(vrtec), likovno področje, Zoja Hriberšek (vrtec), likovno področje,
Tina Pratnekar (8. razred), ki je bila
žal odsotna zaradi bolezni, likovno
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DRŽAVNA RAVEN
V sredo, 16. 5. 2018, sem se odpravila na
Ig (kraj v bližini Ljubljane) na podelitev
nagrad na državnem tekmovanju za natečaj Naravne in druge nesreče – Klic na številko 112.
Najprej so nas prisrčno sprejeli v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig.
Po nekaj uvodnih besedah smo si ogledali
lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko
Jež, v izvedbi lutkovnega gledališča FRU –
FRU. Preden bi utegnilo deževati smo izvedeli nekaj o državnem natečaju. Likovne
izdelke so ocenjevali: gospa, ki je pomagala pri organizaciji dogodka, in dva priznana
akademska slikarja. Literarne izdelke pa so
ocenjevali: ista gospa in dva ljubljanska
profesorja. Nato so nam in mentorjem
podelili nagrade. Sledilo je skupinsko slikanje in nato ogled helikopterja Slovenske
vojske, poligona za usposabljanje gasilcev
in celo prašne eksplozije. Sledilo je kosilo
in odpravili smo se domov.
Dan je bil prežet z zabavo in predvsem
učenjem o novih stvareh.

STRAN

LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ
NAŠA MALA KNJIŽNICA
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 prebrali
knjigo avtorja Davea Sheltona Deček in
medved v čolnu in nato napisali spis.
Jonin spis je bil izbran kot najboljši na IV.
stopnji (6. in 7. razred) in zato nagrajen s
knjigo in s pogovorom s priznano avtorico
Jano Bauer. Obema učenkama čestitamo
za ustvarjalnost in izvirnost.
Jasna Ledinek

Jona Novak, 7. r.

Jona je lahko na Igu sedla tudi v helikopter.
Fotografija: Andreja Glavica Novak
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Lejla Turjak, 1. r.: Čarovnik Ujtata
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LITERARNI, LIKOVNI,
FOTOGRAFSKI NATEČAJ
MOJA DOMOVINA
Kaj je kulturna dediščina?
Je dediščina lahko zgodovina?
Jo Slovenci dovolj poznamo?
Smo ponosni na njo sámo?

Slovenci smo narod gradov,
v njih pisala se je zgodovina,
ohranjena je glina,
ohranjena je naselbina …
Vse to daje nam veljavo,
to kroji slovensko slavo,
vsi muzeji, vsi naši rudniki
krojijo našo veličavo.

Julia Bratkovič, 1. r.:
Mojca Pokrajculja

Trge krasijo veličastni kipi,
delo slovenskih rok.
Na deželi postojimo ob stoletni lipi,
njene korenine segajo v barok.
V mestih skrivajo se umetnine,
na vzpetinah tudi razvaline,
Sloveniji prinesle svetovni so ugled.
Ohranjeni seveda so ostali miti,
očem pogosto dobro skriti.
Med nami živ je ljudski ples,
naš svet res poln je čudes!
Veselí nas tudi petje,
ki raznoliko je kot spomladansko cvetje.
Cenimo vse, kar imamo,
tudi če zlata ni vredno,
to naša je dediščina,
zanjo treba je skrbeti zgledno.
Jona Novak, 7. r.

Julia Bratkovič, 1. r.: Cvilimož
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Staš Fric, 1. r.: Prodajamo za gumbe

Lejla Turjak, 1. r.: Mačje mesto
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Devetošolci se poslavljajo

PISMA MOJIH
SOŠOLCEV

.

Devetošolci (2017/2018):
Od leve proti desni:

Nika Grum, Adriana Mrak, Eva Mihelič, Maruša Praznik, Zala Orter, Alja
Miklavc, Aljaž Ovčar, Kevin Kramljak, Tine Pogač, Andraž Sgerm, Aljaž Buzzi.
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Dragi Kevin!
To, da sva prijatelja, mi pomeni zelo veliko, saj si zelo prijazen in ti lahko zaupam. Takšnega prijatelja si bi želel vsak. Pri tebi mi je še posebej
všeč to, da se znaš postaviti za druge in jim pomagati v težavah. Spominjam se zabavnega trenutka, ko smo fantje strašili mlajše učence. Zahvaljujem se ti za vse trenutke, ko si mi pomagal iz težav. V prihodnosti
ti želim, da postaneš uspešen podjetnik v lesni industriji.
Lep pozdrav

Tine

Dragi Aljaž B.!
Prijatelja sva že devet let. Zmeraj si nasmejan, le redko žalosten. Hvala, da si mi pomagal, ko sem potreboval pomoč. Želim ti, da se ti v prihodnosti uresničijo vsi cilji, ki si jih boš zadal, in da boš uspešno končal
srednjo šolo.

Adijo.

Aljaž O.

Draga Alja!
Vedi, da te bom v srednji šoli zelo pogrešala 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 zelo zabavna, prijazna,
vesela, včasih pa znaš biti zelo trmasta in vzkipljiva. Če potrebujem pomoč, mi stojiš ob strani in lahko ti zaupam. Se spomniš, ko sem prišla k
tebi za en dan? Bil je najboljši dan med počitnicami, saj sva se zelo zabavali in uživali med kopanjem. Nato pa je prišla še Nina in bedele smo
do jutranjih ur.
V življenju ti želim predvsem veliko ljubezni in da se ti uresničijo vse
skrite želje. Ostani takšna, kot si, in se ne spreminjaj, saj si tako najboljša oseba!
Rada te imam!
Adriana
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Hej, Nina!
Sošolca sva od četrtega razreda, ko si prišla na našo šolo. Pri tebi cenim
to, da si prijazna, pametna, dobrovoljna, radodarna in stalno nasmejana.
Spomnim se dogodka pri zelencih, ko sva iz lonca vode morala pobirati
jabolka (smeh). Vedno si se dobro učila in pridobivala tudi zelo dobre
ocene. Zahvalil se bi ti, ker si mi včasih pomagala pri kakšnem predmetu.
Želim ti tudi veliko uspeha v srednji šoli in življenju. Upam, da ostaneš
takšna, kot si, in da se še kdaj vidiva.
Lepo se imej.

Aljaž B.

Dragi Tine!
Najino prijateljstvo se je spletlo že v vrtcu in kolikor pomnim, se še
nisva sprla. To mi veliko pomeni, saj si vedno nasmejan, priden in zaupljiv.
Skozi vseh devet let smo oz. sva doživela precej zabavnih dogodkov, kot
so izleti, pogovori prek Skypa, Snapchata, prosti čas, ki ga preživimo
skupaj in podobno.
Pri tebi mi je všeč tvoja strpnost, saj sem večkrat nadležna, vendar ne
obupaš nad mano; prav tako tvoja dobra volja, saj znaš tudi slabe stvari
spremeniti v dobre in si vedno optimističen. Pohvaliti želim tudi tvojo
vztrajnost, saj ob zahtevnejših izzivih, če je treba, vedno poskusiš znova in zopet.
Rada bi se ti zahvalila za vseh devet let najinega prijateljstva, ki pa se
bo, upam, nadaljevalo tudi v srednji šoli. V prihodnosti ti želim predvsem
uspešno šolanje, službo in nasploh življenje.
Uživaj.
Alja
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Draga Maruša!
Spoznali sva se v prvem razredu, ko sva skupaj prestopili prag prvega razreda. Vsa leta sva se dobro razumeli in vesela sem, da si bila moja sošolka. Si
pridna, rada se učiš, si vedoželjna in si rada nabiraš nove izkušnje. Si oseba,
ki sem ji lahko zaupala vseh devet let. Najboljši trenutki s tabo so bili, ko sva
skupaj z sošolkami sedeli na klopi v garderobi ali stali pred šolo in se pogovarjali. Nikoli ne bom pozabila, da si mi pomagala pri pouku, še posebej pri kemiji.
V prihodnost ti želim, da bi bila v šoli uspešna. Ne spreminjaj se, bodi takšna,
kot si, in ne zahajaj s poti, ki te vodi v življenju.

Adijo in lepo se imej!
Nika

Draga Nika!
Poznava se že od vrtca. Nato sva skupaj obiskovali osnovo šolo kot sošolki. Prva leta se nisva ravno ujeli, a proti koncu sva postali zelo dobri prijateljici.
Lahko ti zaupam in ti tudi meni, kar tudi cenim pri tebi.
Pri tebi mi je najbolj všeč, da se ne pustiš zmesti in si zelo borbena. Ob pravem času pa pokažeš tudi svojo mehko plat in radodarnost.
Dogodkov, ki sva jih doživeli skupaj, ni veliko, ampak so zaradi tega toliko bolj
posebni in edinstveni.
Hvala, ker si tako radodarna oseba in bi človeku pomagala na vse
načine, ne glede na to, kaj se za njim skriva. V srednji šoli te bom pogrešala,
ker si res pravi sonček. Želim ti vse lepo v tvojem življenju. Ostani takšna,
kakršna si bila v osnovni, tudi v srednji šoli.
Lepo se imej.
Eva
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Draga Eva!
Spoznali sva se v 1. razredu. Najbolj pa sva se povezali 4. in kasneje v 7.
razredu, ko smo plesale na valeti. Skupaj sva preživeli veliko trenutkov
kot sošolki in še mnogo več kot prijateljici. Zaupali sva si vse skrivnosti
in bili res zelo povezani. Si prijazna, dobrosrčna, nasmejana vsak dan in
super prijateljica. Rada pomagaš drugim, če potrebujejo pomoč, in skrivnosti zadržiš zase. Nikoli ne bom pozabila tistega dne, ko sva se skupaj
odšli kopat v Radlje v Vodni park. Res sva se zelo zabavali. O veliko stvareh sva se pogovorili in marsičemu nasmejali. Rada pa bi se ti zahvalila
tudi za vse stvari, ki si jih naredila zame, in za vse nepozabne trenutke,
ki sva jih preživeli skupaj. Čeprav si bolj tihe narave in marsikdaj nič
preveč ne govoriš, te bom v srednji šoli pogrešala, saj si me vedno razumela ali pa vsaj poskušala, ko je bilo zelo težko.
V prihodnosti ti želim, da uspešno zaključiš srednjo šolo, ki si si jo izbrala, in da ti v življenju uspe, kar si želiš.
Lepo se imej.
Maruša

Draga Adriana!
Najino prijateljstvo mi veliko pomeni, saj me s svojimi besedami vedno nasmejiš. Pri tebi bi pohvalila to, da si zelo delavna, pridna, vesela, nasmejana in prijazna. Vedno, ko se kaj pogovarjamo, vključiš humor in se zato vedno smejimo.
Zelo rada tudi pomagaš drugim. Ne jeziš se, če te drugi zbadajo in obrekujejo,
preprosto ti je vseeno. Spoznali sva se v 4. razredu in se takoj zaštekali. V teh
letih sva se malokrat sprli in to še posebej cenim. Rada bi se ti zahvalila za nepozabne dni v osnovni šoli. Najbolj bom pogrešala trenutke med odmori, ko smo
se šalili in smejali. Pa tudi, ko smo pobirali papir, čakali na kombi, šli na pomfri,
v knjižnico, zjutraj na igrišče … V prihodnosti ti, prvič, želim veliko uspehov in
da si poiščeš delo, ki ti bo ustrezalo in ga boš z veseljem opravljala; drugič, da
boš ostala tako pozitivna in delovna še naprej. Četudi greva na isto šolo in se
bova še videvali, tudi na vlaku, bom pogrešala te trenutke v osnovni šoli.
Lepo se imej. Čav!
Tvoja sošolka in prijateljica Nina
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Draga Zala!
To, da sva sošolki, mi veliko pomeni, saj sva si vedno pomagali in bili dobri prijateljici. Pri tebi mi je zelo všeč tvoja samozavest, saj je to vrlina, ki manjka marsikomu. Prav tako mi je všeč, da si vedno tako nasmejana in ustvarjalna, iznajdljiva.
Najraje se spominjam najinih ur pri flavti, nastopov in zanimivih šolskih ur in odmorov.
Hvala ti za vso dosedanjo pomoč, dobro voljo … Zelo te bom pogrešala, saj je vsaka oseba po svoje dragocena, torej si prav tako tudi ti. V prihodnosti ti želim
uspešno šolanje in življenje, polno dobrega. Upam, da se bova še večkrat videli in
spregovorili kakšno besedo.

Uživaj!
Tvoja sošolka Alja

Hej, Aljaž O.!
To, da sva prijatelja, mi pomeni zelo veliko, saj si zelo prijazna oseba. Pri tebi mi
je všeč to, da ne pustiš, da se kdo norčuje iz tvojih prijateljev. Spominjam se
vseh izletov, ki sva jih preživela skupaj, saj je s tabo zelo zabavno, ker se vedno
smejiš in si dobre volje. Rad bi se ti zahvalil za trenutke, polne smeha. Pogrešal
te ne bom, saj bova hodila na isto šolo, ampak vseeno ne bo tako kot v osnovni šoli. Želim, da v prihodnosti izpolniš vse cilje, ki si si jih zadal, in upam, da boš uspel
v življenju.
Lepo se imej.
Andraž

Dragi Andraž!
Poznava se že od vrtca. To, da sva postala sošolca in tudi dobra
prijatelja, mi veliko pomeni. Si zelo dobra oseba. Rad zabavaš sošolce in si vedno
dobre volje. Si priden in delaven. Rad si nagajiv, a včasih tudi malo pozabljiv.
Skupaj sva doživela veliko lepih trenutkov. Najbolj pa mi bodo ostali v spominu
najini nerodni koraki, ko bi morala zaplesati skupaj, a nama ni uspelo. Hvala za
tvojo pozitivno energijo in šale, s katerimi si popestril marsikateri dolgočasni
trenutek. Andraž, želim ti, da uspešno končaš šolo, ki si si jo izbral, uživaš v
sanjskem poklicu in si ustvariš srečno družino.
Želim ti veliko sreče na tvoji nadaljnji življenjski poti.
Uživaj.

ISKRICE

Sošolka Zala
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LIKOVNA PESEM/PESEM LEPLJENKA:
Kaj se dogaja v glavi popularne najstnice?

Nina Pušnik, 9. r.

STRAN

KOLOFON
ISKRICE,
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju

Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, v šolskem letu 2017/2018 ustvarjajo, oblikujejo in

Osnovna šola
Ribnica na Pohorju

urejajo učenci interesne dejavnosti Novinar-

Ribnica na Pohorju 29

stvo pod mentorstvom Jasne Ledinek.

2364 Ribnica na Pohorju

Avtorji posameznih prispevkov, risb in fotoinfo@osribnicanapohorju.si

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

Zahvala in vabilo
Zahvaljujemo se vsem, ki
ste kakorkoli sodelovali pri
izidu glasila Iskrice.
Če želite svoj prispevek objaviti v kateri od naslednjih
številk glasila, vas vabimo,
da ga oddate mentorici.
Prav tako lahko podate
svoje ideje in predloge, o
čem bi lahko pisali v naslednjih številkah.
Šolski novinarji

Fotografije: če ni drugače navedeno, so avtorji 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:



Adrijana Tertinek: risbe (str. 37—39), anketa (str. 13)
Jasna Ledinek: ostala besedila, likovna
pesem (str. 46)

Vir: slika, str. 3: Inštrukcije Lojk. Datum citiranja: 19. 6. 2018. Dostopno na: http://
www.instrukcije-lojk.si/.
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